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Patiënten die 
goed worden 
begeleid, 
hebben betere 
en snellere 
gezondheids-
resultaten 
dan patiënten 
die aan hun 
lot worden 
overgelaten.  

Stefan Gijssels

VOORZITTER RAAD 
VAN BESTUUR PATIENT 
EXPERT CENTER (PEC) 
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VOLG ONS

P atiëntenverenigingen worden 
opgezet door patiënten met 
een grote betrokkenheid. Ze 
ontvangen geen vergoeding of 
financiering van de overheid, 

maar willen andere patiënten helpen met 
diensten die niet door ons gezondheids-
systeem worden opgezet of waar de patiënt 
onvoldoende in wordt begeleid. Deze ‘Totale 
Patiënten Ondersteuning’ (Total Patient Sup-
port) houdt in dat patiënten na hun diagnose 
terechtkunnen bij ziektespecifieke patiën-
tenverenigingen om hun ziekte en behande-
ling beter te begrijpen, hun weg te vinden in 
ons gezondheidssysteem, informatie te krij-
gen over voeding, mentaal welzijn, professi-
onele en administratieve beslommeringen, 
hun ervaringen te delen met lotgenoten, enz. 

Streven naar meer controle
Patiënten die goed worden begeleid, hebben 
betere en snellere gezondheidsresultaten dan 
patiënten die aan hun lot worden overgelaten. 
Een grotere betrokkenheid bij en meer kennis 
over hun ziekte zorgt er ook voor dat zowel 
patiënten als hun familie meer controle krij-
gen over de behandeling. Een tweede activiteit 
van patiëntenverenigingen is ‘Leiderschap 
van het Patiënten-Traject’ (Patient Pathway 
Leadership). Dat houdt in dat de patiëntenor-
ganisatie in staat is om op basis van de ervarin-
gen en collectieve intelligentie van haar leden 
alle benodigde gegevens en inzichten te verza-
melen om het gehele zorgtraject effectiever en 
efficiënter te maken. 

Van patiënt tot Patient Expert
Het is voor beide aspecten heel belangrijk dat 
patiëntenverenigingen professioneler wor-
den en actief kunnen meewerken om gezond-
heidsresultaten te verbeteren. Daarom werd 
op initiatief van enkele patiëntenverenigin-
gen en met de steun van andere actoren in de 
gezondheidszorg het Patient Expert Center 
opgericht. Dat leidt patiënten op tot Patient 

Experts. De opleiding omvat een algemeen en 
een ziektespecifiek deel. Er worden wekelijks 
enkele uren lesgegeven gedurende een peri-
ode van vier maanden. De Patient Expert zal 
nadien als vrijwilliger individuele patiënten 
kunnen bijstaan en adviseren, maar ook kun-
nen deelnemen aan projecten met overheden, 
ziekenhuizen en bedrijven. Het doel is dat deze 
organisaties hun dienstverlening en beslissin-
gen kunnen verbeteren en meer afstemmen 
op de noden van de patiënt. Samen met over-
heden, ziekenhuizen en bedrijven ontwikkelt 
het Patient Expert Center een dienstenpakket 
dat door elke patiëntenvereniging verder kan 
uitgewerkt worden voor hun specifieke ziekte. 

Naar een rationeler en efficiënter 
zorgsysteem
De formele betrokkenheid van patiëntenor-
ganisaties in beleidsbeslissingen is niet enkel 
een democratisch recht, het zal ons systeem 
ook patiëntgerichter en daardoor rationeler, 
doeltreffender en efficiënter maken. In veel 
andere landen worden patiëntenverenigin-
gen gefinancierd door de overheid en proac-
tief bij het beleid betrokken. Dat is in België 
nog niet het geval… Hoog tijd dus dat hier 
verandering in komt! Onze Belgische gezond-
heidszorg is goed en vrijgevig. Dankzij de 
inzichten van patiënten zouden de beschik-
bare middelen nog beter en efficiënter inge-
zet kunnen worden. ■

In veel andere landen worden 
patiëntenverenigingen 
gefinancierd door de overheid 
en proactief bij het beleid 
betrokken. Dat is in België 
nog niet het geval.
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Onderzoek

Europa’s meest innovatieve universiteit 
geeft patiënten nieuwe hoop.

nl.planet-health.be

Psychologe Ilona Van Royen vraagt meer aandacht voor de 
mentale gezondheid van patiënten met een chronische ziekte.

Epilepsie

Prof. dr. Paul Boon laat 
zijn licht schijnen op nieuwe, 

hoopgevende behandelingen.

Patiënten kennen hun ziekte beter dan wie ook. Er is niemand anders die 
het traject van diagnose tot behandeling, alsook de sociale, professionele 
en financiële implicaties beter kan inschatten. “Het is dus noodzakelijk 
om hen actief bij het zorgtraject én het beleid te betrekken”, zegt Stefan 
Gijssels van het Patient Expert Center.

Het belang van 
patiëntenverenigingen 
tijdens het zorgtraject

Voorwoord

13
Diabetes

Dr. Katelijn Decochez bespreekt het belang van 
beweging en gezonde voeding voor diabetespatiënten.
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Hoe kan men hier het best mee omgaan?
“Coping betekent dat jij en je naasten op zoek 
moeten gaan naar een nieuw evenwicht, mét de 
beperking die zich plots stelt. Tijdens dat pro-
ces komt het erop aan om mild te zijn voor jezelf 
en begrip te hebben voor elkaar, want iedereen 
gaat hier anders mee om. Op zich zijn alle emo-
ties toegestaan. Herken en erken deze emoties, 
en verdring ze zeker niet. Geef jezelf vervolgens 
de tijd om tot rust te komen. Er staat geen tijd 

op hoelang iedere fase duurt, ook dat is a� an-
kelijk van persoon tot persoon. Accepteer hulp 
van naasten en wees dankbaar voor de mensen 
rondom je. Blijf je met hen omringen. Praten 
met lotgenoten kan ook zeker helpen. Maar het 
is eveneens begrijpelijk wanneer je dat liever 
niet wil. Probeer wel betrouwbare bronnen te 
gebruiken wanneer je meer informatie zoekt: 

wend je tot artsen, verpleegkundigen, patiën-
tenorganisaties,… Wanneer je je hebt kunnen 
aanpassen aan de nieuwe situatie zal je merken 
dat je terug rationeler en meer oplossingsge-
richt kan denken en zo nieuwe mogelijkheden 
ontdekt. Je herontdekt je nieuwe keuzevrij-
heid. Als je je er dan klaar voor voelt, zal je stil-
aan ook terug je dagelijkse activiteiten kunnen 
oppikken.”

Wat met de naasten van de patiënt?
“Naasten dienen eveneens heel wat te ver-
werken en een nieuw evenwicht te vinden. Zij 
worden naast hun job belast met de zorg voor 
hun partner, kind of familielid en moeten leren 
omgaan met professionele hulpverlening in 
huis. Dat kan ook fi nancieel erg zwaar worden. 
Heel wat van de net aangehaalde tips gelden 
dus ook voor hen. Daarnaast mogen ze niet ver-
geten om ook goed voor zichzelf te zorgen. Het 
is daarom belangrijk dat ook zij goed worden 
omringd, zodat zij de patiënt zo goed moge-
lijk kunnen steunen. Er is alvast heel wat hulp 
beschikbaar. Het komt erop aan om deze te vin-
den en hiervoor open te staan.” ■

| Artikel uitgevoerd op verzoek van Sanofi . 
De uitspraken opgetekend door de journalist verbinden 
enkel de geïnterviewde.

Op zoek naar een nieuw evenwicht 
na een zware diagnose

Bij de diagnose van een ernstige aandoening 
verandert er heel wat in het hoofd van 
patiënten. Het is belangrijk dat zij en hun 
naasten weten dat ze mentaal door enkele 
fases zullen moeten gaan en dat bepaalde 
gevoelens en reacties perfect normaal zijn in de 
zoektocht naar een nieuw evenwicht. “Begrip 
en mildheid zijn daarbij cruciaal”, benadrukt 
psychotherapeute en mantelzorgcoach 
Caroline Volckaert.

Tekst: Joris Hendrickx

Hoe reageren mensen doorgaans 
bij een zware diagnose?
“Bij de diagnose geven we zoveel mogelijk 
uitleg, reiken we vertrouwenspersonen aan 
en brengen we je indien gewenst in contact 
met patiëntenorganisaties. Meteen na die 
diagnose is er een shockfase. Hierin verlies 
je de connectie met de realiteit en zie je alles 
negatief. Op zich is dat normaal. Sommigen 
blijven kalm, terwijl anderen zich afzonde-
ren, woede voelen of angstig worden. Bij zo’n 
diagnose heb je immers geen keuzevrijheid, 
waardoor je het volledig moet ondergaan. 
Je leven wordt plots ook onvoorspelbaar. 
Bovendien ben niet enkel jij ziek, maar lijden 
ook jouw gezin en andere naasten eronder.”

Caroline Volckaert

PSYCHOTHERAPEUTE EN MANTELZORGCOACH OLV ZIEKENHUIS 
AALST EN PRAKTIJKHUIS ‘TIJD EN RUIMTE’ IN GERAARDSBERGEN

Het is belangrijk dat ook de 
naasten goed worden omringd, 
zodat zij vervolgens de patiënt zo 
goed mogelijk kunnen steunen.

MIJN ZIEKTE HEEFT EEN 
NAAM. WAT NU?

Deze gids is bedoeld voor volwassenen en hun 
naasten van wie het leven op één of andere 
manier ingrijpend veranderd is na de diagnose 
van een chronische ziekte. Sanofi wil met de gids 
“Hoe ga ik hier vanaf nu mee om?”  helpen om 
antwoorden te vinden op de ontelbare vragen 
waarmee je wordt geconfronteerd.

Download de 
brochure hier

Sanofi Belgium, MAT-BE-2100896,v1,11/2021
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Hoewel verpleegkundigen onmisbaar zijn in de 
zorgsector, blijven ze op verschillende drempels 
botsen. Welke deze zijn en hoe ze opgelost kunnen 
worden, leggen Emy Kool, dr. Marieke Geijsels en 
dr. Gunther d’Hanis van Domus Medica, uit.

“Meer en meer mensen in onze maatschap-
pij lijden aan een chronische aandoening 
zoals diabetes, hartproblemen, geestelijke 
problemen,… Bovendien hebben mensen 
vaak meer dan één aandoening, wat de zorg 
complex maakt. Ze worden dan ook door 
verschillende (para)medici - zoals thuis-
verpleging, kinesist en psychotherapeut - 
behandeld en opgevolgd.

Centraal in deze zorg staat de huisartsen-
praktijk. Door de huidige organisatie van ons 
zorglandschap is de zorg die de huisarts kan 
bieden, echter vaak reactief (de arts kan zijn 
patiënt enkel verzorgen als de patiënt zelf een 
probleem meldt) en versnipperd (de verschil-
lende zorgverleners hebben geen toegang tot 
elkaars patiëntendossier, wat de uitwisse-
ling van essentiële informatie bemoeilijkt). 
Het inzetten van een verpleegkundige in de 
huisartsenpraktijk, en dit binnen een duide-
lijk juridisch en financieel kader, is dan een 
essentiële stap om deze complexe zorg kwa-
litatief te organiseren.”

Meer betrokkenheid
“Internationaal wordt de samenwerking 
tussen huisarts en verpleegkundige al jaren 
erkend als meerwaarde voor een kwali-
tatieve huisartsgeneeskunde. Zo worden 
noodzakelijke controles zoals een ECG en 
spirometrie meer systematisch uitgevoerd 

in praktijken met een verpleegkundige, en 
zijn er meer volledige en actuele medische 
dossiers. Wanneer de verpleegkundige zich 
actief inzet voor preventieve en chronische 
zorg, zijn patiënten meer betrokken bij hun 
eigen zorg. Hierdoor halen zij vaker hun 

therapeutische doelen, zijn ze meer tevre-
den over hun opvolging, krijgen ze minder 
af te rekenen met complicaties en daalt het 
aantal ziekenhuisopnames. De samenwer-
king met een verpleegkundige in de huis-
artsenpraktijk ontzorgt ook de huisarts 
die zich hierdoor kan concentreren op zijn 
kerntaken. Essentieel in een context van 
artsenschaarste.”

Praktische drempel
“In de praktijk zien we soms nog koudwater-
vrees bij huisartsen om hun taken te delege-
ren aan een verpleegkundige. De belangrijk-
ste drempel is niet de wil, maar de praktische 
uitvoering. Binnen de huidige nomencla-
tuur is het voor verpleegkundigen in loon-
dienst van een huisartsenpraktijk  tot  op 
heden  niet mogelijk om  prestaties  aan te 
rekenen. Bovendien hebben verpleegkundi-
gen niet de nodige bevoegdheid in het elek-
tronische medische dossier die noodzakelijk 
is om hun taak uit te voeren. Ook voor art-
sen is er voor veel taken die cruciaal zijn om 
complexere zorg in samenwerking te organi-
seren geen vergoeding voorzien. Terwijl een 
goede samenwerking tussen huisarts en ver-
pleegkundige valt of staat met faciliterende 
randvoorwaarden.”

De juiste zorg, door de juiste 
persoon, op de juiste plaats

Emy Kool

VERANTWOORDELIJKE EXPERTISEDOMEIN 
CHRONISCHE ZORG, DOMUS MEDICA

Je financiële 
slagkracht mag 
niet bepalen 
dat je snellere 
of betere zorg 
krijgt.

Fundamentele investeringen zijn nodig
“Het is tragisch dat je als huisartsenpraktijk 
in het streven naar kwalitatieve en patiënt-
gerichte zorg op dergelijke drempels botst. 
We zien dat sommige huisartsenpraktijken 
gedwongen worden om in de grijze zone te 
opereren, enkel om hun patiënten de meer-
waarde van een praktijkverpleegkundige te 
kunnen bieden. Het is dus dringend nodig 
om die randvoorwaarden zo in te richten dat 
een verpleegkundige in elk type huisartsen-
praktijk aan de slag kan. Er worden wel dege-
lijk stapjes in de juiste richting gezet, maar 
een meer fundamentele investering is nodig. 
Dan bouwen we aan sterke huisartsenprak-
tijken die de steeds groeiende en complexe 
noden van patiënt en samenleving kunnen 
opvangen. En aan een eerste lijn die de druk 
op de ziekenhuizen vermindert en personen 
met chronische ziekten de kwaliteit van zorg 
biedt waar zij recht op hebben.” ■

“ Voor ons gaat dat gepaard met recht 
overeind staande haren en kippen-
vel”, zegt Lise Dehouwer, woordvoer-
der van het Vlaams Patiëntenplat-
form. “Alleen al de term ‘langdurig 

zieken’ draagt volgens ons bij tot een negatieve 
beeldvorming en zelfs stigmatisering van een 
groep mensen die er niet voor kiest om ziek te 
zijn, laat staan om als invalide bestempeld te 
worden, en die wel degelijk terug aan het werk 
wil. Kunnen werken is belangrijk om je goed in 
je vel te voelen, om je nuttig te voelen en om 
ergens bij te horen. Het draait om veel meer 
dan geld verdienen alleen. Werk is dan ook een 
belangrijk thema voor ons. Je moet werken en 
ziek zijn kunnen combineren op het moment 
dat jij daar klaar voor bent. Daarvoor is onder-
steuning nodig, niet alleen van de persoon die 
terug aan het werk wil, maar ook van de werk-
gever en alle andere betrokkenen. Daarom 
vragen we een positieve aanpak, die begeleidt 
en beloont, niet bestraft.”

