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Dubbelinterview met
Jo Lambert & Steven Maes 
over de impact van psoriasis 

en psoriasis artritis op het leven 
van patiënten.

Psoriasis treft meer dan alleen je huid
1 op 3 patiënten ontwikkelt gewrichtsproblemen 1 op 3 patiënten ontwikkelt gewrichtsproblemen 1 op 3 1

Doe de test op morethanmyskin.be
1. Gladman DD. F1000Research 2016; 5:2670.
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Psoriasis

Volgens Siegfried 
Segaert zijn patiënten 
met ernstige psoriasis 
extra vatbaar voor 
corona.

P06

Kinderreumatologie

1 op de 1.000 kinderen 
krijgt ermee te maken. 
Tijd om het taboe 
te doorbreken.

P07

Allergische rinitis

Klara Van Gool 
legt uit wanneer 
immunotherapie 
een uitweg biedt.

P15
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Beter leven met multiple sclerose dankzij een 
gepersonaliseerde app. Ontdek meer over de 

werking op onze website.
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VOLG ONS

W
e horen al langer de slogan 
dat ‘de patiënt centraal moet 
staan’. Maar wat betekent 
dat concreet? Wat is de meer-
waarde ervan en hoe kunnen 

patiënten opgeleid worden om als partner 
beschouwd te worden in deze complexe mate-
rie? Een term die internationaal vaak te horen 
valt als het over de betrokkenheid van patiën-
ten gaat, is patient-centricity. Stilaan wordt er 
ook steeds meer onderzoek naar uitgevoerd, 
bijvoorbeeld aan de KU Leuven bij prof. Isa-
belle Huys. Patiëntenbetrokkenheid houdt 
in dat patiënten gehoord worden, zodat hun 
perspectief geïntegreerd wordt in de ontwik-
keling van geneesmiddelen of in programma’s 
die geneesmiddelen ondersteunen, maar ook 
in bijvoorbeeld terugbetalingsdossiers. De 
patiënt wordt gezien als een evenwaardige sta-
keholder, naast bijvoorbeeld artsen, verpleeg-
kundigen of andere zorgverstrekkers.

Input van de patiënt is essentieel 
Traditioneel werd de behoefte van de patiënt bij 
de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen 
vertaald vanuit het perspectief van de arts of 
de verpleegkundigen, zonder de patiënt direct 
te betrekken. Dat is gelukkig aan het verande-
ren. De patiënt is de expert van de eigen bele-
ving van zijn/haar ziekte. Door deze beleving 
te vertalen naar andere stakeholders kunnen 
de noden van patiënten meegenomen worden 
in ontwikkelingsstrategieën. Het levert onder-
zoek op naar topics waar vandaag geen genees-
middel voor bestaat en die de levenskwaliteit 
van patiënten sterk beïnvloeden. In klinische 
studies wordt men sneller gewaar hoe zwaar 
een studie weegt op de patiënt en patiënten 

kunnen tijdens een studie ook input geven over 
de data die een impact hebben op hun levens-
kwaliteit. Input van patiënten is essentieel 
voor de toegang tot een geneesmiddel, net als 
voor de terugbetaling ervan.

Nood aan opgeleide patiënt-experten
Op het gebied van de immunologie verschenen 
er de laatste jaren veel biologics en biosimilars 
op de markt, die al dan niet via zelfi njectie toe-
gediend kunnen worden. Voor veel van die pro-
ducten werden patiënten bevraagd, onder meer 
om inzicht te verwerven in patiëntvoorkeuren 
van geneesmiddelen indien er meerdere behan-
delingsopties mogelijk waren. De ontwikkeling 
van nieuwe geneesmiddelen vindt plaats in een 
zeer gereguleerde omgeving met veel vakjar-
gon. Het is voor een patiënt dan ook niet sim-
pel om zich als leek in de discussie te werpen. 
Daarom is er nood aan een opleiding. 

Patiënten, academici en industrie 
samenbrengen
Hier komt de rol van EUPATI Belgium vzw 
naar voor. EUPATI (de European Patient Aca-
demy for Therapeutic Innovation) is een 
Europees initiatief dat opleidingen aanbiedt 
aan patiënten, organisaties, onderzoekers en 
andere belanghebbenden om meer inzicht 
te verwerven in de verschillende manie-
ren waarop men patiënten structureel kan 
betrekken bij geneesmiddelenontwikkeling. 
Belanghebbenden kunnen modules volgen 
over drug development, de complexe regel-
geving, terugbetalingsprocessen, enz. Een 
deel van die opleidingen wordt ook digitaal 
aangeboden. EUPATI brengt patiënten, acade-
mici en de industrie samen in een open dia-
loog, zodat patiënt-experten op een e�  ciënte 
manier kunnen bijdragen aan de ontwikke-
ling van geneesmiddelen. ■

Dr. Mitchell 
Silva

Voorzitter 
EUPATI BE vzw
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Wetenschappelijke innovatie staat niet stil. De laatste jaren zijn er 
ook in het domein van de immunologie verschillende innovatieve 
geneesmiddelen ontwikkeld en op de markt gebracht. Een grote 
trend is het feit dat de stem van de patiënt gehoord wordt tijdens de 
verschillende ontwikkelingsfasen van geneesmiddelen. Meer uitleg 
door dr. Mitchell Silva, voorzitter van EUPATI BE vzw.

De rol van patiënten 
in de ontwikkeling 
van geneesmiddelen
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��" Input van patiënten is 
essentieel voor de toegang 
tot een geneesmiddel, net als 
voor de terugbetaling ervan.
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Wat zijn de belangrijkste evoluties 
bij de behandeling van reumatische 
aandoeningen?

“Tot dertig jaar geleden waren de opties voor de 
behandeling van reumapatiënten beperkt en 
werd heel vaak langdurig gebruikgemaakt van 
corticoïden. Het spreekt voor zich dat de the-
rapeutische respons toen niet erg groot was. 
Bijgevolg was reuma bij een groot deel van de 
patiënten onvoldoende gecontroleerd, waar-
door belangrijke gewrichtsschade  optrad.  

Eind de jaren 90 kwamen de eerste anti-TNFs 
(biologicals) ter beschikking. Eerst waren deze 
er enkel voor reumatoïde artritis, maar al snel 
waaiden ze over naar andere reumatische 
ziektebeelden - zoals spondyloartritis - waar 
ze zeer goed bleken te werken. Dit zorgde wer-
kelijk voor een revolutie waarbij de innovaties 

elkaar snel zijn beginnen op te volgen. Vandaag 
kunnen we reuma ook veel vroeger detecteren, 
waardoor er doorgaans veel minder structu-
rele schade optreedt en we de ernstige defor-
maties nog maar zelden zien. Een opvallende 
vaststelling is ook dat sinds de introductie van 
deze nieuwere generatie van reumamedicatie 
het aantal ziekenhuisopnames voor reumati-
sche problemen enorm gedaald is.”

Welke verschillen zijn er tussen 
mannelijke en vrouwelijke patiënten?
“Het is opvallend dat er zich in veel reumati-
sche ziektebeelden een genderbias voordoet. Zo 
komt reumatoïde artritis duidelijk meer voor 
bij vrouwen. Maar ook bij veel andere auto-im-
muunziekten is dat het geval. Zo is spondylitis 
ankylosans duidelijk meer frequent bij man-
nen. Het gaat hier over een gevorderde fase van 
axiale spondyloartritis waarbij er veel struc-
turele schade is die kan worden vastgesteld 
via röntgenfoto’s en MRI-scans. Hierbij geeft 
een chronische ontsteking van de wervelzuil, 
meest typisch ter hoogte van de verbinding 
tussen de wervelzuil en het bekken, aanleiding 
tot weefselschade en nieuwbotvorming. In zijn 
meest extreme - maar gelukkig nog maar zeld-
zame - vorm leidt dit tot een volledige beende-
rige verstijving van de wervelzuil. Bij vroege 
vormen van axiale spondyloartritis beperkt de 
aandoening zich tot tekenen van ontsteking 

ter hoogte van het axiaal skelet, zonder dat er 
reeds structurele schade waarneembaar is. Via 
MRI kan die ontsteking nu vroegtijdig worden 
opgespoord. Deze vorm komt evenveel voor bij 
vrouwen als mannen, maar mannen blijken 
op termijn vaak meer structurele schade te 
ontwikkelen dan vrouwen. Er wordt veronder-
steld dat verschillen in het immuunsysteem 
en de mate van fysieke activiteit aan de basis 
liggen van deze verschillen.”

Vanwaar komt dan het idee dat  
axiale spondyloartritis meer  
voorkomt bij mannen?

“Tot tien à vijftien jaar geleden hadden we 
nog niet dezelfde toegang en ervaring met het 
gebruik van MRI, waardoor axiale spondy-
loartritis veel meer beschreven werd bij man-
nen dan bij vrouwen. Dat kwam simpelweg 
omdat zij eigenlijk al in de gevorderde fase van 
de aandoening zaten waarbij de schade al veel 
meer uitgesproken was. Pas later is dankzij 
een verbeterde beeldvorming gebleken dat 
axiale spondyloartritis evenveel voorkwam bij 
vrouwen, met globaal gesproken vergelijkbare 
klachten. Dit is dus een voortschrijdend inzicht 
geweest waar intussen in het onderwijs veel 
aandacht aan wordt gegeven. Hierdoor zijn alle 
collega’s hier intussen goed van op de hoogte 
en is er vandaag geen vertraging meer in de 
diagnose bij vrouwelijke patiënten.”

