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Immunologie

Lynn Formesyn en dr. Philippe Carron 
getuigen over de noodzaak van een vroege 
diagnose van axiale spondyloartritis.
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H et lijkt gemakkelijk: je bent 
ziek, je gaat naar een arts, 
je krijgt een behandeling, 
je bent genezen. Maar voor 
mensen met chronische aan-

doeningen is dat verhaal heel wat complexer. 
Dan ben je op het einde van de rit niet gene-
zen, maar begint het proces gewoon weer 
van voor af aan en zit je opnieuw bij de arts. 
En opnieuw. En opnieuw. Sommige mensen 
vinden het prima dat de zorgverlener voor 
hen beslist hoe hun zorgpad eruitziet - en dat 
moeten we respecteren. Maar anno 2021 mag 
het iets meer zijn. 

Patiëntenparticipatie
Mensen met een chronische aandoening 
willen geen patiënt zijn. Zij willen volop in 
het leven staan, dromen waarmaken, werken 
aan een waardevolle invulling. De ziekte is 
een ongenode gast, maar die mag het feest 
niet bederven. En voor een geslaagde feestje 
is teamwork nodig. De relatie tussen de zorg-
verlener en de chronische patiënt is cruciaal 
en bepaalt - meer dan we denken - het verloop 
van het zorgpad. Een chronische aandoening 
overkomt je, je hebt hier niet om gevraagd. 
Maar het betekent niet dat je enkel het ‘lij-
dend voorwerp’ kan zijn. Patiënten actief 
betrekken bij de zorg betekent een investe-
ring van alle partijen: er moet echt geluisterd 
worden naar de noden van de patiënt én 
de patiënt moet zijn verantwoordelijkheid 
opnemen. Patiëntenparticipatie betekent 
samenwerken, de controle delen, partners 
zijn in het gezondheidsproces. Zo kan je, 
naast chronische patiënt, ook mens blijven 
tijdens een consultatie.

Groeiproces
Patiëntenparticipatie moet je leren. Je bent 
niet van bij de diagnose al meteen wakker 
genoeg om mee aan het roer te staan. Zie het 
als een groeiproces. De graad van participatie 
hoeft ook niet voor iedereen hetzelfde te zijn. 
Open communicatie moet ervoor zorgen dat 
iedereen tevreden blijft. Diverse initiatieven 

vanuit patiëntenorganisaties of samenwer-
kingsplatformen helpen in het groeipro-
ces. Patiënten ontwikkelen tijdens hun pad 
immers een specifieke expertise waarmee 
ze anderen kunnen ondersteunen om meer 
te participeren bij het uitstippelen van hun 
zorgproces. Patiëntexperten met chronische 
aandoeningen zoals reumatische aandoenin-
gen, MS, ziekte van Crohn, enz. leren hoe ze 
hun ervaringsdeskundigheid kunnen gebrui-
ken om andere spelers in de zorg te bewegen 
tot meer patiëntenparticipatie. Het inzetten 
van deze patiëntexpertise gebeurt ‘peer to 
partner’, met verschillende doelgroepen, 
maar ook ‘peer to peer’: het versterken van 
lotgenoten via patiëntenorganisaties.

Teamwork
Een luisterend oor, het bijsturen van ver-
wachtingen, tips voor zelfmanagement, 
communicatievaardigheden, noem maar op. 
Het zijn zaken waar een patiëntexpert kan 
in bijdragen en anderen met een chronische 
aandoening kan versterken. Het verhogen 
van therapietrouw en een gedeelde verant-
woordelijkheid zijn zaken die door zowel arts 
als patiënt geapprecieerd worden. Een chro-
nische aandoening aanpakken, vereist team-
work. De chronische patiënt is een volwaar-
dig lid van het team. De arts en de patiënt 
nemen samen het roer in handen en bepalen 
de koers richting een kwaliteitsvol leven. ■

De tijd dat patiënten een consultatie ‘ondergaan’, laten we stilaan achter 
ons. Het krijgen van een diagnose van een chronische aandoening wil 
immers niet zeggen dat je als mens niet meer kan nadenken, oordelen en 
beslissen. “Een goed geïnformeerde patiënt die de kans krijgt om mee zijn 
gezondheidsproces in handen te nemen, leidt tot de best mogelijke zorg”, 
zegt Nele Caeyers van ReumaNet vzw.

Patiëntenparticipatie:  
je zorgproces zelf in handen 
nemen, kan je leren

Nele Caeyers

WOORDVOERDER  
REUMANET VZW

De relatie 
tussen de 
zorgverlener en 
de chronische 
patiënt is 
cruciaal en 
bepaalt het 
verloop van het 
zorgpad.

Voorwoord

Patiënten actief betrekken  
bij de zorg betekent een 
investering van alle partijen:  
er moet echt geluisterd worden  
naar de noden van de patiënt 
én de patiënt moet zijn 
verantwoordelijkheid opnemen.
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Psoriasis

Maar liefst één op de drie patiënten  
lijdt aan psoriasisartritis.
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Heeft je baby kans op atopisch eczeem?  
Ontdek online onze tips en beperk het risico.

Immuuntherapie

Onderzoek naar behandeling van 
patiënten met een verslaving.

Diabetes

Elke zeventien minuten krijgt 
iemand in Vlaanderen de diagnose.
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Nood aan structurele financiering 
voor de multidisciplinaire 
raadpleging voor MS.
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Dankzij de medische vooruitgang hoeft multiple 
sclerose (MS) vandaag niet meer te leiden tot 
een voortdurende aftakeling en een slechte 
levenskwaliteit. Maar dan zijn een snelle 
diagnose en opstart van de behandeling wel 
cruciaal. Patiënte Carine Schelkens getuigt.

Tekst: Joris Hendrickx

Hoe verliep de opstart van jouw 
behandeling?
“Mijn eerste opstoot van MS in 1989 was erg 
agressief, waardoor de diagnose al snel volgde. 
Gelukkig kwam ik meteen terecht op de juiste 
afdeling bij de juiste specialist, wat voor veel 
patiënten niet het geval is. Helaas bestond de 
behandeling in die tijd enkel uit de toedie-
ning van cortisone. Mijn toekomst zag er dus 
ondanks de snelle diagnose helemaal niet zo 
rooskleurig uit. Pas zo’n tien jaar later kon ik 
starten met specifieke medicatie voor MS die 
op dat moment nieuw op de markt kwam. Ik 
ben toen meteen op die trein gesprongen en 
heb ook snel gemerkt dat mijn levenskwali-
teit terug verbeterde. Mijn medicatie is door 
de afgelopen decennia heen meerdere keren 
aangepast door bijkomende immuunziekten 
waarmee ik te maken kreeg en betere midde-
len die op de markt kwamen.”

den gelukkig steeds gebruiksvriendelijker en 
richten zich meer naar de specifieke noden 
van de patiënt. Twintig jaar geleden was 
ik verplicht om me om de twee dagen in te 
spuiten met medicatie die steeds koel moest 
worden gehouden. Vandaag neem ik heel 
eenvoudig dagelijks een pilletje in.”

Welke boodschap zou je willen geven  
aan andere MS-patiënten?
“Ziek zijn is geen lotsbestemming, het is een 
pad dat bewandeld moet worden. Een posi-
tieve levenshouding is daarbij het allerbe-
langrijkste. Je mag niet bij de pakken blijven 
zitten en alles gewoon ondergaan. MS heb-
ben, is oorlog voeren. We beschikken van-
daag over tal van wapens om dat te doen, dus 
je moet daar zeker gebruik van maken en er 
volledig voor gaan.” ■

 | Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met Sanofi.
 | Sanofi Belgium – MAT-BE-2100390 – 1.0 – 05.2021

“MS hebben, 
is als oorlog 

voeren”

©
 F

OT
O:

 M
AR

GO
 T

IL
BO

RG
HS

Hoe belangrijk is een snelle start van  
de behandeling na de diagnose?
“De medicatie zorgt ervoor dat je als patiënt 
geen onherroepelijke schade oploopt. Hoe 
sneller je kan starten, hoe minder je aan 
levenskwaliteit zal moeten inboeten. Dank-
zij de medicatie die vandaag voorhanden 
is, kunnen de meeste patiënten nu ondanks 
eventuele kleine handicaps nog perfect func-
tioneren. Dat staat in schril contrast met de 
jaren 80, toen MS-patiënten haast automa-
tisch in een rolstoel terecht kwamen.”

