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Volgens de Vlaamse hoogleraar 
Filip Lardon staan we aan de 
vooravond van wetenschappelijke 
doorbraken in het oncologisch 
onderzoek. Een hoopvol interview.

Maculadegeneratie, een van de 
meest voorkomende kwalen onder 
vijftigplussers, is vaak te voor- 
komen. Een gezonde levensstijl  
kan daarbij het verschil maken.

In de aanloop naar de zomer 
proberen grote groepen mensen 
hun lichaam zomerklaar te maken, 
door hun gezondheid en fitheid een 
stimulans te geven. Daaromheen is 
een enorme markt ontstaan: van 
fitnesscentra, sportscholen en 
afslankketens tot producenten van 
hulpmiddelen en voedingsmidde-
len die effectief afslanken. Voor 
blijvend resultaat doen de deskun-
digen een beroep op het gezonde 
verstand, maar met de zomer in 
aantocht doet TerZake een duik in 
de dynamiek van deze markt.

Voor gelukkige werknemers in 
gezonde organisaties schreef 
Frédéric Laloux een belangwek-
kende handleiding. ‘Leiderschap 
vergt een ego dat onder controle is.’

Vier aansprekende tips van hersen- 
onderzoeker en neurobioloog  
Dick Swaab om met de juiste 
leefwijze langer helder van geest 
te blijven.

Naast persoonlijk en zakelijk geluk 
spelen geestelijke vitaliteit en  
lichamelijke gezondheid de hoofd-
rol in een mensenleven. Er worden 
miljarden geïnvesteerd in hersen-
onderzoek en oncologische behan-
delingen, maar ook in bijvoorbeeld 
de dieetindustrie. In het bedrijfs-
leven klinkt de roep om nieuwe 
managementstructuren teneinde 
de arbeidsvreugde op de werkvloer 
te verhogen en het groeiend aantal 
burn-outs tegen te gaan. In TerZake 
Gelukkig Gezond belichten weten- 
schappers, voedingsdeskundigen 
en consultants de laatste stand 
van zaken. Ook voorzien zij u van 
praktische wenken voor uw eigen 
rol in dit proces.

96 | Kankeronderzoek 
in stroomversnelling

93 | Gezonde ogen 
onder handbereik

88 | De paradox van de 
dieetindustrie

Hoofdredactie 
Philip Willems 
Design
Jannie van de Goor 
Chef redactie
Wilbert Geijtenbeek 
Redactie Miriam Bauwer, 
Anouk Brinkman, 
Ellis Emeis, Loeka Oostra, 
Naomi Querido
Eindredactie 
Liesbeth Wijnands

Advertentieboekingen 
Sylvia Hoogendoorn-Paap
06 20 12 15 14

TerZake is een bijlage van 
Elsevier Media Lab en valt 
buiten de verantwoordelijk-
heid van de redactie van 
Elsevier. De thematiek komt 
tot stand op basis van wensen 
van adverteerders en de 
artikelen worden door  
onafhankelijke 
journalisten  
gemaakt.

TerZake
G E L U K K I G  G E Z O N D



TerZake | 89 

BIJLAGE VAN ELSEVIER MEDIA LAB

TerZake
G E L U K K I G  G E Z O N D

Gewichtige zaken BIJLAGE VAN ELSEVIER MEDIA LAB

88 | TerZake

Ill
us

tra
tie

 K
ris

te
l S

te
en

be
rg

en

Voor wie deze zomer wat slanker in bikini 
of zwembroek op het strand wil liggen, 
kan het nog net: even een paar weken 
lijnen. Een grote groep Nederlanders —  
zowel mannen als vrouwen — doet dat 
ook. Het streven is een killerbody naar het 
voorbeeld van dj annex actrice Fajah 
Lourens. Haar gelijknamige boek met 
oefeningen voor een gespierd lichaam 
was met meer dan 125.000 exemplaren 
een van de best verkochte boeken van 
2016. ‘Als ik het kan, kun jij het ook,’ 
spreekt de in fitnessoutfit gestoken 
Lourens haar lezers bemoedigend toe. 
De schrijfster van Killerbody past in het 
rijtje nieuwe dieetgoeroes, zoals bijvoor-
beeld ook Rens Kroes met haar boek 
Powerfood. Zij houden hun lezers een 
‘wasbordbuik’ voor, die wordt bereikt met 
extreme diëten en krachttrainingen. 
‘Calorieën tellen is uit. Het gaat om een 
gezonde leefstijl,’ zegt voedingsdeskun-
dige Yneke Kootstra (51), bekend van het 
tv-programma De Afvallers op SBS6. 
Ze wijst op de mogelijke gevaren.  ‘Voor 
mensen met overgewicht is zo’n dieet 
frustrerend omdat het niet vol te houden 
is. Fajah Lourens schrijft 1.200 calorieën 
per dag voor. Vooral bij jonge meiden is 
Killerbody populair, maar het kan leiden 
tot een geobsedeerde start van een leven 
lang gefrustreerd lijnen.’ 
Ook het Voedingscentrum raadt het 
killerbodydieet van Lourens af. ‘Een 
regelrecht crashdieet,’ aldus woordvoer-
der Jasper de Vries (27). ‘Wanneer je te 
weinig calorieën binnenkrijgt — voor 
vrouwen minder dan 1.500 calorieën — 
gaat je lichaam mogelijk spierweefsel in 
plaats van vetweefsel verbranden.’
Realistischer is volgens het Voedings- 
centrum de publiekelijke afslankpoging 
van Linda de Mol. De tv-personality vlogde 
twee keer per week over haar strijd tegen 
overtollige kilo’s. Zo’n 90.000 Nederlan-
ders lijnden zes weken met haar mee. 
De Vries: ‘De Mol koos ervoor met gezond 
verstand af te vallen en te eten volgens de 