2022 als kantelpunt
“Terug aan het werk kunnen gaan na een 
lange afwezigheid is maar één van de drem-

pels waar personen met een chronische 
ziekte tegenaan lopen. We moesten dan ook 
niet lang nadenken over de vraag wat er in de 
toekomst beter kan voor personen met een 
chronische ziekte. Toegankelijke en betaal-
bare zorg staat steeds hoog op ons lijstje, 
iedereen moet immers toegang hebben tot 
zorg. 2022 zal een kantelpunt zijn voor wie het 
financieel niet breed heeft. Daarvoor zorgen 
de uitbreiding van de derdebetalersregeling 
en de verlaging van het plafond van de maxi-
mumfactuur voor diegenen met de laagste 
inkomens. Die eerste zorgt ervoor dat je als 
patiënt enkel nog remgeld zal moeten beta-
len, al zal je daar voorlopig zelf nog naar moe-
ten vragen. Daarbovenop wordt het plafond 
van de maximumfactuur voor mensen met de 
laagste inkomens verlaagd tot 250 euro. Zodra 
hun medische kosten aan het plafond van 250 
euro komen, worden ook de remgelden terug-
betaald voor de zorg die ze nadien krijgen.”

Geneeskunde op twee snelheden
“In een volgende stap zouden we graag zien 
dat de derdebetalersregeling automatisch 
wordt toegepast. Nu moet elke zorgverlener 
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“Iedereen moet toegang hebben 
tot betaalbare zorg”

voor zich beslissen of hij de derdebetalersre-
geling al dan niet toepast. Patiënten zullen dus 
moeten vragen om het systeem toe te passen 
en dat creëert weer een drempel. Een automa-
tische regeling zou de financiële toegankelijk-
heid van de gezondheidszorg écht verhogen. 
Ook voor de maximumfactuur is er nog werk 
aan de winkel. Deze zou sneller in werking 
moeten treden, zodat patiënten minder grote 
bedragen moeten voorschieten.”

“Sowieso moeten we ons behoeden voor 
een geneeskunde op twee snelheden. Bin-
nen sommige specialisaties zijn geconven-
tioneerde artsen nu al bijna niet meer te 
vinden of kan je sneller terecht bij een arts 
die niet-geconventioneerd is. Je financiële 
slagkracht mag niet bepalen dat je snellere of 
betere zorg krijgt.” ■

Lise Dehouwer

WOORDVOERDER VLAAMS 
PATIËNTENPLATFORM

Terug aan het werk 
kunnen gaan na 
een lange 
afwezigheid is 
maar één van de 
drempels waar 
personen met een 
chronische ziekte 
tegenaan lopen.

De samenwerking met 
een verpleegkundige in de 
huisartsenpraktijk ontzorgt de 
huisarts, die zich hierdoor kan 
concentreren op zijn kerntaken. 
Essentieel in een context van 
artsenschaarste.

Personen met een chronische ziekte zijn de afgelopen weken veel in het nieuws 
geweest. Jammer genoeg niet altijd in een positieve context. Het ging dan 
voornamelijk over de begrotingsonderhandelingen, het terug aan het werk krijgen 
van langdurig zieken en de kosten of plannen die daarmee gepaard gaan. 
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“ Het gebruik van functionele 3D-ge-
printe objecten in medische settings 
kan zeker bij gepersonaliseerde zorg 
een grote meerwaarde zijn”, vertelt 
Hanne Vanduffel, PhD-onderzoeker 

o.l.v. Prof. Ameloot. “Zonder een hogere pro-
ductiekost kunnen er met 3D-printing toch 
complexere voorwerpen op maat van iedere 
patiënt worden gemaakt. Ikzelf onderzoek 
hoe we 3D-printing kunnen gebruiken om 
MRI-hardware te verbeteren. Elke patiënt 
heeft een unieke anatomie die anders zal 
interageren met zowel de magnetische vel-
den en pulsen als andere componenten van 
de MRI-scanner. Wij 3D-printen, op maat 
van iedere patiënt, bepaalde MRI-hardwa-
recomponenten die cruciaal zijn voor het 
beeldvormingsproces. Zo 3D-printen we 
shims (die imperfecties in de magnetische 
velden corrigeren) en coils (de ontvangers 
van de signalen). Op die manier kunnen we 
de kwaliteit van de beeldvorming op maat 
van elke patiënt optimaliseren. In samen-
werking met het KU Leuven Industrieel 
Onderzoeksfonds, het Tech Transfer Office 
en de European Innovation Council (EIC) 
werk ik actief aan de valorisatie van onze ont-
wikkelde technologie en expertise. Door de 
grote internationale interesse kijken we naar 
het oprichten van een spin-off van waaruit 
we onze patiëntspecifieke MRI-componen-
ten toegankelijk kunnen maken voor andere 
onderzoeksinstellingen en ziekenhuizen.”  

3D-printing biedt tal van voordelen 
voor patiënten 
“Vooral voor patiënten die regelmatig moe-
ten terugkomen voor bepaalde opvolgings-
onderzoeken of -behandelingen, kinderen 
waarvoor de huidige MRI-hardwarecompo-
nenten onvoldoende geoptimaliseerd zijn 
en patiënten voor wie een zeer specifieke of 
niet-alledaagse diagnose gesteld moet wor-
den, is het een meerwaarde om hardware te 
3D-printen die volledig op maat is van hun 
anatomie”, aldus Vanduffel. “Deze kan dan 
telkens opnieuw worden gebruikt en er kun-
nen aanzienlijke winsten in beeldkwaliteit en 
diagnosenauwkeurigheid worden gemaakt. 
Andere collega’s van onze onderzoeksgroep 
hebben een innovatieve manier gevonden 
om functionele componenten te integreren 
in 3D-geprinte voorwerpen. Dat laat toe om 
point-of-carediagnostica te maken waarmee 
ter plaatse een staal kan worden geanalyseerd 
zonder tussenkomst van een labo. De analyse 
kan zo sneller en overal ter wereld gebeuren.” 

Nieuwe toepassingen voor ultrasound 
“Mijn fundamentele onderzoeksgroep spitst 
zich toe op micro- en nanosystemen die 
onder meer kunnen worden toegepast in 
medische technologieën”, vervolgt Michael 
Kraft, Head of Micro- and Nano-systems. “Zo 
vereist een echografie een dure diagnosetool 
waarvoor patiënten normaal naar het zieken-
huis moeten gaan en die enkel door gespecia-

Europa’s meest innovatieve 
universiteit geeft 
patiënten nieuwe hoop
KU Leuven wordt al sinds 2016 door Reuters aangewezen als Europa’s meest 
innovatieve universiteit. Wereldwijd staat ze op de zevende plaats. Die status 
heeft KU Leuven te danken aan de combinatie van een groot aantal performante 
onderzoeksgroepen en zeer degelijke Tech Transfer diensten.  Tekst: Joris Hendrickx

liseerd personeel kan worden uitgevoerd. We 
willen het nu mogelijk maken dat alle artsen 
en verplegers dit als een draagbaar en perfor-
mant toestel kunnen gebruiken voor snelle 
diagnoses. Een typische toepassing van zulke 
compacte echografie zou zijn wanneer men 
zwanger is en snel wil kijken hoe de baby 
groeit en of deze in orde is. Stel dat er dan een 
afwijking wordt vastgesteld, dan kan men 
vervolgens een afspraak maken in het zieken-
huis voor een meer gedetailleerd onderzoek. 
De technologie voor deze toepassing is geba-
seerd op micro-elektromechanische syste-
men (MEMS). Hiermee kunnen structuren en 
mechanische componenten worden gereali-
seerd op één flinterdunne chip. Dankzij deze 
technologie kan een waaier aan ultrasound-
transmitters worden gerealiseerd. Zo wordt 
het mogelijk om de straal van de ultrasound 
in een bepaalde richting te sturen. Dat zorgt 
voor nieuwe diagnosemogelijkheden, maar 
er zijn ook nog tal van andere toepassingen.” 

Implantbare electroden stimuleren 
hersenen en zicht 
“We ontwikkelen zeer kleine implantbare 
electroden die zowel kunnen worden gebruikt 
voor het stimuleren van neuronen als voor het 
monitoren van de elektrische signalen van de 
neuronen”, aldus Kraft. “Dat laat ons onder 
meer toe om in beeld te brengen hoe de her-
senen werken. Daarnaast hebben we ook twee 
onderzoeksprojecten lopen waarmee we in de 
toekomst willen proberen om blinden terug 
te laten zien. Het idee is om de neuronen van 
de visuele cortex te stimuleren met electroden 
die zijn verbonden met een camera. Men zou 
dan nog steeds niet helemaal normaal kunnen 
zien, maar wel grote letters en vormen waar-
nemen. We hebben samen met enkele inves-
teerders hiervoor alvast een start-up opgericht 
- ReVision Implant - die dit onderzoek verder 
zal valoriseren met een doelgerichte toepas-
sing. Met andere gelijkaardige electroden 
kunnen dan weer de belangrijkste parame-
ters in bioreactoren zeer nauwkeurig worden 
gemeten en gemonitord. Daarmee kunnen 
bier en wijn, maar ook stamcellen, vaccins en 
antibiotica worden geproduceerd.” 

Eén punt voor kruisbestuiving en samen-
werking rond micro- en nanotechnologie 
“Als directeur van het nieuwe LIMNI Instituut 
breng ik bovendien sinds kort diverse experts 
samen rond de integratie van micro- en nano-
technologie. Deze experts komen uit verschil-
lende onderzoeksdomeinen van de KU Leu-
ven, maar hebben gemeenschappelijk dat ze 
op micro- en nanoschaal werken. Met LIMNI 
willen we kijken waar we synergieën en kruis-
bestuivingen kunnen creëren en stimuleren. 
Om de grote uitdagingen van de toekomst te 
overwinnen, zullen we immers multidiscipli-
nair moeten samenwerken”, besluit Kraft. 

“Hét grote voordeel is dat veel onderzoeks-
groepen van de KU Leuven, die elk hun faci-
liteiten en mogelijkheden hebben, bedrijven 
enorm kunnen helpen bij de ontwikkeling 
van innovaties”, vult  valorisatiemanager 
Bart van Duffel nog aan. “Met LIMNI brengen 
we dit performante netwerk samen onder één 
overkoepelende naam en visie. Bovendien 
werken een veertigtal valorisatiemanagers 
van het KU Leuven Industrieel Onderzoeks-
fonds continu aan de valorisatie van het stra-
tegisch basisonderzoek aan de KU Leuven 
door de connectie te maken met de maat-
schappelijke en industriële noden.” ■
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Hanne Vanduffel onderzoekt hoe we 3D-printing kunnen gebruiken om MRI-hardware te verbeteren. 

Hanne Vanduffel

PHD-ONDERZOEKER O.L.V. 
PROF. AMELOOT KU LEUVEN  

Michael Kraft

HEAD OF MICRO- AND NANO-
SYSTEMS KU LEUVEN 

Met LIMNI willen we kijken waar 
we synergieën en kruisbestuivingen 
kunnen creëren en stimuleren. 
Om de grote uitdagingen van de 
toekomst te overwinnen, 
zullen we multidisciplinair 
moeten samenwerken.

Meer weten?  limni.kuleuven.be
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Diabetespatiënten hebben twee tot vier keer 
meer kans op een beroerte of een infarct dan 
andere mensen. Hart- en vaataandoeningen zijn 
bijgevolg dé belangrijkste doodsoorzaak bij deze 
groep. Het is daarom cruciaal dat zij grondig 
gescreend worden en hun levensstijl aanpassen. 
Meer uitleg door prof. dr. Marc Claeys, voorzitter 
van de Belgian Heart Foundation en adjunct-
diensthoofd Cardiologie in het UZA.

Tekst: Joris Hendrickx

Wat is het verschil tussen diabetes 
type 1 en 2?
“Diabetes type 1 is het gevolg van insuline 
die niet of onvoldoende vrijkomt vanuit de 
alvleesklier. Hierdoor kunnen verschillende 
organen en spieren de glucose niet opnemen 
en stijgt het glucosegehalte in het bloed. Men 
kan hiervoor een genetische aanleg hebben, 
waardoor patiënten al op jonge leeftijd de 
diagnose krijgen. Diabetes type 2 komt vooral 
op oudere leeftijd voor. Bij deze patiënten 
wordt de insuline wel aangemaakt, maar is de 
werking daarvan minder goed door een soort 
van insulineresistentie. Zo krijgt men uitein-
delijk een te hoge bloedsuikerspiegel. Bij het 
ontstaan spelen meerdere onderliggende 
factoren mee, waarvan overgewicht, weinig 

“Diabetespatiënten hebben twee tot vier 
keer meer kans op beroerte of infarct”

beweging en een ongezond voedingspatroon 
de belangrijkste zijn. Maar ook hier speelt een 
genetische aanleg mee.”

Welk verband is er tussen diabetes 
type 2 en hart- en vaatziekten?
“Bij mensen met diabetes die niet of onvol-
doende behandeld worden, zal de hoge sui-
kerspiegel ervoor zorgen dat aders sneller 
verkalken en dichtslibben. Dat kan in alle 
organen gebeuren, maar waar exact valt niet 
te voorspellen. In de hersenen kan het leiden 
tot een beroerte, in de nieren tot nierlijden 
en nierfalen, in de benen tot pijn en ver-
moeidheid in de benen, in de hartstreek tot 
een hartinfarct…”

Waarom merken diabetespatiënten 
minder snel dat ze ernstige hart- en 
vaatproblemen hebben?

“Het belangrijkste symptoom van een hart-
infarct is een drukkende en aanhoudende 
pijn in de borst die vaak ook gepaard gaat 
met zweten. Bij veel diabetespatiënten zijn 
de zenuwen echter aangetast, met als gevolg 
dat ze die pijn minder goed of zelfs helemaal 
niet voelen. Hierdoor worden ze bij kleine 
infarcten mogelijk niet gealarmeerd. We 
noemen dat ook wel stille hartaanvallen. Zo 

wordt heel wat onherstelbare schade veroor-
zaakt en evolueren zij zonder het te weten 
naar een ernstig hartfalen.”

Hoe kunnen we die complicaties 
voorkomen?
“Iedere diabetespatiënt moet niet enkel 
individueel, maar ook multidisciplinair 
en breed worden aangepakt. Diabetes is 
nu eenmaal een systeemziekte die zich in 
meerdere organen manifesteert. Zo is het 
cruciaal dat patiënten jaarlijks worden 
onderzocht door een cardioloog. Die kan 
dan nakijken of er sprake is van dichtslib-
bing in de kroonslagaders. Is dat het geval, 
dan kan men tijdig overgaan tot actie. Daar-
naast is het tegengaan van risicofactoren 
zoals overgewicht, te weinig beweging en 
een ongezond voedingspatroon cruciaal in 
de strijd tegen zowel diabetes als hart- en 
vaatziekten. Ook het aanpakken van een 
te hoge cholesterol en bloeddruk is extra 
belangrijk voor patiënten met deze aandoe-
ningen. Diabetespatiënten moeten boven-
dien een vet- en suikerarm dieet volgen.” ■

| Dit artikel werd gerealiseerd met de steun van Boehringer 
Ingelheim. De uitspraken opgetekend door de journalist 
verbinden enkel de geïnterviewde.