“Reumatische behandelingen hebben  
een enorme evolutie ondergaan”
Zowel de diagnostiek als de behandelingsmogelijkheden voor reumatische 
aandoeningen zijn enorm verbeterd, waardoor patiënten vandaag mits een 
tijdige diagnose normaal kunnen blijven leven. Prof. dr. Dirk Elewaut, diensthoofd 
Reumatologie bij UZ Gent, geeft toelichting bij de belangrijkste evoluties.

Hoe komt het dat patiënten met axiale 
spondyloartritis soms pas laattijdig 
een diagnose krijgen?

“Vroeger was er een vertraging in de diagnose 
bij mensen met axiale spondyloartritis. De 
reden hiervoor was dat rugpijn nu eenmaal 
veel verschillende oorzaken kan hebben. Op 
die manier duurde het enige tijd vooraleer 
men denkt aan axiale spondyloartritis. Van-
daag doen we het in Europa wat dat betreft 
goed. Toch krijgen we bij axiale spondyloartri-
tis ook nu nog regelmatig patiënten binnen 
die al tot twee jaar klachten hebben. De pijn 
treedt vaak immers op met ups en downs, 
waardoor deze initieel dan eerder geassocieerd 
wordt met andere zaken. Wanneer je spontaan 
rugklachten begint te ontwikkelen, denk je er 
bovendien niet vanaf dag één aan om meteen 
naar een arts te stappen. Hier gaat wat tijd 
overheen. Wanneer de ontsteking zich daar-
entegen situeert ter hoogte van de ledematen, 
wordt dat sneller herkend als reuma.”

Is het zo dat mannen eerder  
axiale klachten hebben en vrouwen 
eerder perifere klachten?

“We hebben nu een grote nationale cohorte 
van axiale spondyloartritis. Bij de vroegtij-
dige vormen daarvan is de verdeling eerder 
gelijk tussen mannen en vrouwen. Het is dus 
niet zo dat vrouwen meer perifere klachten 
hebben. De impact van de ziekte op de levens-
kwaliteit is verder trouwens vergelijkbaar 
tussen mannen en vrouwen. Er zijn wél ver-
schillen gerapporteerd tussen het mannelijke 
en vrouwelijke immuunsysteem. Het is dus 
zeker interessant om in dat licht bij zowel 
experimentele als observationele studies ver-
der te bekijken in welke mate we eventuele 
verschillen tussen mannen en vrouwen bio-
logisch kunnen verklaren.”

Wat gebeurt er zoal voor patiënten 
buiten het puur medische aspect?
“ReumaNet is als Vlaamse patiëntenvereni-
ging voor mensen met reuma bijzonder goed 
georganiseerd. Het is een zeer dynamische 
en proactieve organisatie die er alles aan 
doet om de nodige informatie te bezorgen 
aan patiënten en te antwoorden op al hun 
vragen. Ook op psychosociaal vlak kunnen 
zij veel betekenen. Daarnaast hebben we een 
project opgezet rond reumatische ziektebeel-
den, werkparticipatie en de implicatie bij ver-
zekeringen. We denken dat de diagnose van 
reuma bijvoorbeeld geen impact meer zou 
mogen hebben op de schuldsaldoverzekering. 
De therapieën zijn enorm geëvolueerd, waar-
door het reumatisch ziektebeeld vandaag 
niet meer vergelijkbaar is met dat van enkele 
decennia geleden. De meeste reumapatiën-
ten kunnen vandaag een perfect normaal 
leven leiden en normaal functioneren in het 
professionele leven. Via onderzoeksprojecten 
willen we dat nog duidelijker aantonen.” ■

 〉 BELU-N-DA-RH-2000002

Prof. dr. Dirk Elewaut, diensthoofd Reumatologie UZ Gent
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��" We kunnen reuma veel 
vroeger detecteren, waardoor 
er doorgaans veel minder 
structurele schade optreedt 
en we de ernstige deformaties 
nog maar zelden zien.

��" Het is opvallend dat er zich in 
veel reumatische ziektebeelden 
een genderbias voordoet. 
Zo komt reumatoïde artritis 
duidelijk meer voor bij vrouwen. 
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Tekst: Joris Hendrickx
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Met name vrouwen worden bijzonder getroen
door deze chronische ontstekingsziektes

Vrouwen hebben vaak beperkte 
informatie over hoe ze in de loop van 
hun leven moeten omgaan met hun 
aandoening.29

Vrouwen met psoriasis voelen zich 
meer gestigmatiseerd dan mannen 
en de kans op stress en gevoelens 
van eenzaamheid is groter bij 
vrouwen dan bij mannen.23,24

© UCB, Inc., 2020. Alle rechten voorbehouden.BELU-N-DA-PSO-2000012

Reumatoïde artritis komt driemaal vaker 
voor bij vrouwen dan bij mannen.22

Chronische ontstekingsziektes:
Impact en ziektelast

Wist u dat?
Chronische ziektes kunnen de 
symptomen van depressie verergeren 
en depressieve stoornissen kunnen 
tot chronische ziektes leiden.18

Wist u dat?
Bij mensen met deze chronische 
ontstekingsziektes bestaat het risico dat ze 
een andere gerelateerde aandoening krijgen.2-6

Wereldwijd zijn er >180 miljoen mensen die
deze chronische ontstekingsziektes hebben 19-21

Reumatoïde artritis
~23,7 miljoen

Artritis psoriatica
~37,5 miljoen

Axiale spondyloartritis
~> 1,7 miljoen

Psoriasis
~125 miljoen

Het is belangrijk dat iedereen met deze 
chronische ontstekingsziektes samenwerkt 
met zijn/haar specialist om een 
langetermijnplan te ontwikkelen dat is 
afgestemd op de individuele behoeftes.

Advantage Hers richt zich bij de definitie
van chronische ontstekingsziektes op:

Reumatoïde artritis
Axiale spondyloartritis (waaronder ankyloserende
spondylitis en niet-radiografische axiale spondyloartritis)
Artritis psoriatica
Psoriasis

grotere vertraging tot diagnose ervaren
meer vermoeidheid ervaren
minder actief zijn als gevolg
meer pijn, angst en stress ervaren

Vrouwen met axiale
spondyloartritis kunnen:6,24-28

#AdvantageHers

Referenties

Mogelijke impacten
van deze ziektes1,2,7-17

Gewrichtsschade
Uitval van functies
Verminderde levenskwaliteit
Verhoogd risico op depressie, angst en stress
Verhoogd risico op diabetes of hartziektes

Oorzaken van deze
chronische ontstekingsziektes1

Deze chronische ontstekingsziektes worden 
veroorzaakt door een langdurige ontsteking, die 
maanden tot jaren aanhoudt, die voortkomt uit het 
immuunsysteem dat schadelijke prikkels afweert.

Veelvoorkomende symptomen
van deze ziektes1

Pijn, gewrichtsschade, constante vermoeidheid, 
gastro-intestinale complicaties en frequente infecties.
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“ IK BEN TROTS DAT IK MIJN 
VERHAAL KAN DELEN EN ANDERE 
VROUWEN KAN HELPEN.”
Leven met een chronische 
ontstekingszieke* kan een beproeving 
zijn, vooral voor vrouwen. 

Caroline Wozniacki, een 
wereldberoemde tenisster, heeft 
een partnerschap afgesloten met 
het farmaceutische bedrijf UCB om 
Advantage Hers op te richten, een 
programma dat de aandacht vestigt 
op de bestaande behoeften van 
miljoenen vrouwen wereldwijd die 
met die aandoeningen leven.

Advantage Hers reikt vrouwen zoals 
Caroline informatie en middelen aan 
waarmee ze zelf een actievere rol 
kunnen spelen: van gesprekken met 
hun specialisten tot het opstellen van 
plannen op lange termijn.

Jij hebt recht op elk voordeel.

Laten we ervoor gaan.

Je vindt meer informatie op:

AdvantageHers.com

*Chronische ontsteking is een langdurige ontsteking die optreedt als het immuunsysteem schadelijke sto�en herkent en uitschakelt. Deze kan maanden tot jaren duren.1 
Chronische ontstekingsziekte is een brede, evoluerende beschrijving van aandoeningen die gepaard gaan met chronische ontsteking. UCB richt zich vooral op reumatoïde 
artritis, axiale spondyloartritis, psoriatische artritis en psoriasis. Dat zijn de domeinen waar UCB probeert een verschil te maken in het leven van de patiënten.

Pahwa R, Jialal I. Chronic Inflammation. StatPearls Publishing. Te raadplegen op: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK493173/. Geraadpleegd in januari 2020.

Caroline Wozniacki werd in 2018 
gediagnosticeerd met reumatoïde artritis.

BELU-N-DA-PSO-2000013
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Welke impact heeft psoriasis  
op patiënten?
“Psoriasis is naast een chronische huidziekte 
vaak een systeemziekte, en kan dus ook 
andere organen aantasten. Vaak heeft deze 
aandoening een enorme impact op de levens-
kwaliteit van patiënten. Ik denk bijvoorbeeld 
aan seksuele problemen of wanneer de psori-
asis net op een erg zichtbare plek voorkomt, 
zoals het gelaat, de handen of de nagels. 
Daarnaast kan de ziekte ook overslaan op de 
gewrichten (psoriasis artritis).”

Welke misvattingen bestaan er  
over deze ziekte?
“Psoriasis kan op iedere leeftijd voorkomen, 
van kinderen tot ouderen. Deze ziekte komt 
meer voor dan men vaak denkt. Maar liefst 
2 tot 3% van de Belgen krijgt er vroeg of laat 
en in de een of andere vorm mee te maken. 
Soms gaat het daarbij over atypische vormen, 
zoals psoriasis van de handen en voeten, 
maar de ziekte kan zich ook in de bilspleet of 
als schilfers op het hoofd manifesteren. Net 
die diverse vormen zijn niet bekend bij het 
brede publiek. Het is in ieder geval belang-
rijk voor patiënten om te weten dat ze er niet 
alleen voor staan. Er zijn in België zeer goed 
functionerende zelfhulpgroepen zoals de 

Psoriasis Liga Vlaanderen. Een andere veel te 
vaak voorkomende misvatting is dat psoriasis 
besmettelijk zou zijn. Zelfs bij medisch perso-
neel heerst deze mythe soms nog, terwijl al 
lang is aangetoond dat dat niet zo is.”