Schijf van Vijf. Ze veranderde kleine 
dingen aan haar eetpatroon en verloor zo 
een kilo per week. Prima, hoewel een 
halve kilo per week nog beter zou zijn.’

Paradox van de dieetindustrie 
Dieethypes komen en gaan. Zo maakten 
we in de loop der jaren kennis met Atkins, 
Montignac, Sonja Bakker, het Paleodieet, 
Slank met Dokter Frank, het vastendieet, 
het brooddieet en het sherrydieet. ‘Wat  
je ook kiest: van elk dieet val je af,’ zegt 
Kootstra. ‘Want het gaat uit van minder 
calorie-inname.’ Helaas is er ook minder 
goed nieuws: meer dan 90 procent van 
alle afvalpogingen mislukt. ‘Dat blijkt 
telkens weer uit wetenschappelijk 
onderzoek. Vooral diëten die gericht zijn 
op snel veel kilo’s kwijtraken zijn ge-
doemd te mislukken, omdat we daarna 
weer gewoon gaan eten of het lijnen niet 
volhouden: het bekende jojo-effect.’
En dat is de paradox van de dieetindus-
trie. We lijnen ons suf, maar worden 
alleen maar dikker. Volgens het Centraal 
Bureau voor de Statistiek was vorig  
jaar 41 procent van de Nederlanders 
(6,5 miljoen mensen) te zwaar. En kampte 
12 procent van de bevolking met ernstig 
overgewicht. Vijfentwintig jaar geleden 
was 27 procent van de bevolking te dik. 
Met die trend blijft de dieetindustrie een 
interessante groeimarkt. Hoewel cijfers 
van de totale Nederlandse markt ont- 
breken, schatten kenners de omzet op 
vele miljarden euro’s. Er zijn afslank- 
klinieken, voedingsadviesbureaus, 
afslankcursussen. Weight Watchers is  
de bekendste afslankcommunity. Hoewel 
het bedrijf last heeft van de opkomst van 
digitale coaches via wearables, ligt de 
omzet wereldwijd op ruim 1 miljard euro. 
Sportscholen en fitnesscentra hebben 
steeds vaker een diëtist in huis. Afslank-

keten NewFysic — die ook door koningin 
Máxima bezocht zou worden — telt 
inmiddels meer dan veertig vestigingen. 

Volop keus
Ook zijn er ettelijke producten die zouden 
helpen bij afvallen: afslankgels, afslank- 
slippers, afslankteenringen, afslankgor-
dels, afslankbroeken en dieetpleisters. 
Behandelingen die vet zouden doen 
verdwijnen. Denk aan acupunctuur, 
hypnosebehandelingen, het wegtrillen 
van vet. Relatief nieuw is cryolipolyse, ook 
wel coolsculpting genoemd. Hiermee 
wordt plaatselijk vet op buik, heupen en 
rug verwijderd door bevriezing — à 700 
euro voor drie behandelingen. Operatieve 
ingrepen zijn liposuctie, maagverkleining 
en het plaatsen van een maagballon. 
En dan staan de schappen bij de drogist 
vol met ontelbare afslankpillen, shakes  
en maaltijdvervangers die resultaat 
beloven. Of ze die belofte waarmaken? 
Volgens de Haagse diëtiste Berdien van 
Wezel (55) hebben bepaalde producten 
zeker effect. ‘Afvallen gaat net iets sneller 
met eetlustremmers of zogeheten fat-
blockers. Deze laatste tabletten bevatten 
vezels die vet uit het eten trekken en 
voorkomen dat het lichaam ze opneemt. 
Maar het werkt alleen  in combinatie met 
een dieet en meer bewegen. Gemiddeld 
val je met fatblockers 30 procent meer af.’