Prof. dr. Marc Claeys

VOORZITTER BELGIAN 
HEART FOUNDATION EN 
ADJUNCT-DIENSTHOOFD 
CARDIOLOGIE UZA

Bij mensen met 
diabetes die niet 
of onvoldoende 
behandeld 
worden, 
zal de hoge 
suikerspiegel 
ervoor zorgen 
dat aders sneller 
verkalken en 
dichtslibben.

Wist je dat?

■ Maar liefst 1 op de 
10 Belgen krijgt te 
maken met diabetes. 

■ 90% daarvan heeft 
type 2, 10% type 1.

■ Eén op de drie 
patiënten met hart- 
en vaataandoeningen 
heeft ook diabetes. 

■ Daarvan heeft 
één op de drie die 
diagnose echter nog 
niet gekregen.

Zorg Voor 
Je Hart!
Heb je type 2 diabetes? 
Dan moet je extra zorg dragen 
voor je hart. Patiënten met type 
2 diabetes hebben namelijk meer 
kans om hart- en vaatziektes 
te ontwikkelen. Op de website 
Act4YourHeart.com vind je een 
heldere uitleg over het verband 
tussen type 2 diabetes en hart- 
en vaatziektes. 

Bezoek 
Act4YourHeart.com

Zorg Voor Je Hart.
Ondersteund 
door de 
Diabetes Liga 

Referenties: 1. International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas. Eighth edition 
2017. 2. Bonora BM. et al. Diabetes Metab Syndr Obes. 2020; 13: 161 -174
Verantwoordelijke uitgever: SCS Boehringer Ingelheim Comm. V, 
Arnaud Fraiteurlaan 15-23, 1050 Brussel. MPR-BE-100335 - 09/2020

“ Toen ik een hartaanval had dacht ik dat ik doodging, maar 
gelukkig gaf het leven me een tweede kans om door te gaan. 
Om bij mijn man te blijven, mijn kinderen, mijn kleinkinderen. 
[...] Dat is waar je het voor doet. ”

Isabel, leeft al 20 jaar met type 2 diabetes

Wat kan je zelf doen 
voor een gezonder 
en gelukkiger hart?

Stop met roken
Je hele lichaam wordt er gezonder van.

Eet gezond en beweeg voldoende
Dankzij een gezond gewicht vermijd je ook 
andere aandoeningen, zoals een te hoog 
cholesterolgehalte of een te hoge bloeddruk.

Laat je cholesterol en je bloeddruk 
regelmatig checken tijdens je bezoek aan 
je arts.  Zo kan je tijdig ingrijpen en schade aan 
je hart vermijden.
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Prof. dr. Gillard

ENDOCRINOLOOG UZ LEUVEN

©
 F

OT
O:

 U
Z 

LE
UV

EN

“Technologische evolutie heeft enorme 
impact op levenskwaliteit diabetespatiënten”

“ Onze bloedsuikerspiegel wordt 
voortdurend binnen specifieke para-
meters begrensd. Bij personen met 
diabetes valt die controle weg, met 
hoge suikerwaarden tot gevolg. Type 

1 duikt vooral op bij kinderen en jongvolwas-
senen en kan ook op oudere leeftijd voorko-
men. Het immuunsysteem is daar de boos-
doener: het vernietigt de cellen die insuline 
- het hormoon dat de glucose stabiel houdt - 
maken. Type 2 is het meest bekend. Het 
verschijnt vaker op oudere leeftijd en wordt 
gelinkt aan een eerder ongezonde levensstijl, 
waardoor de cellen en vooral de insuline die 
ze produceren minder goed werken.”

Haast iedereen kent wel iemand 
die dagelijks moet ‘prikken’.
“Het doel van de dagelijkse behandeling is de 
functie van de bètacellen zo goed mogelijk na 
te bootsen. Dat betekent concreet: meer insu-
line toedienen zodra de suikerspiegel stijgt 
en minder wanneer deze daalt. Vroeger bete-
kende dat een aantal inspuitingen per dag, 
maar vandaag zitten we in een fase waarin 
de technologie het meer en meer overneemt. 
Dat gebeurt bijna zo efficiënt als de bètacel-
len zouden doen. Die hebben namelijk twee 
functies: continu glucose meten en in functie 
daarvan insuline toedienen.”

Een taak die stilaan weggelegd is 
voor doorgedreven technologie.
“In het meten is al een enorme vooruitgang 
geboekt. Er is geen vingerprik meer nodig 
om de suikerwaarden te analyseren via een 
strip. Vandaag plak je op de bovenarm of 
buik een sensor die doorlopend de bloed-
waarden registreert. Sinds een jaar of zes 

zijn die systemen - zoals bijvoorbeeld de 
FreeStyle Libre - zo betrouwbaar geworden 
dat op korte tijd een grote groep mensen met 
diabetes type 1 is overgeschakeld. De sensor 
kan je overigens makkelijk zelf kleven en 
dien je om de één tot twee weken te vervan-
gen. De tweede stap is het omzetten van die 
informatie naar het toedienen van de juiste 
dosis insuline. De meeste mensen met type 
1 gebruiken nog een insulinepen, een sty-
loachtige structuur gevuld met insuline die 
wordt toegediend onder de huid. Ook daar 
staat de wetenschap niet stil: een insuline-
pomp, verbonden met een katheder onder 

de huid, gaat men koppelen aan de sensor 
die de pomp aanstuurt. Een systeem dat ook 
weleens de ‘kunstmatige pancreas’ wordt 
genoemd.”

Welk voordeel biedt een sensor?
“Vroeger stonden veel ouders in het holst van 
de nacht op om de suikerspiegel van hun kind 
te meten. Vandaag stuurt de sensor die waar-
den via de cloud door naar de smartphone van 
de persoon met diabetes en eventuele andere 
betrokkenen, zodat ze te allen tijde zicht heb-
ben op de actuele suikerwaarde. Nog sterker 
is de koppeling met alarmsignalen: bij een te 

hoge (hyper) of te lage (hypo) bloedsuiker-
spiegel weerklinkt automatisch een geluid. 
Ouders en kinderen hebben dus veel minder 
onderbroken nachten en ook cruciale zaken 
zoals bijvoorbeeld autorijden kunnen nu in 
relaxtere omstandigheden plaatsvinden. De 
levenskwaliteit van de patiënt én zijn omge-
ving gaat er enorm op vooruit.”

Hoe staan mensen met diabetes 
tegenover deze nieuwe technologieën 
die hun dagelijkse routine omgooien?

“Je hebt de early adopters die de nieuwste 
ontwikkelingen op de voet volgen en er zelfs 
actief om vragen. Het merendeel wacht ech-
ter eerst af en volgt dan de adviezen van hun 
arts: meestal is er een sterke vertrouwensband 
gegroeid met de diabetesequipe die hen al 
jaren begeleidt. Een kleinere groep blijft wat 
op zijn hoede of vindt de zichtbaarheid van de 
sensor een probleem. Toch heeft de overgrote 
meerderheid de stap naar de combinatie ‘sen-
sor-met-insulinepen’ inmiddels gezet.”

Wat heeft de toekomst nog verder in petto?
“Niet enkel zullen de kunstmatige pancreas-
systemen ook werken met pompen zonder 
katheder, de pompen zullen ook verkleinen en 
worden aangestuurd door de smartphone. Op 
dat moment zal weer een grote groep mensen 
overstappen. Zeker is dat patiënten in de toe-
komst samen met hun diabetesequipe zullen 
kiezen welke technologie op welk moment in 
hun leven het meest geschikt blijkt. Een one-
fit-for-all bestaat niet, maar de rode draad 
door dit keuzemenu wordt zeker automatisa-
tie, en dat vanuit diverse invalshoeken.” ■

Een sensor stuurt de 
suikerwaarden via de cloud 
door naar de smartphone van 
de persoon met diabetes en 
eventuele andere betrokkenen, 
zodat deze te allen tijde 
zicht hebben op de actuele 
suikerwaarde.

Dankzij de FreeStyle Libre

■ kan je makkelijk je glucoselevel 
checken via de smartphone.

■ deel je vlot de nodige informatie met 
je arts, vrienden en familie.

■ draag je een kleine en discrete sensor 
die tot langer dan tien dagen meegaat, 

zonder verdere kalibratie.

Wist je dat?

U KUNT HET DOEN
ZONDER VINGERPRIK

© 2021 Abbott. ADC-48298. 11/21 v1.0.Meer informatie op myFreeStyle.be 

ABBGEN_2100138_BANNER_290x60.indd   1 8/11/21   14:38

Diabetes mag dan als chronische ziekte voorlopig niet te genezen zijn, op het vlak van de dagelijkse opvolging en 
behandeling gaat de technologie er wél met rasse schreden op vooruit. “Van vingerprik en insulinepen naar suikersensor 
en automatische insulinepomp: het keuzemenu aan behandelingen breidt drastisch uit, waardoor de levenskwaliteit van 
de patiënt én zijn omgeving fors toeneemt”, vertelt prof. dr. Gillard, endocrinoloog aan het UZ Leuven.  Tekst: Katrien Bonne
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Z orgverleners geraken steeds meer 
overwerkt. Ondanks dat deze 
‘topsporters’ iedere dag weer het 
beste van zichzelf geven, kun-
nen ze niet altijd overal zijn en 

dus ook niet alles zien. Zelfs wanneer ze bij 
een patiënt zijn, blijven sommige erg subtiele 
tekenen vaak onopgemerkt. Om daar een ant-
woord op te bieden, leverden woonzorgcentra 
en ziekenhuizen al enorme inspanningen. Er 
zijn vandaag ook heel wat innovatieve tools 
voorhanden die het monitoren van patiënten 
verder kunnen optimaliseren en zorgverle-
ners kunnen ondersteunen in het garanderen 
van de continuïteit van de zorg. Een draagbaar 
monitoringsysteem dat met de patiënt mee-
gaat - ongeacht waar ze zich bevinden - biedt 
in dat opzicht extra voordelen.

Snel en correct reageren bij noodgevallen
Wearables aan de pols zijn in staat om gede-
tailleerde en gepersonaliseerde gegevens 
over de fysieke en gedragspatronen van 
patiënten door te geven aan de zorgverlener. 
Je kan ze dus vergelijken met een digitale 
vinger aan de pols. Doet er zich een nood-
geval voor, dan dient de wearable meteen 
ook als een noodsysteem waarmee de drager 

met één druk op de knop hulp kan vragen. 
Bovendien wordt zowel binnen als buiten de 
exacte locatie weergegeven. Zelfs wanneer 
de drager niet meer kan reageren - zoals bij 
een hartaanval - lanceert het systeem een 
automatische oproep en weet het zorgteam 
wat er waar aan de hand is om meteen de 
juiste zorg toe te dienen.

Kleine problemen aanpakken voor 
ze grote gevolgen hebben
Onder het motto ‘voorkomen is beter dan 
genezen’ zullen wearables in de toekomst ook 
proactief kunnen werken. Dat wordt mogelijk 
door diverse parameters (hartslag, gangpa-
troon, eet- en slaappatroon,…) te capteren 
en vervolgens afwijkingen in die patronen te 
detecteren. Zorgverleners worden geïnfor-
meerd over subtiele afwijkingen die kunnen 
leiden tot een verhoogd valrisico, denk bij-
voorbeeld aan een langere zittijd, kortere stap-
lengte of het feit dat mensen vaker ondersteu-
ning zoeken. Op die manier blijven deze risi-
co’s in de toekomst niet langer onder de radar 
en kunnen échte problemen vaker worden 
voorkomen. De benadering verandert dus van 
‘iemand is gevallen, ga helpen’ naar ‘iemand 
kan vandaag vallen, hou daar rekening mee’.

Ook voor andere zorgprofessionals 
én familieleden
Wearables beperken zich niet tot één zorg-
sector. Ze werken transversaal en gaan met 
de patiënt mee over de sectoren heen. Mits 
toestemming kunnen de gegevens gedeeld 
worden tussen zorgprofessionals en man-
telzorgers zodat deze sneller en beter hulp 

kunnen bieden. Elk nieuw monitoringsys-
teem zou multiplatform en dus compatibel 
moeten zijn met andere technologiespelers. 
Dat is immers cruciaal om synergieën tussen 
verschillende health technology bedrijven 
mogelijk te maken, zodat zij hun data, krach-
ten en expertise kunnen bundelen om zo tot 
een optimale zorg te komen. ■

Wearables: de digitale vinger aan de pols
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Innovatieve tools kunnen zorgverleners ondersteunen bij het monitoren van patiënten.

E-health, en in het bijzonder wearables, helpen zorgprofessionals om tijdig en preventief in te grijpen 
wanneer er zich een probleem voordoet bij patiënten.  Tekst: Joris Hendrickx
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Het stijgende aantal chronisch zieken 
stelt ons in de nabije toekomst voor grote 
uitdagingen. Professionele medische zorg 
alleen zal niet langer volstaan. “Geïntegreerde 
multidisciplinaire modellen moeten het 
spectrum uitbreiden”, zegt Willy Vertongen, 
CEO van de partner voor zelfstandige 
praktijken thuisverpleging Mederi. “En ook 
thuismonitoring en aandacht voor preventie 
verdienen daarin een evenredige plaats.” 

Tekst: Katrien Bonne

Waarom is het zorgmodel van morgen 
volgens u aan een grondige shift toe?
“Het aantal chronisch zieken zit in stijgende 
lijn, denken we maar aan hoe kanker steeds 
vaker naar een chronische ziekte evolueert 
of hoe de vergrijzing het aantal mensen met 
dementie zal doen toenemen. De kwaliteit 
van de zorg, de omkadering van mantelzor-
gers, de tevredenheid van zorgverleners en 
het efficiënter inzetten van middelen zul-
len die evolutie absoluut moeten bijbenen. 
Vandaag legt een patiënt een parcours af in 
een systeem waarin veelal gehandeld wordt 
vanuit de eigen sector: van eerstelijnszorg 
naar ziekenhuis en weer terug. Technisch en 
logistiek, maar ook strategisch is die patient 
journey aan een optimalisatie toe.”

len, doen dat graag in de beste omstandighe-
den: regel dus dat hun huis schoongemaakt 
wordt, de tuin onderhouden blijft en warme 
maaltijden aan huis bezorgd worden. Als 
beroepsgroep kunnen we dat niet meer alleen 
bolwerken. Daarom moeten we evolueren 
naar modellen van geïntegreerde samenwer-
king met duidelijke financiële afspraken. Die 
zijn we momenteel aan het opzetten.”

Meer inzetten op preventie is een 
derde pijler die de zorg van morgen 
maar beter in de steigers zet…

“Primaire preventie - het sensibiliseren van 
de brede bevolking - is belangrijk, maar ik 
ben ervan overtuigd dat thuiszorg ook het 
verschil kan maken in secundaire en terti-
aire preventie. Secundaire preventie gaat bij 
mensen met risicofactoren zoals overgewicht 
of een hoge bloeddruk na wat er gedaan kan 
worden om die risico’s te beperken. Op zijn 
beurt zal tertiaire preventie er alles aan doen 
om bij reeds zieke mensen een verergering of 
een toename van de symptomen te voorko-
men. Het zijn aspecten die meer en meer een 
plaats verdienen in de eerstelijnszorg, maar 
zeker ook in de thuisverpleging.” ■

Een blik op de 
thuisverpleging 

van morgen
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Hoe vult u dat concreet in?
“Door in gezamenlijk overleg de ziekenhuis-
zorg die perfect thuis kan plaatsvinden uit 
te besteden. Spelers uit de eerstelijnszorg 
en de ziekenhuizen leveren nu al collectieve 
inspanningen om zorg op afstand in zorgcen-
trales op te zetten, denk maar aan permanent 
bemande technische units, waar duizenden 
patiënten tegelijk door hoogopgeleid perso-
neel thuis gemonitord worden. Ze registreren 
parameters, bespreken die met elkaar en met 
de patiënt en beslissen waar nodig tot een 
interventie van specialisten of een opname. 
Die opvolging kan in bepaalde gevallen een 
ziekenhuisverblijf uitsluiten, maar er in geval 
van opname ook voor zorgen dat mensen 
weer sneller naar huis kunnen.”