Hoe is de behandeling van psoriasis 
geëvolueerd?
“Sinds het begin van deze eeuw zijn de behan-
delingsmogelijkheden enorm toegenomen. 
Vandaag beschikken we over diverse biologi-
cals, waarvan er in België intussen meerdere 
worden terugbetaald. Biologicals werken in op 
het immuunsysteem om daar de storingen die 
aan de basis van de psoriasis liggen, te verhel-
pen. De resultaten die we kunnen boeken met 
deze behandelingen zijn door de jaren heen 
aanzienlijk verbeterd. Bovendien werkt men 
volop aan een toelating om biologicals ook aan 
kinderen en jongeren toe te dienen. Intussen 
zijn er ook de biosimilars bijgekomen die even-
eens hun waarde beginnen bewijzen.”

“We blijven intussen verder bijleren over de 
werking van deze biologicals en biosimilars op 
diverse onderdelen van het immuunsysteem. 
Zo zullen patiënten in de toekomst steeds min-
der vaak een behandeling nodig hebben en ook 
minder ziek zijn. Terwijl ze hier vroeger heel 
wat tijd mee verloren, volstaat nu soms al één 

injectie om de twaalf weken. Hierdoor wordt de 
invloed op het privéleven aanzienlijk vermin-
derd, evenals de impact op het professionele 
leven. Dat is dan meteen ook beter voor onze 
maatschappij en economie. Dat is een reden te 
meer om biologicals en biosimilars bij een gro-
ter deel van de patiënten terug te betalen.”

Wat kan men nog doen, naast  
het medische?
“We leren patiënten dat ze zich zeker niet schul-
dig hoeven te voelen, maar dat ze wel zelf een bij-
drage kunnen leveren door een gezonde levens-
stijl aan te nemen met bijvoorbeeld gezonde voe-
ding, voldoende beweging en niet te veel alcohol. 
Omdat stress een belangrijke uitlokkende factor 
is, werken we ook rond relaxatie.” ■

P
soriasis is een chronische ziekte 
waarbij het afweersysteem de eigen 
huid aanvalt, met schilfers en rood-
heid tot gevolg. Prof. dr. Segaert deed 
jarenlang klinisch onderzoek naar de 

ziekte aan het UZ Leuven en focust zich in zijn 
privépraktijk in Bonheiden onder meer ook op de 
behandeling van psoriasispatiënten. “Patiënten 
met matige tot ernstige psoriasis hebben vaak 
ook onderliggende ziekten”, zegt hij. “Het gaat 
dan vaak om mannelijke patiënten die te kam-
pen hebben met overgewicht, diabetes, een hoge 
bloeddruk of problemen met de hart- en bloedva-
ten. En dat zijn - naast een hoge leeftijd - nu ook 
risicofactoren voor een ernstige COVID-19-infec-
tie, waarbij men op intensieve kan belanden of 
kan sterven aan de ziekte. Als eerdergenoemde 
patiënten besmet geraken met COVID-19, is het 
risico groter dat de ziekte ernstiger zal verlopen.”

Afweeronderdrukkende medicatie
Daarnaast krijgt een groot aantal van de 
patiënten met de meer ernstige psoriasisvor-
men medicatie die afweeronderdrukkend is. 
“Psoriasis is een auto-immuunziekte en dus 
geven we daarvoor ook geneesmiddelen die 
het afweersysteem onderdrukken”, zo legt 

prof. dr. Segaert uit. “Dan wordt de huid niet 
meer aangevallen en zullen de aangetaste 
plekken verbeteren, maar daardoor kan ook 
de weerstand tegen infecties achteruitgaan.”

Prof. dr. Segaert wijst erop dat niet elke pso-
riasispatiënt een verhoogd risico loopt. Patiën-
ten die milde psoriasis vertonen, met bijvoor-
beeld alleen maar enkele plekjes op de hoofd-
huid of de elleboog, hebben meestal ook niet 
die bijkomende ziekten. “In hun geval is de 
standaardtherapie doorgaans ook lokaal, dat 
wil zeggen met een zalf. In een volgende fase 
ondergaan patiënten met psoriasis meestal 
een lichtbehandeling met ultravioletstralen. 

De patiënten komen dan in een medicinale 
lichtcabine en dat verhoogt de kans op ern-
stige corona absoluut niet.”

Op zoek naar optimale balans
Patiënten met matige tot ernstige psoriasis 
kunnen hun behandeling als volgt bespreken 
met hun arts: “Als de patiënt COVID-19 krijgt, 
en onder afweeronderdrukkers staat, dan is 
de consensus dat de behandeling eventueel 
moet worden herzien. Een patiënt die daaren-
tegen nog geen coronabesmetting heeft opge-
lopen, moet op de hoogte worden gebracht 
van de risico’s en eventuele andere mogelijke 
behandelingsopties. Door corona wordt de 
veiligheid van de patiënt bij een chronische 
ziekte zoals psoriasis steeds belangrijker. 
Medicatie moet vaak een leven lang gegeven 
worden en dan kun je maar beter voorzichtig 
beginnen”, aldus prof. dr. Segaert. “Naast de 
werkzaamheid van de verschillende medicij-
nen voor psoriasis dienen dus ook de risico’s 
besproken te worden met de patiënt. Zo kun-
nen we steeds de optimale balans vinden tus-
sen de werkzaamheid van de medicatie en de 
veiligheid van de patiënt, zeker in tijden van 
corona.” ■

Psoriasis heeft vaak een enorme impact op de levenskwaliteit van patiënten. Gelukkig groeien de inzichten waardoor de ziekte 
alsmaar beter behandelbaar wordt. Gesprek met dr. Hugo Boonen, dermatoloog in het H. Hartziekenhuis Mol.  Tekst: Joris Hendrickx

Het coronavirus creëert extra risico’s voor een specifieke groep van psoriasispatiënten. Zij moeten dan ook extra waakzaam zijn. 
Dermatoloog prof. dr. Siegfried Segaert, gespecialiseerd in psoriasis, legt uit waarom.  Tekst: Diederik Vandendriessche

“2 tot 3% van de Belgen krijgt vroeg 
of laat met psoriasis te maken”

“Patiënten met ernstige psoriasis zijn 
best extra voorzichtig voor corona”

fresenius-kabi.com/nl-be/

IN SAMENWERKING MET

   ▲ Een veel te vaak voorkomende 
misvatting is dat psoriasis besmettelĳk 

zou zĳn. Zelfs bĳ medisch personeel 
heerst deze mythe soms nog.

��" Patiënten met matige tot 
ernstige psoriasis hebben 
vaak ook onderliggende 
ziekten. Deze zijn meestal 
ook risicofactoren voor een 
ernstige COVID-19-infectie.

Prof. dr. Siegfried Segaert

Dermatoloog

Dr. Hugo Boonen

Dermatoloog H. Hartziekenhuis Mol
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Wat houdt ‘Hand in Hand, Samen 
tegen Reuma’ precies in?
“‘Hand in Hand, Samen tegen Reuma’ is het 
gezicht van een onderzoeksfonds, het Fonds 
voor Wetenschappelijk Reuma Onderzoek 
(FWRO). Dit fonds werd opgericht in de schoot 
van de Koninklijke Belgische Vereniging voor 
Reumatologie (KBVR). Sinds 2009 worden we 
beheerd door de Koning Boudewijnstichting, 
die een zeer professionele aanpak garandeert. 
Ten eerste willen we fondsen inzamelen om 
onderzoek in de reumatologie te ondersteu-
nen. Zo geven we ieder jaar 125.000 euro aan 
onderzoeksvoorstellen die door een weten-
schappelijke raad worden gekozen. Daarnaast 
willen we het grote publiek sensibiliseren 
over wat reumatische aandoeningen precies 
inhouden en welke impact ze hebben op het 
leven van patiënten. Reuma wordt door de 
meesten immers nog steeds gezien als een 

aandoening die vooral ouderen treft. In de 
realiteit treft reuma echter maar liefst 1 op 
1.000 kinderen. Om dat taboe te doorbreken, 
focussen we ons sinds enkele jaren specifi ek 
op kinderreumatologie.”

Hoe trachten jullie reumapatiënten 
te emanciperen en betrekken?
“We willen patiëntenorganisaties en patiënten 
stimuleren om projecten in te dienen die wij 
dan kunnen ondersteunen. Zo krijgen kinde-
ren met reuma bijvoorbeeld vaak therapieën 
die het immuunsysteem beïnvloeden, waarbij 
het infectiegevaar vergroot. Wanneer zij op 
zomerkamp gaan, moeten er heel wat maatre-
gelen worden genomen qua hygiëne of om hun 
locomotorische beperkingen op te vangen. Via 
een ingediend project kunnen wij dan fi nan-
ciële ondersteuning bieden. Een ander mooi 
voorbeeld is het Patient Partners Program 
(patient-partners.be), een nieuwe interac-
tieve educatievorm waarbij patiënten met een 
bepaalde reumatologische aandoening zelf een 
theoretische opleiding volgen over hun ziekte-
beeld. Vervolgens geven zij les aan geneeskun-
destudenten, huisartsen, kinesisten, podolo-
gen, enz. Hierbij brengen ze dan niet enkel de 
theorie over, maar kunnen ze ook hun eigen 
ervaringen en impact van de ziekte delen. Deze 
vooruitstrevende manier van lesgeven zal er 
hopelijk voor zorgen dat men bepaalde ziekte-
beelden sneller kan herkennen.”