Grote schare volgers
Nederland telt zo’n 3.400 diëtisten die 
mensen met ziekten als diabetes, 
hartaandoeningen of allergieën begelei-
den bij hun eetpatroon. Ook mensen met 
ernstig over- of ondergewicht kunnen bij 
de diëtist terecht. Daarnaast zijn er 
gewichtsconsulenten en voedingsdeskun-
digen die gezonde mensen met gewichts-
problemen begeleiden, ofwel mensen met 

Vergeet  
het dieet,  
verbeter je 
leefstijl
Met de zomer in aantocht 
begint er bij een groot deel van 
de Nederlandse bevolking iets 
te knagen. Wat doen we aan 
onze vetrollen en overtollige 
kilo’s? Al raken afslankpillen uit 
de gratie, de dieetindustrie blijft 
een gouden business.

>

Jasper Alblas: 
‘Krachttraining helpt 
beter bij afvallen  
dan bijvoorbeeld 
hardlopen’

Yneke Kootstra: 
‘Van elk dieet val je af, 
maar 90 procent
van de afvalpogingen 
mislukt’
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een bodymassindex (BMI, uw gewicht 
gedeeld door het kwadraat van uw lengte) 
tussen de 18,5 en 30.
Opmerkelijk is de groei van zelfverklaar-
de voedingsexperts. Via internet weten ze 
met succes een grote schare volgers aan 
zich te binden. Zo begon Jasper Alblas (29) 
tien jaar geleden met het geven van 
voedingsadvies aan familie, vrienden en 
bekenden. ‘Ik volgde geen opleiding in de 
voedingsleer, maar las veel wetenschap-
pelijke boeken over gezond eten. Met die 
kennis hielp ik mijn omgeving bij het 
afvallen. Ik kreeg mensen van migraine 
en ouderdomsdiabetes af dankzij een 
gezonder eetpatroon.’ In 2013 lanceerde 
Alblas zijn eigen website jasperalblas.nl, 
die nu dagelijks 10.000 views registreert. 
Zijn volgers vinden er adviezen, recepten 
en vlogs en kunnen ervaringen delen 
binnen een community. Het verdienmodel 
van jasperalblas.nl draait om verkoop van 
voedingsboeken en afslankprogramma’s. 
Er staat inmiddels een team van vier 
medewerkers achter de website. Naast 
Alblas zelf zijn dat een contentmanager, 
een gewichtsconsulente en een service-
medewerker. Uitgangspunten van de 
afvalexpert zijn: beperk het aantal 
koolhydraten, eet eiwitrijk, kies voor de 
juiste vetten en eet geen bewerkt voedsel 
omdat daar te veel suikers in zitten. 
‘Concreet betekent het geen pasta, 
aardappelen, rijst en geen brood. Je kunt 
beter havermout en quinoa nemen. Dat is 
wennen,’ geeft Alblas toe. ‘Net als het 
achterwege laten van yoghurt, melk en 
kaas.’ Hij realiseert zich dat zijn voedings-
leer tot kritiek leidt. ‘Maar het werkt, zo 
blijkt uit de reacties van mensen die het 
uitprobeerden. Klanten waarderen onze 
eetadviezen. Dat is wat voor ons telt.’ 
Mensen die de boterham met kaas gaan 
missen, raadt hij aan te wachten tot zij 
hun streefgewicht hebben bereikt. ‘Kijk 
dan wat het doet met je gewicht.’ Ook 
adviseert Jasper Alblas krachttraining. 

‘Dat is beter dan bijvoorbeeld hardlopen. 
Je bouwt spiermassa op en dat zorgt voor 
vetverbranding.’

Veel onzin
Diëtisten en voedingsdeskundigen 
hekelen het gros van de bloggende 
eetexperts. ‘Er wordt een hoop onzin 
verkondigd,’ zegt Yneke Kootstra. ‘Dat het 
beter is om glutenvrij te eten bijvoorbeeld. 
Dat geldt alleen voor mensen met een gluten- 
allergie. Of geen melk drinken: dat is 
raadzaam wanneer je een lactose-intole-
rantie hebt.’ Het Voedingscentrum wijst 
erop dat, tenzij je bepaalde allergieën 
hebt, het schrappen van volkoren brood 
of zuivel geen goed idee is. ‘De Schijf van 
Vijf blijft actueel. Door die te volgen 
verklein je de kans op de tien meest 
voorkomende welvaartsziekten,’ aldus 
woordvoerder De Vries. Ook diëtiste 
Berdien van Wezel adviseert koolhydra-
ten nooit drastisch te beperken. ‘Bij een 
tekort functioneer je minder, het mini-
mum is voor iedereen anders.’
Maar hoe komen we dan blijvend van 
onze love handles af? Volgens Kootstra  
is een eerste stap in de goede richting  
het aanbrengen van structuur in het 
eetpatroon. ‘Eet dagelijks drie gezonde 
maaltijden zonder franje. Kook met verse 
producten en verander je eet- en leefstijl 
in kleine stapjes. Sla het wijntje ’s avonds 
over, laat de koekjes in de supermarkt 
liggen. Beweeg meer en zorg voor een 
goede nachtrust.’ Kootstra pleit voor 
verandering van leefstijl en was initiatief-
nemer van de Academie voor Leefstijl en 
Gezondheid, een post-hbo-opleiding die 
er sinds 2011 is. ‘Bedoeld voor bijvoor-
beeld diëtisten, fysiotherapeuten of 
verpleegkundigen. Zij hebben kennis van 
voeding of beweging, zelden van beide 
disciplines. Coachen op gedragsverande-
ring is een belangrijk onderdeel.’ 