Waarom is dat zo belangrijk?
“Chronisch ziek zijn impliceert niet alleen de 
aanwezigheid van een bepaald ziektebeeld, 
maar heeft ook een impact op de levenskwa-
liteit. Uiteraard kan het verhogen van het 
comfort dat laatste beduidend verbeteren, en 
waar ervaar je meer gemak dan in je eigen ver-
trouwde omgeving? Het gaat ook verder dan 
thuiszorg op zich. Mensen die thuis herstel-

Willy Vertongen

CEO MEDERI

Meer weten?

mederi.be/nl/home

Vandaag legt 
een patiënt een 
parcours af in 
een systeem 
waarin veelal 
gehandeld 
wordt vanuit 
de eigen 
sector: van 
eerstelijnszorg 
naar ziekenhuis 
en weer terug. 
Die patient 
journey is 
aan een 
optimalisatie 
toe.

Ongeveer 1% van de bevolking heeft epilepsie. 
Dat komt neer op zo’n 60.000 Vlamingen 
van alle leeftijden. Het is daarmee één van de 
meest frequente chronische neurologische 
aandoeningen die meteen ook een enorme 
impact heeft op het persoonlijk, relationeel en 
professioneel leven van patiënten.

Tekst: Joris Hendrickx

“We stellen de diagnose van epilepsie wan-
neer je twee of meer epileptische aanvallen 
hebt gehad”, vertelt prof. dr. Paul Boon, 
diensthoofd Neurologie bij UZ Gent en voor-
zitter van de Epilepsie Liga. “Zo’n aanval is 
een verandering van je bewustzijn, gedrag 
en emoties die wordt veroorzaakt door een 
abnormale elektrische ontlading ter hoogte 
van je hersenschors. Daarnaast spreken we 
ook over epilepsie wanneer na een eerste aan-
val blijkt dat je een heel grote kans hebt om 
nog aanvallen te krijgen door een aantoon-
baar hersenletsel of zeer abnormale elektri-
sche activiteiten in de hersenen. Wanneer 
een patiënt na een of meerdere aanvallen op 
consultatie komt, meten we met een elek-
tro-encefalografie (EEG) de hersengolven 
ter hoogte van de buitenkant van de schedel. 
Ook wanneer patiënten geen aanval hebben, 

is de activiteit daar meestal immers abnor-
maal. Daarnaast zoeken we met een MR naar 
afwijkingen in de hersenstructuur.”

Over welke behandelingsmogelijkheden 
beschikt u momenteel?
“Er zijn momenteel ongeveer twintig medi-
cijnen die via verschillende mechanismen 
het optreden van aanvallen minder waar-
schijnlijk maken. Helaas brengen deze soms 
ook bijwerkingen met zich mee. Na twee 
pogingen met zulke medicatie hebben we 
65% kans dat de patiënt geen aanvallen meer 
zal hebben en geen grote bijwerkingen heeft 
als hij of zij deze dagelijks inneemt.”

Wat met de andere 35% die ook dan 
nog regelmatig aanvallen hebben?
“Deze patiënten dienen te worden opgevolgd 
door een neuroloog (of kinderneuroloog) 
met specifieke expertise in epilepsie of in 
één van de twee epilepsiereferentiecentra in 
Vlaanderen (in UZ Gent en UZ Leuven). Daar 
nemen we deze patiënten op en registreren 
hun aanvallen met camera’s en continue EEG. 
Hierdoor kunnen we beter begrijpen over 
welk soort aanval het gaat, maar ook waar in 
de hersenen deze ontstaat. Voor sommige van 
deze patiënten kunnen we een chirurgische 

ingreep aanbieden waarbij we de plek waar 
de abnormale elektrische activiteit begint, 
wegnemen. Daarnaast kunnen we ook een 
apparaatje inplanten dat elektrische stroom-
pjes afgeeft om specifieke hersendelen of een 
hersenzenuw te stimuleren.”

Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen 
in de behandeling van epilepsie?
“Dankzij een beter begrip van bepaalde vor-
men van epilepsie en syndromen die gepaard 
gaan met epileptische aanvallen komen er nog 
steeds nieuwe geneesmiddelen bij die zich 
richten op zeer specifieke patiëntengroepen 
(bijvoorbeeld de ziekte van Dravet). Bovendien 
gebeurt er ook heel wat onderzoek naar hoe 
men reeds bestaande geneesmiddelen voor 

andere aandoeningen kan gebruiken om epi-
lepsiepatiënten te helpen. Bij bepaalde vormen 
van epilepsie wordt steeds duidelijker wat de 
genetische oorzaken zijn. We hopen dan ook 
om in de toekomst het epilepsieprobleem van 
heel wat patiënten op te kunnen lossen door 
genetische behandelingen. Tot slot werkt men 
volop aan stimulatoren die niet meer hoeven te 
worden ingeplant, maar gewoon op het hoofd 
kunnen worden geplaatst, of stimulatoren die 
niet-elektrische energie afgeven.” ■

Nieuwe behandelingen 
geven hoop aan 60.000 

Vlamingen met epilepsie
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Prof. dr. Paul Boon

DIENSTHOOFD NEUROLOGIE 
UZ GENT EN VOORZITTER 
EPILEPSIE LIGA

Meer weten?

epilepsieliga.be

We hopen om 
in de toekomst 
het epilepsie-
probleem 
van heel wat 
patiënten 
op te kunnen 
lossen door 
genetische 
behandelingen.
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Wanneer spreken we over reuma?
“Reuma is een verzamelnaam voor meer dan 
tweehonderd acute en chronische aandoe-
ningen die zich over het hele lichaam kunnen 
manifesteren en bijvoorbeeld de gewrichten, 
spieren, huid, longen of het hart kunnen aan-
tasten. Het gaat altijd om een auto-immuun-
ziekte waarbij het lichaam antistoffen maakt 
tegen het eigen lichaam, wat tot ontstekingen 
leidt. Behandelingen zijn erop gericht om dat 
afweersysteem af te remmen. De ziekte treft 
jonge én oudere mensen en heeft geen spe-
cifieke oorzaak. Genetische belasting speelt 
een rol, maar ook onder meer leefmilieu, voe-
ding en stress kunnen een invloed hebben.”

Hoe beïnvloeden deze symptomen 
het dagelijkse functioneren? 
“Elke aandoening heeft specifieke sympto-
men. Artritis gaat gepaard met pijn, zwelling 
en stij�eid. Psoriasis uit zich in roodheid 
op de huid en bij vasculitis zijn er ontstoken 
bloedvaatjes. Wanneer mensen de diagnose 
krijgen, beseffen ze vaak niet dat het om een 
ongeneeslijke ziekte gaat. Gelukkig zijn er 
behandelingen, zoals medicatie, om de ziekte 
onder controle te houden. Maar naast een 
multidisciplinaire behandeling door specia-
listen moeten patiënten ook veranderingen 
in hun leven inpassen.”

Om reumapatiënten daarbij te helpen, 
zijn er digitale tools beschikbaar. 
Welke zijn er op de markt? 

“Enerzijds biedt patiëntenvereniging Reuma-
Net op haar website heel wat informatie aan, 
anderzijds komen patiënten via sociale medi-
agroepen in contact met lotgenoten. Daarnaast 
geven farmaceutische bedrijven ondersteu-
ning via ziektespecifieke websites en apps. Die 

Digitale apps helpen 
reumapatiënten 

om hun gezondheid 
op te volgen

Wie de diagnose reuma krijgt, heeft nood aan informatie en 
begeleiding. Naast de noodzakelijke consultaties bij de arts 
kunnen digitale innovaties - zoals apps - daarbij een nuttige 

ondersteuning zijn. “Ze helpen de patiënt om zijn gezondheid 
beter op te volgen”, zegt reumatoloog dr. Kristof Thevissen.

Tekst: Sandra Gasten

begeleiden hen bij alle vragen over de ziekte 
en geven tips om hun gezondheid zelf onder 
controle te houden. Geen enkele app is op maat 
gemaakt, dus ik raad de patiënt aan om een app 
eerst uit te testen of met de arts te bespreken 
welke er het best bij hem past.” 

Hoe vergemakkelijken die digitale 
innovaties het leven van reumapatiënten? 
“Patiënten moeten hun gewoonten aanpas-
sen en een app kan hen daarbij begeleiden. 
Via eenvoudige stappen geeft deze duidelijke 
informatie, reikt ze hulpmiddelen aan om 
meer te ontspannen, geeft ze voedings- en 
bewegingsadvies of lijst ze de medicatie op. 
Sommige apps sturen reminders wanneer de 
medicatie genomen moet worden, wanneer 
de volgende consultatie is of wanneer de voor-
schriften op zijn. Chronische patiënten zijn 
slechts in 50% van de gevallen 100% therapie-
trouw. Zeker wanneer het goed gaat, vergeten 
ze vaak om hun medicatie te nemen. Deze apps 
zijn zowel handig voor jongeren als voor vijftig-
plussers om hun leven te vergemakkelijken.”

Die innovaties werken tevens in 
omgekeerde volgorde: ze bewijzen 
ook voor artsen hun nut.

“Op basis van de gegevens in de app krijgen 
dokters niet enkel zicht op de evolutie van de 
aandoening, maar ook op het voedings- en 
bewegingspatroon alsook het medicatiege-
bruik van de patiënt. Die feedback kan nut-
tig zijn om iemands therapie te evalueren en 
eventueel te herbekijken. Een mogelijkheid 
kan de integratie van een vragenlijst zijn, die 
een patiënt bij elke consultatie moet invul-
len. Een app kan ook een positieve evolutie 
tonen in het behandelingsproces, waardoor 
hij als een praktische én morele ondersteu-
ning kan dienstdoen.”

Hoe ziet u deze digitale tools evolueren?
“Hun aantal zal toenemen. Patiënten zullen een 
variëteit aan tools kunnen gebruiken en kiezen 
welke het best bij hun levensstijl en gewoontes 
aansluit. Het gaat bijvoorbeeld over apps rond 
voeding, beweging en medicatie. Door het 
gebruiksgemak en de beschikbaarheid gaan ze 
een belangrijke plek innemen in het behandel-
traject. Er komen wellicht ook tools die zowel de 
arts als de patiënt ondersteunen, wat de thera-
peutische dialoog ten goede komt.” ■

E-HEALTH

Chronische patiënten zijn 
slechts in 50% van de gevallen 
100% therapietrouw.

Dr. Kristof Thevissen

REUMATOLOOG ZOL
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Wat zijn, naast het medische aspect, de 
belangrijkste noden van reumapatiënten?
“In eerste instantie is vooral de zoektocht naar 
informatie een grote uitdaging. Er bestaan 
immers veel verschillende reumatische aan-
doeningen. Reumatologen hebben niet altijd 
voldoende tijd om alle vragen te beantwoor-
den, waardoor patiënten online hun antwoor-
den gaan zoeken. Daar vind je helaas niet altijd 
de meest correcte info. Er is dus nood aan een 
betere begeleiding naar de juiste informatie 
en platformen. ReumaNet werkt in dat kader 
alvast nauw samen met de Koninklijke Bel-
gische Vereniging voor Reumatologie, waar-
door de medische info op onze website steeds 
wordt nagelezen door reumatologen en deze 
dus correct is. Wel merken we dat sommige 
reumatologen - net als andere zorgverleners 
en ziekenfondsen - hun patiënten nog te wei-
nig automatisch naar ons doorverwijzen, bij-
voorbeeld door structureel een flyertje mee te 
geven. Dat zou de bekendheid van patiënten-
organisaties nochtans sterk kunnen verbete-
ren en een goede oplossing zijn voor patiënten 
met bijkomende vragen. Zo komen ze immers 
meteen in contact met ervaren lotgenoten en 
kunnen ze indien nodig worden doorverwe-
zen naar de juiste instanties.”

In welke zin kan de zorg rond reumapatiënten 
nog worden geoptimaliseerd?
“Patiënten worden vandaag nog te weinig 
betrokken bij hun eigen multidisciplinaire 
ziektetraject. Digitale innovaties zoals mobiele 
applicaties en online platformen maken dat 
nochtans perfect mogelijk. Patiënten zouden 
zo hun behandeling en gezondheid mee kun-
nen opvolgen en ook zelf mee kunnen beslis-
sen en verantwoordelijkheden krijgen, wat 

belangrijk is voor onder meer de therapietrouw. 
Bovendien moeten patiënten meer holistisch 
worden bekeken. Ze zijn immers eveneens 
(groot)ouder, dochter of zoon, werknemer, 
vriend(in),… Daarnaast heeft iedereen ook nog 
bepaalde doelen en wensen. Dat moet allemaal 
mee worden opgenomen in het zorgtraject, 
zodat daar rekening mee wordt gehouden.”

Op welke concrete manieren kunnen 
digitale innovaties een meerwaarde zijn?
“Soms zit er voor reumapatiënten een lange 
periode tussen twee consultaties. Het risico 
daarbij is dat ze zaken die in die tussenperi-
ode gebeuren, vergeten zijn bij de volgende 
consultatie. Een applicatie kan in dat kader 
handig zijn om hun ziekte te monitoren. 
Patiënten kunnen er dagelijks of wekelijks in 
aangeven hoeveel pijn ze hebben, hoe moe 
ze zich voelen, welke bijkomende ziektes ze 
hebben, of de medicatie aanslaat, enz. Zo krij-
gen ze een beter zicht op hoe hun aandoening 
evolueert. Het maakt hen ook alerter voor 
problemen, waardoor ze sneller contact zul-
len opnemen met hun arts en een opstoot van 
de ziekte voorkomen kan worden.”