Wat overtuigt jou om je behandeling  
vol te houden?
“Als MS-patiënt heb je de keuze tussen een 
zekere aftakeling of vertrouwen hebben in de 
medische wereld. De generatie van MS-pa-
tiënten waar ik toe behoor, is zelfs als het 
ware een proefgeneratie, aangezien wij als 
eerste patiënten al deze nieuwe medicatie 
begonnen te gebruiken. De medicijnen wor-

Als MS-patiënt 
heb je de 
keuze tussen 
een zekere 
aftakeling of 
vertrouwen 
hebben in 
de medische 
wereld.

Twintig jaar 
geleden was 
ik verplicht 
om me om de 
twee dagen in 
te spuiten met 
medicatie die 
steeds koel 
moest worden 
gehouden. 
Vandaag 
neem ik heel 
eenvoudig 
dagelijks een 
pilletje in.

P ersonen met multiple sclerose 
komen in het verloop van hun 
ziekte met heel wat hulpverle-
ners in aanraking. “Elk van deze 
disciplines functioneert al lan-

ger op zichzelf, vanuit een goede organisatie 
en onderbouwde expertise”, vertelt Luc De 
Groote van MS-Liga Vlaanderen. “Jammer 
genoeg zijn deze afzonderlijke disciplines 
vaak onvoldoende op elkaar afgestemd. Dat 
is een probleem bij een aandoening zoals 
MS, die een sterk wisselend verloop kent. 
Bij dit ziektebeeld kunnen problemen snel 
veranderen of net jaren stabiel blijven, zodat 
het aanbieden van diverse vormen van hulp-
verlening op verschillende tijdstippen veel 
communicatie en samenwerking tussen de 
betrokken hulpverleners vereist.”

MDR-model
Daarom is sinds 2009 een model voor multi-
disciplinaire samenwerking ontwikkeld: de 
Multidisciplinaire MS-raadpleging (MDR). 
“Hierin worden de noodzakelijke hulpver-
leningskanalen op elkaar afgestemd en wor-
den niet alleen de patiënten, maar ook hun 
familie, huisarts en eventuele andere lokale 

Het wordt tijd dat er een structurele financiering komt voor de multidisciplinaire raadpleging voor multiple sclerose.  
MS-Liga Vlaanderen pleit samen met neurologen uit verschillende ziekenhuizen voor een erkenning door het riziv.

Multidisciplinaire raadpleging van MS-patiënten: 
nood aan structurele financiering

hulpverleners in de zorgverlening betrok-
ken”, verduidelijkt De Groote. “Op die manier 
ontstaat een naadloze aansluiting tussen de 
intramurale en transmurale opvolging van 
het ziekteverloop, waarbij MS-Liga Vlaande-
ren voor de verbinding zorgt.

Nood aan erkenning vanuit riziv
Internationaal bestaat er een consensus dat 
MDR voor MS-patiënten de aangewezen aan-
pak is. Maar terwijl multidisciplinaire centra 
voor andere chronische aandoeningen, zoals 
kanker of ALS, kunnen rekenen op financie-
ring door het riziv, geldt dat op twee uitzon-
deringen na niet voor MS. De Groote: “De 
maatschappelijk werker in het MDR-team 
wordt ter beschikking gesteld door MS-Liga 
Vlaanderen en wordt vrijwel louter gefinan-
cierd door middel van giften. Het ziekenhuis 
zelf zorgt voor de financiering van de MS-ver-
pleegkundige en de psycholoog. Erkenning 
vanuit het riziv is dus absoluut noodzakelijk. 
Een bedrag van 1.000 euro per patiënt zou 
moeten volstaan voor één MDR-raadpleging 
per jaar, wat vergelijkbaar is met de kostprijs 
van één maand medicatie. Dr. Guy Laureys 
van het UZ Gent maakte dezelfde rekensom. 

Bovendien is de return on investment groot: 
het gaat hierbij namelijk om meer levenskwa-
liteit voor de patiënt.”

Focus op zorgkwaliteit
“Heel wat neurologen betreuren dat niet alle 
patiënten toegang hebben tot een multidisci-
plinaire raadpleging. Wij werken samen met 
vijftien ziekenhuizen in het kader van een 
MDR en zijn ervan overtuigd dat een struc-
turele financiering een absolute must is om 
de kwaliteit van de zorg hoog te houden. En 
dat is net waar elke patiënt recht op heeft”, 
besluit De Groote. ■

Luc De Groote

ALGEMEEN DIRECTEUR  
MS-LIGA VLAANDEREN VZW

Terwijl multi-
disciplinaire 
centra voor  
andere  
chronische 
aandoeningen 
kunnen  
rekenen op  
financiering 
door het riziv, 
geldt dat  
op twee  
uitzonderingen 
na niet voor MS.

  ■ Door de aard van de ziekte worden 
patiënten met MS geconfronteerd met 

heel diverse symptomen en kent 
zowat iedereen een ander ziekteverloop. 
Daarom wordt MS soms een aandoening 

‘met 1.000 gezichten’ genoemd.

#Wist je dat?

Carine Shelkens
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Onderzoek op 
topniveau
De Charcot Stichting is een stichting van 
openbaar nut die al meer dan dertig jaar 
de continuïteit van het onderzoek naar 
MS in België garandeert. Met dank aan 
de vrijgevigheid van haar donateurs.

Enerzijds worden ervaren en met zorg 
geselecteerde onderzoeksteams finan-
cieel ondersteund via het Charcot Fonds, 
anderzijds wordt jong onderzoekstalent 
gevormd via de Charcot Fellowship. 
Meer dan 250 onderzoekers hebben op 
die manier de behandeling van MS-pa-
tiënten wezenlijk kunnen verbeteren. 
Dat is een uitzonderlijke prestatie, want 
dertig jaar geleden bestond voor MS nog 
geen enkele behandeling. 

Enorme impact
Maar ook vandaag zijn de behandelin-
gen beperkt tot bepaalde vormen van 
MS en eerder gericht op het afremmen 
van de ziekte. Dat is een eerste stap, 
maar uiteraard niet voldoende. De 
impact van MS op het leven van een 
patiënt en zijn of haar naasten is name-
lijk immens. De Charcot Stichting stelt 
zich tot doel om deze neurologische 
aandoening - die nog ongeneeslijk is 
en vaak tot een handicap leidt - op een 
dag te kunnen overwinnen. Het doel is 
om MS te stoppen en de aangerichte 
letsels te herstellen, maar daarvoor is er 
nog een hele weg af te leggen. 

Doneer!
De huidige coronapandemie heeft in 
zekere zin ook nieuwe pistes geopend 
die voordien puur theoretisch waren. 
Met de nieuwe kennis die voortkomt uit 
de ontwikkeling van mRNA-vaccins dur-
ven onderzoekers zelfs te stellen dat een 
vaccin tegen MS ooit een mogelijkheid 
wordt. Daarom is het van cruciaal belang 
om het onderzoek naar MS en de Char-
cot Stichting te steunen. Alle informatie 
over de laatste onderzoeksresultaten, 
de manier waarop de Charcot Stichting 
uw geld en dat van haar donateurs aan-
wendt en de manier waarop u ons kan 
helpen, vindt u op de website. ■

“ Het immuunsysteem omvat twee 
subsystemen die onderling veel-
vuldig interageren”, vertelt Sindic. 
“Enerzijds is er het aangeboren 
immuunsysteem, bestaande uit 

onder meer dendritische cellen, macrofagen, 
monocyten, enz. Het fungeert als onze eerste 
verdedigingsbarrière, niet-specifiek voor een 
bepaalde infectiekiem of vreemde molecule. 
Anderzijds is er het adaptieve immuunsys-
teem, bestaande uit 490 miljard lymfocyten 
die over het hele lichaam verspreid zitten. De 
adaptieve immuunreactie die door deze lym-
focyten wordt gemedieerd, is specifiek voor 
een infectieus antigeen of een vreemde mole-
cule, en is verantwoordelijk voor de produc-
tie van antilichamen en killercellen gericht 
tegen kankercellen of geïnfecteerde cellen.”