Hoopvolle ontwikkelingen
Gezonder eten en meer bewegen? ‘Het is 
een brave boodschap die wordt over-
schreeuwd door hippe eetadviezen en 
mooie plaatjes,’ zegt Kootstra. ‘Hypes 
zullen er ook altijd blijven, omdat we erin 
willen geloven.’ Ze wijst er verder op dat 
het gemiddelde dieet niet past bij het 
budget van veel laagopgeleiden. Juist  
deze doelgroep kampt het meest met 
overgewicht. ‘Je ziet prachtige plaatjes  
op Instagram van pompoencurry’s  of 

quinoa met granaatappelpitjes. Onhaal-
baar voor mensen die soms afhankelijk 
zijn van de Voedselbank.’ 
Maar er zijn hoopvolle ontwikkelingen. 
Zo zal de leefstijlcoach vanaf volgend jaar 
waarschijnlijk in de basisverzekering 
worden opgenomen. ‘Mensen met 
overgewicht kunnen dan langere tijd 
begeleiding krijgen in hun eet- en levens-
stijl. Een pilot van zorgverzekeraar CZ  
is zeer succesvol gebleken. Deelnemers 
raakten niet alleen kilo’s kwijt, maar 
voelden zich ook fitter en gelukkiger.’ [EE]

Afslankpil  
minder in trek

De consument koopt steeds  
minder vermageringsproducten 
zoals vetbinders (fatblockers),  
eetlustremmers en afslanktheeën. 
Dat blijkt uit cijfers van onderzoeks-
bureau QuintilesIMS. Het afge-
lopen jaar bedroeg de omzet van 
vermageringsproducten in super-
markten, drogisterijen en apo-
theken 9,1 miljoen euro. In 2006 
was de Nederlandse markt voor 
afslankproducten nog goed voor 
13,7 miljoen euro. De verkoop liep 
de afgelopen tien jaar dus met 
meer dan 30 procent terug. Het 
volume daalde overigens minder 
hard, er werden de laatste drie jaar 
meer goedkopere producten via 
supermarkten verkocht. Vooral  
dure pillen raakten uit de gratie. 
‘Afslanken is iets alledaags 
geworden,’ zegt consumptie-
socioloog Hans Dagevos van 
Wageningen University & 
Research. ‘Consumenten vallen 
tegenwoordig liever af op een 
dieet van gewone voedings-
middelen dan met behulp van 
vertechnologiseerde vermagerings-
producten.’ Overigens ontbreken 
cijfers over de online verkoop van 
vermageringsproducten.

Berdien van Wezel: 
‘Beperk koolhydraten 
niet te drastisch. Bij 
een tekort functioneer 
je minder goed’
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Het is de meest voorkomende oogkwaal onder vijftigplussers: 
leeftijdsgebonden maculadegeneratie. Voor de grootste groep 
patiënten is er nog geen geneesmiddel, maar de aandoening is 
vaak te voorkomen, zeggen artsen, oogkenners en farmaceuten. 
‘Als we er heel vroeg bij zijn, kan er zelfs verbetering optreden.’ 

Uw moeder had gelijk. Dat bord gekookte 
wortelen en een mootje zalm uit de oven 
waar u als kind misschien niet zo veel trek 
in had, zat bomvol goede voedingsstoffen 
voor uw ogen. Luteïne, zeaxanthine, zink, 
vitamine C, vitamine E en bètacaroteen 
blijken belangrijke bouwstoffen om 
leeftijdsgebonden maculadegeneratie te 
voorkomen of te vertragen. ‘Lang niet elke 
oogaandoening is te voorkomen door 
gezonde voeding en leefstijl,’ stelt Ooglijn-
medewerker Mirjam Boers (38) van 
patiënten- en belangenorganisatie de 
Oogvereniging. ‘Bovendien spelen altijd 
meer factoren mee, zoals erfelijkheid, 
aanleg en leeftijd. Maar voor het voor- 
komen van maculadegeneratie, ook wel 
bekend als ouderdomsslechtziendheid, is 
het goed om regelmatig groenten, fruit en 
vis te eten. Zo zijn oranje paprika’s, 
eidooiers en groene bladgroenten als 
andijvie, postelein of veldsla toppers voor 
je ogen. Ook leefstijl heeft invloed: mensen 
die meer dan een pakje per dag roken, 
hebben vijf keer meer kans op maculade-
generatie.’ Dat geldt ook voor het groeiende 
aantal kinderen dat op jonge leeftijd erg 
bijziend raakt, doordat ze te veel en te lang 
achter beeldschermen zitten. Boers: 
‘Ernstige bijziendheid is ook een risicofac-
tor voor oogproblemen op latere leeftijd.’ 
 