“Het ideale systeem zou zijn dat hun arts 
die informatie meteen ook kan meevolgen. 
Omgekeerd zou de overheid er ook mee voor 
kunnen zorgen dat wij als patiënten al onze 
gegevens via een app of online platform te 
zien krijgen en ook dingen kunnen toevoe-
gen, zodat we meer ownership krijgen over 
onze eigen gezondheid. Sommige applicaties 
bieden de mogelijkheid om herinneringen in 
te stellen voor medicatie zodat die zeker niet 
wordt vergeten. Zelfs voor beweging, voeding 
en mentale weerbaarheid kunnen applicaties 
een meerwaarde zijn door tips weer te geven 
van coaches of andere patiënten. Door die vele 
voordelen bekijken we als patiëntenvereni-
ging samen met patiëntexperts, bedrijven en 
zorgverleners hoe we de zorg voor reumapati-
enten kunnen verbeteren via digitalisering.” ■

| Artikels uitgevoerd op verzoek van Pfizer. 
De uitspraken opgetekend door de journalist 
verbinden enkel de geïnterviewde.
211420 – december 2021

“Mensen actief 
betrekken bij hun 
eigen ziektetraject”
Informatieverstrekking, begeleiding en betrokkenheid zijn voor 
reumapatiënten vaak bijna even belangrijk als hun medische behandeling. 
Op dat vlak kunnen naast patiëntenverenigingen ook digitale innovaties 
een grote meerwaarde betekenen. Meer uitleg door Nele Caeyers, 
woordvoerder van ReumaNet.  Tekst: Joris Hendrickx
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Sidekick Health: digitaal 
therapeutisch platform
“Dr. Tryggvi Thorgeirsson en ik reali-
seerden ons al vroeg in onze carrière 
als arts dat we te maken hadden met 
een tsunami aan levensstijlgerelateerde 
ziekten”, getuigt Dr. Sam Oddsson, Chief 
Medical Officer & Co-founder bij het 
digitale therapeutische platform Side-
kick Health. “We zagen veel onnodig 
lijden en het was duidelijk dat we niet de 
middelen of de infrastructuur hadden 
om onze patiënten effectief te helpen en 
de oorzaken van hun ziekte aan te pak-
ken. Tegelijkertijd begon slimme tech-
nologie zich te verspreiden, waardoor 
gezondheidszorg op een ongekende 
manier in het dagelijks leven van mensen 
kon worden geïntegreerd. Dit alles kwam 
samen toen we in 2014 Sidekick Health 
lanceerden. Hierbij werden klinische en 
gedragswetenschappen gecombineerd 
met technologie om onze gezondheid op 
grote schaal te verbeteren en dit op een 
veel efficiëntere manier dan tot dan toe 
mogelijk was. Vandaag helpt Sidekick 
mensen die leven met chronische ziek-
ten zoals hartaandoeningen, kanker en 
diabetes met ondersteuning in elke fase, 
zodat ze langdurige veranderingen in 
hun gedrag kunnen aanbrengen en hun 
gezondheid kunnen verbeteren.” ■

APPLICATIE

Volgens Nele Caeyers en dr. Kristof Thevissen zijn informatieverstrekking, 
begeleiding en betrokkenheid voor reumapatiënten vaak bijna even 
belangrijk als hun medische behandeling.

Meer informatie over reumatische aandoeningen vind je op

reumanet.be

Digitale innovaties en 
online platformen maken het 
mogelijk dat patiënten hun 
behandeling en gezondheid 
vlot kunnen opvolgen.

Nele Caeyers

WOORDVOERDER REUMANET

Dr. Sam Oddsson

CHIEF MEDICAL OFFICER 
& CO-FOUNDER 
SIDEKICK HEALTH
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“Na lang zoeken eindelijk 
een oplossing gevonden”

“Ik was mijn hele leven lang al struis en werd van jongs af aan gepest”, 
getuigt ex-patiënte Ancke Verkercke. “Ik voelde me alleen op de 
wereld, kon nergens mezelf zijn. Ook tegenover mijn kinderen voelde 
ik me schuldig omdat ik niet met hen kon spelen. Ik had alles gepro-
beerd: soepdiëten, sapjeskuren, afslankpillen,… niets hielp. Toen ver-
telde een vriendin me over de Obesitaskliniek in AZ Monica. Ik nam 
contact op en ging op een eerste gesprek. Hun aanpak beviel me, dus 
ik koos ervoor om mijn traject te starten. Ik werd onderzocht en bege-
leid en onderging uiteindelijk een maagverkleining. Voor mijn operatie 
woog ik 104,7 kilo, vandaag is dat 65 kilo, mijn streefgewicht. Je moet je 
levensstijl wel aanpassen en blijven werken om dat gewicht te behou-
den. Maar ik had een heel bekwame arts en een team dat klaarstond 
om me te begeleiden. Ook bij mijn partner en kinderen vond ik steun. 
Vandaag sta ik met mijn oudste zoon in de fitness en met mijn jongste 

zoon op de skateramp. Ik voel me fantastisch.” ■

Obesitas is een chronische ziekte die 
ernstige gezondheidsrisico’s met zich 
meebrengt. In de huidige coronapandemie 
behoren patiënten met obesitas ook tot de 
risicogroep. Een gesprek met dr. Raymond 
Bestman, obesitaschirurg en oprichter van de 
Obesitaskliniek in AZ Monica. 

Tekst: Shannah Jongstra

Is obesitas een veelvoorkomend 
probleem in België? 
“Toch wel. Ongeveer de helft van alle vol-
wassenen in België heeft overgewicht. Eén 
volwassen Belg op de vijf is obees. En die aan-
tallen blijven jaarlijks toenemen. We zien ook 
steeds meer kinderen en jonge adolescenten 
met obesitas, dat is verontrustend.” 

Obesitas is vandaag erkend als een 
chronische ziekte, waarom is dat precies?  
“Obesitas wordt multifactorieel bepaald. 
Genetische factoren spelen een belang-
rijke rol in de ontwikkeling ervan: sommige 
mensen worden geboren met de aanleg om 
zwaar te worden. Daarnaast tellen hormo-
nale en psychische elementen ook mee. Dat 
in combinatie met ongezonde, calorierijke 
voeding en een sedentaire levensstijl zorgt 
ervoor dat de balans doorslaat naar over-

“Ongeveer de helft van 
alle volwassenen in België 

heeft overgewicht” ©
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Getuigenis

gewicht. Een hoge inname van calorieën, 
maar weinig verbruik ervan.” 

Welke risico’s brengt de ziekte 
met zich mee? 
“Mensen met ernstige obesitas hebben veer-
tien keer meer kans op hart- en vaatziekten, 
zoals een hoge bloeddruk of hartinfarct. En 
je kans op diabetes type 2, bepaalde vormen 
van kanker, slaapapneu en onvruchtbaarheid 
stijgt. Tijdens de huidige pandemie is ook 
gebleken dat mensen met obesitas een veel 
groter risico hebben op een ernstiger ziekte-
verloop van een COVID-19-infectie.”

Hoe ziet de behandeling van obesitas 
als chronische ziekte eruit? 
“Een multidisciplinaire aanpak is cruciaal. 
Een operatie, zoals een maagverkleining 
(bijvoorbeeld gastric bypass), is daarbij soms 
noodzakelijk. Elke patiënt wordt begeleid 
door een heel team bestaande uit diëtisten, 
psychologen, endocrinologen, kinesisten, 
revalidatieartsen en chirurgen. Wij behande-
len elke graad van zwaarlijvigheid - van mild 
overgewicht tot morbide obesitas - en passen 
ons programma aan de patiënt aan. Het is 
ontzettend mooi en dankbaar om te zien hoe 
mensen zich achteraf helemaal anders voe-
len. Je verandert écht iemands leven.” ■

Een multidisciplinaire aanpak bij obesitas is cruciaal, 
en een operatie is daarbij soms noodzakelijk.

Dr. Raymond 
Bestman

OBESITASCHIRURG EN 
OPRICHTER OBESITASKLINIEK 
AZ MONICA

Meer weten?

obesitasantwerpen.be

i-mens, de zorgorganisatie die voor ons 
klaarstaat van voor de geboorte tot de laatste 
levensfase, werd officieel op 6 maart 2020 
gelanceerd. Twee weken later ging ons land 
in een eerste lockdown. De organisatie moest 
zichzelf dus op korte tijd heruitvinden. Een 
gesprek over innovatie binnen de zorgsector 
in de schaduw van COVID-19 met Karin Van 
Mossevelde, algemeen directeur van i-mens. 

Tekst: Shannah Jongstra

Jullie hebben bij de lancering van 
i-mens meteen een zware opdoffer 
gekregen: COVID-19. Welke impact 
had dit op jullie werking? 

“We moesten snel reageren. Thuiszorg is 
geen residentiële setting, onze medewerkers 
werken allemaal verspreid. We moesten dus 
op korte tijd beschermingsmateriaal dispat-
chen over heel Vlaanderen. Met andere initi-
atieven zoals ‘Oe ist?’-belrondes en een dage-
lijkse nieuwsbrief hielden we de vinger aan 
de pols bij ons personeel. Ook onze dienstver-
lening moest soms op een paar dagen tijd een 
nieuwe invulling krijgen. Zo boden we niet 
enkel oppas voor zieke kinderen meer aan, 
maar ook voor gezonde kinderen van zieke 
ouders. En we sprongen creatief om met de 
invulling van jobs. Ik ben ervan overtuigd dat 
de fusie van elf vzw’s ervoor zorgde dat wij de 
nodige knowhow en densiteit hadden om de 
coronacrisis het hoofd te bieden.” 

Welke impact had de pandemie op 
innovatie binnen de sector? 
“De pandemie versnelde die innovatie. Er 
was ineens regelluwte vanuit de overheid. 
Zo mocht de gezinszorg klanten nu bijvoor-
beeld ook digitaal begeleiden via beeldbellen. 
Anderzijds was er een veel hogere accepta-
tiegraad bij patiënten zelf. Daarnaast gaf de 
sense or urgency een duwtje in de rug. De druk 
op de ziekenhuizen moest verlaagd worden. 
Door fysieke thuiszorg met zorg op afstand te 
combineren, konden wij hiervoor een oplos-
sing bieden. We volgden met covid@home 
patiënten thuis veilig op via telemonitoring. 
Ze kregen een thermo- en een saturatieme-
ter, waarmee een thuisverpleegkundige of de 
patiënten zelf hun waarden konden meten. De 
zorgcentrale Z-plus volgde hen professioneel 
op, zodat er op tijd ingegrepen kon worden.”

Was er meer ruimte voor samenwerking 
dankzij de pandemie? 
“Ja, wij sloegen de handen in elkaar met 
andere thuiszorgorganisaties om cohortzorg 
aan te bieden aan coronapatiënten. Hierbij 
vormden zich vaste teams van verzorgenden 
en verpleegkundigen die enkel langsgingen bij 
besmette patiënten. Zo werd iedereen maxi-
maal beschermd tegen het virus. De organi-
saties zelf namen de coördinatie, opvolging of 
dispatching op zich. We kregen hier de nodige 
steun van de Vlaamse Overheid. Deze cohort-
zorg werd nu opnieuw geactiveerd.”
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“Alleen door samen te werken, kunnen we de 
zorguitdagingen succesvol aanpakken”

Blijven deze innovaties ook na 
de pandemie bestaan? 
“Zeker, we nemen die innovaties mee. Een 
belangrijke voorwaarde hierbij is wel dat het 
beleid ons blijft ondersteunen. De combi-
natie van zorg op afstand met fysieke zorg 
is voor ons de toekomst, en ook een van de 
antwoorden op de huidige war for talent. Als 
we de zorg in Vlaanderen toegankelijk en 
betaalbaar willen maken voor iedereen en het 
hoofd willen bieden aan de vele uitdagingen 
in de zorgsector, is samenwerking cruciaal. 
Zowel tussen organisaties en de overheid; de 
profit- en non-profitsector als de nulde-, eer-
ste- en tweedelijnszorg.” ■

Karin 
Van Mossevelde

ALGEMEEN DIRECTEUR 
I-MENS

Meer weten?

i-mens.be

De combinatie 
van zorg op 
afstand met 
fysieke zorg 
is voor ons de 
toekomst, en 
ook een van de 
antwoorden op 
de huidige war 
for talent.
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Wie de diagnose diabetes krijgt, ziet zijn 
leven plots veranderen. Toch zijn er vandaag 
oplossingen om de impact op het dagelijks leven 
zo klein mogelijk te houden. “Zelfs topsport is mits 
een goede begeleiding mogelijk”, zegt dr. Katelijn 
Decochez van het AZ Jan Portaels in Vilvoorde.

Tekst: Sandra Gasten

Toen Pieter* (53) hoorde dat hij diabetespati-
ent werd, sloeg dat nieuws in als een bom. “Ik 
ben altijd een actieve sporter geweest”, vertelt 
hij. “Ik speelde tennis, ging voetballen en deed 
zelfs triatlons. Ik heb nooit gezondheidsklach-
ten gehad, tot ik plots sterk vermagerde en 
mijn zicht wazig werd.” Die symptomen blij-
ken typisch voor de ziekte. “Daarnaast moeten 
patiënten ook vaak plassen, hebben ze snel 
dorst en zijn ze vermoeid”, aldus dr. Decochez.

Verschillende types
Diabetes is een chronische aandoening waar-
bij het  bloedsuikergehalte verhoogd  is. Dat 
kan twee oorzaken hebben: ofwel maakt het 
lichaam te weinig insuline aan, ofwel werkt 
de insuline onvoldoende. “Het eerste geval is 
diabetes type 1, het tweede diabetes type 2”, 
legt de arts uit. “In beide gevallen kunnen de 
cellen onvoldoende glucose of suiker opne-
men, waardoor het zich ophoopt in het bloed. 
Daarnaast zijn er andere vormen zoals zwan-
gerschapsdiabetes.” Wanneer de symptomen 
zich manifesteren, hangt af van persoon tot 
persoon. Ook de oorzaken zijn verschillend. 

“Type 1 is een auto-immuunziekte waarbij het 
afweersysteem de cellen die insuline aanma-
ken progressief vernietigt. Dit type treedt eer-
der snel op. Bij type 2 is het lichaam ongevoelig 
geworden voor insuline. Patiënten merken 
in dit geval weinig klachten op. Vaak heeft 
dit type te maken met erfelijke factoren en/of 
overgewicht.” 

Insulinepomp
Door zijn ziekte heeft Pieter zijn levensstijl 
moeten aanpassen. “Vroeger at ik de hele dag, 
nu let ik erop wanneer en wat ik eet. Gezonde 
voeding, weinig snelle suikers en weinig vetten 
zijn mijn ‘dieet’. Diabetes is geen exacte weten-
schap: alles hangt af van wat je doet. Beweging, 
stress, een verkoudheid, je leeftijd,... alles heeft 
een impact op je bloedsuikerspiegel.” Sinds 
kort gebruikt hij een insulinepomp. “Die bootst 
de werking van de pancreas na. De pomp dient 
voortdurend een kleine dosis insuline toe. Om 
accuraat te kunnen werken, voeg ik manueel 
mijn koolhydraten toe in het systeem. A�an-
kelijk van je suikerspiegel, die via een sensor 
aan de arm wordt gemeten, dient de pomp zelf 
een extra dosis insuline toe of stopt ze indien er 
een dreigend tekort aan suiker is.”

Begeleiding bij sport
“Ik sport nog altijd, maar een goede voor-
bereiding is wel noodzakelijk. Wanneer ik 
weet dat ik een inspanning ga leveren, moet 
ik ervoor zorgen dat mijn suikerspiegel 
omhooggaat. Zo hou ik het tot het einde vol. 
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“Beweging in combinatie met gezonde voeding 
is essentieel bij alle types van diabetes”

Dat vraagt om vooruit te denken. Wanneer je 
immers een suikertekort hebt, kan je dat niet 
in enkele seconden oplossen.”

“Wandelen of fietsen is altijd goed”, pikt dr. 
Decochez in. “Wie intensiever wil sporten, 
laat zich best bijstaan in de diabeteskliniek. 
We geven zowel begeleiding op het vlak van 
voeding als op het vlak van beweging. Bij 
topsport is een screening bij een sportarts 
belangrijk, zodat die kan nagaan welke 
inspanningen voor de patiënt geschikt zijn. 
Maar laat ik duidelijk zijn: beweging in com-
binatie met evenwichtige voeding is essenti-
eel voor alle diabetespatiënten.” ■

| *Pieter is een pseudoniem.