T- en B-cellen
“Lymfocyten worden onderverdeeld in T-cel-
len (uit de thymus) en B-cellen. Deze kunnen 
elkaar activeren als reactie op dendritische 
cellen. Er zijn ook regulerende cellen die de 
aanzet tot een immuunrespons mogelijk 
maken. Bovendien regelen deze de intensiteit 
ervan. Tijdens de rijping van het immuunsys-
teem moet tolerantie voor de lichaamseigen 
moleculen tot stand worden gebracht. Dat 
gebeurt grotendeels in de thymus, maar ook 
in de periferie door regulerende B- en T-cel-
len”, aldus Sindic. “MS is een ziekte die wordt 
veroorzaakt door een storing in de tolerantie 
voor moleculen in het centrale zenuwstelsel, 
waarvan de oorzaken nog onbekend zijn. Het 
resultaat is de hardnekkige aanwezigheid 
van zelfagressieve lymfocytenklonen, met 
ontstekingsaanvallen die verband houden 
met een hoge toename van geactiveerde lym-
focyten die de barrière tussen het bloed en 
de hersenen overschrijden. Hierdoor wordt 
een ontstekingsreactie uitgelokt die toxisch 
is voor de membranen en met name voor de 
myeline die de zenuwvezels omhult.”

Medische vooruitgang
“De laatste jaren is enorm veel vooruitgang 
geboekt in het begrijpen van zowel de relatie 
tussen B- en T-lymfocyten als de interacties 
tussen antigeenpresenterende dendriti-
sche cellen en de aangehaalde lymfocyten. 
Wij weten dat er potentieel in elk lichaam 
auto-immune lymfocyten aanwezig zijn, 

FINANCIËLE STEUN

Prof. dr.  
Christian Sindic

VOORZITTER  
CHARCOT STICHTING

MS is een ziekte 
die wordt 
veroorzaakt 
door een storing 
in de tolerantie 
voor moleculen 
in het centrale 
zenuwstelsel.

Vandaag durven 
onderzoekers te stellen dat 
een vaccin tegen MS niet 
langer onmogelijk is.

Immunologie als sleutel 
om MS te ontcijferen
De huidige en toekomstige behandelingen van een auto-immuunzieke zoals multiple sclerose (MS) 
gaan heel wat verder dan het puur symptoommatig behandelen van de ziekte. Ze zijn namelijk 
gericht op het reguleren van de werking van het immuunsysteem om het minder auto-immuun te 
maken. Meer uitleg door prof. dr. Christian Sindic, voorzitter van de Charcot Stichting.

WE STEUNEN HET ONDERZOEK NAAR 
MULTIPLE SCLEROSE. EN U?

UW GIFT  
MAAKT MISSCHIEN  
WEL HET VERSCHIL.

www.charcot-stichting.org

ONLINE
GIFT

Multiple sclerose 
overwinnen BE34 6760 9000 9090

zelfs bij mensen die in goede gezondheid 
verkeren. Een gebrek aan regulering van deze 
lymfocyten kan leiden tot auto-immuun-
ziekten, waaronder MS”, vervolgt Sindic. 
“Onze huidige en toekomstige behandelin-
gen zijn daarom gericht op het reguleren van 
de werking van het immuunsysteem om het 
minder auto-immuun te maken. Wij kunnen 
proberen om in te werken op de regulerende 
lymfocyten of het immuunsysteem ongevoe-
lig maken voor potentiële auto-antigenen 
die aanwezig zijn in de myelinescheden van 
de hersenen of op de zenuwvezels zelf. Dat is 
uiterst moeilijk werk, aangezien slechts een 
klein deel van het immuunsysteem ontregeld 
is in auto-immune zin en er tientallen mole-
culen in het zenuwstelsel zijn die auto-im-
mune doelwitten kunnen zijn.” 

Blik op de toekomst
“Het uiteindelijke doel van het huidige onder-
zoek is om de belangrijkste antigene molecu-
len te ontdekken die verantwoordelijk zijn 
voor het in gang zetten van MS. Zo kunnen we 
erin slagen om het immuunsysteem specifiek 
ongevoelig te maken voor deze moleculen, 
zonder de algehele werking van het immuun-
systeem en ons vermogen om ons te verdedi-
gen tegen zowel kankercellen als infectieuze 
agentia te verstoren”, besluit Sindic. ■

  〉 Ons land telt ongeveer 
13.500 MS-patiënten.

  〉 70% onder hen zijn 
vrouwen. 

  〉 De ziekte treedt 
meestal op tussen 25 
en 35 jaar, maar in 5% 
van de gevallen treden 
de eerste symptomen al 
op voor de leeftijd van 
18 jaar.

  〉 In 1 op de 10 gevallen is 
er sprake van erfelijke 
overdracht.

  〉 Bij 85% van de 
patiënten begint 
MS met een 
ontstekingsaanval 
die neurologische 
symptomen 
veroorzaakt die variëren 
a�ankelijk van de 
plaats van het letsel.

#Wist je dat?
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Diabetes type 1, een auto-immuunziekte, 
vraagt veel van mensen in hun dagelijkse 
leven. Gelukkig zijn er steeds meer innovatieve 
hulpmiddelen op de markt, zoals FreeStyle 
Libre, die de glucosemeting vergemakkelijken. 
“Zo’n zelfmeetsensor geeft me gemoedsrust”, 
zegt Kenny Mestdagh (33). 

Tekst: Sandra Gasten

Wanneer werd er bij jou diabetes type 1 
vastgesteld?
“Toen ik vier jaar geleden buikklachten 
kreeg, stuurde de dokter me door naar het 
ziekenhuis. Daar kreeg ik de diagnose diabe-
tes type 1: een auto-immuunziekte waarbij 
het immuunsysteem zich tegen het lichaam 
keert. Bij de meeste mensen ruimt het afweer-
systeem ziektes op, bij mij vernielt het de cel-
len in de alvleesklier die insuline aanmaken. 
Zonder die insuline kan je niet leven, want 
die regelt je bloedsuikerspiegel. Mijn suiker- 
of glucosewaarden bleken veel te hoog te lig-
gen. Mijn wereld stond op zijn kop.”

Welke impact had die diagnose op je leven?
“Wie diabetes type 1 heeft, moet meerdere 
keren per dag zijn bloedsuikerspiegel meten. 
Dat betekent elke dag meerdere prikken in de 
vinger, wat bloed op een meetstrip druppen 
en met een glucosemeter je suikerwaarden 
opmeten. Die waarden moet je dan nauw-
keurig bijhouden. Zijn de waarden te laag 

(hypo), dan kan dat leiden tot duizeligheid 
of concentratiemoeheid. Dan weet ik dat ik 
suiker moet innemen. Zijn ze te hoog (hyper), 
dan moet je insuline inspuiten. Het lijkt kin-
derspel, maar dat is het helemaal niet. Het is 
een ingrijpende handeling die zich dagelijks 
herhaalt. Het vraagt organisatie, want je kan 
het niet overal doen. Daarom stelde mijn spe-
cialist een hal�aar geleden voor om een zelf-
meetsensor te gaan gebruiken.”

Zo ben je bij de FreeStyle Libre terecht-
gekomen. Wat doet zo’n zelfmeetsensor? 
“Zo’n sensor heeft een minuscuul naaldje dat 
je in je bovenarm bevestigt. Voordeel is dat 
je niet meer dagelijks hoeft te prikken. Het 
enige wat je moet doen, is de sensor tweewe-
kelijks van arm wisselen. Met het naaldje wor-
den de glucosewaarden automatisch geregis-
treerd. In het begin moest ik de waarden nog 
handmatig ingeven in de glucosemeter, maar 
sinds december gebruik ik de app op mijn 

smartphone. Nu hoef ik enkel de gsm naast 
mijn arm te bewegen. De app registreert auto-
matisch de waarden.”