Op welke manier proberen jullie 
de patiënt centraal te stellen?
“Maar liefst 80% van de patiënten vindt pijn het 
belangrijkste aspect om onder controle te krij-
gen. Daarnaast vinden velen het belangrijk om 
zo normaal mogelijk te kunnen functioneren. 
Wat dat betekent, is uiteraard individueel en 
a� ankelijk van ieders situatie. Een ander doel 
is het verminderen van de vermoeidheid. Met 
die verschillende doelen trachten we steeds 
rekening te houden bij het uitstippelen en eva-
lueren van een behandeling. Iedere patiënt is 
uiteraard uniek, dus we proberen steeds in over-
leg te gaan met de patiënt om de behandeling in 
de mate van het mogelijke te individualiseren.”

Hoe belangrijk is een vroege diagnose?
“Hoe vroeger een diagnose kan worden gesteld 
en hoe sneller een adequate therapie wordt 
opgestart, hoe beter de diverse outcomepara-
meters zullen zijn voor de patiënt op lange ter-
mijn. Dat gaat zowel over pijn als over het func-
tioneren, vermoeidheid en andere parameters 
die echt wel belangrijk zijn voor patiënten. 
Helaas zit er vandaag nog steeds een enorme 
vertraging tussen het ontstaan van de sympto-
men en het stellen van de juiste diagnose. Een 
belangrijke reden hiervoor is dat zorgverleners 
niet altijd even goed op de hoogte zijn van de 
vroege symptomen van reuma. Via een relatief 
simpele verwijzingsstrategie trachten we dat 
te verbeteren.”

“Vroegtijdige diagnose én 
een adequate behandeling 
maken voor reumapatiënt 
het verschil”
Dankzij nieuwe behandelingsmogelijkheden kunnen heel wat reumapatiënten 
goed geholpen worden en zelfs in remissie blijven. Het is dan wel cruciaal dat deze 
behandelingen zo vroeg mogelijk kunnen starten. Daarnaast is het belangrijk om 
de patiënt centraal te stellen en waar mogelijk te betrekken. Meer uitleg door dr. 
Philippe Carron, voorzitter van ‘Hand in Hand, Samen tegen Reuma’.  Tekst: Joris Hendrickx

“In de verloren tijd kunnen heel wat reuma-
tologische klachten chronisch worden en wordt 
vaak al heel wat onomkeerbare schade aange-
richt aan de gewrichten. Hierdoor wordt het 
voor ons veel moeilijker om patiënten in remis-
sie te krijgen, een toestand waarbij ze geen of 
nog zo weinig mogelijk symptomen hebben en 
terug relatief normaal kunnen functioneren.” 

Waarom is het belangrijk dat patiënten 
toegang krijgen tot innovatieve 
behandelingsvormen?

“Bij de behandeling van patiënten in een 
vroeg stadium stelt zich altijd de vraag hoe 
agressief we deze behandeling opstarten. Ik 
zal een voorbeeld geven vanuit onze eigen 
ervaring. Voor patiënten met perifere spon-
dylartritis hebben we enkele jaren geleden de 
CRESPA-studie opgezet, een nieuwe behan-
delingsstrategie bij jonge patiënten die zich 
presenteerden met een plotse zwelling van 
een gewricht met een symptoomduur van 
minder dan twaalf weken. We behandelden 
hen meteen met anti-TNF-therapie, de beste 
therapie waarover we momenteel beschikken 
voor perifere spondyloartritis. Dat ging in 
tegen het klassieke cascadesysteem waarbij 
we starten met een oudere en minder e�  ci-
ente therapie, om vervolgens bij uitblijvend 
succes stap per stap over te schakelen naar 
beter werkende, maar duurdere behandelin-
gen. Daarbij duurt het meerdere maanden tot 
zelfs jaren vooraleer de beste therapie wordt 
ingeschakeld. De behandelingspyramide 
werd in deze studie omgedraaid.”

“Meer dan 80% van de geteste patiënten 
was na zes maanden behandeling met de 
anti-TNF-therapie volledig in remissie en 
klachtenvrij. Tot onze verbazing bleek na 
het stoppen van de therapie dat dankzij onze 
vroegtijdige interventie met een agressieve 
therapie maar liefst 50% van de patiënten ook 
zonder medicatie in remissie bleef. Hiermee 
toonden we aan hoe een vroegtijdige diagnose 
én een adequate behandeling een groot deel 
van de patiënten kan ‘genezen’. Er is een ver-
volgstudie gestart die over gans Vlaanderen 
zal uitgerold worden, de SPARTACUS-trial, 
waarbij deze behandelstrategie zal vergeleken 
worden met de aanpak in de dagelijkse prak-
tijk. Deze strategie kan mogelijk naar andere 
reumatologische aandoeningen doorgetrok-
ken worden, bijvoorbeeld bij reumatoïde 
artritis, waarbij naast biologische therapieën 
die ingespoten moeten worden, vandaag ook 
krachtige orale medicatie beschikbaar is.” ■

〉 BE-RA-NA-202009-00002

Dr. Philippe 
Carron

UZ Gent, AZ Alma en
Voorzitter ‘Hand in 
Hand, Samen tegen 
Reuma’

glpg.be

IN SAMENWERKING MET

Reuma wordt door de meeste 
mensen nog steeds gezien als een 

aandoening die vooral ouderen 
treft. In de realiteit krijgen echter 

maar liefst 1 op 1.000 kinderen 
met de ziekte te maken.

��" Helaas zit er vandaag nog 
steeds een enorme vertraging 
tussen het ontstaan van de 
symptomen en het stellen 
van de juiste diagnose. Een 
belangrijke reden hiervoor is dat 
zorgverleners niet altijd even 
goed op de hoogte zijn van de 
vroege symptomen van reuma. 

Taboe op kinderreumatologie
doorbreken
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Psoriasis:  
meer dan een 

huidaandoening
Psoriasis en geassocieerde aandoeningen kunnen een enorme 

impact hebben op het leven van patiënten. Mits een tijdige diagnose 
en goede opvolging is deze ziekte gelukkig goed behandelbaar. 

Gesprek met prof. dr. Jo Lambert, arts-specialist op de dienst 
Dermatologie van het UZ Gent en haar patiënt Steven Maes.

Tekst: Joris Hendrickx

❙  Wat is psoriasis en wat zijn  
de symptomen?

Prof. Lambert: “Psoriasis is een chronische 
immuunaandoening van de huid die zich door-
gaans uit in rode, verdikte, schilferende vlekken 
op de huid, bijvoorbeeld op beide ellebogen, 
knieën of in de lage rug. Minder frequente vor-
men komen voor in kleine vlekjes, in de plooi 
van bijvoorbeeld oksels, liezen en billen, of tas-
ten enkel de nagels aan. Psoriasis kan je niet 
terugbrengen tot één DNA-fout. Toch speelt bij 
de meerderheid van de patiënten wel een erfe-
lijke factor. We weten dat bepaalde genen die 
een rol spelen in ons immuunsysteem vaak een 
klein foutje bevatten. Daarom vragen we steeds 
aan patiënten of de typische symptomen nog 
voorkomen in de familie. Bij maar liefst twee 
derde van de patiënten is dat het geval.”

❙  Steven, hoe evolueerde  
de ziekte bij jou?

Maes: “In 2013 kreeg ik plots last van abnormaal 
veel schilfervorming op de hoofdhuid. Enige tijd 
later maakte ik een val waarbij ik een rugwonde 
opliep. Toen die wonde genas, ontstonden 
ook daar schilfers. Zalf en lichttherapie tegen 
psoriasis leverden geen resultaat op: er kwa-
men steeds meer schilferplekken bij op mijn 

��" Gewone psoriasis doet geen 
pijn, het is enkel vervelend en 

lelijk. Van psoriasis artritis, 
dat wel erg pijnlijk is en zware 
gevolgen heeft, had ik voor de 

diagnose nog nooit gehoord.

Steven Maes

Patiënt

��" De behandelingen tegen 
psoriasis en psoriasis artritis 

zijn de laatste jaren enorm 
geëvolueerd. Hoe vroeger 

patiënten behandeld worden 
met nieuwe geneesmiddelen, 

hoe groter de kans dat de ziekte 
nog omkeerbaar is of onder 

controle gehouden kan worden.

Prof. dr. Jo Lambert

Arts-specialist dienst Dermatologie UZ Gent

   ▲ Psoriasis is een chronische immuunaandoening van de huid die zich doorgaans uit 
in rode, verdikte, schilferende vlekken op de huid, bĳvoorbeeld op beide ellebogen, 
knieën of in de lage rug.
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lichaam. Uiteindelijk kwam ik terecht bij prof. 
Lambert. Zij schreef me medicatie voor, maar 
die had als nevenwerking dat ze mijn immuun-
systeem verzwakte. Toen in maart in België 
de coronacrisis uitbrak, besliste ik daarom in 
overleg met mijn huisarts om tijdelijk met deze 
medicatie te stoppen. Ik oordeelde dat ik op dat 
moment mijn immuunsysteem harder nodig 
had en dat ik dan maar even moest verder leven 
met die vervelende schilfervlekken. Uiteraard 
bleef ik wel zalf smeren.”

❙  Welke link is er met andere 
aandoeningen?