Dr. Katelijn Decochez

ENDOCRINOLOOG 
DIABETESKLINIEK 
AZ JAN PORTAELS

Meer weten?

veiligezorg.be

Dr. Decochez 
benadrukt dat 
patiënten die 
intensiever willen 
sporten zich best 
laten bijstaan in de 
diabeteskliniek.

Hét grote 
voordeel van 
biologicals en 
JAK-inhibitoren 
is dat deze mits 
een tijdige 
diagnose en 
toediening 
gewrichtsschade 
en dus 
invaliditeit 
kunnen 
voorkomen.

Maar liefst 5% van de bevolking heeft één of 
andere vorm van ontstekingsreuma. Niet enkel 
ouderen, maar ook jonge mensen en zelfs 
kinderen worden erdoor getroffen. Dr. Lieve 
Gyselbrecht, reumatoloog in het A.S.Z. Aalst 
– Geraardsbergen – Wetteren, gidst ons door 
enkele innovatieve behandelingen.

Tekst: Joris Hendrickx

Wat is ontstekingsreuma?
“Ontstekingsreuma is een auto-immuun-
ziekte waarbij het immuunsysteem, dat ons 
normaal enkel verdedigt tegen lichaams-
vreemde stoffen - zoals virussen of bacteriën 
- plots begint te reageren tegen lichaamseigen 
stoffen en in dit geval specifiek de weefsels van 
onze gewrichten. Maar ook de weefsels in de 
ogen, bloedvaten, longen, hart en nieren kun-
nen worden aangetast. Gelukkig beschikken 
we sinds enkele jaren over twee klassen van 
zeer goed werkende behandelingen: de biolo-
gische therapieën (biologicals) en een nieuwe 
generatie van reumapillen (JAK-inhibitoren).”

Wat houden die nieuwe behandelingen in?
“Biologicals zijn eigenlijk antilichamen. 
Deze grote eiwitten worden ook door ons 
eigen lichaam aangemaakt om bepaalde 
stoffen aan te vallen en af te breken. Biolo-
gicals zullen de kleine eiwitten die verant-

woordelijk zijn voor de stimulatie van de 
overdreven werkende witte bloedcellen blok-
keren, waardoor de chronische ontsteking 
verdwijnt. JAK-inhibitoren werken in op de 
JAK-eiwitten die in de celwand zitten en die 
de toegangspoort zijn tot cellen. In normale 
omstandigheden geven zij een signaal aan 
de celkern met het doel om de eiwitten aan te 
maken die het immuunsysteem stimuleren. 
Door deze JAK-eiwitten te blokkeren, kan de 
chronische ontsteking worden afgeremd.”

Welke voor- en nadelen zijn 
hieraan verbonden?
“Hét grote voordeel van de biologicals en 
JAK-inhibitoren is dat deze mits een tijdige 
diagnose en toediening gewrichtsschade 
en dus invaliditeit kunnen voorkomen. Dat 
resulteert vervolgens in minder ziekenhuis-
opnames, operaties en arbeidsongeschikt-
heid. Helaas zijn beide soorten medicatie 
ook erg duur. Daarom is het cruciaal dat deze 
enkel aan de juiste patiënten met ontste-
kingsreuma worden toegediend. Bij mensen 
met slijtagereuma werken ze niet. Bovendien 
worden ze momenteel pas toegediend wan-
neer eerst is gebleken dat de klassieke medi-
catie onvoldoende werkt. Verder blijft het 
voorlopig een chronische behandeling die de 
aandoening niet definitief doet verdwijnen. 
Er zijn heel wat verschillende biologicals en 

JAK-inhibitoren op de markt met ieder hun 
eigen werking. Wij kunnen momenteel ech-
ter nog niet goed voorspellen welk medicijn 
het best werkt bij welke patiënt.”

Welke mogelijkheden tot verbetering 
ziet u nog?
“Momenteel onderzoeken wetenschappers of 
ze patiënten definitief kunnen genezen door 
hen onmiddellijk na de diagnose al te laten 
starten met biologicals. Bij sommige patiën-
ten is al gebleken dat dat mogelijk is. Dat zou 
zowel voor de patiënten als voor onze econo-

mie een enorm voordeel zijn. Daarnaast hoopt 
men via een microscopisch onderzoek van 
een klein stukje weefsel van de gewrichtsont-
steking te kunnen identificeren om welk soort 
ontsteking het exact gaat. Dat zou het mogelijk 
maken om voor iedere patiënt te voorspellen 
welke behandeling het meest geschikt is.” ■

Hoopgevende behandelingen tegen 
ontstekingsreuma

Dr. Lieve Gyselbrecht

REUMATOLOOG A.S.Z. ZIEKENHUIS  © FOTO: SOFIE ROELANDT

Meer weten?

asz.be/nl/zorgaanbod/
reumatologie
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Cijfers van Statistiek Vlaanderen uit 
2018 wijzen uit dat 5% van de 65-plussers 
in een woonzorgcentrum woont. 
Dat betekent ook dat er nog veel ouderen 
zelfstandig thuis wonen. Hoe kunnen we 
als samenleving een antwoord bieden op 
de zorgnoden die daaraan gekoppeld zijn? 

“We streven er inderdaad naar om mensen zo 
lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. 
Daar staat tegenover dat je hun welzijn en 
levenskwaliteit op een zo hoog mogelijk peil 
moet houden. Dat is een maatschappelijke 
keuze waarbij iedereen betrokken is: zowel 
zorgverleners als familieleden en buurtnet-
werken. De levenskwaliteit staat centraal, 
maar ook de kwaliteit van de leefomgeving 
mag niet ontbreken. Dat gaat dan over de kwa-
liteit van wonen, de aanwezigheid van lokale 
dienstverlening, mobiliteit en voldoende 
mogelijkheden op sociale contacten.”

Vaak moet je kiezen tussen volledig 
zelfstandig thuis blijven wonen of naar 
een zorginstelling verhuizen. 
Is er een gulden middenweg voor 
mensen die wel zorgnoden hebben, 
maar waarbij die noden onvoldoende 
zwaar zijn voor een zorginstelling?

“Mensen met zorgbehoeften die nog thuis 
wonen, kunnen overdag bijvoorbeeld terecht 
in dagverzorgingshuizen. Met Familiehulp 
baten we in Vlaanderen en Brussel 41 NOAH’s 
uit: dat zijn kleinschalige buurthuizen waar 
mensen samen een gezellige dag kunnen door-
brengen. Ze kunnen er samen koken of deelne-
men aan leuke activiteiten. Daarnaast bieden 
onze verzorgenden er ook lichaamszorg aan. 
Zo’n dagverzorgingshuis is voor veel mensen 
belangrijk om de eenzaamheid te doorbreken 
en nieuwe sociale contacten te leggen.”

Zorgvragers kampen vaak met meerdere 
chronische aandoeningen tegelijk. 
Het lijkt logisch dat ze dan ook een op 
maat gemaakte zorgaanpak krijgen?

“Door de vergrijzing zijn de zorgnoden de laat-
ste jaren inderdaad toegenomen en complexer 
geworden. Mensen verwachten gerichte zorg, 
op maat van hun specifieke behoeften. Als 
thuiszorgorganisatie spelen we hier sterk op 
in door ons zorgaanbod uit te breiden, te ver-
nieuwen en flexibeler te maken.” 

Hoe haalbaar is zo’n op maat gemaakte 
zorgaanpak? Vraagt dat niet om veel 
extra mensen en middelen?

“Het vraagt in de eerste plaats een andere 
visie op zorg. Familiehulp kiest daarom voor 
doelgerichte zorg: we vertrekken niet vanuit 
een standaard zorgaanbod, maar wel vanuit 

Hoe kunnen we een antwoord bieden 
op de zorgnoden van vandaag?
Ouderen en mensen met een chronische aandoening hebben recht op toegankelijke en kwaliteitsvolle zorg. 
“Mensen verwachten gerichte zorg op maat van hun specifieke behoeften”, zegt Ann Demeulemeester, algemeen 
directeur van Familiehulp vzw. “Dat vraagt in de eerste plaats om een andere visie op zorg.”  Tekst: Valérie Deridder
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Mensen met zorgbehoeften die nog thuis wonen, kunnen overdag 
terecht in dagverzorgingshuizen. Ze kunnen er samen koken of 
deelnemen aan leuke activiteiten.

de wensen van de klant. Samen denken we 
na wat in deze specifieke situatie nodig is en 
vertalen we de zorgvragen en noden naar con-
crete zorgdoelen. Het is een dynamisch proces 
dat het welzijn van de zorgvrager garandeert. 
We staan ook heel sterk in flexibele zorg, 
zoals avondzorg, nachtzorg en zorg tijdens de 
weekends. Via referentiewerkingen zetten we 
bovendien hoog in op gespecialiseerde zorg.”

Kan thuiszorg ook een antwoord 
bieden op de toenemende eenzaamheid 
in de maatschappij? En hoe dan?

“Onze medewerkers bieden inderdaad ook 
psychosociale ondersteuning: we vinden 
het enorm belangrijk om tijd te maken voor 
een goed gesprek met de klant en hen een 
luisterend oor te bieden. We merken dat veel 
klanten daar nood aan hebben, bijvoorbeeld 
om verdriet en rouw te delen. We trachten 
altijd signalen van eenzaamheid tijdig op te 
pikken. We zien hier ook een belangrijke rol 
weggelegd voor het netwerk in de omgeving. 
Naast professionele zorgverleners kunnen 
ook mensen uit de buurt ingeschakeld wor-
den: familie, buren, vrienden. Zij kunnen ook 
een sociale rol opnemen door af en toe langs 
te gaan of samen een wandeling te maken.”

Wat is de rol van mantelzorgers? 
“Veel mensen kiezen er niet bewust voor 
om mantelzorger te worden. Ze rollen erin, 
bijvoorbeeld omdat hun partner ziek wordt 
of hun ouders zorgbehoevend worden. De 
meeste mantelzorgers ‘groeien’ in hun rol 
en nemen door de jaren heen steeds meer 
zorgtaken op zich. De meesten doen dat met 
veel liefde en toewijding, maar het risico 
bestaat dat mantelzorgers overbelast geraken. 
Daarom is het belangrijk dat wij goede afspra-
ken met hen maken en de taken juist verdelen. 
Op die manier zorgen wij ook voor de mantel-
zorger zelf. En dan blijkt dat zij een grote meer-
waarde bieden, in de eerste plaats voor de 
zorgvrager, maar ook voor de zorgverleners.”

Momenteel ligt er in het Vlaams 
parlement een voorstel op tafel om de 
zorgsector gedeeltelijk te privatiseren. 
Wat zou het effect zijn van zo’n 
gedeeltelijke privatisering op de kwaliteit 
van de zorgverlening in de thuiszorg? 

“Het commercialiseren van de zorg voor de 
oudere bevolking met heel wat chronische 
aandoeningen zal niet leiden tot kostenbe-
sparing of betere kwaliteit. In alle landen 
waar de ouderenzorg sterk commercieel 
georganiseerd is, zien we een kostenstijging 
voor de overheid en de burger. Bovendien 
ontstaat er een grote ongelijkheid tussen 
wie deze zorg wel of niet kan betalen. Het 
zorgaanbod wordt er met meer privatisering 
ook niet kwalitatiever op. Mensen met een of 
meer chronische aandoeningen vormen een 
kwetsbare groep die recht heeft op toeganke-
lijke en kwaliteitsvolle zorg. Dat brengt een 
grote maatschappelijke kostprijs met zich 
mee en het is geen gemakkelijke opdracht om 
deze zorg goed te organiseren. Daarom is het 
zelfs niet geloofwaardig dat een commerciali-
sering een beter model zou zijn.” ■

Ann Demeulemeester

ALGEMEEN DIRECTEUR 
FAMILIEHULP VZW

Door de 
vergrijzing zijn 
de zorgnoden 
de laatste jaren 
toegenomen 
en complexer 
geworden. 
Mensen 
verwachten 
gerichte zorg, 
op maat van 
hun specifieke 
behoeften.

In alle landen 
waar de 
ouderenzorg 
sterk 
commercieel 
georganiseerd 
is, zien we een 
kostenstijging 
voor de 
overheid en 
de burger.

Meer weten?

familiehulp.be

Familiehulp neemt momenteel deel aan het project ‘Zorggesprekken via beeldbellen’. Dat is een mooi voorbeeld van 
hybride zorg, waarbij fysieke zorg wordt gecombineerd met zorggesprekken op afstand. Concreet ontvangen klanten 
een tablet waarmee ze met medewerkers en met hun eigen familie of vrienden kunnen bellen. Het project heeft ook 
voordelen voor de klanten zelf: door hen een tablet te geven, kunnen ze gemakkelijk én vaker in contact komen met 
familie, vrienden en zorgverleners. Zeker voor eenzame mensen is dat een groot pluspunt. ■

Wist je dat?
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125 jaar kennis 
op het vlak van 
aangepaste voeding
Al 125 jaar zorgt Nutricia voor 
aangepaste voeding voor jong en 
oud. Karolina Baldyga, Head of Adult 
Specialized Nutrition, legt uit.

Tekst: Sandra Gasten

❙ Voeding op maat van jong tot oud
“Naast het aanbieden van babyvoeding 
zijn we marktleider in medische voeding 
en ontwikkelen we drink- en sondevoe-
ding voor kinderen en volwassenen. Elke 
voeding bestaat in diverse formaten en 
smaken, aangepast aan het ziektebeeld. 
Dit om zo goed mogelijk aan te sluiten bij 
de voorkeur van de patiënten om de the-
rapie nauwgezet op te volgen.

❙ Wetenschappelijk en innoverend
“Wetenschappelijk onderzoek ligt aan 
de basis van onze producten. Met behulp 
van zorgprofessionals en wetenschap-
pers, en door samenwerking met uni-
versiteiten, ziekenhuizen, (kinder)artsen 
en diëtisten, blijft Nutricia innovatieve 
producten ontwikkelen die voor veel 
mensen een verschil maken.”

❙ B Corp™ Label
“Zorgen voor de gezondheid van de 
mens, planeet en samenleving zit in ons 
DNA. Door onze positieve impact op 
maatschappij en milieu en onze transpa-
rante communicatie hierover, kregen we 
het B Corp™-certificaat. Zo zetten we in 
op circulaire verpakkingen en hernieuw-
bare energie en doneren we producten 
aan ouders in nood.” ■

Heel wat kankerpatiënten vermageren, 
maar soms wordt dat gewichtsverlies 
problematisch. Wanneer spreken we 
over cachexie? 

“Ongeveer 30 tot 80% van alle kankerpatiën-
ten vermagert. Dat heeft te maken met het 
type tumor en de behandeling. Dat gewichts-
verlies kan problematisch en zelfs levensbe-
dreigend worden. We spreken over cachexie 
wanneer het gewichtsverlies boven de 5% 
ligt, wanneer een patiënt een BMI lager dan 
twintig en een gewichtsverlies van 2% heeft 
of wanneer de patiënt een gewichtsverlies 
van 2% en verlies van spier- en vetmassa 
heeft. Er is ook een chronische, lage inflam-
matie aanwezig. Zo’n 50 tot 80 % van de kan-
kerpatiënten krijgt ermee te maken. Omdat 
patiënten vaker kanker overleven, duurt hun 
behandeling vaak langer. Daardoor is de kans 
dat ze met cachexie te maken krijgen, groter.”