Slecht vooruitzicht 
Tot een jaar of twaalf geleden was deze 
informatie grotendeels onbekend. ‘We 
konden niet veel betekenen voor mensen 
met leeftijdsgebonden maculadegeneratie,’ 
vertelt prof. dr. Peter Ringens (64), als 
hoogleraar Oogheelkunde verbonden aan 
het Maastricht UMC+, een samenwerking 
van het academisch ziekenhuis en de 
universiteit in Maastricht. Patiënten 
hadden geen beste vooruitzichten. Het 

gezichtsvermogen gaat bij deze ingrijpende 
oogziekte steeds verder achteruit. De 
zogeheten droge vorm begint doorgaans 
met wit-gelige vlekken die geleidelijk 
uitgroeien tot een zwarte vlek in het 
midden van het gezichtsveld. Lezen, 
televisiekijken en autorijden worden 
daardoor onmogelijk. Bij de natte vorm 
daarentegen gaat het zicht snel achteruit. 
Een bril helpt daar niet tegen. Patiënten 
zien beelden vervormd, zoals een dansen-
de trap of een golvend gebouw. Ringens:  
‘Je kunt je voorstellen hoezeer de ziekte 
ingrijpt op de kwaliteit van leven. Niet 
alleen worden mensen ouder en werken zij 
langer, ook willen actieve zeventig- en 
tachtigplussers tegenwoordig nog gewoon 
hun e-mail kunnen lezen of kunnen 
autorijden.’ 
 
Doorbraak 
Inmiddels is er veel wetenschappelijk 
onderzoek gedaan naar de biologische 
oorsprong van maculadegeneratie. Zo is nu 
bekend wat er precies in het oog verandert. 
Ringens: ‘Door vaatlekkage onder het 
netvlies ontstaat een wildgroei van nieuwe 
bloedvaatjes. Dat leidt tot vocht- en 
bloedophoping, wat de lichtgevoelige 
cellen in het netvlies beschadigt.  
Zo raakt het zicht aangetast.’ Met het 
blootleggen van dit proces zoeken weten- 
schappers gericht naar behandelingen  
die de aanmaak van nieuwe bloedvaten 
afremmen. In 2006 was het zover. Het 
remmende middel, geregistreerd als 
Lucentis, bestaat uit de werkzame stof 
ranibizumab. Ringens: ‘Dat was een 
doorbraak. De zogenoemde VEGF-rem-
mers drukken de vasculaire endotheliale 
groeifactor (VEGF) de kop in. Daardoor 
blijft bij nieuwe patiënten met natte 
maculadegeneratie de schade beperkt. 
Zij behouden een stabiele gezichtsscherpte 
en, als we er heel vroeg bij zijn, kan er  
zelfs verbetering optreden.’ 
 
Prijskaartje 
Die innovatie kost geld: circa 1.000 euro 
per oog, aldus Ringens. Er zijn gemiddeld 
zes tot acht injecties per jaar nodig voor  
de bijna 24.000 mensen met leeftijds- 
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gebonden maculadegeneratie. Dat zijn 
fl inke volumes. Maar voor die prijs kunnen 
steeds meer senioren blijven werken en 
zelfstandig blijven wonen. Ringens: ‘Zij 
doen minder snel een beroep op mantel-, 
thuis- of verpleeghuiszorg.’ Overigens komt 
niet iedereen daarvoor in aanmerking: 
alleen voor natte maculadegeneratie slaat 
de behandeling aan. ‘Voor die twintig 
procent van de patiënten betekent het een 
wereld van verschil.’ 
Dat de prijs voor de injecties zo hoog ligt, 
heeft te maken met de werkwijze van de 
farmaceutische industrie, die de hoge 
researchkosten van nieuwe medicijnen 
moet terugverdienen. Op bewezen 
middelen bezitten producenten de eerste 
jaren een octrooi, waardoor zij het middel 
als monopolist mogen vermarkten. Toch is 
er in Nederland het goedkopere medicijn 
bevacizumab beschikbaar, bekend onder 
de merknaam avastin. Hoewel het voor 
toepassing bij andere aandoeningen staat 
geregistreerd, is dat middel net zo eff ectief 
tegen maculadegeneratie. Ringens: ‘Het 
Zorginstituut, dat het ministerie adviseert 
over toelating van medicijnen, keurt het 
middel goed. Daardoor besparen we in 
Nederland miljoenen euro’s.’ 
 