Wat betekent het voor jou om zelf je 
glucosewaarden te kunnen opmeten? 
“De huidsensor zorgt voor gemoedsrust, 
omdat ik op elk moment mijn glucosewaar-
den kan afmeten. Ik zie in een oogwenk of ik 
binnen of buiten de grenzen van mijn waar-
den zit. Die constante controle zorgt ervoor 
dat ik mijn voedingspatroon en actieve 
levensstijl goed naleef. De glucosemeter, de 
app, houdt een trend bij waardoor ik min-
der snel verrast wordt door een hypo. Ik zie 
meteen wanneer ik iets aan mijn eetpatroon 
moet aanpassen. Het blijft een uitwendig 
element op je arm, maar ik zou het niet wil-
len inruilen. Op de markt zijn verschillende 
types van meetsensoren beschikbaar. Elke 
persoon is namelijk anders en is dus gebaat 
bij een ander type meetapparatuur.” ■

Innovatieve zelfmeetsensor 
zorgt voor gemoedsrust  

bij patiënten met diabetes

Mijn zelfmeetsensor zorgt voor 
gemoedsrust, omdat ik op elk 
moment mijn glucosewaarden 
kan afmeten. Ik zie in een 
oogwenk of ik binnen of buiten 
de grenzen van mijn waarden zit.

Kenny Mestdagh

PATIËNT DIABETES TYPE 1

Diabetes heeft een grote impact, maar hoeft een aangenaam 
leven niet in de weg te staan. Hiervoor dient de patiënt wel 
rekening te houden met volgende aspecten:

  ■ Controleer regelmatig je bloedsuikergehalte met een glucometer.

  ■ Zorg dat je altijd je medicatie en/of insuline bij de hand hebt en 
volg de behandeling zoals voorgeschreven door je arts.

  ■ Hou steeds je voeding in de gaten, probeer een stabiel gewicht te 
behouden en doe regelmatig aan lichaamsbeweging.

  ■ Neem altijd iets te eten mee in geval van hypoglycemie.

MET UW TELEFOON*

U KUNT
HET 
DOEN

Bestel het nu op 
onze webshop 

via myFreeStyle.be

* De FreeStyle LibreLink-app is alleen compatibel met bepaalde mobiele apparaten en besturingssystemen. Raadpleeg de website www.myFreeStyle.be 
voor meer informatie over apparaatcompatibiliteit voordat u de app gebruikt. Het gebruik van FreeStyle LibreLink vereist registratie bij LibreView. 
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Onverklaarbare rugpijn 
kan wijzen op axiale 

spondyloartritis
Heb je last van een onverklaarbare pijn en stramheid in je rug en gewrichten? 
Naast de meer voorkomende oorzaken kan ook spondyloartritis aan de basis 

liggen, een inflammatoire en progressieve aandoening die (tien)duizenden 
Vlamingen treft. Dubbelinterview met Lynn Formesyn, patiënte en auteur van 

het boek ‘Zinvol Ziek’, en dr. Philippe Carron, reumatoloog aan het UZ Gent.

Tekst: Joris Hendrickx

Dubbelinterview Wat houdt spondyloartritis precies in?
Carron: “Spondyloartritis bestaat in een 
axiale en een perifere vorm. Bij axiale spon-
dyloartritis, de meest voorkomende vorm, 
focussen de klachten zich vooral op de wervel-
zuil. Bij de perifere vorm gaat het net over alle 
andere gewrichten. Axiale spondyloartritis 
kent meerdere stadia. Vanaf een bepaald sta-
dium kan je op röntgenfoto’s duidelijke schade 
zien aan de bekkengewrichten, maar in een 
vroegere fase kunnen we via een MRI-on-
derzoek ook al ontstekingen opsporen. Een 
typisch symptoom van axiale spondyloartri-
tis is inflammatoire lage rugpijn. Dat is een 
zeurende pijn die opkomt door langdurig in 
eenzelfde positie te liggen of zitten, en die ook 
gepaard gaat met stramheid. Door in bewe-
ging te komen, worden deze klachten beter. 
Ook andere gewrichten in de wervels van de 
borst- en halsstreek kunnen pijn doen als 
gevolg van de ontsteking. Aanvullend kunnen 
meer perifere gewrichten eveneens zwellen én 
kunnen extra-articulaire manifestaties optre-
den zoals huidpsoriasis, oogontsteking (ante-
rieure uveitis) en inflammatoir darmlijden.”

Hoe moeilijk is het pad naar een juiste 
diagnose bij spondyloartritis?
Formesyn: “Het heeft zo’n tien jaar geduurd 
vooraleer bij mij de diagnose van spondy-
loartritis werd gesteld. Als tienerjudoka kreeg ik 
al te maken met diverse klachten. Soms kon ik 
bij het ontwaken zelfs mijn hoofd niet optillen. 
Mijn sportdokter dacht eerst aan jeugdreuma, 
maar een bloedtest sloot dat al snel uit. Even 
later werd ook een discushernia vastgesteld 
in mijn onderrug. Men dacht dat daar weinig 
aan te doen viel en dat ik er gewoon moest 
mee leren leven. Op die manier doorspartelde 
ik mijn studententijd en werkte ik zelfs jaren 
in de horeca als jobstudent. Eind 2011 kreeg ik 
enorm last van mijn benen, waardoor begin 
2012 een rugprothese werd geplaatst. Na deze 
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ingreep kreeg ik opnieuw last van reumatische 
klachten, maar dat werd op dat moment toege-
schreven aan de koude temperaturen. Ik bleef 
er dus weer gewoon mee verderlopen. In 2014 
werd ik zwanger en bleek de baby in stuit te 
liggen. Door mijn rugprothese werd geopteerd 
voor een keizersnede. Ook na de geboorte had 
ik opnieuw enorm last van diverse pijnklach-
ten. Uiteindelijk verwees mijn huisarts me door 
naar een reumatoloog die na veel onderzoek tot 
de diagnose van spondyloartritis kwam.”

Hoe belangrijk is een vroege diagnose?
Carron: “Tussen het ontstaan van de sympto-
men en het stellen van een diagnose gaan nog 
steeds meerdere jaren verloren. De meeste 
patiënten hebben hierdoor net als Lynn al 
een hele weg afgelegd voor ze een adequate 
therapie kunnen krijgen. Lage rugpijn is dan 
ook een zeer frequent voorkomende klacht 
in België, maar ook axiale spondyloartritis 
is met 1 geval per 100 à 1.000 personen niet 
zo heel zeldzaam. Vijf procent van de men-
sen met lage rugpijn blijkt uiteindelijk axiale 
spondyloartritis te hebben. Toch wordt er nog 
te weinig aan gedacht door artsen. Hoe snel-
ler we een diagnose kunnen stellen, hoe snel-
ler we een adequate therapie kunnen opstar-
ten en hoe beter alle parameters zullen zijn 
op korte én lange termijn. Spondyloartritis 
veroorzaakt in toenemende mate structurele 
en onomkeerbare schade aan de gewrichten. 
Door de progressieve schade vermindert de 
mobiliteit, wat in een eindstadium resulteert 
in een volledige verstijving van de rug. De 
chronische inflammatie en de slechte nacht-
rust die daar het gevolg van zijn, leiden ook 
tot een vermoeidheid die een zware impact 
heeft op het sociale en professionele leven.”

Formesyn: “Wanneer jonge mensen zich 
aanmelden met deze klachten moeten huis-
artsen verder kunnen denken dan de meest 

voorkomende oorzaken. Dat zou een enorm 
verschil kunnen maken om de diagnose te 
versnellen. Maar ook mensen zelf moeten 
vertrouwen op wat ze aan hun lichaam voe-
len en zich niet te snel laten afschepen met de 
meest voor de hand liggende diagnose wan-
neer ze aanvoelen dat deze niet klopt.”

