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Van lab tot leven

Vorige maand vond de derde editie van 
Puls plaats, het evenement over hart- en 
vaatonderzoek voor alle betrokkenen van 
lab tot leven. Wat is daarin van belang voor 
de eindgebruiker? De burger, de patiënt 
en geliefden. Voor patiëntenverenigingen 
als Harteraad zijn ervaringen de motor 
achter het werk. De brandstof. De verhalen 
van patiënten en naasten zijn nodig om 
anderen te helpen. Mensen die hetzelfde 
hebben meegemaakt of juist iets heel anders, 
maar die in het dagelijks leven allemaal 
geconfronteerd worden met een hart-of 
vaataandoening en de gevolgen daarvan. 

Er valt veel te winnen als mensen hun 
ervaringen delen. Dat geldt ook in de 
context van participatie in wetenschappelijk 
onderzoek. We komen vooruit als patiënten, 
wetenschappers, zorgverleners en andere 
betrokkenen bij onderzoek hun ervaringen 
met participatie systematischer delen met 
anderen. Onderzoekers publiceren over hun 
onderzoek, maar publiceren zelden over de 
samenwerking met eindgebruikers en wat dat 
heeft opgeleverd. Tenzij je als onderzoeker in 
The British Medical Journal (BMJ) publiceert. 
Als voorwaarde voor publicatie stelt de 
redactie dat onderzoekers een alinea 
opnemen over of zij al dan niet patiënten of 
burgers hebben betrokken bij het onderzoek, 
en zo ja, hoe dit is aangepakt en wat daaruit is 
gekomen. Toch wordt dit door het gros van de 
wetenschappelijke tijdschriften niet gevraagd. 

Onderzoekers geven het vaak ruiterlijk toe: 
waarom zou je er dan tijd in steken? We 
moeten ernaartoe dat juist onderzoekers 
hun geleerde lessen, kennis en ervaring 
delen, zoals in de BMJ al wel gebeurt. 
Veel onderzoekers worstelen enorm om 
patiëntenparticipatie vorm en inhoud te 
geven. Juist daarom kunnen we elkaars hulp 
en adviezen goed gebruiken. Van lab tot leven.
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Cindy Klijn Kateman (44) was altijd al snel moe, 
maar zocht daar niets achter. Zeven jaar geleden 
werden haar klachten zo erg dat ze enorm snel 

buiten adem raakte, oververmoeid was en niet kon 
slapen van de pijn in haar kuiten. De huisarts dacht in 
eerste instantie aan de longziekte Chronic Obstructive 
Pulmonary Disease (COPD). Later bleek dat het anders 
zat. 

Een half jaar nadat Cindy de diagnose COPD had 
gekregen, had ze plotseling last van druk op haar borst 
en tintelingen in haar tanden en kaken. “Maar als 
ik dan even ging zitten, ging het wel weer. Ik heb er 
verder dus geen aandacht aan geschonken.” Totdat ze 
’s middags met haar man de hond uitliet en de klachten 
verergerden. Nadat ze een klein stukje had gelopen, ging 
de hond voor haar staan en blokkeerde haar weg. Wat 
ze ook deed, Cindy mocht er niet langs. Het stel besloot 
rechtsomkeert te maken. Achteraf gezien leek de hond 
door te hebben dat het dit keer echt goed mis was.

Toen de klachten na een paar uur niet verminderden, 
belden ze de huisartsenpost. Er kwam een arts 
en vijf minuten later was ook de ambulance ter 
plaatse. “In het ziekenhuis zagen ze dat mijn hart 
tweeënhalf keer vergroot was en dat ik nog maar een 
half jaar te leven had.” Cindy bleek een aangeboren 
hartafwijking te hebben. “Omdat ik ook artrose heb en 
rug- en nekhernia’s heb gehad, had ik al veel operaties 
ondergaan. Daarom is het best gek dat ze er nooit achter 
zijn gekomen.” Bovenop de aangeboren hartafwijking 
kwam de diagnose pulmonale arteriële hypertensie 
(PAH): een zeldzame, progressieve en ernstige ziekte. 

Langer naar buiten
Na de diagnose startte Cindy met medicijnen en ging ze 
een behandeltraject in. Na vijf maanden werd haar hart 
gereconstrueerd tijdens een acht uur durende operatie. 

Ze had het geluk dat de artsen er net op tijd bij waren 
en haar lichaam de operatie nog aankon. “Wel was het 
enorm zwaar om te herstellen van de hartoperatie. 
Ik woog nog maar 46 kilo en kon amper bewegen, zo 
moe was ik.” Inmiddels is haar hart sterk gekrompen 
en is het, ondanks haar hartproblemen, de pulmonale 
arteriële hypertensie die overblijft.

Na het uitproberen van verschillende soorten medicatie, 
is ze twee jaar geleden begonnen met een combinatie 
van drie verschillende medicijnen. Met succes. Zo kan 
ze weer langer buiten lopen met de honden; op goede 
dagen maakt ze wandelingen van drie kwartier tot een 
uur. Daarnaast kan ze langer opblijven en zijn de tijden 
waarin ze iedere avond om acht uur op de bank in slaap 
viel voorbij. “Nu kan ik af en toe weer eens een avondje 
uit en kan ik genieten van de kleine dingen die voor de 
meeste mensen normaal zijn.”

‘Wees niet bang om te leven’
Momenteel gaat het met Cindy dus best goed. “Ik leef 
lekker mijn leven. Dat wil ik ook aan andere mensen 
meegeven: wees niet bang om te leven. Natuurlijk zitten 
er ook slechtere dagen tussen, maar geniet juist van 
de goede dagen en haal eruit wat erin zit.” Ze adviseert 
mensen met PAH om zich niet aan anderen te meten, 
want iedere PAH-patiënt is anders. Leef, zegt ze, maar 

doe het binnen je eigen grenzen. Zelf vindt ze het heel 
belangrijk om dingen te blijven ondernemen. “Anders 
leef je gewoon niet meer. Afgelopen kerst was de hele 
familie bij ons thuis. Dat kost veel energie, maar levert 
ook zulke mooie herinneringen op, dat is onbetaalbaar.”

‘Leef, maar doe het binnen je eigen grenzen’ Van onze redactie
Auteur: Nina Visser

Cindy Klijn Kateman

Mensen met een aangeboren hart-
afwijking kunnen te maken krijgen 

met de zeldzame, progressieve en ernstige 
ziekte pulmonale arteriële hypertensie 
(PAH). Hierbij zijn de bloedvaten in de 
longen vernauwd, waardoor de druk in het 
longvaatbed zeer hoog oploopt. Het is van 
groot belang deze aandoening zo vroeg 
mogelijk op te sporen, vertelt cardio-
loog Marco Post van het St. Antonius 
Ziekenhuis. “Hoe eerder je start met de 
behandeling, hoe beter. Die leidt ertoe 
dat de belasting van de rechterkant van 
het hart afneemt, de kwaliteit van leven 
toeneemt en de overleving verbetert.” 

Bij de diagnose en follow-up van PAH-
patiënten worden verschillende zaken 
gemeten. Wat is het doel hiervan en 
waarom is dit belangrijk? 
“Het doel van een behandeling is om het 
risico op overlijden zo laag mogelijk te 
maken en de kwaliteit van leven voor 
de patiënt te verbeteren. Er worden 
verschillende zaken gemeten om de 
ernst van de PAH in te schatten en 
op basis daarvan de behandeling te 
optimaliseren. Door in een polikliniek 

telkens de waarden te bepalen, weet je 
of een patiënt vooruitgaat of niet. Er zijn 
een aantal zaken die wij bepalen als we 
patiënten zien. Ten eerste vragen we hoe 
het gaat met de klachten, wat mensen 
nog kunnen en of er beperkingen in het 
dagelijks leven zijn of op andere vlakken. 
Vervolgens onderzoeken we de patiënt 
om te kijken of er sprake is van problemen 
in de vochthuishouding en nemen we een 

inspanningstest af om vast te stellen of de 
patiënt is verbeterd, verslechterd of gelijk 
gebleven is ten opzichte van de vorige 
controle. Daarnaast meten we bepaalde 
stoffen in het bloed die de overbelasting 
van het hart kunnen weergeven. Dat 
kan voor ons een reden zijn om verder 
onderzoek te doen en daarna eventueel 
de behandeling aan te passen.”

Sommige patiënten worden behandeld 
met drie soorten medicijnen. Hoe ziet 
die behandeling eruit? 
“Mensen met PAH krijgen medicijnen 
die zorgen voor verwijding van de 
longslagader. Deze medicijnen zorgen 
ervoor dat de rechterkant van het 
hart – die het zuurstofarme bloed de 
longslagader in pompt – ontlast wordt. 
Wanneer de longslagader wijder is 
geworden, is het voor de rechterkant 
van het hart makkelijker om het bloed 
naar de longen te pompen. Tegenwoordig 
wordt zo snel mogelijk gestart met 
twee soorten medicijnen. Als deze 
medicijnen niet of onvoldoende werken 
of de kwaliteit van leven niet voldoende 
verbetert, wordt er ook wel een derde 
medicament toegevoegd. De drie 
medicijnen beïnvloeden allemaal op 
een andere manier de longslagader en 
zorgen voor een beter functioneren van 
de rechterkant van het hart. Er loopt 
momenteel een studie waarin wordt 
onderzocht of je wellicht zelfs direct met 
drie medicamenten zou moeten starten. 
Medicamenteuze behandelingen kunnen 

bijwerkingen geven, daarom moet je 
altijd goed de afweging maken tussen de 
bijwerkingen en het uiteindelijke nut van 
het medicament. Deze afweging maak je 
individueel voor elke patiënt, samen met 
de patiënt en zijn of haar familie.” 