Prof. Lambert: “Psoriasis is naast een huidaan-
doening ook een systeemaandoening. Als der-
matoloog vraag ik daarom naar andere ziekten 
die geassocieerd voorkomen bij psoriasis. Zo 
lopen patiënten een groter risico op hart- en vaat-
ziekten, en meer specifiek metabool syndroom 
(obesitas, diabetes, hoge bloeddruk, hoge chole-
sterol,…). Andere vaak geassocieerde aandoenin-
gen zijn gewrichtsontstekingen (artritis). Zeker 
bij een nagelaantasting of aantastingen tussen 
de billen of de scalp, vragen we meteen of men 
last heeft van de gewrichten. Een risicofactor 
om psoriasis artritis te ontwikkelen, is obesitas. 
Daarom zetten we bij de behandeling ook in op 
een gezondere levensstijl. Tot slot heeft psoria-

sis vaak een enorm zware psychische en sociale 
impact, zeker bij kinderen en jongvolwassenen.”

❙  Steven, bij jou werd uiteindelijk  
ook psoriasis artritis vastgesteld.  
Welke impact had dat?

Maes: “Niet lang na het stoppen met de medicatie 
kreeg ik last van pijnlijke en stramme gewrich-
ten, zelfs op de meest onmogelijke plaatsen. Uit-
eindelijk werd het zo erg dat ik niet meer normaal 
kon functioneren, wat als 49-jarige zelfstandige in 
de bouw een enorme klap was. Bij mijn volgende 
consultatie met prof. Lambert werd snel duidelijk 
dat dit psoriasis artritis was. De diagnose moest 
wel nog worden bevestigd door een reumatoloog. 
Er gebeurde een echo, een MRI én een hart- en 
longonderzoek. De medicatie tegen psoriasis 
artritis is immers erg duur. Je moet als patiënt dus 
een uitgebreid verslag bezorgen aan het RIZIV om 
terugbetaling te vragen. Een week voor de MRI 
moest ik stoppen met het nemen van mijn ont-
stekingsremmers. Na drie dagen begonnen mijn 
handen en voeten echter op te zwellen, met een 
enorme pijn tot gevolg. Toen ik dat toonde aan 
de reumatoloog, wist deze meteen zeker dat het 
wel degelijk om psoriasis artritis ging. Ik moest 
daarom eerst terug de ontstekingsremmers 
beginnen nemen. Begin september kreeg ik mijn 
eerste injectie tegen psoriasis artritis.”

❙  Waaruit bestaat het 
behandelingstraject?

Prof. Lambert: “Bij iedere patiënt houden 
we rekening met een groot aantal factoren 
(symptomen, voorgeschiedenis, andere aan-
doeningen, enz.) om te bepalen welk middel 
hij of zij best kan krijgen. Bij milde psoriasis 
gebruiken we eerst zalven en crèmes, al dan 
niet met cortisone. Als dat niet werkt, stappen 
we over op lichtbehandeling met UVA of UVB. 
Dat gebeurt in een lichtcabine of met een toe-
stel dat specifiek straling geeft ter hoogte van 
de plekken, zodat de gezonde huid niet mee 
wordt bestraald. Bij matige tot ernstige pso-
riasis beschikken we over een ruim gamma 
van pillen en injecties. Bij de pillen hebben we 
ten eerste vitamine A zuur derivaten, die niet 
inwerken op het immuunsysteem. Alle andere 
pillen en injecties doen dat wel door zich speci-
fiek op de antilichamen te richten. Deze laatste 
groep is onderhevig aan strenge terugbeta-
lingsvoorwaarden omdat ze erg duur zijn.”

❙  Is het belangrijk om vroegtijdig  
in te grijpen?

Prof. Lambert: “De behandelingen tegen pso-
riasis en psoriasis artritis zijn de laatste jaren 
enorm geëvolueerd. Net daarom zou het jammer 

zijn om iemand in een vroege fase te missen. 
Hoe vroeger patiënten behandeld worden met 
nieuwe geneesmiddelen, hoe groter de kans dat 
de ziekte nog omkeerbaar is of onder controle 
gehouden kan worden voor de rest van hun 
leven. Psoriasis artritis kan bovendien leiden tot 
de onherstelbare destructie van de gewrichten.”

❙  Is er voldoende kennis bij patiënten 
over de aanverwante aandoeningen  
bij psoriaris?

Maes: “Voor de diagnose had ik nog nooit 
gehoord van psoriasis artritis, net zoals de 
meeste andere psoriasispatiënten, vermoed 
ik. Ik wist wel dat auto-immuunziekten 
bestonden, maar wist niet dat ze zo vaak 
voorkwamen in de vorm van psoriasis artri-
tis. Gewone psoriasis doet ook geen pijn, het 
is enkel vervelend en lelijk. Ik had dus niet 
verwacht dat het zo erg kon worden. Had ik 
dit vanaf het begin geweten, dan was ik nooit 
zomaar gestopt met mijn medicatie.” ■

 〉 GEREALISEERD IN SAMENWERKING MET 

NOVARTIS. BE2009855722 – 8/9/2020

©
 F

O
TO

’S
: K

R
IS

 V
A

N
 E

X
E

L

morethanmyskin.be



10    ❘    NL.PLANET-HEALTH.BE MEDIAPLANET

open om verluchting te voorzien. De mede-
werkers dragen tijdens de hele installatie een 
mondmasker, ontsmetten hun handen en alle 
materiaal voor de installatie én ontsmetten 
de trap na de installatie. Zo kan de klant hem 
onmiddellijk gebruiken. De instructies om de 
lift te gebruiken, krijgt de klant ter plaatse, 
opnieuw met de nodige sociale afstand. 

Heel wat bedrijven bieden een onderhoud na 
aankoop aan. Zelfs als er geen problemen met de 
traplift zijn, is zo’n controle een waarborg voor 
een jarenlang zorgeloos gebruik. Dit nazicht 
komt de kwaliteit en levensduur van de trap-
lift immers ten goede. Net zoals bij een nieuwe 
installatie zetten de technici alles op alles voor 
een veilige dienstverlening. De veiligheid van 
de klanten primeert ook bij zo’n onderhoud. ■

Een traplift kan een oplossing zijn 
voor mensen die minder mobiel zijn 
door ouderdom of ziekte. Persoonlijk 
advies en een goede service zijn 
daarbij belangrijk, ook in deze tijden. 
Daarom nemen bedrijven voldoende 
voorzorgs- en hygiënemaatregelen  
om hun diensten coronaproof  
aan te bieden.

Tekst: Sandra Gasten

Een traplift heeft alleen maar voordelen. Men-
sen die minder mobiel zijn door ouderdom of 
ziekte, kunnen daardoor immers langer thuis 
blijven wonen. De slaapkamer en badkamer 
blijven goed toegankelijk en je hoeft geen 
gevaarlijke bewegingen uit te voeren om je 
vader of moeder naar de bovenverdiepingen 
te brengen. Een traplift is in vele gevallen een 
handig middel om het thuiscomfort te verho-
gen. Er zijn verschillende soorten: van liften 
voor een rechte trap tot liften voor een trap 
met bochten. De vertegenwoordiger bekijkt 
samen met de klant wat de beste oplossing 
is voor elke trap. Soms zijn er kleine aanpas-
singen nodig aan de trapleuning of een deur 
vlakbij de trap, maar een traplift kan in bijna 
elke woning worden geplaatst.

Voorzorgs- en hygiënemaatregelen
Een lift wordt vaak geplaatst bij kwetsbare of 
oudere klanten. Die doelgroep loopt in deze 
periode een verhoogd risico om met het corona-
virus besmet te raken. Daarom doen bedrijven 
er alles aan om hun diensten op een veilige 
manier aan te bieden. Om het nodige advies, 
de opmeting, installatie én onderhoud te kun-
nen blijven garanderen, nemen zij daarom de 
nodige voorzorgs- en hygiënemaatregelen. 

Elke trap is uniek en vraagt maatwerk. 
Grondige informatie en een degelijke opme-
ting zijn essentieel en bovendien gratis. Na 
een telefonisch contact komt er een vertegen-
woordiger ter plaatse om advies te leveren. 
Om het welzijn van de klant en dat van de 
medewerkers te waarborgen, blijven de advi-
seurs en opmeters op minimum 1,5 meter 
afstand, schudden ze geen handen, dragen ze 
de hele tijd een mondmasker en ontsmetten 
zij hun handen en materiaal met een desin-
fectiemiddel voor en na elk bezoek. 

Jaarlijks onderhoud
Wanneer iemand een traplift aankoopt, 
houdt ook de monteur zich aan dat protocol. 
Terwijl de klant in een andere ruimte wacht, 
gaat hij op deze voorzichtige manier te werk. 
De (buiten)deuren blijven zo veel mogelijk 

Trapliften kunnen perfect 
coronaproof geïnstalleerd worden
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��" Bij de installatie van 
een traplift worden alle 
maatregelen nageleefd om  
het risico op besmetting tot 
een minimum te beperken.

NOOIT  
TE OUD VOOR  

EEN TRAP.

Altijd een traplift op  
maat van uw behoeften.

   Meest complete gamma  t rapliften in België 

    Maatwerk

    Service 24/7

    Lokale, ervaren medewerkers

   Betaalbaar onderhoud

   20.000 geïnstalleerde trapliften

 0800 20 950
 sales@comfortlift.be
 www.comfortlift.be
  Mannebeekstraat 3, 
8790 Waregem
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D
e levenstevredenheid daalde ten 
opzicht van verleden jaar en het 
gevoel van angst steeg. Het is niet 
alleen ons welzijn dat door stress 
wordt aangetast. Volgens recente 

wetenschappelijke onderzoeken kan stress 
ook schade aan onze mentale gezondheid ver-
oorzaken. Zo is de ziekte van Alzheimer een 
neurodegeneratieve aandoening. 