Wat is het belang van 
patiëntenverenigingen?
Formesyn: “Als bestuurslid van VVSA (de 
Vlaamse Vereniging voor SpondyloArtritis) 
ben ik overtuigd van de enorme meerwaarde 
hiervan. Zo organiseerden we onlangs een 
virtuele ledendag die bestond uit twee info-
sessies waarin een onderzoeker meer info gaf 
over de impact van je levensstijl op spondy-
loartritis. Tijdens deze infosessies lasten we 
ook beweegmomenten in, zodat de deelne-
mers niet urenlang moesten blijven stilzitten. 
De feedback daarop was zeer positief. Lotge-
noten kregen enerzijds heel wat waardevolle 
tips die ze thuis zelf konden uitproberen en 
anderzijds konden ze vanuit hun eigen erva-
ringen ook vragen stellen. We sturen nieuwe 
leden ook informatieve boekjes op en geven 
een ledenblad uit waarin we zeer actueel infor-
matie opvolgen en ook zelf content creëren. 
Tot slot maken we deel uit van het samenwer-
kingsplatform Reumanet (reumanet.be). Veel 
patiënten komen eerst bij hen terecht en wor-
den dan vervolgens naar ons doorverwezen.”

Carron: “Het in contact komen met lotgeno-
ten is een belangrijk aspect van een patiën-
tenvereniging. Daarnaast is het inderdaad 
belangrijk dat patiënten de juiste weten-
schappelijke informatie krijgen en niet zelf 
op zoek moeten gaan online. Daarom maak 
ik met plezier deel uit van het wetenschap-
pelijk comité van het ledenblad van VVSA 
waar alle gepubliceerde informatie afge-
toetst wordt aan artsen.”

Welke advies kan je geven aan andere 
patiënten?
Formesyn: “Zoek een goede kinesist die 
breed en holistisch kijkt. Ikzelf heb een 
kinesist die ook osteopaat is, waardoor ik er 
terechtkan voor zowel oefentherapie als het 
wegwerken van pijnknopen en verklevingen 
van mijn ingewanden. Om me zo goed moge-
lijk te helpen, gaat hij de pijn ook niet uit de 
weg. Hij zal de behandeling overigens steeds 
afstemmen op het aspect dat op dat moment 
het meeste aandacht vereist. Dat vraagt uiter-
aard om een goede vertrouwensband.” ■

 | BELU-N-DA-RH-2100009 – Mei 2021
In mijn geval heeft het zo’n tien 
jaar geduurd vooraleer de diagnose 
werd gesteld. Extra aandacht voor 
deze ziekte door zowel huisartsen 
als patiënten zelf kan een enorm 
verschil maken.

Lynn Formesyn

PATIËNTE EN AUTEUR BOEK ‘ZINVOL ZIEK’

Een typisch symptoom van axiale 
spondyloartritis is inflammatoire 
lage rugpijn. Dat is echter een zeer 
frequent voorkomende klacht in 
België, waardoor een adequate 
diagnose vaak meerdere jaren op 
zich laat wachten.

Dr. Philippe Carron

REUMATOLOOG UZ GENT
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Meer weten?

ucb.com

Axiale spondyloartritis komt voor bij  
1 op 100 à 1.000 personen.

5% van de mensen met lage rugpijn  
blijkt axiale spondyloartritis te hebben.

#Niet zo zeldzaam

UCB is een wereldwijd biofarmaceutisch 
bedrijf dat zich richt op het ontdekken 
en ontwikkelen van behandelingen met 
als doel het leven te veranderen van 
mensen die leven met neurologische 
en immunologische aandoeningen. “De 
patiënt staat hierbij steeds centraal”, 
stelt Emmanuel Caeymaex, Executive 
Vice President Immunology Solutions. 
“Daarom willen wij ten volle onze rol van 
partner spelen door mee samenwer-
kingen op te zetten. Het is daarbij onze 
ambitie om de diagnose van axiale spon-
dyloartritis te versnellen door middel van 
innovatieve en digitale oplossingen die 
werkelijk het verschil kunnen maken.” ■

MONDIALE IMPACT
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Psoriasis wordt door veel mensen onterecht 
gezien als een huidziekte, terwijl het eigenlijk 
een auto-immuunziekte is die het hele lichaam 
aangaat. “Huidvlekken en -schilfers zijn slechts 
één symptoom”, vertelt Paul De Corte van 
Psoriasis Liga Vlaanderen.

Tekst: Joris Hendrickx

Waarom uit psoriasis zich vooral 
in huidvlekken en -schilfers?
“De huidcellen van psoriasispatiënten zijn 
soms overactief, en dat uit zich in eerste instan-
tie via rode plekken op de ontstoken huid. Bij 
psoriasispatiënten gebeurt de rijping van 
huidcellen vier tot zeven keer sneller. Hierdoor 
stapelen dode huidcellen zich sneller op, wat 
zich enkele dagen later vertaalt in schilfers. Bij 
de meeste patiënten beperkt dit zich tot enkele 
kleine vlekjes, anderen hebben er over hun 
hele lichaam last van. De meest voorkomende 
plaatsen zijn de knieën, ellebogen, onderbe-
nen, onderrug, het staartbeentje, de hoofdhuid 
en de nagels. Van de 300.000 Belgische patiën-
ten heeft zo’n 70% de milde vorm, terwijl 30% 
meerdere grote vlekken heeft.”

Wat als psoriasis gepaard gaat 
met gewrichtsklachten?
“We noemen deze - vaak vergeten - vorm pso-
riasisartritis. Het grote gevaar is dat patiënten 
dit niet linken met hun psoriasis. Nochtans 
kampt maar liefst één op de drie psoriasis-

patiënten hiermee. Zij moeten naast een 
dermatoloog zeker ook zo snel mogelijk een 
reumatoloog raadplegen. Psoriasisartritis is 
extra gevaarlijk omdat de aantasting van de 
gewrichten progressief en onomkeerbaar is. 
Een typisch symptoom bij niet tijdig behan-
delde psoriasisartritis is dat patiënten hun 
vingers niet meer goed kunnen bewegen.”

Wat is de psychologische en sociale 
impact van psoriasis?
“De typische huidvlekken en -schilfers van pso-
riasis zijn uiteraard geen mooi zicht. Patiënten 
doen uit schaamte dan ook heel wat moeite om 
deze te bedekken, ook wanneer ze bijvoorbeeld 
gaan zwemmen of naar het strand gaan. Uiter-
aard weegt dat zwaar. Beeld je maar een jonge 
studente in die met allerlei complexen kampt 
en moeilijk aan een lief raakt door haar ziekte. 
Maar ook in een representatieve functie vormt 
het een probleem. Daarnaast zijn mensen met 
zware psoriasis haast nooit in staat om zware 
sporten te beoefenen. Zeker zwemmen wordt 
meestal vermeden, omdat de huidvlekken door 
het chloorwater nog extra hard opvallen.”

Hoe belangrijk is het om de juiste 
behandeling te krijgen en vol te houden? 
“Sinds zo’n twintig jaar zijn er tal van behan-
delingen voorhanden om de symptomen 
van psoriasis te beperken of zelfs volledig te 
vermijden. Zowel voor de milde als de zwaar-
dere vormen bestaat aangepaste medicatie. 
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“Psoriasis is meer dan een vervelende huidaandoening”

Hierdoor hebben psoriasispatiënten vandaag 
eenzelfde levenskwaliteit als andere mensen. 
Patiënten hebben er dus alle belang bij om 
hun medicatie goed in te nemen én ook op 
de hoogte te blijven van nieuwe ontwikke-
lingen. Ook vanuit Psoriasis Liga Vlaanderen 
proberen we patiënten zo goed mogelijk op 
de hoogte te houden, zodat zij vervolgens 
hun dermatoloog kunnen stimuleren om 
hetzelfde te doen. We raden onze leden zelfs 
aan om desnoods een andere dermatoloog te 
zoeken die voldoende actuele kennis heeft 
van psoriasis.” ■

Paul De Corte

VOORZITTER PSORIASIS LIGA 
VLAANDEREN

Psoriasisartritis 
is extra gevaarlijk 
omdat de 
aantasting van 
de gewrichten 
progressief en 
onomkeerbaar is. 
Een typisch 
symptoom is dat 
patiënten hun 
vingers niet meer 
goed kunnen 
bewegen.