Hoe werkt u binnen uw multi-
disciplinaire team samen bij de 
behandeling van PAH?
“PH staat voor pulmonale hypertensie. 
Er zijn vijf soorten PH bekend, PAH is er 
één van. In Nederland zijn een aantal PH-
centra: de academische ziekenhuizen en 
het St. Antonius Ziekenhuis. De oorzaak 
van PH kan heel divers zijn, waardoor 
er veel verschillende specialisten 
betrokken zijn bij de zorg rondom PH-
patiënten. Daarom is het essentieel dat 
je patiënten behandelt en bespreekt in 
multidisciplinair verband. Wij bespreken 
elke nieuwe patiënt en elke patiënt die 
achteruitgaat in ons multidisciplinaire 
team om te beoordelen wat de oorzaak 
is van de PH of de achteruitgang en hoe 
we de patiënt zo goed mogelijk kunnen 
helpen.”

INTERVIEW met Marco Post

PAH als gevolg van een aangeboren hartafwijking

St. Antonius Ziekenhuis
www.antoniusziekenhuis.nl

Meer informatie

Marco Post

“Het doel van een behandeling 
is om het risico op overlijden 
zo laag mogelijk te maken en 
de kwaliteit van leven voor de 

patiënt te verbeteren”
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Door de vooruitgang van het zorgsysteem en de 
ontwikkeling van nieuwe medicatie is astma 
tegenwoordig beter onder controle te krijgen 

dan vroeger. Toch stijgt het aantal astmapatiënten 
nog steeds. De groep mensen met Chronic Obstructive 
Pulmonary Disease (COPD) – de verzamelnaam voor 
chronische bronchitis en longemfyseem – is de 
afgelopen jaren eveneens gegroeid. Kijkend naar alle 
technologische innovaties rondom deze ziekten, is Niels 
Chavannes, hoogleraar eHealthtoepassingen bij het 
LUMC, echter optimistisch gestemd. “Het is te vroeg om 
te spreken over het daadwerkelijk terugdringen van 
longziekten, maar er zit veel potentie in.”

Dat het aantal COPD-patiënten sterk is toegenomen, 
komt in de eerste plaats omdat Nederlanders nog 
altijd graag een sigaret opsteken: 24 procent van de 
bevolking rookt. Daarnaast is de lucht die mensen 
inademen meer vervuild geraakt. De stijging van het 
aantal astmapatiënten heeft te maken met het feit dat 
mensen in steeds schonere, hygiënischere omgevingen 
opgroeien. Hierdoor krijgen ze in hun kindertijd minder 
te maken met prikkels van buitenaf, zegt Michael 
Rutgers, directeur van het Longfonds. “Op het moment 
dat mensen vroeg met prikkelende stoffen in contact 
komen, leren de longen en andere allergiesystemen 
daarop te reageren en zijn ze er minder gevoelig voor.” 
Doordat dit tegenwoordig minder gebeurt, groeit het 
aantal mensen met astma en allergieën.

Uitademen en inhaleren
De technologische ontwikkelingen in de strijd tegen 
deze longziekten staan ondertussen niet stil. Zo is 
voor het stellen van de diagnose van longziekten de 
electronic nose ontwikkeld. Dit apparaat kan middels 
sensoren menselijke uitademingslucht analyseren en 
bepalen wat voor ziekte iemand heeft. Dit gebeurt door 
de lucht die iemand uitademt te vergelijken met die van 
duizenden andere mensen in een database. “Zo kun je 
met heel grote zekerheid aangeven of iemand astma, 
COPD of een andere longziekte heeft”, legt Rutgers 
uit. Op dit moment is men bezig deze toepassing in de 
praktijk in te voeren. Het streven is om deze technologie 
een plek te geven in de huisartsenpraktijk, zodat de 
huisarts bij mensen met benauwdheidsklachten direct 
kan vaststellen wat er speelt.

Verder is op het gebied van de toediening van 
luchtwegmedicijnen een revolutie gaande, 
vertelt Chavannes. Zogenoemde smart inhalers, 
inhalatoren met ingebouwde sensoren, maken 
het veel eenvoudiger de inhalatietechniek van 
mensen te monitoren en er feedback op te geven. 
Een belangrijke ontwikkeling, want het gros van de 
mensen gebruikt inhalatiemedicijnen volgens de 
hoogleraar niet goed. “Momenteel krijgen mensen een 
keer in de drie maanden feedback wanneer ze bij de 
praktijkverpleegkundige komen. Dat is natuurlijk heel 
onhandig en onvolledig.” Hoewel het onderzoek naar 

smart inhalers nog loopt, verwacht hij er veel van. Door 
de sensoren in een inhalator te koppelen aan een app 
op de smartphone, kunnen mensen direct na of zelfs 
tijdens het inhaleren terugkoppeling krijgen over de 
kwaliteit van hun inhalatietechniek. 

Omdat mensen het effect van inhalatiemedicijnen 
niet direct merken en er veelvuldig fouten worden 
gemaakt bij de inname, staan ze nu bekend als de meest 
therapieontrouwe vorm van medicatie. Chavannes 
hoopt dat smart inhalers de therapietrouw zullen 
vergroten; niet alleen door mensen gericht feedback te 
geven op hun techniek, maar ook door de smartphone in 
te zetten als personal coach die mensen eraan herinnert 
dat het tijd is voor hun medicatie. “Door het monitoren 
via de smartphone ontstaat bovendien een veel betere 
afspiegeling van de werkelijke therapietrouw: we 
weten wanneer iemand inhaleert, of dat goed gaat en 
of het invloed heeft op het beloop van de ziekte.” Op 
deze manier ontstaan dus meer op maat gesneden 
therapiemogelijkheden. Andere gevolgen zouden 
kunnen zijn dat het aantal ziekenhuisopnamen daalt 
en de kwaliteit van leven voor patiënten toeneemt, 
omdat ze minder afhankelijk zijn van artsen en hun 
inhalatiemedicatie op dagelijkse basis zelf kunnen 
beheren.

Varianten van de werkelijkheid 
Het is nog niet zeker of mensen door technologische 
innovaties in de toekomst daadwerkelijk minder 
in het ziekenhuis zullen komen. Mocht dit realiteit 
worden, dan zal dat ook zijn weerslag hebben op de 
relatie tussen arts en patiënt. De arts in het ziekenhuis 
zal een meer adviserende rol krijgen, terwijl met 
name verpleegkundigen gerichter op het gedrag van 
patiënten kunnen inhaken en hen individueel kunnen 
coachen. “Het mooie is dat dat niet meer altijd binnen 
de muren van het ziekenhuis hoeft, omdat mensen ook 
in de thuissituatie feedback kunnen ontvangen”, zegt 
Chavannes. 

Het toenemende belang van technologie betekent 
echter niet dat we de menselijke component overboord 
moeten gooien en alles met computeralgoritmes 
moeten regelen, waarschuwt de hoogleraar. Het is nu 
eenmaal niet haalbaar om alle mogelijke varianten 
van de werkelijkheid voor te programmeren. “Als je 

blind op algoritmes vertrouwt, kom je altijd situaties 
tegen waarin de berekening niet klopt. Controle van 
een echte hulpverlener blijft nodig.” Onderzoek heeft 
dan ook aangetoond dat blended care het beste werkt: 
een hybride vorm die bestaande zorg combineert met 
technische monitoring. 

Toegankelijk voor iedereen 
Bovengenoemde technologische ontwikkelingen zijn 
allemaal bedoeld voor mensen die al ziek zijn. Uiteraard 
is het beter om longziekten te voorkomen in plaats van 
te genezen. Hoe staat het met de preventie van astma 
en COPD? Op het gebied van medische technologie 
loopt momenteel het internationale project A World 
Without Astma. “Er is ontdekt dat ongekookte melk, 
boerderijstoffen, wormeninfecties en bacterie-infecties 
van de maag bij kinderen als natuurlijke bescherming 
tegen astma fungeren”, licht Rutgers toe. Onderzoekers 
bekijken nu of het mogelijk is om de beschermende 
eiwitten hieruit te halen en die bij elkaar te brengen om 
een bescherming tegen astma te fabriceren. 

De belangrijkste preventietechniek voor mensen met 
COPD is simpel: stoppen met roken. Uit studies is 
gebleken dat de inzet van op de persoon toegesneden 
apps voor stoppen met roken de stopkans verdubbelen. 
Ondanks dit veelbelovende resultaat is het belangrijk 
om kritisch te zijn bij het inzetten van apps voor 
preventie of behandeling van ziekten, benadrukt 
Chavannes. Er is een enorm aanbod van 325.000 
gezondheidsapps, waaronder een groot aantal voor de 
longen. “Veel daarvan bieden echter meer van hetzelfde 
en herkauwen dezelfde informatie. Ook is vaak sprake 
van eenrichtingsverkeer, dus informerend en niet 
activerend.” Op dit moment wordt daarom gewerkt aan 
een keurmerk voor gezondheidsapps, waarbij wordt 
gekeken naar de functionaliteit, de manier waarop ze 
zijn ontwikkeld, de financier, de resultaten, en of de 
app samen met de patiënt is ontwikkeld. Vooral dat 
laatste is essentieel om aan te kunnen sluiten bij de 
leefwereld van de doelgroep. Nu zijn de apps vaak nog te 
ingewikkeld voor mensen.

De toekomst voor longpatiënten ziet Chavannes 
over het algemeen positief in. Met het Nationaal 
Actieprogramma Chronische Longziekten, 
gecoördineerd door de Long Alliantie Nederland 
(LAN), proberen uiteenlopende partijen de preventie 
en zorg voor longpatiënten te verbeteren, al dan niet 
met behulp van technologie. “Het is heel mooi dat alle 
partijen nu samenwerken, zodat we met elkaar een 
verbetering van de zorg kunnen realiseren. Uiteindelijk 
willen we allemaal dat de zorg voor longpatiënten op 
een hoger plan komt.”