Bionische ogen 
In de tussentijd gaat de wetenschap verder 
met onderzoek.  Zo loopt het octrooi op het 
patent van het geregistreerde biologische 
merkgeneesmiddel binnenkort af en wordt 
er achter de schermen hard gewerkt aan 
gewerkt aan stamceltherapieën, bionische 
ogen in de vorm van netvliesprotheses en 
biosimilars. Die laatste zijn gelijkwaardige 
kopieën van het originele geneesmiddel en 
kosten maar een fractie van de prijs. 
Ringens: ‘Ook onderzoeken farmaceuten 
andere middelen met een langere werkzaam-
heid. Dan hebben patiënten niet meer elke 
zes weken, maar bijvoorbeeld maar één 
keer per zes maanden een injectie nodig.’ 
 
Schijf van Vijf 
Naast een gezond dieet, niet roken, het 
dragen van een zonnebril tegen schadelijke 
uv-straling en niet te veel tijd doorbrengen 
achter het beeldscherm is ook een aan-
vulling van vitaminen en mineralen een 
overweging. Zeker voor wie in een risico-
doelgroep zit, zoals rokers of vrouwen op 
leeftijd. ‘De meeste Nederlanders eten niet 
meer conform de Schijf van Vijf, en wie dat 
wel doet, krijgt vaak alsnog te weinig goede 
voedingsstoff en binnen,’ vertelt  Mischa 
Strijder (53), directeur van voedingssupple-

mentenfabrikant Plantina. ‘Dat komt omdat 
er minder vitaminen en mineralen in onze 
groenten zitten dan 25 jaar geleden.’ Zijn 
bedrijf brengt MacuView op de markt. 
Deze zuiveldrank draagt bij aan het op peil 
houden van een normaal gezichtsver-
mogen. Strijder: ‘Het wordt gemaakt van 
eieren met een extra hoog gehalte luteïne 
en zeaxanthine. Omdat het een natuurlijk 
product is, wordt het beter in het lichaam 
opgenomen dan sommige vitaminepillen 
met een hoger luteïne-gehalte. Uit onze 
onderzoeken komt naar voren dat het 
maculadegeneratie vertraagt en soms zelfs 
het zicht verbetert.’ Deze onderzoeken 
hebben plaatsgevonden aan de univer-
siteiten van Maastricht, Wageningen, 
Nijmegen, Bonn, Manchester en het 
Amerikaanse Tufts in Boston. 
Hoewel de zuiveldrank is onderzocht op 
patiënten met maculadegeneratie, is 
MacuView niet als geneesmiddel geregis-
treerd. Oogartsen en ook het Oogfonds zijn 
terughoudend over het bewezen eff ect van 
voedingssupplementen. Maar Strijder ziet 
dat de vraag naar het product toeneemt, 
zowel bij oudere consumenten die online 
kopen als bij opticienzaken die het 
opnemen in hun assortiment. Hij onder-
streept het belang van regelmatige 
controles. ‘Opmerkelijk genoeg richten 
grote optiekketens zich vooral op de 
verkoop van brillen en contactlenzen, niet 
op oogzorg. Dat terwijl maculadegeneratie 
— zeker de droge variant — heel langzaam 
voortschrijdt en nu vaak te laat wordt 
opgemerkt.’ Daarom bepleit Strijder een 
bevolkingsonderzoek naar maculadegene-
ratie. ‘Het is niet voor niets de meest 
voorkomende oogaandoening onder 
vijftigplussers. Een landelijke aanpak zou 
veel leed kunnen besparen.’ Tot die tijd 
geldt dat andere adagium van moeders:  
voorkomen is beter dan genezen. [NQ]
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‘Als we er vroeg 
bij zijn, kan er 
zelfs verbetering 
optreden’

Maculadegeneratie
de feiten

Droge variant heerst
Aantal gevallen van de twee vormen van 
maculadegeneratie

Veel voorkomend, 
weinig bekend
Aantal gevallen van maculadegeneratie 
onder 50-plussers

Geef je ogen de kost 
Aanbevolen voeding voor een 
gezond netvlies

80% 
Droge vorm
Wit-gele vlekken 
in het gezichts-
veld, later een 
centrale zwarte 
vlek

20% 
Natte vorm
Vervormde 
beelden als 
dansende 
trappen of 
golvende 
gebouwen

102.400 23.700 
registratie door 
huisartsen

7.900
man

15.800
vrouw

Vitamines
luteïne, zeaxanthine, zink, 
vitamine A, vitamine C en 
vitamine E

Voeding
groene bladgroente, fruit, vis 
en eidooier

Geregistreerd door huisarts
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‘Over tien jaar kunnen we 80 procent 
van de kankerpatiënten genezen’
Volgens de Vlaamse  
hoogleraar Filip Lardon 
nadert het kankeronder-
zoek een kantelpunt in 
zijn geschiedenis. ‘We zijn 
steeds sneller in staat om 
klinische doorbraken  
naar de spreekkamer te 
brengen.’

receptoren te hebben, waardoor de 
cel zich bij de geringste groeifactor 
al begint te delen. Door die ontdek-
king ontwikkelen we nu geneesmid-
delen die op de receptoren gaan 
zitten en ze blokkeren, waardoor ze 
geen groen licht meer kunnen geven 
aan de cel. Dit zijn doelgerichte 
moleculaire therapieën.’