Dat betekent dat bepaalde soorten hersen-
cellen langzaam, geleidelijk en onomkeer-
baar vernietigd worden. Een proces dat in 
eerste instantie leidt tot geheugen- en deso-
riëntatieproblemen en langzaam evolueert 
naar dementie. Zweedse wetenschappers 
hebben het mogelijke verband tussen stress 
en deze ziekte onderzocht. Zij hebben vast-
gesteld dat vrouwen die veel psychisch leed 

ondervinden een groter risico lopen om de 
ziekte van Alzheimer te ontwikkelen naar-
mate ze ouder worden. Amerikaanse neuro-
logen van de Universiteit van Missouri zijn 
recent tot dezelfde conclusie gekomen: 
langdurige psychologische stress verhoogt 
het risico op het ontwikkelen van de ziekte 
van Alzheimer, ook bij mannen.

Een schadelijk mechanisme
Hoe kan stress de ontwikkeling van derge-
lijke neurodegenaratieve ziekte bevorderen? 
Volgens de specialisten spelen minstens 
twee factoren een rol. Enerzijds kan het 
schadelijke effect van stress op de bloedva-
ten de doorbloeding van de hersenen ver-
slechten en zo de hersencellen verzwakken. 

Anderzijds produceert het lichaam onder 
langdurige stress een abnormaal hoge hoe-
veelheid cortisol, gewoonlijk het ‘stresshor-
moon’ genoemd. Een teveel aan cortisol kan 
bepaalde soorten hersencellen, waaronder 
degene die gewijd zijn aan het geheugen en 
de ruimtelijke oriëntatie, beschadigen.

Een betere weerstand tegen stress
Het is mogelijk om ons organisme op een 
natuurlijke manier beter te beschermen 
tegen stress. Verschillende planten hebben 
de eigenschap om het fysiologisch even-
wicht van het lichaam op een zachte manier 
te herstellen zonder ongewenste e�ecten 
te veroorzaken. Zo blijkt het extract van de 
Withaniaplant een gunstig e�ect te hebben 
op mensen die lijden aan chronische stress. 
Studies bij deze mensen hebben aangetoond 
dat het toedienen van het plantenextract 
het niveau van het stresshormoon cortisol 
met 30% doet dalen. Tegelijkertijd voelden de 
mensen zich rustiger, minder angstig, ging 
de slaapkwaliteit omhoog en verbeterde hun 
concentratievermogen. Twee andere plan-
ten, Rhodiola en Eleutherococcus, worden 
ook grondig bestudeerd in de context van een 
betere weerstand. Volgens Prof. Roy Upton, 
Amerikaanse expert in plantaardige farma-
cologie, vormen die planten een belangrijke 
hulp in deze stressvolle periode. ■
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De impact van stress op onze mentale gezondheid

   ▲ Het extract van de Withaniaplant blĳkt een gunstig effect te hebben op mensen die 
lĳden aan chronische stress.

We kunnen er niets aan doen. Sinds negen maanden heeft het coronavirus onze samenleving onder druk gezet, 
en deze langdurige stresstoestand heeft negatieve gevolgen op ons gevoel van welzijn en geluk.  
Dat is de conclusie van het Nationaal Geluksonderzoek van de Universiteit van Gent.

Immuniteit valt vrij eenvoudig uit te 
leggen. Ons lichaam heeft een eigen 
identiteit en herkent elke lichaamscel 
als ‘deze is van mij’. Meteen is 
duidelijk wat dan ‘niet van mij’ is: alles 
wat van buitenaf wil binnenkomen. Als 
je goede agenten zet aan die grens 
tussen binnen en buiten, dan is de 
verdedigingsklus in theorie geklaard,  
maar de realiteit leert ons dat er 
overgangsgebieden zijn. Dirk Avonts, 
hoofdredacteur van Huisarts Nu, 
verklaart.

“Er zijn dynamische kolonies micro-organis-
men aan alle openingen met de buitenwereld 
en over heel de huidoppervlakte die in (goede) 
verstandhouding met het lichaam leven. Ze 
profiteren van voedsel en warmte, en door de 
oppervlakte die ze innemen, is er geen plaats 
voor bacteriën die minder vredelievende 
bedoelingen hebben. Een knap staaltje van 
diplomatie op immunologisch vlak, maar zelfs 
deze zachtaardige en vredelievende microge-
zellen houden wat agressie achter de hand. Als 
het immuunsysteem erop achteruit gaat, bij-
voorbeeld door een infectie met hiv, dan gaan 
deze vredelievende kiemen wel dieper door-
dringen en agressief worden - de zogenaamde 
opportunistische infecties. Hoe zwakker het 

immuunsysteem wordt, hoe agressiever deze 
zachtaardige micro-organismen zich manifes-
teren. De fysieke grens tussen eigen en niet-ei-
gen is een grote vlakte waar een staakt het 
vuren heerst en waakzaamheid geboden is.”

Vergissen is menselijk
“Waakzaamheid is ook hét kenmerk van het 
immuniteitssysteem binnenin het lichaam. 
Checken wat wel van ons is en wat niet, is 
de belangrijkste taak van de patrouillerende 
witte bloedcellen. Dat lijkt een simpele 
opdracht. Alhoewel, sommige aanvallers 
camoufleren zich met mantels van eiwitten 
die erg gelijken op de bouwstenen van het 
lichaam zelf. En dan is vergissen menselijk, 
waarbij het verdedigingssysteem, naast 
microbiële agressors, ook lichaamseigen 
structuren aanvalt in de veronderstelling dat 

het gaat om een stuk van vreemde origine. 
Niet zelden treedt zulke auto-immuunreac-
tie op tijdens of in de nasleep van een virale 
of bacteriële infectie. Net alsof het lichaam 
daardoor getriggerd wordt, meer alertheid 
aan de dag legt en zich té nauwgezet van zijn 
taak kwijt. Na een tijd dooft deze reactie van 
de immuniteit meestal wel uit, maar mensen 
met reuma en bindweefselziekten blijven 
heel hun leven ‘vechten’ tegen vermeende 
vreemde indringers in hun eigen lichaam.”

Het immuunsysteem trainen
“Het afstellen van het immunologisch sys-
teem is een delicaat proces. Als de patrouille-
rende verdedigingscellen wat te laks en licht-
gelovig zijn, dan sluipen er zomaar agresso-
ren binnen die binnen de kortste keren een 
oorlog op leven en dood kunnen ontketenen. 
Maar als ze zo streng optreden dat geen enkele 

migrerende agressor een kans krijgt, dan zien 
de patrouilles al snel spoken en schimmen in 
de vorm van onschuldige prikkels, zoals de 
uitwerpselen van de huisstofmijt of pollen 
van bomen en grassen die in de neus terecht-
komen. Hoe minder gevarieerd de microdi-
versiteit waarmee het lichaam opgroeit, hoe 
groter de kans dat het lichaam reageert op 
valse signalen die van buitenaf (dreigen) bin-
nen te komen. Het immuniteitssysteem leeft 
op bij een dagelijkse dosis micro-organis-
men van grote diversiteit om op een speelse 
manier allerlei plannen en strategieën uit 
te proberen. Want zonder militaire oefenin-
gen kan een oorlog nooit gewonnen worden. 
Spijtig genoeg verschraalt het ‘anderhal-
vemeteren’ en het veelvuldig handen was-
sen de diversiteit van uitdagingen voor ons 
immuunsysteem. Benieuwd welke invloed 
dit gaat hebben op lange termijn.” ■
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Immuniteit,  
wat is dat nu juist?

Dirk Avonts, hoofdredacteur Huisarts Nu, Domus Medica

��" Ik ben benieuwd welke 
invloed social distancing en het 
veelvuldig wassen van onze 
handen zal hebben op de werking 
van ons immuunsysteem.

��" Een teveel aan 
stresshormoon kan bepaalde 
soorten hersencellen, waaronder 
degene die gewijd zijn aan het 
geheugen en de ruimtelijke 
oriëntatie, beschadigen.
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Met welke uitdagingen kampen jullie 
door COVID-19?
“AZ Oudenaarde is een klein ziekenhuis met 
235 erkende bedden dat zich vooral richt op 
chronische basiszorg. Bijgevolg komen in 
ons dagziekenhuis veel patiënten voor bij-
voorbeeld immuuntherapie in het kader van 
hun kankerbehandeling, reumatologische 
behandelingen en behandelingen tegen 
inflammatoire darmziekten (IBD), zoals de 
ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. Bij IBD 
moeten patiënten regelmatig terugkomen 
voor een therapie die het immuunsysteem 
onderdrukt. Hierdoor zijn zij vatbaarder en 
gevoeliger voor bepaalde infecties. Toch is het 
cruciaal dat deze patiënten ook nu naar ons 
ziekenhuis blijven komen voor hun behande-
ling. Enkel zo kan hun ziekte worden bestre-
den en kunnen we opstoten vermijden.”

Hoe hebben jullie daar een antwoord 
op geboden?
“We vragen patiënten om ons telefonisch te 
verwittigen de ochtend van hun afspraak op 
het dagziekenhuis. Zo hebben wij de tijd om 
hun behandeling alvast klaar te maken. We 
deden dat vroeger ook al om de wachttijden 
te beperken, maar nu werd dit nóg belang-

rijker om zo weinig mogelijk wachtenden 
te hebben in onze wachtzalen. Bijkomend 
vragen we nu tijdens dat telefoontje ook al of 
men bepaalde symptomen heeft of op reis is 
geweest. Is er een risico, dan wordt de behan-
deling indien mogelijk even uitgesteld of 
kunnen we de patiënt apart leggen met bijko-
mende beschermingsmaatregelen.”