Van onze redactie
Auteur: Nina VisserVan electronic nose tot smart inhaler
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Nadat Setareh Ancery-Foumani (33) in de winter 
van 2010 was geveld door de griep, gingen haar 
vermoeidheid en benauwdheid maar niet over. 

De vijfentwintigjarige studente zat op dat moment 
in de laatste fase van haar masterstudie Rechten, 
werkte op een advocatenkantoor, had een eigen huis in 
Amsterdam en een rijk sociaal leven. Hoewel dat drukke 
bestaan haar na haar ziekte steeds zwaarder begon 
te vallen, wilde ze zich niet laten kennen. “Pas toen ik 
onderweg naar een training voor de Dam tot Damloop 
de ingang van het Vondelpark niet eens meer haalde, 
dacht ik: hier is iets goed mis.” 

Setareh werd via de huisarts doorverwezen naar het 
ziekenhuis. Daar was niet direct duidelijk wat er aan 
de hand was. Na meerdere ziekenhuisopnamen en 
bezoeken aan een poli voor onverklaarbare klachten, 
volgde uit een second opinion de diagnose. Door een 
subchronische virale longinfectie, die Setareh opliep 
als gevolg van de griep waar ze in 2010 last van had, 
was late onset astma ontstaan. “Dit is een moeilijk 
behandelbare vorm van ernstig astma, die heel grillig 
verloopt”, legt ze uit. “Dat betekent dat mijn dagen 
heel wisselend zijn. Doordat mijn luchtwegen zo 
geïrriteerd zijn, reageer ik heel sterk op prikkels als 
luchtvochtigheid, een verkoudheid of geur.” Omdat dit 
factoren zijn die moeilijk in de hand te houden zijn, kan 
de astma ieder moment opspelen. Wanneer het buiten 
mistig is of het gras net is gemaaid, is dat al voldoende 
om een astma-aanval te veroorzaken, evenals de geur 
van een tosti of barbecue. Het is dan erg lastig om de 
aanval weer te bedwingen met medicatie.

Grote invloed
“Het krijgen van deze vorm van astma heeft op alle 
aspecten van mijn leven invloed gehad”, vertelt Setareh. 
Ze had een vast contract bij een advocatenkantoor, 
maar werken gaat door haar ziekte niet meer. In 2014 

werd ze volledig afgekeurd, waardoor ze de lasten 
van haar koophuis niet meer kon dragen en moest 
verhuizen. Haar studie kon ze ook niet langer volgen. 
“Bij college waren er altijd mensen die parfum droegen. 
Daar reageerde ik zo heftig op, dat ik na vijf minuten 
weer kon vertrekken.” Op sociaal gebied heeft de astma 
eveneens veel invloed gehad. De relatie met haar vriend 
strandde en uitgaan met vriendinnen ging niet meer. 
Daarbij moet ze dagelijks meerdere medicijnen slikken 
om ervoor te zorgen dat de astma zo rustig mogelijk 
blijft.

‘Blijf positief’
Omdat ernstig astma chronisch is, is het belangrijk om 
niet te denken in beperkingen, maar vooral te kijken 
naar wat nog wel kan, vindt Setareh. “Hoe kun je je 
dagen zo inrichten dat je een redelijke kwaliteit van 
leven hebt, ondanks de beperking door de astma? Je 
zou kunnen zeggen dat het krijgen van ernstig astma 
me heeft geleerd hoe je een chronische ziekte in je 
leven kunt inpassen.” Alle activiteiten die ze nog kan 
ondernemen, zoals uit eten gaan of wat drinken met 
vrienden, probeert ze volop te doen, hoewel het haar 
heel veel energie kost. “Elke dag is een confrontatie 
tussen wat ik wil en daadwerkelijk kan doen.” Ook 
moet ze vooraf altijd nagaan of het restaurant of café 
zaken als luchtventilatie goed heeft geregeld, zodat er 
geen astma-aanval optreedt. Inmiddels weet ze steeds 
beter welke activiteiten wel en niet mogelijk zijn. Met 
een groep behulpzame vrienden, een man die begrip 
heeft voor haar astma en een mooi huis, heeft ze het 
gevoel dat alles uiteindelijk is goed gekomen. “Daarom 
zeg ik tegen iedereen met een ernstige longziekte: blijf 
positief. Sta niet stil bij wat niet meer gaat, maar voel 
het geluk in alles wat nog wel lukt.”

‘Denk niet in beperkingen, maar in mogelijkheden’ Van onze redactie
Auteur: Nina Visser

Setareh Ancery-Foumani (foto: Emmely van Mierlo)

Ongeveer drie procent van alle 
astmapatiënten heeft ernstig astma. 

Tot niet zo lang geleden was hier maar 
een matige behandeling voor. Anneke ten 
Brinke, longarts in het Medisch Centrum 
Leeuwarden, vertelt over nieuwe 
behandelmogelijkheden.

Wat is de impact van ernstig astma?
“Die impact is zeer groot. Mensen met 
ernstig astma kunnen allerlei dagelijkse 
dingen niet doen omdat ze daar te 
kortademig voor zijn. Ze hebben met enige 
regelmaat astma-aanvallen, waarbij 
ze zeer kortademig zijn en behandeld 
moeten worden met medicijnen. Daarmee 
belanden ze regelmatig op de eerste hulp 
of in het ziekenhuis, en een enkele keer 
zelfs op de intensive care. Ze krijgen van 
hun omgeving helaas niet altijd evenveel 
begrip, omdat ze het ene moment aardig 
kunnen meekomen, terwijl ze een halve 
dag later heel kortademig kunnen zijn.”

Hoe worden mensen met ernstig astma 
behandeld? 
“Tot een aantal jaar geleden moesten 
ze dagelijks orale corticosteroïden 
gebruiken. Deze medicijnen helpen bij 
een deel van de patiënten heel goed, 
maar veroorzaken ook veel bijwerkingen, 
zoals gewichtstoename, een verhoogde 
bloeddruk en botontkalking. Een 
van de grootste veranderingen in de 
afgelopen jaren is de ontdekking dat er 
verschillende subgroepen binnen astma 
zijn. De bekendste vorm is allergische 

astma, die al op de kinderleeftijd begint 
en erfelijk is. We weten inmiddels dat 
er ook andere soorten astma zijn, die 
soms pas op volwassen leeftijd beginnen 
en zich heel anders gedragen. Door dit 
inzicht is duidelijk geworden dat de 
behandeling die voor de ene subgroep 
succesvol is, voor de andere helemaal niet 
werkt. Voorheen kreeg bijna iedereen 
dezelfde medicijnen. Nu weten we dat er 
een belangrijk onderscheid lijkt te zijn al 
naar gelang welk type ontstekingscel er 
in de luchtweg actief is. Een bepaald type 
ontstekingscel – de eosinofiele cel – is bij 
een deel van de astmapatiënten verhoogd 
en bij een deel niet.”

Hoe beïnvloeden deze ontwikkelingen 
de behandeling?
“Momenteel zijn er grofweg drie 
subgroepen binnen ernstig astma te 
onderscheiden: allergisch astma, eosino-
fiele astma en een derde restgroep waar 
waarschijnlijk nog meer subgroepen 
in zitten. Bij de eerste twee groepen is 
sprake van een eosinofiele ontsteking, bij 
de laatste groep niet. Mensen bij wie de 
eosinofiele ontsteking speelt, reageren 
goed op de orale corticosteroïden. Bij 
astmapatiënten zonder eosinofiele 
ontsteking helpen deze medicijnen niet. 
De laatste jaren zijn nieuwe medicijnen 
op de markt gekomen, de zogeheten 

biologicals, die een bepaalde stap in het 
ontstekingsproces blokkeren. Mensen 
met ernstig astma die de eosinofiele 
ontsteking hebben, kunnen daar veel 
baat bij hebben. Als er geen sprake is 
van een eosinofiele ontsteking, heeft 
het toedienen van deze medicijnen 
helaas geen zin. Wij proberen het 
geven van de orale corticosteroïden als 
onderhoudsbehandeling aan patiënten 
met een eosinofiele ontsteking nu volledig 
te vermijden. Mensen met ernstige astma 
die deze medicijnen dagelijks krijgen of 
vaker dan twee keer per jaar een kuur 
nodig hebben, zouden bij hun huisarts 
of longarts navraag moeten doen om te 
kijken of ze in aanmerking komen voor de 
biologicals. De medicijnen zijn erg duur, 
dus het is belangrijk dat artsen eerst 
nagaan of ze de astma niet op een andere 
manier onder controle kunnen krijgen. 
Als daadwerkelijk wordt gestart met de 
biologicals, is het van belang na vier tot zes 
maanden te evalueren of er verbetering 
is opgetreden. De behandeling helpt 
namelijk niet bij iedereen; bij grofweg 
een op de vier mensen slaat hij niet aan. 
Maar er zijn ook mensen die een heel 
nieuw leven krijgen en dingen kunnen 
die jarenlang niet mogelijk waren, zoals 
werken, studeren en sporten.”

INTERVIEW met Anneke ten Brinke

Nieuwe behandelmogelijkheden voor ernstig astma

Medisch Centrum Leeuwarden
(058) 286 66 66
www.mcl.nl

Meer informatie

Anneke ten Brinke
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In het Erasmus MC vindt momenteel 
een kleine revolutie plaats: als eerste 

ziekenhuis in Nederland wordt er gewerkt 
met de CardioInsight 3D-technologie. Dit 
vest, bestaande uit 252 elektroden, toont 
een driedimensionaal beeld van het hart 
en legt bij iedere slag vast hoe het orgaan 
zich gedraagt. De technologie is niet 
alleen patiëntvriendelijk, ook kunnen 
artsen er de precieze oorsprong van 
een hartritmestoornis mee vaststellen. 
“Dit is vergelijkbaar met de evolutie van 
radio naar televisie”, zegt Vincent Giele 
van Medtronic, het bedrijf achter deze 
technologische innovatie.