Wat verwacht u van immuno- 
therapie?
‘We weten dat het lichaam kanker 
aanvalt, maar waarom is het 
afweersysteem te zwak of te traag 
en is de kankercel ons altijd een stap 
voor? De kankercel heeft intrigeren-
de methodes om zich verborgen op 
te stellen of het afweersysteem te 
manipuleren. Onze afweercellen 
bewegen zich altijd door het 
lichaam met een soort aangetrok-
ken handrem. Zodra de afweer 
wordt geconfronteerd met onbeken-
de cellen laat het de handrem los, 
beoordeelt de cel en valt deze aan. 
Deze immune checkpoints beoorde-
len ook de kankercel, maar besluiten 
vervolgens om niet aan te vallen. Uit 
onderzoek blijkt dat de kankercel 
die handrem weer aantrekt. En dus 
vervolgt de afweer zijn weg zonder 
aan te vallen. Fascinerend, hè? Door 
deze ontdekking is het concept van 
kankervaccinatie ontstaan; we 
zetten afweercellen en kankercellen 
bij elkaar in een zogenaamde 
petrischaal, met de bedoeling dat 
ons afweersysteem kankercellen 
beter gaat herkennen en opsporen. 
We zetten ze als het ware in een 
vechtarena waarbij ze man tegen 
man met elkaar worden geconfron-
teerd. Vervolgens spuiten we dit 
elitekorps aan afweercellen terug in 
het lichaam om daar de kanker  
aan te vallen. Als een scheidsrechter 
komen deze veelbelovende midde- 
len tussenbeide.’

U vergelijkt deze therapieën 
regelmatig met sluipschutters, en 
chemotherapie met kanonskogels 
die veel collateral damage ver-
oorzaken. Hebben deze genees-
middelen geen bijwerkingen?
‘We hebben lang gedacht van niet, 
maar helaas hebben ook deze 

geneesmiddelen neveneffecten. 
Denk aan misselijkheid, een 
grieperig gevoel en huidproblemen. 
Maar de ernst en frequentie van 
deze bijverschijnselen zijn een stuk 
minder dan bij chemotherapie. En 
doelgerichte geneesmiddelen 
werken ook efficiënter.’

Hoe ziet de behandeling van 
kanker er over tien jaar uit? Zijn 
de klassieke behandelingen dan 
volledig vervangen?
‘Chirurgie blijft zonder twijfel op de 
eerste plaats staan. Waarom? Omdat 
er sprake is van kwaadaardig 
weefsel, dat we inmiddels wel tot op 
de millimeter nauwkeurig kunnen 
wegsnijden. Tenzij we alles op 
voorhand kunnen vermijden, denk 
ik dat dit de meest uitgevoerde 
behandeling zal blijven. Wel zit de 
chirurgie aan een technologisch 
plafond. Ik verwacht dat we chemo 
en radiotherapie kunnen afbouwen 
door meer moleculaire geneesmid-
delen en immunotherapie in te 
zetten.’

Is dat betaalbaar? Behandeling 
met nieuwe therapie kost zo’n 
10.000 euro per persoon per  
jaar tegenover maximaal 1.000 
euro voor chemotherapie.  
Zeker als kanker met deze  
aanpak een chronische ziekte 
wordt, gaat dat met enorme 
kostenstijgingen gepaard.
‘Dat is inderdaad de grote keerzijde 
van de medaille. De kosten zitten in 
de hoeveelheid wetenschappelijk 
onderzoek en het is erg duur om de 
geneesmiddelen te ontwikkelen. 
Geen enkele patiënt kan dat zelf 
betalen. Als wij voldoende bewijs 

kunnen leveren dat het werkt, zal de 
overheid besluiten om het te 
vergoeden. Maar de maatschappelijk- 
financiële impact is blijvend.’

In hoeverre kan de farma-
ceutische industrie hierin een  
rol spelen?
‘Tja, die zou dan minder veeleisend 
moeten zijn in haar terugverdien-
modellen, iets wat ik niet zo snel zie 
gebeuren. Maar ik denk dat er in  
de maatschappij genoeg consensus 
is om deze kosten te dragen. Twee- 
derde van alle gezinnen wordt 
geconfronteerd met kanker. Dat zijn 
ongelofelijk veel mensen.’