Cachexie is een vorm van ondervoeding. 
Hoe komt die ziekte tot ontwikkeling?
“Cachexie wordt veroorzaakt door een oneven-
wicht tussen de inname van calorieën en het 
calorieverbruik. Enerzijds zijn er mechani-
sche oorzaken. Patiënten met slokdarmkan-
ker kunnen niet goed eten omdat slikken 
pijnlijk of moeilijk is, waardoor ze voedsel 
vermijden. Hetzelfde zien we bij patiënten die 
door hun chemo- of radiotherapie misselijk 
worden, braken of diarree krijgen. Anderzijds 
is cachexie het gevolg van een ontstekings-
reactie van het lichaam op het gezwel, een 
reactie die de stofwisseling uit haar normale 
doen haalt. Door die reactie is er een toename 
van het metabolisme. De tumor wil zo groot 
mogelijk worden. Hij verslindt de energie die 
anders gebruikt wordt voor de ontwikkeling 
van spier- en vetmassa.” 

Het is een ziekte met grote risico’s. 
Wat kunnen de gevolgen zijn?
“Vaak horen we bij patiënten dat ze blij zijn 
dat ze vermageren. Maar cachexie is in een 
oncologische situatie nooit onschuldig. 
Wanneer een patiënt te veel vermagert, kan 
een kankerbehandeling minder effectief zijn 

en wordt het immuunsysteem aangetast, 
waardoor de therapie moet worden afge-
bouwd. De patiënt krijgt te maken met ver-
moeidheid, ondervoeding en verminderde 
fysieke capaciteiten. Die effecten verlagen 
de levenskwaliteit en overlevingskans. Bijna 
één op de vijf patiënten sterft niet aan de 
kanker zelf, maar aan cachexie.”

Wat is essentieel om cachexie 
te behandelen?
“Cachexie is dodelijk, maar gelukkig ook 
omkeerbaar. Het is belangrijk om het gewicht 
van de patiënt in te gaten te houden en 
gewichtsverlies tijdig tegen te gaan. Hoe 
vroeger je cachexie opspoort, hoe groter de 
genezingskansen. Zoals bij een kanker zelf. 
Daarbij is het advies van een arts, voedings-
deskundige, diëtist en fysiotherapeut nodig 
om de klachten te verminderen of op te los-
sen. Een correcte diagnose en behandeling 
van voedingsproblemen zijn belangrijk om 
de overlevingskans en levenskwaliteit te 
verhogen. In het UZ Brussel voeren we bij 
risicopatiënten een screening uit van de 
lichaamssamenstelling, het metabolisme en 
het voedingspatroon. Op basis daarvan kan 
een gepersonaliseerd voedingsplan, soms 
in combinatie met voedingsondersteuning, 
opgesteld worden.”

Welke vormen van medische voeding 
zijn er op de markt?
“Er is medische drinkvoeding waarin alle 
voedingsstoffen zitten. Een van de bekendste 
merken met een breed gamma is Nutricia. Het 
bedrijf heeft kunstmatige voeding ontwikkeld, 
speciaal geschikt voor patiënten met (een ver-
hoogd risico op) ziektegerelateerde ondervoe-
ding. Door omstandigheden kan het dat bijvoe-
ding niet voldoende is of dat het voor de patiënt 
onmogelijk is om voldoende voedingsstoffen 
binnen te krijgen. Dan kan er sondevoeding 
worden voorgeschreven. Ook daarvoor heeft 
Nutricia een gamma dat voldoet aan de voe-
dingsbehoeften van onder meer kankerpatiën-
ten. Daarnaast bestaat er parenterale voeding 
die via de bloedvaten wordt binnengebracht.”
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IN DE KIJKER

Het is belangrijk om het gewicht van de patiënt in de gaten te houden en gewichtsverlies tijdig tegen te gaan. 
Hoe vroeger je cachexie opspoort, hoe groter de genezingskansen.

“Gewichtsverlies bij kankerpatiënten 
kan dodelijk zijn, maar 
is gelukkig ook omkeerbaar”
50 tot 80% van de kankerpatiënten krijgt cachexie, een ziekte die onder meer zorgt voor 
gewichts- en spierverlies. “Een multidisciplinaire aanpak, samen met voedingsondersteuning, 
is een meerwaarde om de ziekte af te remmen, de primaire behandeling beter te laten aanslaan 
en het sterftecijfer te doen dalen”, zegt prof. dr. Elisabeth De Waele, chirurge, intensiviste en 
diensthoofd van de dienst klinische nutritie en diëtetiek in het UZ Brussel.  Tekst: Sandra Gasten

Prof. dr. Elisabeth 
De Waele

CHIRURGE, INTENSIVISTE 
EN DIENSTHOOFD DIENST 
KLINISCHE NUTRITIE EN 
DIËTETIEK UZ BRUSSEL

Karolina Baldyga

HEAD OF ADULT 
SPECIALIZED NUTRITION 
NUTRICIA

Een voedings-
plan, soms in 
combinatie met 
kunstmatige 
voeding, kan 
het leven van 
kankerpatiën-
ten redden.

Het is een vorm van ondervoeding die 
wordt veroorzaakt door een onevenwicht 

tussen de inname van calorieën en het 
calorieverbruik. Ongeveer 50 tot 80 % van 
de kankerpatiënten krijgt ermee te maken.

We spreken over cachexie wanneer:

■ het gewichtsverlies boven de 5% ligt.

■ een patiënt een BMI lager dan twintig 
en een gewichtsverlies van 2% heeft.

■ een patiënt een gewichtsverlies 
van 2% en verlies van spier- en 

vetmassa heeft. 

Wat is cachexie?

Meer weten?

nutricia.be/nl-BE

Op welk vlak hebben die 
voedingsinterventies een meerwaarde? 
“Voedingsondersteuning kan afgestemd 
worden op de individuele behoeften, de 
medische conditie en de behandeling van 
de patiënt. Het kan leiden tot een verhoging 
van de voedselinname en stabilisering van 
het gewichtsverlies. Bovendien verlaagt het 
de druk bij kankerpatiënten om te moeten 
eten, terwijl ze dat vaak niet kunnen. En door 
de toevoeging van ingrediënten, elk met hun 
kenmerken, kunnen doelen worden bereikt. 
Een multidisciplinaire aanpak, waarin voe-
dingsondersteuning een belangrijke rol 
speelt, is een essentiële aanvulling bij de 
medische behandeling. Daarom zijn zowel 
de medische en paramedische wereld als de 
patiënten en hun familie gebaat bij een betere 
kennis van de mogelijkheden van (kunstma-
tige) voeding tijdens de behandeling.” ■

Het kan 
leiden tot een 
verhoging 
van de 
voedselinname 
en stabilisering 
van het 
gewichtsverlies.
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Stéphanie en Wim zijn allebei hiv-positief, maar 
blijven daar opvallend nuchter onder. Meer nog, 
ze vertellen dat hun status het leven ook een 
positieve wending heeft gegeven. 

Stéphanie is 31 jaar en werkzaam in de zorg. Ze 
weet sinds november 2017 dat ze hiv-positief 
is. “Ik had een prikaccident op het werk, een 
week later werd ik getest en bleek ik besmet, 
al had die besmetting niets met het prikac-
cident te maken”, vertelt ze. “De periode 
meteen na de diagnose was slopend, maar nu 
gaat het prima. De mensen die ik heb leren 
kennen, hebben mijn leven in positieve zin 
veranderd.” Wim is 47 jaar en maatschappe-
lijk werker bij de Vlaamse overheid. Hij kreeg 
zijn diagnose in maart 2017. “Ik had vreemde 
blauwe plekken waarvoor ik al bij verschil-
lende dokters was geweest, tot mijn derma-
toloog een hiv-test deed. Het bleek om kapo-
si-sarcoom te gaan. Zo ging voor mij de bal aan 
het rollen.” Ondertussen stelt ook Wim dat hiv 
zijn leven een positieve wending heeft gege-
ven. “Het heeft me gesterkt. Ik heb geleerd om 
te relativeren en te focussen op wat ik belang-
rijk vind. Dat is een leerproces met vallen en 
opstaan. Het is dan fijn dat je kan rekenen 
op mensen in je omgeving en lotgenoten. Ik 
noem het mijn ‘normaal-plus’-leven.”

Meer aandacht voor wat écht telt 
Zowel Stéphanie als Wim zijn actief als vrij-
williger bij Sensoa Positief, het deel van 
Sensoa dat zich op hiv richt. Dat houdt in dat 
ze met lotgenoten in contact komen om hen 
een luisterend oor te bieden en een hart onder 
de riem te steken. “Leven met hiv is zeker niet 
altijd gemakkelijk. Iedereen volgt daarin zijn 
eigen weg op zijn eigen tempo. Maar door het 
vrijwilligerswerk voor Sensoa is ons leven 
rijker geworden”, klinkt het. Beiden zijn erg 
open over hun hiv-positieve status. “Ik ver-
tel meestal snel dat ik hiv-positief ben,” zegt 
Stéphanie. “Mensen schrikken wel even, 

maar dan is het belangrijk om hen correct te 
informeren.” Wim knikt bevestigend: “Ik heb 
het zeer snel verteld aan mijn omgeving en 
op mijn werk. Ik ben iemand met het hart op 
de tong. En tegelijk was het toch spannend, 
want je kan niet inschatten hoe mensen gaan 
reageren. Ik heb het daarom eerst aan mijn 
beste vrienden verteld en dan pas aan mijn 
ouders.”  

Weinig last van vooroordelen
Beiden ervaren persoonlijk weinig proble-
men rond hun hiv-status. “Door er open over 
te zijn, ervaren we weinig last van stigma,” 
zeggen zowel Stéphanie als Wim. Toch krij-
gen ze ook soms af te rekenen met rare of zelfs 
negatieve reacties. “Na een interview in een 
krant las ik eens zure reacties onder het arti-
kel, ook op sociale media. Dat kwam wel bin-
nen”, aldus Stéphanie. “Daarom lees ik geen 
reacties op artikels, want ondanks de vele 
positieve reacties blijven die negatieve me 
toch raken,” reageert Wim, die ook regelma-
tig in de media getuigt. “Er bestaan nog veel 
misverstanden rond hiv.” 

Kennis ontoereikend
De meeste mensen weten wel dat hiv geen 
doodsvonnis meer is, maar daar stopt de ken-
nis doorgaans. Dat je het virus onder controle 
hebt met één pil per dag en een perfect nor-
maal leven kan leiden, is minder bekend. Wie 
therapietrouw is, kan het virus zelfs niet meer 
doorgeven bij onveilig vrijen. Dit noemt men 
N=N: niet meetbaar is niet overdraagbaar. 
“De onwetendheid blijft groot,” zegt Wim. 
“En sommige vooroordelen zijn hardnekkig”, 
ondervindt Stéphanie. “Mensen lezen in een 
getuigenis dat een hiv-positieve persoon 
twee partners heeft gehad, en wijzen meteen 
met de vinger. De rest vergeten ze.”

Wereldaidsdag is nog steeds nodig, vinden 
beiden. “Ik maakte ooit mee dat ik iemand een 
rood lintje wilde opspelden en die reageerde 

“Er bestaan nog veel misverstanden rond hiv”
dat ik met mijn ‘aidspoten’ van hem moest 
a�lijven,” vertelt Stéphanie. “Wij trachten 
steeds een positieve boodschap te brengen,” 
zegt Wim, “Zelfs vandaag zijn er nog mensen 
die hun diagnose geheimhouden, omdat ze 
vrezen hun werk kwijt te geraken of door hun 
ouders aan de deur gezet te worden. Het is 
belangrijk dat deze mensen weten dat er lot-
genoten zijn waar ze met hun verhaal terecht-
kunnen als ze daar klaar voor zijn.” 

Behandeling op maat
Er zijn tegenwoordig veel verschillende 
soorten medicatie. De keuze kan meestal 
gemaakt worden in functie van wat best past 
bij elk individu. Sommige mensen ervaren bij 
bepaalde pillen nevenwerkingen, anderen 
dan weer niet. “Soms maak je zelf niet de link 
tussen een nevenwerking en je behandeling,” 
zegt Stéphanie, “De belangrijkste boodschap 
is om erover te praten met je arts.” Ook het 
levensritme en de levensstijl spelen een rol 
in de keuze van je behandeling. “In het kader 
van een nieuwe medicatie heeft mijn hiv-arts 
mij onlangs gevraagd hoe ik mij voel bij mijn 
huidige medicatie,” vult Wim aan, “Hoewel ik 
tevreden ben, ben ik blij dat hij mij die vraag 
stelt, zodat ik steeds mee kan beslissen wat 
het best bij mijn leven past.” ■

| NP-BE-HVU-INTF-210001 – November 2021

| Dit artikel werd geschreven door Marleen Finoulst 
(Roularta Healthcare) met dank aan ViiV Healthcare.

Stéphanie

31 JAAR, HIV-POSITIEF

Wim

47 JAAR, HIV-POSITIEF
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Sommige 
vooroordelen 
zijn hardnekkig. 
Daarom is 
de jaarlijkse 
Wereldaidsdag 
op 1 december 
nog steeds 
nodig.

Spreek dan met uw arts of contacteer Sensoa Positief via 
positief@sensoa.be. Telefonische permanentie op maandag 
van 13 uur tot 16 uur via het nummer 078/151.100. Meer informatie: 
allesoverseks.be/levenmethiv

Zit je met vragen?

Stéphanie en Wim getuigen over leven met hiv

Vragen over HIV? Praat erover met uw arts.
Photos taken by David Degelin 

VU: ViiV Healthcare srl/bv Site Apollo Avenue Pascal, 2-4-6 
1300 Wavre Belgium | NP-BE-HVU-ADVT-210002 - OKT 2021

ZIE JE 
STÉPHANIE 
EN WIM
OF 
ZIE JE 
HIV?
KIJK 
VERDER DAN 
HET VIRUS.

Je kan het virus 
onder controle 
houden met één 
pil per dag. Wie 
therapietrouw 
is, kan het virus 
zelfs niet meer 
doorgeven bij 
onveilig vrijen.
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Lees meer over hiv en aids op  allesoverseks.be

N = N staat voor ‘niet detecteerbaar = niet 
overdraagbaar’. Geen wiskundige formule, 
wél een belangrijke hiv-boodschap. Bij weinig 
virus in het bloed kunnen mensen hiv namelijk 
niet meer overdragen. Zo kunnen zij eindelijk 
een normaal leven leiden. Of... toch niet? 
Een gesprek met Patrick Reyntiens, ‘long time 
survivor’ en medewerker van Sensoa.

Tekst: Shannah Jongstra

Niet detecteerbaar = niet overdraagbaar, 
wat betekent dat precies? 
“Wanneer de hoeveelheid hiv-virus in je 
bloed onder een bepaalde waarde ligt, is het 
niet meer detecteerbaar in je lichaam. Je kan 
het virus dan ook niet meer via seksueel con-
tact doorgeven. Therapietrouw is hierbij wel 
belangrijk: je moet elke dag hiv-remmende 
medicatie nemen en ieder hal�aar op con-
trole gaan bij je arts.”

Ik kan me voorstellen dat dit een 
grote positieve impact heeft op het 
leven van mensen met hiv? 

“Ja, die ontwikkeling is heel belangrijk voor de 
levenskwaliteit. Je moet je niet meer constant 
zorgen maken dat je anderen kan besmetten, 
waardoor je seksualiteit op een fijnere manier 
kan beleven. Voor mensen met een kinder-
wens is het ook een grote opluchting, want je 
kan kinderen krijgen zonder dat je het virus 
doorgeeft. Dat neemt veel stress weg.”