De introductie van de CardioInsight past 
binnen de huidige verschuiving naar zorg 
die gericht is op het krijgen van de beste 
uitkomsten voor patiënten. De laatste 
jaren wint het Value Based Healthcare-
principe van Michael Porter steeds meer 
terrein: het maximaliseren van de waarde 
van zorg voor de patiënt en het reduceren 
van de zorgkosten. Ook Medtronic omarmt 
dit principe. “Met onze producten streven 
we naar optimale zorg voor de patiënt”, 
legt Giele uit. “Door met technologie 
vroegtijdig problemen op te sporen en 
een accurate diagnose te stellen, kun je 
erger voorkomen en patiënten beter en 
goedkoper behandelen.”

252 elektrische signalen 
Hoe revolutionair de CardioInsight is, 
wordt duidelijk wanneer een vergelijking 
wordt gemaakt met de manier waarop 

hartactiviteit momenteel wordt gemeten. 
Met een elektrocardiogram (ECG) of 
hartfilmpje wordt het hart gemonitord 
via twaalf elektroden op de huid; met 
de CardioInsight zijn dat er 252. Zo 
ontstaat dus een veel gedetailleerder 
beeld. Wanneer de patiënt het vest 
heeft aangetrokken, worden de 252 
elektrische signalen vanaf verschillende 
plekken van de huid verstuurd naar 
een computer. Doordat de technologie 
weet waar het vest zich bevindt ten 
opzichte van het hart, kan hij een 
driedimensionaal beeld van het orgaan 
maken, waarop per hartslag te zien is hoe 
de hartritmeactiviteit eruitziet. Zodra 
een ritmestoornis optreedt, wordt direct 
zichtbaar waar die zijn oorsprong heeft, 

iets wat eerder niet mogelijk was. “Omdat 
artsen voorafgaand aan een hartoperatie 
al kunnen zien wat de oorzaak van een 
hartritmestoornis is, kunnen ze hun 
behandelplan erop aanpassen”, licht 
Giele toe. Vroeger moesten artsen de 
oorzaak nog tijdens de operatie opsporen, 
wat extra tijd kostte en voor onverwachte 
verrassingen kon zorgen. Voor de patiënt 
is de CardioInsight bovendien veel 
minder belastend in vergelijking met 
het plaatsen van katheters in het hart. 
Patiënten kunnen vrij bewegen in het 
vest terwijl ze wachten tot hun hart in 
kaart is gebracht. 

‘Ik ben erg tevreden’
In het Erasmus MC is nu één patiënt 

met boezemfibrilleren behandeld met 
behulp van de nieuwe techniek. “De 
patiënt stond gepland voor een tweede 
ingreep, nadat een eerdere operatie niet 
het gewenste resultaat had opgeleverd”, 
vertelt cardioloog en elektrofysioloog 
Tamas Szili-Torok. Dit keer werd met 
de CardioInsight voorafgaand aan de 
operatie het hart van de patiënt in 
beeld gebracht om de oorsprong van de 
ritmestoornis vast te stellen. “Het beeld 
dat het vest toonde bevestigde wat we 
tijdens de operatie zagen, dus ik ben erg 
tevreden”, zegt de arts. “Vanuit technisch 
oogpunt verliep het proces erg vlot. Omdat 
we voor de ingreep al wisten waar in het 
hart de ritmestoornis zat, werkten we 30 
tot 40 procent sneller dan gewoonlijk.” 
Het is volgens hem echter nog te vroeg 
om definitief te stellen dat de ingreep 
geholpen heeft, omdat de echte resultaten 
bij boezemfibrilleren pas merkbaar zijn 
na drie, zes en twaalf maanden. Zowel de 
arts als Medtronic zien een belangrijke 
rol weggelegd voor de CardioInsight in de 
toekomst, zeker vanuit het Value Based 
Healthcare-principe. Giele: “Door vooraf 
kennis over het hart op te doen, wordt 
de patiënt minder belast en worden veel 
kosten bespaard. Deze technologie past 
daar fantastisch bij.”

ADVERTORIAL 

De CardioInsight: een revolutie met 252 elektroden

Medtronic
040-711 7555
www.medtronic.com cardiac mapping

Meer informatie

Op Horecava 2018 introduceerde 
Verstegen als eerste bedrijf ter 

wereld drie vullingen voor 3D-food 
print cartridges. De geprinte rodebieten-
puree, hollandaisesaus en bearnaisesaus 
bevatten geen kunstmatige geur-, 
kleur- en smaakstoffen of kunstmatige 
bindmiddelen. Volgens directeur Michel 
Driessen draagt het vermijden van zout 
en toegevoegde suikers in producten 
niet alleen bij aan een gezonde leefstijl, 
maar smaakt het ook nog eens beter. 
“Uiteindelijk is het ons doel om echt lekkere 
producten op de markt te brengen.”

In samenwerking met byFlow, producent 
van food printers, ontwikkelde Verstegen 
de drie genoemde vullingen. Ze werden 
samengesteld door Jan Smink van De 
Librije en Michiel Sloff van Verstegen. Op 
Horecava bleek vooral de rodebietenpuree 
een succes, vertelt Driessen. “Een biet is 
een groente met een vrij aardse, bittere 
smaak. Om dit enigszins recht te trekken 
hebben we kardemom toegevoegd. 
Verder hebben we voor het aanbrengen 
van een twinkeling op de tong ook zwarte 
peper gebruikt. Als bindgrondstof hebben 
we erwtenpuree toegevoegd. Zo ontstaat 
een puree die fijn genoeg is om te printen, 
die heel lekker smaakt en waar geen 
kunstmatige bestanddelen in zitten.” 

Inspelen op individuele wensen
Het principe van food printing maakt 
het mogelijk om zelf de samenstelling 
van een gerecht te bepalen. “Wij streven 

ernaar geen kunstmatige toevoegingen 
te gebruiken in onze producten. De 
smaak van de specerijen en groenten 
moet de boventoon voeren. Daarom is 
deze technologie voor ons interessant”, 
zegt Driessen. Met een food printer kan 
ook worden ingespeeld op individuele 
dieetwensen of -eisen. Gerechten kunnen 
worden afgestemd op de specifieke 
behoefte van mensen, bijvoorbeeld als 
het gaat om allergenen, extra ijzers of 
vitaminen.

Ook voor kinderen, voor wie groente 
vaak niet het favoriete onderdeel van de 
maaltijd is, ziet Driessen voordelen. “De 
bietenpuree heeft bijvoorbeeld een heel 
zacht mondgevoel. Door de kardemom 
en peper ontstaat een lekkere biet die in 
balans is. Je kunt eten bovendien printen 
in een leuke vorm. Zo kun je het eten van 
groenten voor kinderen aantrekkelijker 
maken.” Momenteel houdt Verstegen het 
bij de rodebietenpuree, hollandaisesaus 
en bearnaisesaus, maar Driessen sluit 
het ontwikkelen van nieuwe vullingen 
in samenspraak met afnemers van food 
printers niet uit. 

Minder zout, meer smaak
De investering in food printing past bij 
Verstegens missie om een duurzame, 
transparante en eerlijke productieketen 
voor mens, milieu en maatschappij te 
realiseren. Om dit te bereiken werkt het 
bedrijf – vooralsnog met name in Indonesië 
– intensief samen met boerencoöperaties 

om hen te helpen hun oogst te verbeteren. 
Samen kijken ze naar milieuaspecten, 
CO2-uitstoot, arbeidsomstandigheden 
en scholing. Voor de boeren betekent 
een grotere, betere oogst dat ze meer 
inkomen ontvangen, terwijl Verstegen 
kan rekenen op een grotere toestroom 
van kwalitatief hoogwaardige specerijen. 

De samenwerking met de boeren-
coöperaties had een onverwacht gevolg, 
vertelt Driessen. “Wij gebruiken voor 
onze producten alleen het gedeelte van de 
oogst dat van topkwaliteit is. Wat bleek? 
Als je hiermee specerijenmengelingen 
maakt, ze goed in balans brengt en in een 
eindgerecht gebruikt, krijg je zo’n goede, 
eerlijke smaak, dat zout in de weg zit.” De 
verbeterde oogstopbrengst gaf Verstegen 

dus de kans om het zoutgehalte in alle 
producten te verlagen. Zo heeft het bedrijf 
middels een duurzame werkwijze zijn 
hoogste doel bereikt: producten leveren 
van nog betere kwaliteit en smaak. Voor 
de consument is het verlaagde zoutgehalte 
ook goed nieuws; want wie kiest voor 
Verstegen, kiest niet alleen voor smaak, 
maar ook voor een gezonde leefstijl.

ADVERTORIAL

Een gezonde leefstijl met Verstegen

Verstegen Spices and Sauces B.V.
Industrieweg 161
3044 AS Rotterdam
010-2455100
www.verstegen.eu
www.foodprinting.store
E-mail Michiel Sloff: msloff@verstegen.nl

Meer informatie

Wereldprimeur; Verstegen Foodprinting cartridges en de 3D foodprinter van byFlow
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De patiënten die cardioloog Hans Bosker in zijn 
spreekkamer ziet, stellen allemaal dezelfde vraag: 
waarom ik? De voorzitter van de Nederlandse 

Vereniging voor Cardiologie (NVVC) legt daarop altijd 
uit dat hart- en vaataandoeningen door meerdere 
factoren kunnen ontstaan. Er is echter één factor die 
steeds meer op de voorgrond treedt: leefstijl. “Ik maak 
me grote zorgen over het overgewicht in Nederland.”