Maar liefst 
één op de drie 
psoriasispatiën-
ten kampt met 
psoriasisartritis.

Meer weten?

psoriasis-vl.be

DE LABORATORIA LA ROCHE-POSAY:
Erkende expertise in psoriasis

PSORIASIS IS DE 2DE BELANGRIJKSTE REDEN VOOR GEBRUIK
VAN HET LA ROCHE-POSAY THERMAAL KUUROORD

Sinds de opening van het kuurcentrum in 1905 hebben al nagenoeg 
150.000 psoriasispatiënten hun dagelijkse leven zien veranderen dank- 
zij dit uitzonderlijke kuurwater.

In het 1ste Europese Centrum voor Thermale Dermatologie van 
La Roche-Posay vinden kuurgangers baat bij de heilzame werking 
van het thermaal water van La Roche-Posay, dat van nature rijk is 
aan Selenium. 

Door een medisch team worden hier behandelingen gegeven die de Door een medisch team worden hier behandelingen gegeven die de 
toestand van een huid met psoriasis verbeteren: na de straaldouches toestand van een huid met psoriasis verbeteren: na de straaldouches 
die de huidschilfers mechanisch verwijderen, volgen huidkalmerende die de huidschilfers mechanisch verwijderen, volgen huidkalmerende 
verstuivingen en wordt verzachtende crème aangebracht om verstuivingen en wordt verzachtende crème aangebracht om 
de huidbarrière te herstellen. Dit water wordt verwerkt in alle de huidbarrière te herstellen. Dit water wordt verwerkt in alle 
verzorgingsproducten van de Laboratoria La Roche-Posay.verzorgingsproducten van de Laboratoria La Roche-Posay.

Dankzij die ervaring hebben de Laboratoria La Roche-Posay een Dankzij die ervaring hebben de Laboratoria La Roche-Posay een 
grondige kennis van de psoriasishuid verworven en die kennis stellen ze grondige kennis van de psoriasishuid verworven en die kennis stellen ze 
graag ten dienste van het comfort en het welbevinden van de patiënten.graag ten dienste van het comfort en het welbevinden van de patiënten.

www.laroche-posay.be

LA ROCHE-POSAY. DERMATOLOGISCHE EFFICIËNTIE.LA ROCHE-POSAY. DERMATOLOGISCHE EFFICIËNTIE.
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Door de opkomst van nieuwe technologieën 
komen voor steeds meer zeer zeldzame 
aandoeningen effectieve therapieën 
beschikbaar. Emil Kakkis ontwikkelt met 
zijn bedrijf Ultragenyx medicijnen voor vele 
zeldzame ziekten in de wereld en zet zich in 
voor een brede toegankelijkheid ervan.

Tekst: Joris Janssen

Even terug in de tijd: ongeveer 25 jaar geleden 
in een wat krakkemikkig ogende bungalow, 
gebouwd rond de Tweede Wereldoorlog. Bio-
technologie voor zeldzame aandoeningen 
was nog geen zaak van grote gebouwen en 
enorme sommen geld. Emil Kakkis, die later 
het biofarmaceutisch bedrijf Ultragenyx zou 
oprichten, was nog hoogleraar en werkte met 
collega’s aan een therapie voor de zeldzame 
lysosomale stapelingsziekte MPS I (mucopo-
lysacharidose type 1). Dat is een aandoening 
waarbij patiënten het enzym alfa-L-iduroni-
dase missen en die leidt tot beschadiging van 
cellen, weefsels en uiteindelijk organen. “Wij 

wilden ze dit enzym teruggeven”, zegt Kak-
kis. “Het is een complexe aandoening, omdat 
het meerdere lichaamssystemen aantast en 
bij verschillende patiënten andere uitings-
vormen heeft. Maar doordat wetenschappe-
lijk wel duidelijk was wat er moest gebeuren, 
was er veel potentieel voor het ontwikkelen 
van een effectieve behandeling.”

Eerste doorbraak
Eind jaren 90 kregen de eerste tien MPS-I-pa-
tiënten een infusie met een door Kakkis en 
zijn collega’s ontwikkelde enzymtherapie. “Ik 
realiseerde mij dat als ik meer mensen met 
zeldzame aandoeningen wilde helpen, ik geen 
academicus kon blijven. Er waren daar zo wei-
nig fondsen beschikbaar dat ik anders de rest 
van mijn leven maar één andere behandeling 
zou kunnen ontwikkelen.” Kakkis ging daarom 
aan de slag bij biotechnologiebedrijf BioMarin, 
waar hij verantwoordelijk was voor de ontwik-
keling en goedkeuring van een aantal behan-
delingen voor zeldzame ziekten, waaronder de 
enzymtherapie voor de ziekte MPS-1.

Indrukwekkende pijplijn
Sinds Ultragenyx Pharmaceutical in 2010 
door Kakkis werd opgericht, zijn er al drie 
nieuwe behandelingen voor vier zeer zeld-
zame aandoeningen goedgekeurd. “Door 
nieuwe technologieën zijn nu behandelingen 
mogelijk die op elk aspect van de biologie 
van cellen kunnen ingrijpen: DNA, mRNA, 
transcriptie, celdeling, eiwitten, enz. Dankzij 
deze nieuwe technologieën hebben we van-
daag naast een aantal eerdere preklinische 
programma’s maar liefst vijf klinische studies 
(fases 1/2/3) die wereldwijd van start gaan: 
GSDIa, GSDIII, Ornithine transcarbamylase 
(OTC), de ziekte van Wilson, het syndroom 
van Angelman (in samenwerking met GeneTx 
Biotherapeutics) en Osteogenesis Imperfecta 
(in samenwerking met Mereo BioPharma).”

Blik op de toekomst
De wetenschap evolueert tegen een onge-
kende snelheid, maar toch blijven er heel 

wat uitdagingen. “De ontwikkelingskosten 
zijn namelijk enorm. Neem MPS 1: wereld-
wijd zijn er slechts een honderdtal patiënten 
bekend, maar de kosten voor de ontwikkeling 
van behandelingen lopen op tot miljoenen 
euro’s. Daarnaast zijn er procedures die zich 
niet goed lenen voor zeldzame ziekten van-
wege de verschillende uitingsvormen. Bedrij-
ven, overheden en verzekeraars moeten goed 
blijven samenwerken om kostenefficiënte en 
toegankelijke behandelingen te komen. Het 
actief streven naar innovatieve behandelin-
gen mag nooit naar de achtergrond verdwij-
nen”, benadrukt Kakkis. ■

 | Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met Ultragenyx.
 | MRCM - UGNX - 00358

“We blijven streven naar 
innovatieve behandelingen 

van zeldzame ziekten”
Emil Kakkis

OPRICHTER ULTRAGENYX

Immuuntherapie vindt steeds meer doorgang 
in de behandeling van heel wat ziekten die tot 
voor kort als ongeneeslijk bestempeld werden. 
“Dat opent perspectieven voor doorgedreven 
onderzoek binnen andere therapeutische 
domeinen”, zegt Dirk Avonts van Domus Medica.