“Daarnaast hebben we al onze patiënten 
per e-mail, telefonisch en tijdens de raad-
plegingen geïnformeerd over de noodzaak 
om hun behandeling te blijven verderzet-
ten. We maakten duidelijk dat het risico 
om COVID-19 op te lopen in ons ziekenhuis 
erg klein is dankzij alle maatregelen. We 
legden eveneens uit dat het niet zozeer de 
immunosuppressiva zijn die het risico ver-
hogen, maar wel comorbiditeit bij nier-, 
hart- en longlijden. We hebben onze patiën-
ten ook meer verspreid over de hele dag, in 
plaats van hen zoals voorheen te groeperen. 
Ze konden in tijdsloten komen en kwamen 
zo minder met elkaar in contact. Achter de 
schermen vergde dat uiteraard wel extra 
inspanningen. Tot slot hebben we de patiën-
ten zo veel mogelijk ingedeeld per leeftijds-
categorie. Ieder van onze drie behandelza-
len werd toegewezen aan één generatie.”

Wat zijn de voordelen van een 
kleinschalig ziekenhuis?
“Vaak zijn de klachten en nevenwerkingen van 
behandelingen bij immuungemedieerde ont-
stekingsziekten aan elkaar gerelateerd. Zo zijn 
er bijvoorbeeld veel patiënten met de ziekte van 
Crohn die ook een reumaproblematiek hebben, 
of die huidreacties vertonen als gevolg van bio-
logicals. De artsen van deze verschillende disci-
plines staan bij ons in nauw contact met elkaar, 
waardoor de behandelingen ook vlot op elkaar 
kunnen worden afgestemd. Dat is het voordeel 
van het werken in een kleinschalig ziekenhuis: 
we zijn flexibel, bereikbaar en hebben een 
rechtstreekse lijn met de huisartsen. Hierdoor 
komt de patiënt echt centraal te staan.” ■

“
Type 2-diabetespatiënten lopen 
enkel een verhoogd risico op het 
krijgen van COVID-19 indien ze ook 
obees zijn, hart-, bloedvat- of nier-
aandoeningen of een hoge bloed-

druk hebben. Eenmaal besmet kan het virus 
de ziekte bij deze patiënten flink ontregelen 
en is er een grotere kans op complicaties. De 
combinatie van diabetes type 2 met andere 
risicofactoren zoals hart- en vaatziekten en 
overgewicht heeft een negatieve invloed op 
de evolutie van een COVID-infectie.”

Diabetes type 2 kan worden 
voorkomen
“Maar liefst 90% van de diabetespatiënten 
lijdt aan diabetes type 2. Deze vorm van dia-
betes kan worden voorkomen door roken, een 
hoge bloeddruk, te weinig beweging en over-
gewicht te vermijden. Een vroege diagnose is 
eveneens cruciaal. Er is immers ook een voor-
stadium van prediabetes, waarbij gedurende 
ongeveer tien jaar de verwerking van suiker 
al verstoord is en er verwikkelingen ontstaan 
die uiteindelijk leiden tot diabetes type 2.”

Nood aan meer bewustwording
“Helaas wordt diabetes meestal nog steeds 
toevallig vastgesteld bij mensen die zich 
met andere klachten aandienen in het 
ziekenhuis, zoals bijvoorbeeld een infarct. 

Het probleem is dat er in tussentijd al heel 
wat schade is aangericht in de bloedvaten 
die dan heeft geleid tot dat infarct, maar 
zonder dat de onderliggende problematiek 
van de diabetes ooit is vastgesteld. Maar 
liefst één op de drie patiënten weet niet dat 
hij of zij diabetes heeft.”

“Er is dus dringend meer bewustzijn nodig, 
zeker omdat de evolutie van prediabetes perfect 
kan worden gestopt en het risico op diabetes 
type 2 zelfs met de helft kan worden vermin-
derd door gezonder te eten, meer te bewegen, 
gewicht te verliezen,… Door het invullen van 
gezondheidskompas.be kom je snel te weten of 
je een verhoogd risico loopt op de ziekte. COVID-
19 kan trouwens nog een bijkomende motivator 
zijn om iets aan die gezonde levensstijl te doen, 
want het is aangetoond dat bij een goed gere-
gelde diabetes de kans op een zware infectie en 
eventuele complicaties kleiner is.” ■

Dankzij strikte en doordachte maatregelen slaagde het dagziekenhuis van AZ Oudenaarde erin om ondanks COVID-19 
toch alle behandelingen verder te zetten. Dr. Katrien Lecluyse, arts-specialist in de gastro-enterologie, legt uit hoe het 
ziekenhuis erin slaagde om de patiënt steeds centraal te blijven plaatsen.  Tekst: Joris Hendrickx

Diabetes type 2 kan worden voorkomen, maar dat vereist dan wel een gezonde levensstijl en een vroege 
diagnose. Meer uitleg door dr. Luk Buyse, voorzitter van de Diabetes Liga.  Tekst: Joris Hendrickx

“Het is cruciaal dat patiënten ook nu naar het 
ziekenhuis blijven komen voor hun behandeling”

“Maar liefst één op de drie patiënten 
weet niet dat hij of zij diabetes heeft”

��" Het risico op diabetes type 2 kan 
worden gehalveerd door roken, een 

hoge bloeddruk, te weinig beweging 
en overgewicht te vermijden.

Dr. Luk Buyse

Voorzitter  
Diabetes Liga

diabetes.be

IN SAMENWERKING MET

azoudenaarde.be

IN SAMENWERKING MET

��" Het risico om COVID-19 op te  
lopen in het ziekenhuis is dankzij  

alle maatregelen erg klein.

��" Een vroege diagnose is 
cruciaal. Er is namelijk een 
voorstadium van prediabetes, 
waarbij gedurende ongeveer 
tien jaar de verwerking van 
suiker al verstoord is.

Dr. Katrien Lecluyse

Arts-specialist gastro-enterologie AZ Oudenaarde



Genieten van werken in de tuin? Dat is voor mensen met Infl ammatory Bowel Disease (IBD) 
helemaal niet zo vanzelfsprekend. Zo’n 30.000 Belgen hebben IBD en krijgen daardoor te maken 
met hevige vermoeidheid die het leven behoorlijk beïnvloedt! Daarom ontwikkelden we de 
IBD & Vermoeidheid podcast reeks: ervaringsdeskundigen en gezondheidsexperts gaan hier 
in gesprek over vermoeidheid bij IBD en geven tips over hoe je er mee om kunt gaan!

Straks 
uitrusten
Genieten
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opgekrastopgekrastIBD

Luister naar de tips en ervaringen 
van IBD experts in de nieuwe
IBD & Vermoeidheid podcast

Scan de code met Spotify of gebruik de QR-code
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over in overleg moesten gaan met hun neuro-
loog. Na verloop van tijd werd duidelijk dat 
MS of een MS-behandeling het risico op het 
krijgen van COVID-19 of het doormaken van 
een ernstigere vorm daarvan niet verhoogt. 

Wat wel een ongunstig e� ect heeft op het 
risico op en het verloop van COVID-19 zijn 
immobiliteit, leeftijd en onderliggende hart- 
en longziekten. Met deze nieuwe informatie 
hebben we aan alle neurologen laten weten 
dat ze eventueel uitgestelde behandelingen 
terug konden opstarten.”

Wachten op meer info over vaccin
“Met de huidige informatie ziet het ernaar 
uit dat MS op zich geen reden zal zijn om 
mensen prioritair te vaccineren. Wat wel 
bepalend kan zijn, is de mate van handicap, 
de leeftijd en de aanwezigheid van hart- en 
longziekten. Ook de behandeling kan hierin 
een rol spelen: afhankelijk van het type vac-
cin dat beschikbaar zal zijn, kan een vacci-
natie wel of niet aangewezen zijn, of zal deze 
misschien niet aanslaan bij personen die 
bepaalde medicatie innemen.” ■

〉 BIOGEN-70713 VERSION 09/2020

“
De BSGMS heeft als doel om de 
wetenschappelijke inzichten en de 
behandeling van multiple sclerose 
(MS) te stimuleren. We richten ons 
hierbij voornamelijk tot weten-

schappers en neurologen. In die hoedanig-
heid hebben we uiteraard ook voor COVID-19 
adviezen verstrekt. Bijkomend hebben we 
in deze uitzonderlijke situatie onze advie-
zen ook vertaald naar de patiënten toe. Via 
de medische adviesraad van de Nationale 
MS-Liga werden deze dan gecommuniceerd.”

Adviezen aangepast aan 
voortschrijdende inzichten
“Aanvankelijk gaven we vooral adviezen rond 
de preventieve hygiënische maatregelen. Aan 
artsen gaven we meer specifi eke adviezen 
omtrent de behandelingen. Sommige medica-
tie kon worden verdergezet, maar in bepaalde 
gevallen leek het veiliger om de behandeling 
tijdelijk te onderbreken. Aan patiënten heb-
ben we steeds duidelijk gemaakt dat ze hier-

MS-patiënten blijken geen 
risicogroep voor COVID-19
MS-patiënten hebben er door COVID-19 een onzekere periode opzitten. Gelukkig kregen zij en hun neurologen 
regelmatig adviezen die werden aangepast aan de voortschrijdende inzichten. Meer uitleg door prof. dr. 
Benedicte Dubois, voorzitter van de Belgische Studiegroep voor Multiple Sclerose (BSGMS).  Tekst: Joris Hendrickx

IN SAMENWERKING MET

��" Met de huidige informatie 
ziet het ernaar uit dat MS op 
zich geen reden zal zijn om 
mensen prioritair te vaccineren.

Prof. dr. Benedicte Dubois

Voorzitter Belgische Studiegroep 
voor Multiple Sclerose (BSGMS)

SOMMIGEN NEMEN DE TRAP
      JIJ OVERWINT DE HELLINGEN
Download Cleo, de gepersonaliseerde applicatie om beter 
te leven met multiple sclerose. Ontdek het op cleo-app.be

Op maat gemaakte inhoud

De app met op maat gemaakte inhoud, met tips,
hulpmiddelen, video’s met verhalen van MS patiënten en 
nieuws over multiple sclerose.