Als patiënten Bosker vragen naar de oorzaak van hun 
hartinfarct of vernauwde kransslagader, maakt hij een 
tweedeling tussen factoren die niet beïnvloedbaar zijn 
door arts of patiënt en factoren die wél beïnvloedbaar 
zijn. Een niet-beïnvloedbare factor is bijvoorbeeld 
leeftijd. Hoe ouder iemand wordt, hoe meer kans hij 
of zij heeft op kransslagaderproblematiek. Een tweede 
is genetische aanleg; in bepaalde families komen 
meer hart- en vaatziekten voor dan in andere. Ook het 
geslacht kan een factor zijn, evenals etniciteit, want 
bepaalde bevolkingsgroepen zijn gevoeliger voor hart- 
en vaatziekten dan andere. 

Een factor waar patiënten wel grote invloed op hebben, is 
leefstijl. “Mensen onderschatten de impact hiervan vaak”, 
zegt Marly van Overveld, coördinator bij Hartpatiënten 
Nederland. “Het is ontzettend belangrijk dat ze zich 
tijdig bewust worden van de invloed van een gezonde 
leefstijl en er ook echt iets mee doen.” Door overgewicht te 
vermijden, te zorgen voor voldoende lichaamsbeweging, 
gezond te eten en niet te roken, wordt de kans op hart- en 
vaatziekten veel kleiner. Ten slotte is er nog een aspect 
waar artsen iets aan kunnen doen: de behandeling van een 
hoog cholesterolgehalte, hoge bloeddruk, suikerziekte en 
andere aandoeningen die van invloed zijn op het ontstaan 
van kransslagaderproblemen. 

Leefstijl en screening
De sleutel tot het vermijden van hart- en 
vaataandoeningen ligt dus in hoge mate in handen 
van de patiënt. Naast de aandacht voor een gezonde 
leefstijl speelt bij preventie ook screening in de vorm 
van cardiovasculair risicomanagement (CVRM) een rol. 
De meeste huisartsen hebben een praktijkondersteuner 
die bij mensen met een verhoogde kans op hart- en 
vaatziekten regelmatig zaken als de bloeddruk en het 
cholesterolgehalte controleert. Hierbij is het goed om 
te weten dat mannen en vrouwen andere symptomen 
kunnen vertonen, geeft Van Overveld aan. “Bij vrouwen 
zijn de signalen anders dan de standaardsymptomen 
die mensen kennen. Hierdoor wordt de diagnose 
vaak gemist, zowel door de patiënt als de specialist.” 
Waar mannen vaak last hebben van pijn op de borst 
en uitstralende pijn, is er bij vrouwen veelal sprake 
van minder opvallende factoren, zoals hoofdpijn en 
misselijkheid. In veel gevallen komen de symptomen 
overeen met klachten die ook kunnen optreden 
bij de overgang, zoals vermoeidheid, duizeligheid, 
hartkloppingen of overmatig zweten. Niet vreemd dus 
dat vrouwen niet direct aan hart- en vaataandoeningen 
denken. “Er is nog veel meer onderzoek nodig naar de 
verschillen tussen mannen en vrouwen om hier meer 
duidelijkheid over te krijgen”, benadrukt Van Overveld.

Beter voorkomen dan genezen
Voor mensen die al een hartinfarct of vernauwde 
kransslagader hebben gehad, geldt dat ze preventieve 
maatregelen kunnen nemen om ziekteverergering 
te voorkomen. Wederom is het aanpassen van een 
ongezonde leefstijl een belangrijk aandachtspunt. 
Daarnaast speelt therapietrouw een rol: het innemen 
van medicatie zoals voorgeschreven door een arts. Na 
een hartinfarct vertrekken de meeste mensen naar huis 
met ten minste vijf verschillende medicijnen, die ze 
voor de rest van hun leven dagelijks moeten innemen. 
Op de langere termijn levert dit volgens Bosker vaak 
problemen op. “Als mensen net getroffen zijn door een 
hartinfarct zijn ze meestal erg geschrokken en slikken 
ze trouw hun tabletten. Maar na een paar jaar ebt de 
motivatie langzaam weg en vergeten ze nogal eens hun 
medicatie in te nemen.” Een bijkomend probleem is dat 
mensen over het algemeen niet direct klachten ervaren 
als ze stoppen met medicijnen. De schadelijke effecten 
die dit kan hebben worden pas op de langere termijn 
duidelijk. 

Als patiënten medicijnen krijgen voorgeschreven van 
een arts, mogen ze daar nooit op eigen gelegenheid 
mee stoppen of de dosis afbouwen, waarschuwt ook 
Van Overveld. “Het is heel belangrijk dat mensen dat in 

overleg met de arts doen.” Ze is echter ook van mening 
dat medicatie lang niet in alle gevallen de oplossing 
is en dat er meer focus mag komen te liggen op het 
aanpakken van de oorzaak van hart- en vaatziekten. 
“In de geneeskunde is het nu gebruikelijk om meteen 
medicijnen voor te schrijven als een aandoening zich 
voordoet, in plaats van te kijken naar de oorzaak ervan 
en het positieve effect dat een andere leefstijl teweeg 
kan brengen.” Voorkomen is immers beter dan genezen. 

Verleiding in de bioscoop
De invloed van leefstijl op hart- en vaatziekten loopt 
als een rode draad door de reeks preventiemaatregelen 
heen. Juist op dit punt zijn de vooruitzichten zorgelijk, 
want het aantal Nederlanders met overgewicht is de 
afgelopen jaren sterk gestegen, zo blijkt uit cijfers van 
het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). 
Had in 1990 één op de drie volwassen Nederlanders 
naar eigen zeggen overgewicht, in 2015 was dat aantal 
gestegen tot bijna de helft. Hoe kunnen Nederlanders 
worden aangespoord om gezonder te gaan leven? 
Bosker ziet dit niet alleen als een individuele 
verantwoordelijkheid, maar vindt ook maatschappelijke 
beïnvloeding van belang. Bijvoorbeeld door het opzetten 
van sportprogramma’s, maar ook door de inname van 
grote hoeveelheden suiker te ontmoedigen. “Toen ik 
laatst naar de bioscoop ging, moest ik door een ruimte 
vol snacks en snoepgoed lopen om bij de filmzaal 
te komen. Je wordt gedwongen daar langs te lopen, 
waardoor je zwaar in de verleiding wordt gebracht iets 
te kopen.” Daar moet iets aan gebeuren, vindt hij. 

In navolging van de accijnzen op alcohol en tabak zou 
er ook regelgeving kunnen komen voor de verkoop 
van suikerhoudende producten. Door gezonde 
voedingsmiddelen goedkoper te maken en ongezonde 
producten duurder, wordt het makkelijker om een 
gezonde keuze te maken. Daarnaast kan de samenleving 
nog veel meer worden ingericht op het stimuleren 
van beweging, zodat het nemen van de trap in plaats 
van de lift een logische handeling wordt. “Het is echt 
een mentaliteitskwestie”, zegt de cardioloog. “Het 
leiden van een gezonde leefstijl moet uiteindelijk een 
natuurlijke keuze worden.” 

Van onze redactie
Auteur: Nina Visser‘Mensen onderschatten de impact van hun leefstijl’
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Wanneer de oorzaken van hart- en vaatziekten 
ter sprake komen, worden meestal 
lichamelijke factoren als overgewicht, roken 

of een te hoog cholesterol genoemd. Wetenschappelijk 
onderzoek heeft echter aangetoond dat psychosociale 
factoren eveneens een grote risicofactor vormen voor 
het krijgen en verergeren van hart- en vaatziekten. 
Wie zich langere tijd somber, gestrest of angstig voelt, 
heeft langdurig stresshormonen in het bloed, schrijft de 
Hartstichting op hun website. “Die hormonen hebben 
meerdere effecten. De bloeddruk en hartslag stijgen, 
en de afweer verslechtert, waardoor bijvoorbeeld de 
ontwikkeling van slagaderverkalking sneller gaat.”  

Hoewel psychosociale risicofactoren dus net zo 
belangrijk zijn als lichamelijke, wordt er in de zorg 
rondom hart- en vaatziekten momenteel nog weinig 
mee gedaan. Hoe komt dat? “Ik denk dat iedereen in 
mijn onderzoeksgebied weet van de relatie tussen 
mentale gesteldheid en hartklachten. Ik heb echter 
het idee dat het nog niet voldoende op de radar 
staat van zorgverleners in de praktijk”, zegt Paula 
Mommersteeg. Zij doet aan de Tilburg University 
onderzoek naar psychosociale klachten bij mensen met 
hart- en vaataandoeningen. Middels een meta-analyse 
van eerdere studies gaat ze na of de relatie tussen 
psychologische klachten en hart- en vaatziekten bij 
vrouwen anders is dan bij mannen. Aangezien vrouwen 
gemiddeld vaker depressief en angstig zijn, is het de 
vraag of vrouwen met angst en depressie een hoger risico 
hebben op het ontstaan of de verergering van hart- en 
vaatziekten dan mannen met angst en depressie.

Wetenschap en zorgpraktijk 
Volgens Mommersteeg zijn zorgverleners niet altijd op 
de hoogte van resultaten uit de wetenschap, terwijl die 
bevindingen veel kunnen bijdragen aan het verbeteren 
van de zorg. Hoe belangrijk de afstemming tussen 

wetenschap en de zorgpraktijk is, kwam duidelijk naar 
voren op Puls 2018, een evenement over hart- 
en vaatonderzoek dat afgelopen februari plaatsvond. 
Tijdens diverse workshops ontmoetten patiënten, 

wetenschappers, zorgprofessionals en bedrijven elkaar 
om ervaringen uit de theorie en praktijk uit te wisselen. 