“Het moduleren van het immuunsysteem 
en het richten van onze krachtige afweer 
beleeft hoogtij. Er is de steeds breder gebruikte 
immuuntherapie bij kanker, waarbij zelfs uitge-
zaaide cellen feilloos in het vizier komen van de 
‘killer’-cellen van ons immuunsysteem. En er is 
de verbluffende snelheid van de realisatie van 
een zeer doeltreffend coronavaccin - een pluim 
op de hoed van internationale samenwerking. 
Laten we misschien op dat elan verdergaan en 
dromen van immuuntherapie voor niet zo voor 
de hand liggende chronische aandoeningen, 
bijvoorbeeld bij patiënten met een verslavings-
problematiek. Zouden zij geholpen kunnen 
worden door immuuntherapie of een vacci-
natie? Het lijkt te bizar om deze mogelijkheid 
maar te opperen, maar zo werkt vooruitgang nu 
eenmaal. Na het inslaan van honderden dood-
lopende steegjes, zal het volgende misschien 
wel doorgang geven tot een doorbraak. En op 
voorhand weet je niet welke afslag succesvol zal 
zijn en welke niet. Trial en error.”

Cocaïnevaccin
“Maar net dat genstertje hoop motiveert funda-
mentele wetenschappers om te sleutelen aan 
een vaccin om patiënten met een verslaving 
een beter leven te geven. Het principe is de een-
voud zelve: wanneer antistoffen een drug die 
het lichaam binnenkomt meteen herkennen 
en neutraliseren, zal deze drug het doelorgaan 
(de hersenen) niet bereiken. En dat scheelt 
meteen een slok op de borrel bij zwaar ver-
slaafde opiaatgebruikers die anders een over-
dosis riskeren. Voor personen die afgekickt zijn 
van bijvoorbeeld coke, zal een cocaïnevaccina-
tie ervoor zorgen dat een lijntje snuiven geen 
enkel effect heeft omdat de drug wordt verpoe-
derd vooraleer de chemische stof de hersenen 
bereikt. Waarom zou je dan veel geld uitgeven 
aan iets dat enkel de neus prikkelt…”

Een doodlopende straat?
“Maar deze klinische vooruitzichten zijn 
nog verre dromen. Wetenschappers lopen al 
enkele decennia in het vaccinsteegje rond, 
maar weten nog niet of het doodloopt of 
doorloopt. Het principe is eenvoudig, maar 
de uitvoering complex. Om te beginnen 
bestaan de chemische stoffen, die bekend 
staan als ‘drugs’, uit erg kleine moleculen. Ze 
inspuiten in het lichaam prikkelt de herse-
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Immuuntherapie:
ook voor patiënten

met een verslaving?

nen, maar zal geen enkele reactie uitlokken 
van het immuunsysteem. Dus wordt aan die 
‘kleine’ drugmolecule een grotere molecule 
aangebouwd die wel zichtbaar is voor het 
immuunsysteem. Meestal een eiwit, maar het 
kan ook een nanodeeltje zijn. Dat knutselwerk 
met moleculen is een delicate operatie. Komt 
het aanhangsel te zitten op een plaats op de 
drugmolecule die essentieel is om de juiste 
antistofvorming uit te lokken, dan komen er 
wel antistoffen in omloop, maar zonder effect 
op de drug, want gericht tegen het foutieve 
‘target’. Lukt een koppelvorming - en in het 
laboratorium is dat al gelukt - dan moet het 
complex nog in staat zijn om een voldoende 
grote hoeveelheid antistoffen uit te lokken. 
Want het is pas de overdaad aan antistoffen in 
het bloed die ervoor kan zorgen dat alle drugs 
meteen uit de circulatie worden gevangen, 

zodat geen enkel sto¦e de hersenen bereikt. 
Om langdurig hoge concentraties van dru-
gantistoffen te handhaven, zijn vermoedelijk 
bijna maandelijkse vaccinaties noodzakelijk.”

Hoop doet leven
“Het onderzoek met muizen en ratten laat 
zien dat het principe van het wegvangen van 
drugs uit de circulatie lijkt te lukken. En men 
heeft zelfs al bij muismodellen vastgesteld 
dat de drugvaccinatie verslavingsgedrag 
(zichzelf de drug toedienen) kan verminde-
ren. Immuuntherapie voor personen met een 
verslaving lijkt een doorgaande weg te zijn. 
Geen autostrade met kant-en-klare technie-
ken zoals bij het coronavaccin, maar een piste 
die ooit kan uitmonden in een bijkomende 
strategie om mensen met een verslaving een 
kwaliteitsvol leven te geven.” ■

Dirk Avonts

HOOFDREDACTEUR HUISARTS NU, DOMUS MEDICA
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Meer weten?

ultragenyx.com
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Een gepersonaliseerde en preventieve 
gezondheidszorg is de toekomst. “Om dat 
te kunnen realiseren, zullen de inzichten uit 
DNA-testing cruciaal zijn”, zeggen Tori Claeys, 
Medical Sales Advisor bij Fagron, en Els Cornelis, 
Functional Nutritionist bij Revive Coaching.

Tekst: Joris Hendrickx

“Fagron is wereldwijd marktleider in far-
maceutische grondstoffen en gaat steeds op 
zoek naar innovaties die een meerwaarde 
kunnen bieden in zowel de curatieve als 
de preventieve gezondheidszorg”, aldus 
Claeys. “Onze firma is opgericht in 1990 
in Rotterdam, we zijn actief in 35 landen 
wereldwijd én we zijn beursgenoteerd. Het 
gebruik van DNA-testen is bij ons ontstaan 
vanuit de noodzaak voor gepersonaliseerde 
medicatie. We beschikken hiervoor sinds 
2019 over een eigen hightechlaborato-
rium (Fagron Genomics). In datzelfde jaar 
lanceerden we onze eerste DNA-test die 
toelaat om medicatie op maat te voorzien 

tegen haaruitval. Begin 2020 volgde Fagron 
NutriGenTM, een DNA-test die gezondheids-
professionals toelaat om gepersonaliseerd 
voedings- en levensstijladvies te geven.”

Genetisch onderbouwd 
“Als Functional Nutritionist start ik vanuit 
iemands biochemie om te kijken waar er 
functionele storingen zijn, denk bijvoorbeeld 
aan laaggradige ontsteking, insulineresisten-
tie, nutritionele deficiënties, auto-immuni-
teit, microbioom, enz.”, vertelt Cornelis. “Die 
storingen pak ik aan door aanpassingen in de 
voedings- en levensstijl. DNA-testing is dé 
manier om gezondheidscoaching op maat 
te kunnen aanbieden. Fagron NutriGenTM 
analyseert 384 genetische variaties. Punt-
mutaties (zwakheden in je DNA) op bepaalde 
genen kunnen we associëren met eventuele 
klachten die zich voordoen. Het is voor ons 
dan ook een onmisbaar puzzelstukje gewor-
den om aanbevelingen te doen. De resultaten 
uit deze test toetsen we vervolgens verder 
af met een uitgebreide bloedanalyse. Het is 

immers niet omdat je een bepaalde punt-
mutatie hebt, dat daar ook met zekerheid 
klachten uit zullen voortkomen. Ook omge-
vingsfactoren spelen namelijk een rol. Zo kan 
je bijvoorbeeld een genetische aanleg voor 
diabetes type 2 hebben, maar dit door gezond 
te leven en voldoende te bewegen toch ver-
mijden. Net daarom is deze test zo interes-
sant: het laat ons toe om gepersonaliseerd 
advies te geven over voeding, levensstijl en 
gerichte supplementen, zodat je genetische 
zwakheden minder kansen krijgen om je 
gezondheid te ondermijnen”, klinkt het. 

Zelftest in combinatie met professionele 
begeleiding
“Fagron NutriGenTM gaat trouwens veel verder 
dan het aanpassen van het voedingspatroon 
omdat men bijvoorbeeld gewicht wil verlie-
zen”, vult Claeys aan. “Ook bij onder meer een 
hoog stressniveau, darmproblemen, huidpro-

blemen en een hoge ontstekingsgevoeligheid 
kan het zeer waardevolle inzichten opleveren. 
We werken uitsluitend samen met gezond-
heidsprofessionals, zoals Revive Coaching 
(Els en haar collega Isabelle), omdat zij door 
hun expertise en ervaring in staat zijn om deze 
DNA-blauwdruk op de juiste manier te inter-
preteren en samen te leggen met het volledige 
patiëntendossier. Indien gewenst kunnen de 
gezondheidsprofessionals de test wel recht-
streeks naar de patiënt opsturen. Je kan deze 
bovendien perfect zelf thuis uitvoeren. Bij de 
test hoort ook een online vragenlijst waarbij 
levensstijlfactoren mee in rekening worden 
genomen. Alles gebeurt uiteraard volledig vol-
gens de privacyregels van de GDPR.” ■

DNA-test maakt 
voedings- en 

levensstijladvies  
op maat mogelijk ©
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DNA-testing laat toe om gepersonaliseerd advies te geven over voeding, levensstijl en gerichte  
supplementen, zodat je genetische zwakheden minder kansen krijgen om je gezondheid te ondermijnen.