Jij raakte in de jaren 80 besmet, hoe was 
leven met hiv voor jou in die tijd?  
“Veertig jaar geleden was een heel ander ver-
haal. Ik was als de dood om het virus door te 
geven, vooral wanneer ik een date of partner 
had. Maar ik was ook bang om te sterven. 
Rondom me zag ik mensen aan de gevolgen 
van aids doodgaan, dus ik vroeg me af wan-

neer ik aan de beurt was. Als ik nu op die 
periode terugkijk, vergelijk ik dat met een 
grote natuurramp of oorlog, waar je met een 
paar mensen levend uitgekomen bent. Ik ben 
gelukkig wel steeds goed omringd geweest 
en kon mijn angsten plaatsen door erover te 
praten. Veel mensen kunnen dat niet doen.”

Ondanks de positieve ontwikkelingen 
kunnen mensen met hiv er vandaag dus 
nog niet per se gemakkelijker over praten? 

“Nee, stigma is het belangrijkste probleem. Je 
kan met een hiv-besmetting nu een normaal, 
lang leven leiden. Maar door het stigma kun-
nen mensen helemaal niet genieten van dat 
lange leven. Ze worden uitgesloten en gedis-
crimineerd, bijvoorbeeld door sekspartners 
of in de zorgsector. Aan sommigen wordt 
zelfs zorg geweigerd. Veel mensen durven 
dus niet te praten over hun status. Ze isoleren 
zich en zorgen niet goed voor zichzelf. Velen 
kampen daardoor met mentale problemen, 
zoals angsten, stress en depressies. Toch 
horen we vaak dat de omgeving positiever 
reageert dan verwacht. We moedigen men-
sen daarom aan om te praten over hun status 
als ze er klaar voor zijn.”

“Niet het virus zelf, maar het stigma is het 
grootste probleem voor mensen met hiv”

Waarom rust er nog zo’n groot stigma 
op hiv? 
“De grootste reden is de misinformatie. Men-
sen kennen de ziekte of het verschil tussen 
hiv en aids niet. Hiv is het virus, aids is het 
stadium dat je bereikt als het virus niet behan-
deld wordt. In de jaren 80 werden er vreselijke 
boodschappen rond hiv de wereld ingestuurd. 
Als we vandaag niet over hiv praten, dan blij-
ven die boodschappen rondcirkelen. Ergens is 
dat ook normaal, je informeert je pas over hiv 
wanneer je ermee in aanraking komt. Daar-
naast is hiv seksueel overdraagbaar. Mensen 
die besmet zijn, krijgen daarom wel eens het 
verwijt dat het ‘hun eigen schuld is’. Dat helpt 
natuurlijk niet. Maar ik merk wel dat mensen 
bijdraaien als je hen voldoende uitleg geeft. 
Dus hoe meer mensen de boodschap N=N 
kennen, hoe sneller het stigma verdwijnt.”

Hoe zorgen we daarvoor?  
“Door hen te blijven informeren, de aandacht 
rond hiv mag niet verminderen. Ik denk 
dan zowel aan organisaties, de overheid, de 
samenleving als mensen met hiv. Want ook 
wij hebben een verantwoordelijkheid te dra-
gen. Hoe normaler wij over hiv doen, hoe nor-
maler de reacties meestal ook zijn. Mijn bood-
schap voor de samenleving is dan ook: durf 
vragen te stellen, ga met elkaar in gesprek. 
Samen kunnen we hiv normaliseren. Mensen 
met hiv kunnen vandaag een normaal leven 
leiden, nu is het aan de samenleving om dat 
ook toe te laten en gewoon te doen tegen ons. 
Zo kunnen we van het stigma definitief verle-
den tijd maken.” ■

| Dit artikel kwam tot stand met de steun van ViiV Healthcare.

Patrick Reyntiens

‘LONG TIME SURVIVOR’ EN 
MEDEWERKER SENSOA

Wanneer de 
hoeveelheid 
hiv-virus in je 
bloed onder 
een bepaalde 
waarde ligt, 
is het niet meer 
detecteerbaar 
in je lichaam. 
Je kan het 
virus dan ook 
niet meer via 
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doorgeven.
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Je kan met een hiv-besmetting 
nu een normaal, lang leven 
leiden. Maar door het stigma 
kunnen mensen helemaal niet 
genieten van dat lange leven. 
Ze worden uitgesloten en 
gediscrimineerd.
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H et aantal mensen met chro-
nische aandoeningen neemt 
jaar na jaar toe. Denk daarbij 
aan auto-immuunaandoe-
ningen zoals diabetes type 2, 

reumatoïde artritis en psoriasis, maar ook 
aan allergieën en voedselintoleranties. “Ons 
immuunsysteem is in de war”, vertelt De 
Merlier. “En ja, er is daarbij soms sprake van 
een genetische component. Maar weten-
schappers zijn het erover eens dat vooral 
levensstijl er sterk toe bijdraagt of iemand 
al dan niet een chronische ziekte ontwik-
kelt. Het goede nieuws? In tegenstelling tot 
onze genen kunnen we aan onze levensstijl 
zélf iets veranderen. De voorbije decennia 
ontstond er een mismatch tussen wat ons 
lichaam nodig heeft en hoe we leven. De 
wereld rondom ons is sterk veranderd, maar 
in essentie hebben we nog altijd hetzelfde lijf 
als vele eeuwen geleden. En nee, dat is geen 
pleidooi om de levensstijl van de oermens 
opnieuw te omarmen. Maar bij heel wat ele-
menten uit de vroegere levensstijl zouden we 
vandaag enorm gebaat zijn.” Hierbij alvast 
een enkele voorbeelden en adviezen uit ‘Het 
immuniteitsplan’:

1. Respecteer je bioritme
Je lichaam heeft een biologisch ritme 

dat samenhangt met dag en nacht. Tegen de 
avond maak je melatonine aan, ook wel het 
slaaphormoon genoemd. Tegen de ochtend 
start je productie van cortisol op, zodat je wak-
ker wordt en energie krijgt. Die hormoonpro-
ductie wordt sterk beïnvloed door licht. Wie 
tot vlak voor bedtijd op een smartphone zit te 
turen, krijgt veel blauw licht te verwerken. Je 
hersenen associëren dat type licht met de dag 
en gaan dus niet in ‘slaapmodus’. Als je dan 

weet dat je immuunsysteem het meest actief 
is wanneer je slaapt, begrijp je waarom iemand 
die weinig slaapt, vatbaarder is voor ziekte.  

〉  Tip: 

Ga overdag zo vaak mogelijk naar buiten, 
zodat je lichaam natuurlijk daglicht krijgt. 
En zorg ’s avonds voor een rustig 
slaapritueel, met een minimum aan 
schermpjes (of een blauwlichtfilter). 

2. Beweeg voldoende
De mens is gemaakt om te bewegen. Ooit 

was beweging een noodzaak, omdat we moes-
ten jagen en voedsel verzamelen. Vandaag is 
het iets dat je plant in je drukke agenda. De 
meeste mensen zitten grote delen van de dag. 
En dat heeft een weerslag op de immuniteit. 
Fysieke activiteit versterkt je weerstand en 
vermindert chronische ontstekingen. Daar-
door loop je minder risico op allerlei infecties.

〉  Tip:

Kom tijdens de dag voldoende in beweging. 
Een wandeling tijdens je lunchpauze, een 
aantal keer de trap op en af lopen, met de fiets 
naar de winkel gaan. Zelfs korte office work-
outs zijn een mogelijkheid.

3. Vermijd chronische stress
Op zich is stress een ingenieus systeem 

van je lichaam om je veilig te houden. Het zet je 
aan tot actie als er gevaar dreigt. Je maakt dan 
cortisol en adrenaline aan. Helaas reageert je 
lichaam altijd vrij gelijkaardig op stress, of het 
nu om een dreigende leeuw, een file of een 

vervelende e-mail gaat. Het aantal stressoren 
in ons leven is enorm toegenomen. Daardoor 
ervaren veel mensen chronische stress. In 
dat geval blijft je cortisol- en adrenalineni-
veau hoog en geraakt je lichaam uitgeput. Je 
immuunrespons gaat er bovendien op achter-
uit, waardoor je vatbaarder bent voor ziektes.   

〉  Tip:

Breng je energievreters in kaart, de zaken 
die je geen plezier maar vooral veel stress 
bezorgen. Pas als je weet wat je stress 
veroorzaakt, kun je er iets aan doen. Stress 
elimineren kan niet. Maar meer balans creëren 
tussen wat jou energie geeft en wat alleen 
maar energie kost, kan wel.

4. Manage je energieniveau
Heb je vaak last van een futloos gevoel? 

Dan is de kans groot dat je je lichaam belast 
met zaken waar het niet van houdt. Een greep 
uit de mogelijkheden: nicotine, alcohol, som-
mige medicijnen, geraffineerde suiker, enz. 
Deze toxines laten je lever en darmen overuren 
draaien, waardoor je immuunsysteem minder 
goed werkt en je je energieloos voelt. Bovendien 
maakt de mens het zichzelf graag zo comfor-
tabel mogelijk. We zijn niet meer gewend aan 
zaken zoals koude en honger. Terwijl dat zaken 
zijn die - in beperkte mate uiteraard - je lichaam 
alert houden en meer energie kunnen geven.

〉  Tip: 

Neem regelmatig een koude douche of wissel 
warm en koud water af. Ook periodiek vasten 
is een zeer goede manier om je energieniveau 
op te krikken en je immuniteit te verbeteren.

5. Eet onbewerkt en gevarieerd
Ons eetpatroon bevat almaar meer 

bewerkte koolhydraten, bewaarmiddelen en 
smaakversterkers. Daar houdt je lijf niet van. 
Je immuunsysteem beschouwt deze ‘nieu-
wigheden’ als potentiële indringers, dus het 
gaat in overdrive. Hoe meer van dit type voe-
ding je eet, hoe meer je je immuunsysteem 
onder druk zet. 

〉  Tip: 

Zet drie nutriënten meer op je menu en eentje 
minder: méér eiwitten, méér gezonde vetten 
en méér vezels, maar minder snelle suikers. ■

5 tips om je immuunsysteem 
te boosten

De link tussen immuniteit en levensstijl? Sinds anderhalf jaar kan niemand die nog negeren. Hoe goed je slaapt, 
hoeveel je beweegt, wat je al dan niet eet … het heeft allemaal een impact op de werking van je immuunsysteem. 
Lynn De Merlier, osteopaat en voedingsdeskundige, schreef er het boek ‘Het immuniteitsplan’ over, waarin ze 
lezers een actieplan geeft om hun levensstijl te verbeteren en zo hun immuniteit te versterken.

Lynn De Merlier

OSTEOPAAT, VOEDINGSDESKUNDIGE EN AUTEUR ‘HET IMMUNITEITSPLAN’

goestingingezondheid.be/immuniteitsplan 

Het immuniteitsplan
In 20 dagen naar een sterker immuunsysteem

Lynn De Merlier  -  Manteau, 2021

Meer lezen?
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er ook nattende vlekken. Er is meestal jeuk 
aanwezig. De letsels moeten chronisch zijn 
of regelmatig opflakkeren. De arts kijkt ook 
of er andere, atopische aandoeningen bij de 
patiënt of bij familieleden aanwezig zijn. De 
meeste kinderen groeien uit hun atopische 
dermatitis, maar volwassenen blijven er fre-
quent hun hele leven last van hebben.”

Heeft de aandoening een specifieke 
oorzaak? 
“Enerzijds spelen genetische factoren een rol, 
anderzijds zijn er invloeden vanuit de omge-
ving. Beide verzwakken de barrièrefunctie, 
microflora en immunologische weerbaarheid 
van de huid. Deze beschermlaag of barrière 
is bij mensen met een atopische huid minder 

efficiënt, waardoor de huid uitdroogt en irri-
terende stoffen en allergenen gemakkelijker 
binnendringen. De beschadigde huid wordt 
een voedingsbodem voor bacteriën, wat infec-
tie en een verergering van het eczeem kan ver-
oorzaken. Dat is zichtbaar door gelige korstjes 
of puistjes in de omgeving van de vlekken.”

Kan een arts helpen met een gepaste 
behandeling? 
“Om de ontstekingsreactie in de huid te 
onderdrukken, zal de arts een cortisone-
crème of ander ontstekingsremmend prepa-
raat voorschrijven. Wanneer er sprake is van 
een bijkomende bacteriële infectie, zijn ook 
antibiotica noodzakelijk. De patiënt kan wel 
zelf al wat verhinderen dat de aandoening 
verergert door de beschermlaag van de huid 
te versterken. Bij een droge huid is hydrata-
tie belangrijk. Gebruik twee keer per dag een 
hydraterende crème, vervang zepen door 
minder irriterende producten en gebruik 
badolie. Vermijd ruwe of aanspannende kle-
ding. En probeer krabben tegen te gaan, want 
daardoor beland je in een vicieuze cirkel die 
de aandoening alleen maar verergert.” ■

Atopisch eczeem: zo hou je de ziekte onder controle

Wat is atopisch eczeem en bij wie 
treedt het op? 
“Atopische dermatitis verwijst naar een vorm 
van eczeem die gekenmerkt wordt door een 
ontstekingsreactie in de huid. Het is een 
manifestatie van allergie, zoals voedselaller-
gie, astma en hooikoorts. Iemand kan één of 
meerdere van deze uitingen van allergie heb-
ben. Atopische dermatitis komt vooral voor 
op jonge leeftijd, vaak al bij zuigelingen vanaf 
drie maanden, maar het kan ook bij adolescen-
ten en volwassenen voor het eerst optreden. 
De plaats van de huidletsels is verschillend, 
a�ankelijk van de leeftijd. Bij zuigelingen 
komt het eczeem veelal voor op de wangen, 
de strekzijde van de benen en armen en romp. 
Bij oudere kinderen treden de letsels op in de 
huidplooien. Bij adolescenten en volwassenen 
komen ze eerder voor in de nek, aan handen 
en voeten, elleboogplooien en knieholtes.”

Hoe ziet een arts dat er sprake is 
van atopische dermatitis?
“Bij atopische dermatitis zijn er de typische 
huidafwijkingen, zoals een droge huid en 
rode, schilferende vlekken. Soms ontstaan 

Zowel genetische factoren als 
omgevingsfactoren bepalen en 
versterken atopisch eczeem.

Dirk Van Gysel

KINDERARTS OLV ZIEKENHUIS AALST

Bijna één op de vijf kinderen en 3% van de volwassenen krijgt te maken met atopisch eczeem, een niet besmettelijke, 
jeukende huidaandoening die verschillende oorzaken kan hebben. “Naast een medische behandeling kan je zelf ook heel 
wat doen om de symptomen van de ziekte onder controle te houden”, zegt kinderarts Dirk Van Gysel.  Tekst: Sandra Gasten
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LIPIKAR
SYNDET AP+
Lichaam, gezicht 
en hoofdhuid
Reinigt zacht, Prikt niet in de ogen,
Gemakkelijk af te spoelen,
Dagelijks gebruik
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MIJN ZIEKTE HEEFT 
EEN NAAM. WAT NU?

De diagnose van een chronische ziekte is ingrijpend voor 
patiënten en hun omgeving. Sanofi wil met de gids “Hoe ga ik 
hier vanaf nu mee om?” proberen een antwoord te bieden op 
vragen waarmee je geconfronteerd kan worden na een diagnose.
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