Als wetenschapper werkt Mommersteeg met datasets, 
niet met patiënten zelf. Daarbij kijkt ze altijd naar 
gemiddelden in grote groepen, terwijl op Puls allerlei 
individuen aanwezig waren met elk een eigen 
verhaal. “Het was voor mij heel inzichtelijk om te 
horen waar mensen met hartklachten zelf mee zaten. 
Hoe herkenbaar zijn onderzoeksresultaten voor 
hen? Spelen psychosociale problemen een rol in hun 
leven?” Dat bleek wel degelijk het geval te zijn. In de 
workshop die zij verzorgde samen met vaatchirurg 
Ellen Rouwet kwam duidelijk naar voren dat mentale 
gezondheid voor mensen met hart- en vaatziekten een 
belangrijk thema is. De erkenning en herkenning van 
psychosociale problemen is er echter niet altijd, gaven 
de patiënten aan. “Er is weinig aandacht voor en weinig 
geld beschikbaar voor de behandeling, terwijl het een 
risicofactor is waar je veel mee kunt.” 

Tijdens de workshop werd gebrainstormd over 
mogelijke manieren om mensen met klachten als stress, 
depressie, angst en eenzaamheid te ondersteunen. 
Daarbij kwam ‘aandacht’ naar voren als sleutelwoord. 
Het zou goed zijn als de lijnen tussen cardiologie en 
psychologie korter worden, maar ook als zorgverleners 
uit de praktijk zich meer bewust worden van het belang 
van mentale bijstand bij hart- en vaatziekten. Soms is 
het al voldoende als iemand tijdens het behandeltraject 
een aantal keer met een psycholoog of coach kan 
praten, zodat mensen hun verhaal kwijt kunnen, denkt 
Mommersteeg. “In tegenstelling tot in de wetenschap 
draait het bij behandelen om maatwerk en om oog 
hebben voor de persoon achter de ziekte.”

Psychosociale factoren bij hart- en vaatziekten Van onze redactie
Auteur: Nina Visser
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Tot niet zo lang geleden was de 
enige optie voor patiënten met 
hartklepaandoeningen een open-

hartoperatie. Tegenwoordig kunnen 
hartklepinterventies ook plaatsvinden 
met een katheter, waarbij via de 
liesslagader of liesader een nieuwe 
klep wordt geplaatst of gerepareerd. De 
ontwikkelingen op dit gebied zijn in volle 
gang, waarmee de zorg voor de patiënt er 
sterk op vooruit gaat, vertelt cardioloog 
Jur ten Berg van het St. Antonius 
Ziekenhuis in Utrecht en Nieuwegein.

Wat is er de afgelopen jaren verbeterd 
op het gebied van hartklepinterventies?
“De mogelijkheid om nieuwe 
hartkleppen te plaatsen via een katheter 
stamt al van langer geleden, maar de 
laatste vijf jaar zijn er wel een aantal 
belangrijke verbeteringen geweest. In 
het begin waren de hartkleppen die 
moesten worden ingebracht nog vrij 
groot. Om een klep in te brengen moet 
hij worden gevouwen in de katheter, 
waarna die door de liesslagader het 
lichaam binnengaat. In het verleden 
waren de kleppen soms echter te groot, 
waardoor ze niet in de katheter pasten. 
Tegenwoordig zijn de kleppen zo 
geperfectioneerd dat ze veel kleiner zijn 
en kunnen ze bij vrijwel iedereen via de 
lies geplaatst worden. De katheters zijn 
eveneens veel kleiner geworden. Hoe 
kleiner en flexibeler de katheter is die je 
in de lies plaatst, hoe kleiner de kans is 
op bloedingen.” 

Wat is het voordeel van deze ont-
wikkelingen voor patiënten?
“Voor oudere patiënten met een nier- 
of longaandoening was het risico op 
complicaties bij een openhartoperatie 
veel te groot. Zij werden dus niet 
geopereerd. Bij een open-hartoperatie 
worden patiënten onder narcose 
gebracht, wordt het borstbeen geopend 
en worden ze aan de hart-longmachine 
gekoppeld. Een dergelijke operatie is 
dus een grote aanslag op het gehele 
lichaam, die een lange hersteltijd 
vergt. Met een katheterinterventie 
kunnen bovengenoemde patiënten 
wel worden geholpen, omdat dit veel 
minder ingrijpend is. Deze ingreep vindt 
plaats met een lokale verdoving en de 
patiënt hoeft vaak niet meer onder 
narcose. Patiënten herstellen daardoor 
veel sneller van de ingreep en kunnen 

eerder naar huis. Omdat de kleppen en 
katheters steeds verder geperfectioneerd 
zijn, kan er niet alleen een grotere groep 
patiënten mee behandeld worden, 
ook zijn de complicaties aanzienlijk 
afgenomen. Het aantal patiënten dat via 
katheterinterventies wordt behandeld is 
dan ook sterk gestegen. Die stijging komt 
enerzijds voort uit het feit dat de ingreep 
minder risicovol is geworden. Anderzijds 
tonen studies aan dat nu ook patiënten 
met een laag risico op complicaties 
tijdens een operatie een betere prognose 
hebben met een katheterinterventie.”

Wat is jullie rol hierin?
“Bovengenoemde ontwikkelingen be-
treffen de aortaklep. Daarnaast zijn er 
twee andere hartkleppen die veelvuldig 
onderhoud behoeven: de mitralisklep 
en de tricuspidalisklep. Het St. Antonius 

Hartcentrum is zeer nauw betrokken bij 
de ontwikkeling van nieuwe kleppen en 
van technieken om deze kleppen via de lies 
te benaderen. Er komen dan ook mensen 
uit heel Nederland naar ons ziekenhuis 
voor een dergelijke innovatieve ingreep.

Vanaf het moment dat een patiënt bij ons 
binnenkomt zijn zowel de hartchirurg 
als cardioloog bij het proces betrokken. 
Zij overleggen over de behandeling, zien 
beiden de patiënt in kwestie, voeren 
gezamenlijk klepinterventies uit en 
doen ook samen de nazorg. Cardiologen 
en hartchirurgen kijken anders naar 
een situatie, hebben verschillende 
vaardigheden en kunnen elkaar dus 
goed aanvullen. Een ander belangrijk 
punt is dat wij oudere mensen met 
hartklepafwijkingen ontvangen op een 
ouderenpoli. Zij worden gezien door 
artsen die bekend zijn met hun problema-
tiek en daardoor beter kunnen inschatten 
of een ingreep daadwerkelijk nodig is. 
Niet iedereen met een kans op overlijden 
vanwege een hartklepafwijking moet 
namelijk een ingreep ondergaan. Bij 
ouderen gaat het vooral om het verbeteren 
van de kwaliteit van leven. Wij verrichten 
alleen een ingreep als de patiënt er beter 
van wordt.”

INTERVIEW met Jur ten Berg

Innovatieve ingrepen bij hartklepafwijkingen

St. Antonius Ziekenhuis
www.antoniusziekenhuis.nl/hartcentrum

Meer informatie

Jennie Romijn-Stigter (86) maakte altijd graag 
fietstochten, ook al moest ze vaak even afstappen 
om te rusten. Een gevolg van de slijtage aan haar 

hartklep, waarvoor ze sinds 2000 bij de cardioloog loopt. 
Na perioden waarin de situatie stabiel bleef, ging de 
slijtage de laatste anderhalf jaar opeens erg hard. “De 
fietstochten gingen de laatste jaren al niet meer, maar 
nu was ik zo moe dat ik geen vijftig meter kon lopen 
zonder even op adem te komen.” De supermarkt en het 
dorp liggen niet ver van haar huis, maar de wandeling 
ernaartoe was niet langer haalbaar. Daarop werd 
besloten om, ondanks haar hoge leeftijd, haar hartklep 
te vervangen.

Eind vorig jaar werd Jennie geopereerd. Via haar lies 
werd met een katheter een nieuwe hartklep ingebracht. 
Daarna moest ze nog enkele dagen in het ziekenhuis 
blijven, waarvan twee op de intensive care. “De eerste 
nacht mocht ik niet alleen zijn, toen is mijn dochter 
bij me gebleven. In het begin mocht ik ook niet zelf 
douchen en eten koken. Mijn dochter bracht toen 
eten langs.” Ook kwam er de eerste twee weken een 
verpleegkundige langs om te helpen met wassen en 
aankleden. Later pakte ze zoveel mogelijk weer zelf op. 
“Ik ben wel iemand die graag het huishouden zelf doet”, 
lacht ze. “Maar ik moest het wel rustig aan doen, want 
als ik te lang bezig was, werd ik moe.”

Nog niet helemaal de oude
Inmiddels zijn er een aantal maanden voorbij en 
gaat het steeds beter met Jennie. De operatie heeft 
ervoor gezorgd dat ze niet langer last heeft van 
kortademigheid. Wel is ze nog steeds herstellende 
van de ingreep, merkt ze. “Het gaat goed, maar mijn 
lichaam is nog niet helemaal de oude. Ik heb weinig 
uithoudingsvermogen en ben erg snel moe.” Ze heeft nu 
twee uur per week huishoudelijke hulp voor zwaardere 
taken, want ze kan en mag nog niet alles zelf doen.

Het fietsen zal misschien wel nooit meer gaan, vreest 
ze, ook vanwege haar leeftijd. Lopend kan ze vooralsnog 
alleen kleine stukjes afleggen. Omdat ze veel van lezen 
houdt, was ze voor de ingreep vaak in de bibliotheek te 
vinden. De tocht daarnaartoe kon ze normaal gesproken 
lopend afleggen, maar is nu nog te ver vanwege haar 
gebrekkige uithoudingsvermogen. “Ik denk dat het over 
een paar weken wel weer gaat. Ik probeer nu al stukjes 
te lopen, maar ik heb dan wel graag iemand bij me. Dat 
is misschien toch nog die onzekerheid.”

Rummikub 
Ook Jennies sociale activiteiten komen langzamerhand 
weer op gang. Met een aantal mensen uit haar woonblok 

vormt ze een clubje waarmee ze om de veertien dagen in 
een zaaltje Rummikub speelt. Onlangs heeft ze voor het 
eerst weer meegedaan. Verder ging ze voor de operatie 
zo nu en dan naar ouderenmiddagen van de kerk en zit 
ze bij een vrouwenvereniging. Sinds haar operatie is ze 
nog niet op de vereniging geweest. “Ik ben daarnaast 
gewend om wekelijks naar de kerk te gaan, maar ook dat 
is tot op heden nog te zwaar. Gelukkig gaat het steeds 
beter, dus ik hoop dat ook dat binnenkort weer kan.”