Meer weten?

fagrongenomics.be

“ Diabetes is een chronische aandoe-
ning waarbij de bloedsuikerspiegel 
verhoogd is. De twee meest voorko-
mende vormen zijn type 1 en type 2. 
Opvallend is dat maar liefst één op de 

drie personen die diabetes heeft, het zelf niet 
weet. Diabetes type 1 ontstaat meestal bij kin-
deren of volwassenen jonger dan 40 jaar en 
treft 5 tot 10% van de personen met diabetes. 
Het is een auto-immuunaandoening waarbij 
het eigen immuunsysteem de bètacellen van 
de pancreas aanvalt. Het ontstaan houdt ver-
band met erfelijke factoren en omgevingsfac-
toren, waardoor preventieve maatregelen niet 
mogelijk zijn. De symptomen ontstaan op korte 
tijd en zijn zeer uitgesproken. De behandeling 
bestaat altijd uit insulinetoediening.”

Het belang van een gezonde levensstijl
“Diabetes type 2 ontstaat voornamelijk vanaf 
40 jaar door een insulineresistentie of vermin-
derde insulineproductie. Deze vorm van diabe-
tes kan deels voorkomen worden. In tegenstel-
ling tot diabetes type 1 hebben personen weinig 
of geen klachten, waardoor diabetes type 2 zich 
verder ontwikkeld heeft zonder het te weten. 
De behandelende arts zoekt samen met de 
persoon met diabetes naar de behandeling die 
het best past bij zijn dagelijks ritme. De behan-
deling bestaat dan ook steeds uit het opvangen 

Elke zeventien minuten krijgt in Vlaanderen iemand de diagnose diabetes. Vandaag treft de ziekte 
maar liefst één op tien Belgen, in 2040 zal dat zelfs één op de acht zijn. Maar wat is diabetes en kan 
men het voorkomen? Meer uitleg door Sophie Billiet van de Diabetes Liga.

“1 op de 3 personen die diabetes heeft, weet het zelf niet”

van het insulinetekort door dagelijks insuline 
toe te dienen via injecties of een insulinepomp. 
Een gezonde leefstijl maakt deel uit van de 
behandeling. Dat betekent concreet: gezond 
eten, voldoende bewegen en niet roken. Je 
levensstijl bijschaven op kleine, vol te houden 
punten kan namelijk een wereld van verschil 
maken.”

Diabeteszorg in België
“De diagnose diabetes heeft een grote impact, 
maar hoeft een aangenaam leven niet in de 
weg te staan. De juiste diabetesbehandeling is 
natuurlijk wel noodzakelijk om complicaties op 
lange termijn te voorkomen. Een diabetesteam 
staat klaar voor zowel medische als psycholo-
gische begeleiding. Het team helpt je met de 
zoektocht naar de juiste behandeling om de 
bloedsuikerwaarden onder controle te houden. 
Dus ook mét diabetes zijn dagdagelijkse dingen 
zoals werken, reizen, uit eten gaan, sporten en 
plezier maken mogelijk. De diabeteszorg type 1 
is in België sterk uitgebouwd. Met het medisch 
diabetesteam kan men diabetes onder controle 
krijgen en houden. Ook bij de Diabetes Liga kan 
je altijd terecht voor kwalitatieve informatie en 
een ruim netwerk van lotgenoten en zorgverle-
ners. Als ona£ankelijke organisatie zetten we 
ons dagelijks in voor een kwaliteitsvol leven 
voor mensen met diabetes”, besluit Billiet. ■

Sophie Billiet

MANAGER MARKETING, 
COMMUNICATIE EN 
FONDSENWERVING  
DIABETES LIGA

Ook met 
diabetes zijn 
dagdagelijkse 
dingen zoals 
werken, 
reizen, uit eten 
gaan, sporten 
en plezier 
maken perfect 
mogelijk.

Diabetes type 1 ontstaat meestal bij kinderen of 
volwassenen jonger dan 40 jaar.

Deze vorm treft 5 tot 10% van de personen met diabetes.

Diabetes type 2 ontstaat voornamelijk vanaf 40 jaar.

In totaal treft de ziekte vandaag maar liefst  
10% van de bevolking. Een aantal dat de komende  

jaren nog gevoelig zal stijgen.

In cijfers



Bescherm jezelf 
en je omgeving.

Blijf de coronamaatregelen volgen.
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KIJK VOOR MEER INFO OVER COVID-19-VACCINATIE OP 
LAATJEVACCINEREN.BE

Je laten vaccineren 
is het beste plan,
zodat het leven straks
weer starten kan.



eet weer alles
een gezond bord zonder zorgen

LACTOSE-OK®

lactose-intolerantie

PREFLATINE-OK®

complexe koolhydraten-intolerantie

TOSE-OK®®

lactose-intolerantie
LACTOSE-OK® Capsules 3300 FCC lactase / LACTOSE-OK® Tabletten 4500 FCC lactase
LACTOSE-OK® FORTE INSTANT Sticks 6000 FCC lactase
LACTOSE-OK® helpt bij de vertering van melkproducten dankzij het enzym lactase dat de 
vertering van lactose verbetert. 
Voor de apotheker: 75 caps. (CNK 1624-519), 150 caps. (CNK 2589-513), 
18 tabl. (CNK 4167-334) of 90 tabl. (CNK 4167-342), 30 sticks (CNK 2937-290)

PREFLATINE-OK® bevat 150 mg of 300 GALU alfa-galactosidase dat helpt bij de vertering 
van complexe koolhydraten uit de voeding en daardoor gistingsprocessen en dus gas-
vorming vermijdt.
Voor de apotheker: 72 tabl. (CNK 2730-976)

DIGEST-OK®

algemene verteringsproblemen

GLUTEOSTOP®

glutengevoeligheid
GLUTEOSTOP

DIGEST-OK® bevat lactase, amylase, protease, lipase, hemicellulase en alpha-galactosidase 
dat helpt bij de vertering van lactose, koolhydraten, vetten en eiwitten en daardoor algemene
verteringsproblemen zoals winderigheid, een opgeblazen gevoel, krampen, een zware 
maag en buikpijn vermijdt. 
Voor de apotheker: 60 caps. (CNK 3772-837)

GLUTEOSTOP® bevat een uniek spijsverteringsenzym, prolyl-oligopeptidase, dat de 
aminozuurketens (peptiden) in gluten splitst. Op deze manier kunnen gluten worden 
afgebroken. Uitsluitend bedoeld om de afbraak van gluten in een glutenarm of glutenvrij 
dieet functioneel te ondersteunen. 
Voor de apotheker: 90 mini-tabl. (CNK 4198-768)

Verkrijgbaar in de apotheek en parafarmacie. Meer info op www.revogan.be Landegemstraat 1, 9031 Drongen, België - info@revogan.be - tel 09 280 90 60

een gezond bord zonder zorgen

-OK®

algemene verteringsproblemen
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JIJ & MS.JIJ & MS.JIJ & MS.
Dit is persoonlijk.
“Het is gekend dat multiple sclerose op onverrwachte 
momenten komt. In 2011 zat ik midden in een wijzijging 
in mijn loopbaan, mijn zoon stond op het punt te...”

Lees meer over het verhaal van 
Barbara en andere Belgische verhalen 

op ms-mindset.be

- Barbara
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