Persoonlijk dagboek

Een app met een persoonlijk dagboek ontworpen voor
mensen die leven met MS om de evolutie van jouw
gezondheid te volgen, jouw gegevens te visualiseren en
jouw rapporten te delen met het zorgteam.

Wellness-programma’s

Wellness-programma’s ontworpen door artsen,
aangepast voor het leven met multiple sclerose.
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Dr. Klara Van Gool

Neus-, Keel- en Oorspecialist Chirurgische Centrum Heide
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“Immunotherapie biedt uitweg bij 
ernstige vormen van allergische rinitis”
Allergische rinitis (AR) is de meest voorkomende allergische aandoening. Maar liefst 30% van de Belgische bevolking 
krijgt ermee te maken. Gelukkig kunnen patiënten met een ernstige vorm van AR terugvallen op immunotherapie.  
Meer uitleg door dr. Klara Van Gool, Neus-, Keel- en Oorspecialist bij het Chirurgische Centrum Heide.  Tekst: Joris Hendrickx

Enorme impact op patiënt en 
maatschappij
“Hoewel AR nooit levensbedreigend is, mogen 
we niet onderschatten dat er een enorme 
impact is op het dagelijkse leven van de pati-
enten. De meesten hebben last van de typische 
neussymptomen zoals niezen, een jeukende of 
verstopte neus en neusloop. Daarnaast heeft 
deze aandoening ook een sterke impact op de 
concentratie, waardoor patiënten moeilijkhe-
den ondervinden bij hun werk, hun hobby’s en 
het slapen. In combinatie met het vaak voor-
komen gaat deze ziekte zo toch gepaard met 
een enorme directe en indirecte kostprijs. De 
indirecte kosten gaan over de kosten voor de 
maatschappij omdat een AR-patiënt minder 
productief of vaak afwezig is op zijn werk of 
op school. De directe kosten betre�en het geld 
dat de patiënt moet uitgeven om zijn ziekte 
te managen. Daarnaast zijn er de verborgen 
directe kosten die ontstaan doordat AR vaak 
gepaard gaat met andere ziekten zoals sinusi-
tis of astma. Maar liefst 30% van de AR-patiën-
ten ontwikkelt namelijk ook astma.”

Nog te veel onderbehandelde patiënten
“De meeste AR-patiënten hebben slechts af 
en toe eens een paar slechte dagen of weken 
waarbij zich milde of wisselde klachten mani-
festeren. Er is echter ook een subpopulatie van 
ongeveer 20% van de patiënten die ernstige 
persistente klachten heeft. Zij hebben meer 
dan vier dagen per week en langer dan vier 
weken na elkaar erg hinderlijke klachten. Bij 
deze patiënten blijven de klachten aanhou-
den, ondanks een goede farmacologische 
behandeling. Velen hebben een behandeling 
geprobeerd met klassieke medicijnen zoals 
neussprays (ontzwellend of met een lage dosis 
cortisone) of allergiepilletjes (antihistami-
nica), maar deze bleken dan uiteindelijk niet te 
helpen of niet vol te houden op lange termijn. 
Hierdoor hebben ze de moed uiteindelijk opge-
geven en blijven ze verder leven met erg hin-
derlijke klachten. Anderen grijpen dan weer 
naar injecties of pillen met een hoge dosis cor-
tisone, maar dat is enkel doeltre�end op korte 
termijn. Op lange termijn kunnen deze krach-
tige medicijnen nefaste gevolgen hebben.”

Immunotherapie biedt uitweg 
“We hebben met immunotherapie nochtans 
een doeltre�end alternatief ter beschikking 
voor patiënten met aanhoudende ongecon-
troleerde klachten. Eer ze bij ons terechtko-
men om deze therapie op te starten, hebben 
de meesten echter al een lange weg achter 
de rug. Veel patiënten zijn zich niet bewust 
van het bestaan en het nut van deze thera-
pie, terwijl wij als artsen ook vaak niet weten 

wie deze patiënten zijn. Zij blijven nog te veel 
onder de radar omdat de populatie nu een-
maal zo enorm verscheiden is.”

“Immunotherapie moet voldoen aan vier 
criteria. De behandeling moet vanaf het eerste 
seizoen resulteren in een vermindering van 
de klachten. Tegelijk moet ze er ook op lange 
termijn voor zorgen dat de klachten onder con-
trole blijven. Het e�ect moet dus tijdens de hele 
behandeling aanwezig blijven. Ten derde moet 
dat e�ect ook na het stoppen van de behandeling 
aanhouden. Ten vierde moet immunotherapie 
een preventief e�ect hebben met aan de ene kant 
verminderde kans van ontwikkelen van nieuwe 
allergieën en anderzijds het verkleinen van het 
risico op ontwikkelen van allergisch astma.”

Trainen van het afweersysteem
“In onze neusslijmvlies bevindt zich een 
afweersysteem dat ons moet verdedigen 
tegen onder andere virussen en bacteriën. 
Allergenen zijn eiwitten die in de natuur 

voorkomen en waar een normaal afweer-
systeem geen afstootreactie (antilichamen) 
tegen dient te ontwikkelen. Bij mensen met 
een allergie gebeurt dat wel, met hinderlijke 
symptomen tot gevolg. Bij immunotherapie 
wordt het allergeen waar deze mensen aller-
gisch voor zijn in een hoge dosis toegediend. 
Door dit op een andere manier aan te bieden 
(bijvoorbeeld via het slijmvlies onder de tong 
of een onderhuidse injectie) kunnen we ons 
afweersysteem leren om niet meer allergisch 
te reageren. Het enige vervelende aspect 
aan deze methode is dat het veel tijd vraagt. 
Gemiddeld spreken we over een periode van 
drie tot vijf jaar. Het is dan ook cruciaal dat de 
patiënten gemotiveerd zijn en goed worden 
opgevolgd. De therapietrouw staat bij deze 
behandeling erg centraal. Mensen die slechts 
af en toe last hebben van allergische rinitis 
komen hier dus niet voor in aanmerking. Zij 
zijn meer gebaat met klassieke medicatie dan 
met deze intensieve behandeling.”

��" Maar liefst 30% van de 
Belgische bevolking krijgt  
te maken met AR. Opnieuw 
30% van deze patiënten 
ontwikkelt ook astma.

Terugbetaling in zicht
“Immunotherapie als behandelingsoptie voor 
allergische rinitis bestaat al sinds 1911, en we 
weten dat het goed werkt. In de afgelopen jaren 
heeft de farmaceutische sector enorme inspan-
ningen geleverd: er werden studies opgezet met 
grote patiëntengroepen om in kaart te brengen 
of immunotherapie voldeed aan de vier zonet 
genoemde criteria. Dat heeft dit jaar voor het 
eerst geleid tot de registratie van tabletten voor 
de drie voornaamste luchtwegallergenen (gras-
sen, bomen en huisstofmijt). De registratie van 
deze medicijnen is nochtans erg complex, zeker 
in het versnipperde Belgische landschap.”

“De logische volgende stap is nu het rege-
len van de terugbetaling van deze geregis-
treerde medicijnen. Dat zal nog enige tijd in 
beslag nemen, want het gaat hierbij ook over 
politieke keuzes. Heel wat Europese landen 
focussen sterk op preventieve geneeskunde 
- de ons omliggende landen zetten momen-
teel dan ook meer in op immunotherapie dan 
ons land. In België wordt immunotherapie 
voorlopig nog niet terugbetaald. Bij een pati-
entenpopulatie die al te vaak nog is onderbe-
handeld en ondergediagnosticeerd, is er dus 
ook een bijkomende financiële drempel.” ■

��" Bij immunotherapie wordt 
het allergeen waar patiënten 
allergisch voor zijn in een hoge 
dosis toegediend. Zo leren 
we ons lichaam om niet meer 
allergisch te reageren.

 ❚ Medisch toezicht tĳdens de inname 
van het eerste lyophilisaat is een belang-
rĳke voorzorgsmaatregel. In sommige 
gevallen is een ernstige systemische 
allergische reactie opgetreden op dose-
ringen volgend op de eerste dosering.

 ❚ Vaak voorkomende bĳwerkingen zĳn 
milde tot matige lokale allergische reac-
ties. Bĳ de meeste patiënten beginnen 
de reacties bĳ de start van de therapie, 
duren enkele minuten tot uren en wor-
den vanzelf minder binnen één tot zeven 
dagen. Indien de patiënt duidelĳke bĳ-
werkingen heeft dient antiallergische 
medicatie te worden overwogen.

 ❚ Indien astmasymptomen acuut ver-
slechteren of er ernstige systemische 
allergische reacties, angio-oedeem, 
moeite met slikken, moeite met adem-
halen, verandering van stem, hypoten-
sie of een vol gevoel in de keel optreden, 
dient onmiddellĳk contact te worden 
opgenomen met een arts. ■

Nuttige informatie



Al meer dan 25 jaar zetten onze clowns zich elke dag 
in om zieke kinderen een leuk moment te bezorgen 
tijdens hun verblijf in het ziekenhuis of een andere 
zorginstelling. Het zijn onze helden want het vraagt 
moed en enthousiasme om er iedere dag weer te 
staan. Onze organisatie  wordt niet gesubsidieerd 
maar leeft volledig van de giften die we krijgen van 
particulieren, bedrijven, verenigingen, serviceclubs, 
scholen…Bedankt voor deze essentiële steun en blijf 
ons ook de komende 25 jaar steunen! 
Onze helden doen de rest!
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