‘Elke vijftig meter moest ik even op adem komen’ Van onze redactie
Auteur: Nina Visser
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Nederland telt een miljoen patiënten 
met diabetes type 2. Wie diabetes 

heeft, heeft een verhoogd risico op 
hart- en vaatziekten. Sterker nog, het is 
eigenlijk een hart- en vaataandoening, 
stelt Dan Hoevenaars, huisarts, 
kaderarts diabetes en voorzitter van 
zorggroep Synchroon. “Een verhoogd 
bloedsuikergehalte veroorzaakt schade 
aan bloedvaten, waardoor allerlei 
complicaties kunnen optreden in onder 
andere hart en bloedvaten.” Hij zet een 
leefstijlprogramma in om het aantal 
diabetespatiënten terug te dringen.

Wat is de relatie tussen diabetes en 
leefstijl?
“Mensen die er een ongezonde leefstijl op 
nahouden, krijgen sneller diabetes type 2. 
Diabetes type 1 is waarschijnlijk een auto-
immuunziekte van de alvleesklier, die er-
voor zorgt dat mensen bijna geen insuline 
meer produceren. Mensen met diabetes 
type 2 maken juist heel veel insuline aan, 
maar worden insulineresistent, waardoor 
de bloedsuikerspiegel te hoog is. Ongeveer 
50 procent van de Nederlandse bevolking 
heeft overgewicht, waardoor het aantal 
mensen met diabetes type 2 exponentieel 
stijgt. Dat heeft onder meer te maken met 

ongezond eten, te veel eten en een gebrek 
aan beweging. Wanneer overgewicht de 
oorzaak is van diabetes, is het gelukkig 
wel mogelijk om van de ziekte af te komen. 
Dit kan door de leefstijl aan te passen, 
af te vallen en bijvoorbeeld minder 
koolhydraten te eten.”

Zijn mensen zich voldoende bewust van 
het belang van een gezonde leefstijl?
“Vergeleken met tien jaar geleden is er 
ontzettend veel aandacht voor gezond 
leven en voeding. In de media wordt er 
wekelijks aandacht aan besteed, maar 
ook in scholen en sportkantines zijn 
steeds meer gezonde voedingsmiddelen te 
vinden. Dat zijn de eerste tekenen dat de 
maatschappij aan het veranderen is. Het is 
echter bijzonder moeilijk voor mensen om 
op eigen houtje hun manier van leven aan 
te passen. Je leefstijl veranderen betekent 
gezonder leven in zijn totaliteit: meer 
bewegen, meer ontspannen, langer slapen, 
gezondere inkopen doen, meer aandacht 
besteden aan koken. Onze samenleving 
is echter gericht op dingen snel en 
gemakkelijk uitvoeren, en niet op rust 
nemen en bewegen. Deze dingen kosten 
namelijk tijd, en in die tijd worden wij 
geacht andere dingen te doen. Daarom is 
het zo moeilijk om zonder goede coaching 
je gedrag te veranderen. Het zou mooi 
zijn als de lokale en landelijke politiek 
het initiatief nemen om de leefomgeving 
gezonder te maken. Dat is dé manier 
om het totaal aantal diabetespatiënten 
preventief naar beneden te krijgen.” 

Hoe helpen jullie mensen hun manier 
van leven aan te passen?
“Keer Diabetes2 Om is een programma 
waarbij mensen met diabetes zeer 
intensief worden begeleid. In een groep 
van maximaal twintig personen houden 
mensen zich twee dagen volledig bezig 
met leefstijl. Ze leren praktische zaken 
als koken en nemen de tijd om samen te 

eten en te wandelen. Daarnaast bekijken 
ze met een leefstijlcoach waar hun 
persoonlijke drempels liggen om dingen 
te veranderen in hun leven. Na deze twee 
dagen zijn er een aantal terugkomdagen. 
Ook is er begeleiding in de regio, door 
de huisarts, praktijkondersteuner of 
diëtiste. Bovendien is er ondersteuning 
via sociale media, waarbij de deelnemers 
elkaar in een besloten groep stimuleren. 
De resultaten zijn heel goed. Na twaalf 
maanden is 87 procent van de deelnemers 
geheel of gedeeltelijk omgekeerd, en 
gebruikt 38 procent van de deelnemers 
geen diabetesmedicatie meer. De 
volgende stap is om te kijken of het 
programma kan worden opgenomen 
in het basisverzekeringspakket en of 
verzekeringsmaatschappijen ermee 
aan de slag willen. Uiteindelijk zouden 
we dit programma aan alle nieuwe 
diabetespatiënten willen aanbieden, of 
zelfs op preventieve basis aan mensen 
met een hoog risico op diabetes. Ik hoop 
ook dat de lokale politiek het vraagstuk 
van de gezonde leefomgeving oppakt.”

INTERVIEW met Dan Hoevenaars

Aanpassen leefstijl in strijd tegen diabetes

www.keerdiabetesom.nl

Meer informatie

Kaderarts diabetes Dan Hoevenaars

“Na twaalf maanden gebruikt 
38% van de deelnemers geen 

diabetesmedicatie meer”

Voor zijn werk als technisch rechercheur was Han 
Seijger (62) dag en nacht op pad en werd hij twee 
of drie keer per week uit bed gebeld. Toen hij 

in 2008 last kreeg van toenemende vermoeidheid en 
gevoelloosheid in armen en benen, zocht hij de oorzaak 
dan ook bij zijn veeleisende baan. Op aandringen van zijn 
vrouw bezocht hij toch de huisarts. Die deelde hem een 
onverwachte diagnose mee: Han had diabetes type 2.  

Hoewel hij er in eerste instantie licht over dacht, merkte 
hij al snel dat het door de diabetes bergafwaarts met 
hem ging. “Het eerste type medicatie dat ik kreeg 
verdroeg ik slecht, waarna ik een andere soort kreeg. 

Die zorgde weer voor veel bijverschijnselen, waaronder 
hypo’s: te lage suikerwaarden.” Om die reden kreeg 
hij een insulinespuit waarmee hij zichzelf iedere dag 
kon injecteren. Daarnaast moest hij cholesterolpillen 
en bloeddrukverlagers gaan slikken. Deze manier van 
behandelen had echter ook de nodige ongewenste 
bijeffecten, want door het insuline spuiten kwam 
hij veel aan. Daarbovenop vormden de injecties een 
dermate grote aanslag op zijn bloedvaten dat hij een 
lichte hartaanval kreeg.

Creatief met voeding
De ommekeer vond ruim twee jaar geleden plaats, 
bij een bezoek aan de diabetesverpleegkundige. “Zij 
liet tussen de regels door weten: Han, zo word je niet 
oud. Daar ben ik erg van geschrokken. Ik was net opa 
geworden, en had mezelf ten doel gesteld een heel oude 
grootvader te worden voor mijn kleinkinderen.” Op 
aanraden van de verpleegkundige schreef hij zich in 
voor een nieuw diabetesprogramma, waarbij hij leerde 
zijn leven volledig anders in te richten. 

In de eerste plaats ziet zijn eetpatroon er tegenwoordig 
heel anders uit, want hij eet alleen koolhydraatarm 
voedsel. Dit vergt de nodige inventiviteit, heeft hij 
gemerkt. Wie geen aardappelen of rijst meer mag 
eten, zal daarvoor een creatieve vervanging moeten 
bedenken, zoals knolselderij of bloemkool. Aan vaste 
eettijden doet hij ook niet meer. “Ontbijten om acht uur 
’s ochtends, lunchen om twaalf uur ’s middags en warm 
eten om zes uur ’s avonds is nergens voor nodig. Dat 
heeft het bedrijfsleven uitgevonden. Nu eet ik pas als ik 
trek heb.” 

Een tweede grote verandering is dat hij veel meer 
beweegt. Hij is geen sportman, zegt hij, maar hij 
beweegt zoveel mogelijk. “Ik scharrel de hele dag. 
Ik neem de trap in plaats van de lift, ga niet via de 
voordoor maar de achterdeur naar de auto en loop 

meerdere keren met koffie voor visite.” Wanneer het 
bezoek vertrekt, loopt hij bovendien helemaal mee naar 
buiten om ze uit te zwaaien. Een groot verschil met 
vroeger, toen hij bleef zitten omdat hij te moe was om 
overeind te komen. 

‘Vroeger was ik veel ouder’
Naast het eten van de juiste producten en meer 
bewegen heeft Han ook op psychologisch gebied een 
verandering ondergaan, door stress te verminderen en 
beter te slapen. Op zijn werk gaf hij aan dat bepaalde 
zaken anders moesten worden geregeld omwille 
van zijn gezondheid. Zijn werkgever reageerde heel 
welwillend. “Omdat ik in 2011 een burn-out had gehad 
en op het werk een aantal keer een hypo had gehad, 
wilde hij me veilig naar de eindstreep krijgen.” Dat is 
gelukt, want inmiddels is Han met pensioen. Door de 
veranderingen in zijn leefstijl hoeft hij geen medicatie 
meer te gebruiken en is hij diabetesvrij, hoewel 
zijn suikerwaarden nog wel vijf jaar lang worden 
gecontroleerd. “Als mensen aan me vragen hoe het 
gaat, zeg ik: ‘Ik voel me weer een jonge vent.’ Vroeger 
was ik veel ouder. Ik voel me nu hetzelfde als twintig of 
vijfentwintig jaar geleden.” 

Vijfentwintig jaar jonger zonder diabetes Van onze redactie
Auteur: Nina Visser

Han Seijger
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De  hinder die mensen ondervinden van 
spataderen verschilt erg per persoon, 

weet JanWillem Hinnen, vaatchirurg in 
het Jeroen Bosch Ziekenhuis. “Wanneer 
iemand spataderen heeft, maar wel goed 
kan functioneren, is er niet direct een 
reden om te behandelen.” Daarom is het 
belangrijk om mensen gericht te vragen 
naar hun klachten en de invloed daarvan 
op hun dagelijks functioneren. 

Hoe ontstaan spataderen?
“In veel aderen bevinden zich kleppen 
die voorkomen dat het bloed de 
verkeerde richting op stroomt. Normaal 
gesproken stroomt bloed vanuit de 
kuiten terug naar het hart, doordat 
de kuitspieren samenknijpen en het 
bloed omhooggeduwd wordt. Als de 
kuitspieren zich ontspannen, voorkomen 
de kleppen in de aderen dat het bloed 
terugstroomt. Bij mensen met spataderen 
lekken deze kleppen, waardoor het bloed 
terugstroomt in de benen en de druk 
in de ader toeneemt. Dat kan klachten 
veroorzaken.”

Om wat voor klachten gaat het?
“Er zijn twee categorieën patiënten: 
mensen die fysieke klachten ervaren 
en mensen die een cosmetisch bezwaar 
hebben tegen spataderen. Veel mensen 
met spataderen hebben last van 
vermoeide, zware benen. Deze klachten 
nemen in de loop van de dag toe en kunnen 
gepaard gaan met vocht in de benen. Dat 
kan invloed hebben op het functioneren, 
zeker wanneer iemand een staand beroep 
heeft. Andere veelvoorkomende klachten 
zijn nachtelijke krampen, jeuk of een 
gespannen gevoel in de benen. Naarmate 
spataderen langer onbehandeld blijven, 
nemen deze klachten in ernst toe. Een 
beperkt deel van de mensen krijgt te 
maken met een open been als gevolg 
van een verhoogde druk in de aderen. 
Spataderen op de benen kunnen 
bovendien een sociale belemmering 

vormen. Sommige mensen vinden het 
een vervelend gezicht en dragen liever 
geen korte broeken of rokken.”

Wat kunnen redenen zijn om wel of niet 
te behandelen? 
“Het moet eerst duidelijk zijn of de 
klachten daadwerkelijk als gevolg van 
spataderen zijn ontstaan. Een arts kan 
dat achterhalen door te vragen wat de 
klachten zijn. Het hebben van zichtbare 
adertjes onder de huid kan betekenen dat 
er dieper gelegen problemen zijn, maar 
dat hoeft niet. Met een duplex kan de arts 
naar de dieper gelegen aderen kijken. 
Als blijkt dat de kleppen van die aderen 
in orde zijn, is de kans dat klachten 
veroorzaakt worden door spataderen 
klein. Zijn er wel problemen met de 
dieper gelegen aderen, dan kunnen 
mensen daarvoor behandeld worden. 
Gaat het alleen om cosmetische aders die 
niet direct klachten veroorzaken, dan kan 
dat ook worden behandeld. Deze ingreep 
valt dan wel onder cosmetische chirurgie 
en wordt niet vergoed.”

Hoe benaderen jullie de behandeling 
van spataderen?
“In het Jeroen Bosch Ziekenhuis 
hanteren we sinds twee jaar een 
andere patiëntbenadering, gericht op 
gezondheidswelzijn. We leggen niet 
de nadruk op ziekte, maar juist op 
gezondheid, op wat mensen nog wel 
kunnen en op hun functioneren in het 
dagelijks leven. Ook brengen we in kaart 

wat iemand met een behandeling wil 
bereiken. Dat is een afweging die verschilt 
per persoon. Voor mensen met spataderen 
geldt dat we ons niet puur focussen op 
de behandeling, maar ook op wat het 
hebben van spataderen betekent voor 
mensen en wat voor impact het heeft op 
hun functioneren in dagelijkse praktijk. 
Dit doen we in een multidisciplinair 
centrum, waarbinnen dermatologen 
en vaatchirurgen samenwerken. Er is 
altijd een coördinator die voor patiënten 
bereikbaar is en die zorgt dat patiënten 
op de juiste plek terechtkomen. Op de 
polikliniek achterhalen we vanuit het 
perspectief van gezondheidswelzijn 
welke klachten en hinder mensen 
ervaren door hun spataderen. Op 
grond daarvan stellen we samen met 
de patiënt een behandelplan op. In 
plaats van bij iedereen met spataderen 
hetzelfde te doen, krijgt elke patiënt een 
gepersonaliseerde aanpak.”

INTERVIEW met JanWillem Hinnen

Een gepersonaliseerd behandelplan voor spataderen

Jeroen Bosch Ziekenhuis
Henri Dunantstraat 1
5223 GZ  ‘s-Hertogenbosch
(073) 553 20 00
www.jeroenboschziekenhuis.nl

Meer informatie

JanWillem Hinnen (foto: Ruud van Genugten)

C O N T I N U E  G L U C O S E  M O N I T O R I N G
Continue Glucose Monitoring (CGM) heeft de inzicht in diabetesmanagement de 

afgelopen jaren sterk veranderd en zal dat ook de komende jaren blijven doen. 

Dexcom is wereldwijd de meest vooraanstaande producent van deze technologie.

Een CGM onthult wat geen bloed-
suikermeter kan onthullen Terwijl deze 
meters een getal geven voor een enkel 
tijdstip, levert CGM dynamische glucose-
informatie door aan te geven wat de 
glucosespiegel is, waar die naartoe gaat, 
en hoe snel dit gaat. De nauwkeurigheid 
van de Dexcom G5 Mobile is zo goed, 
dat er geen controlevingerprikken 
meer nodig zijn bij de dagelijkse 
glucosemanagement-beslissingen. 
Met behulp van de sensorwaarden 
en vooral de informatie over de 
snelheidsverandering kan de patiënt 
nog betere beslissingen nemen. Met 
het Dexcom G5® Mobile CGM-systeem 
kan men direct gewaarschuwd worden 
wanneer de glucosespiegel te hoog of te 
laag dreigt te worden.

Door de ingebouwde Bluetooth-
technologie kunnen met de Dexcom G5 
Mobile de glucosespiegel, trends en data 

ook op een mobiele telefoon worden 
bekeken. De professionele hulpverlener 
heeft daardoor de mogelijkheid om de 
patiënt vrijwel real-time op afstand te 
volgen.

Dankzij CGM is het mogelijk om 
glucosewaarden veel nauwkeuriger op 
te volgen gedurende lange tijd. Dit 
geeft nieuwe inzichten. Zo wordt HbA1c 
al decennia gebruikt om de instelling 
van mensen met diabetes over langere 
tijd te volgen. Echter een lage HbA1c 
zegt niet alles. Te lage glucosewaarden 
zijn namelijk op termijn ook schadelijk. 
Een nieuwe wijze van lange termijn 
volgen wordt Time In Range (TIR). Dit is 
de tijd dat de glucosewaarden binnen 
vastgestelde doelwaarden liggen. TIR 
helpt om dit in kaart te brengen. Door de 
glucosewaarden in 'range' te houden is er 
minder kans op complicaties.
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komen. Zorgverleners worden gestimuleerd 
opgetreden bijwerkingen te registreren en 
door te geven. Gebruikers van geneesmiddelen 
kunnen dat ook zelf! Lareb.nl

Op initiatief van het research team van de ild 
care foundation is het ILD Expertisecentrum 
van de afdeling longziekten van het St. Antonius 
Ziekenhuis te Nieuwegein samen met Lareb 
een project gestart om de drug-induced 
(door geneesmiddelen veroorzaakte) reacties 
in de long goed in kaart te brengen. Zo kunnen 
tot voor kort als oorzaak onbekende vormen 
van longfibrose beschouwde beelden in 
een vroeger stadium worden herkend. 
Vervolgens kunnen sneller aanpassingen in 
het medicijngebruik worden aangebracht 
om zoveel mogelijk blijvende schade te 
voorkomen. Deze vorm van geneeskunde op 
maat (Personalized Medicine) is essentieel. Dit 
wordt mede ondersteund door voorlichting 
en onderwijs in de vorm van masterclasses. 
Dit alles onder het motto wat je niet kent 
herken je niet en voorkomen is beter dan (niet) 
genezen! 

Zie voor meer informatie www.ildcare.nl.

ADEMBENEMENDE 
GENEESMIDDELEN
De ild care foundation vraagt aandacht 
voor minder bekende longaandoeningen: 
zogenaamde interstitiële longaandoeningen 
(ILD). Deze kunnen ontstaan door letterlijk 
‘adembenemende’ contacten, door het 
inademen van schadelijke stoffen, zoals 
bijvoorbeeld bestrijdingsmiddelen, maar ook 
door geneesmiddelen die via de bloedbaan 
de longen bereiken. 

Geneesmiddelen hebben niet bij iedereen 
het gewenste effect, en hebben ook een 
keerzijde: bijwerkingen, waaronder ook 
longschade. Het middel is dan erger dan 
de kwaal. Om de geneesmiddelen zo 
optimaal mogelijk in te kunnen zetten is het 
van groot belang bijwerkingen zorgvuldig 
te herkennen en registreren. Hierbij dient 
niet alleen naar het middel zelf gekeken 
te worden, maar ook naar interacties met 
andere geneesmiddelen. Mensen worden 
ouder en gebruiken vaak meer dan één 
middel. Het is belangrijk hier rekening mee 
te houden (drug-drug interactie).

Bijwerkingencentrum Lareb streeft ernaar 
dat de informatie rondom bijwerkingen en 
klinisch relevante interacties bij elkaar

foundation

Fotograaf: Selwin Kaaijk

De ild care foundation 
stimuleert zorg op maat, 
voorlichting en onderzoek.

Help 
mee: steun de ild care foundation met een donatie!