Waar ligt de grens bij de  
bestrijding van de kankercel? 
Moeten wij westerlingen niet 
leren ons wat vaker neer te 
leggen bij ziekte en dood?
‘Misschien, maar die opvatting krijg 
je niet aan veel oncologen of weten- 
schappers verkocht. Natuurlijk, bij 
de patiënt in de spreekkamer is er 
een grens die je duidelijk moet 
benoemen. We gaan tot hier en niet 
verder. Maar in het laboratorium? 
Daar zullen we altijd blijven 
onderzoeken.’

Tot slot: waar komt uw 
gedrevenheid vandaan?
‘Ik ben ontzettend gefascineerd 
door de kankercel. Die deelt zich, 
zoals gezegd, veel sneller dan 
andere cellen en heeft daarvoor veel 
minder groeifactoren nodig. De cel 
weet het afweersysteem op een 
onvoorstelbare manier te manipule-
ren, kan bloedvaten naar zich 
toetrekken. In het leven streven we 
altijd naar meer en beter. De 
bestrijding van de kankercel is de 
ultieme uiting hiervan. Het is aan 
ons om de strijd tegen die geavan-
ceerde, listige cel aan te gaan en 
hopelijk ooit te winnen.’ [AB] 

De Vlaamse hoogleraar Filip Lardon 
is met recht een missionaris te 
noemen. Zijn zendingsdrang komt 
voort uit zijn fascinatie voor de 
‘intrigerende’ kankercel en de wil 
om mensen te helpen. Hij weet 
beeldend tot op celniveau uit te 
leggen ‘hoe fascinerend de kanker-
cel werkt’. In zijn boek Naar een 
wereld zonder kanker? vertelt hij wat 
we kunnen verwachten van de 
wetenschappelijke doorbraken in 
oncologisch onderzoek.

Uit cijfers blijkt dat het aantal 
gevallen van kanker de komende 
jaren blijft toenemen. Is dat niet 
in tegenspraak met de titel van 
uw boek?
‘Iedereen vereenzelvigt kanker met 
de dood. Mijn stelling is dat we over 
tien jaar 80 procent van de patiën-
ten met kanker kunnen genezen, of 
chronisch behandelen. Nu is dat 
percentage nog 60 procent. Samen 
met mijn uitgever heb ik gezocht 
naar een boektitel, waarbij zij Naar 
een wereld zonder kanker voorstelde, 
zonder vraagteken. Dat ging me  
te ver, ik wil mensen geen valse 
hoop geven. Zodra we in het labora- 
torium een doorbraak hebben in  
het kankeronderzoek, is dat voor 
patiënten niet direct een oplossing 
voor hun ziekte.’

Waarom dan toch dit boek? Een 
aantal nieuwe behandelmetho-
des bevindt zich in de klinische 
fase. Het kan nog jaren duren 
voordat deze in de praktijk 
beschikbaar zijn.
‘In 2011 bracht ik het boek Een 
duidelijke kijk op kanker uit en 
sindsdien is er ongelofelijk veel 
gebeurd in het wetenschappelijk 
onderzoek naar kanker. Vijf jaar 
later waren veel van mijn bevindin-
gen al achterhaald. Daarbij zijn we 
steeds sneller in staat om klinische 
doorbraken naar de spreekkamer te 
brengen. Jarenlang hebben we 
kanker alleen bestreden vanuit de 
opvatting dat de celdeling gestopt 
moest worden, maar waarom en 
hoe kankercellen zo snel delen, 
wisten we niet. Inmiddels hebben 
we de binnen- en de buitenkant van 
de kankercel helemaal in kaart 

gebracht. Ook is de interactie met  
de micro-omgeving tot in detail 
onderzocht. Omdat al deze ontdek-
kingen de komende jaren bij elkaar 
komen in nieuwe behandelingen, 
staan we echt op een kantelpunt in 
de oncologie.’

Bestrijding van de ziekte gaat 
letterlijk tot in de celkern. Kunt u 
dat toelichten?
‘Met behulp van geavanceerde 
microscopen en technieken zijn we 
in staat om de kleinste moleculaire 
en genetische verschillen op te 
sporen. Zo hebben we ontdekt dat er 
aan de buitenkant van de kankercel 
receptoren zitten die groeifactoren 
zoals zuurstof opnemen. Zodra er 
voedingsstoffen in de buurt zijn, 
geven die receptoren een signaal dat 
de cel zich kan gaan delen. Borst-
kankercellen blijken extreem veel 

‘De kankercel 
weet het  
afweersysteem  
op onvoorstelbare 
wijze te 
manipuleren’

Naar een 
wereld zonder 
kanker? Hoe 

wetenschap de 
ziekte overwint 

Filip Lardon, 
Uitgeverij 
Manteau

Filip Lardon 
(Schoten, 1966), 

studeerde 
biologie 

(1985-1989) en 
geneeskunde 

(1989-1995) aan 
de universiteiten 
van Hasselt en 
Antwerpen. In 

1995 behaalde hij 
zijn doctoraal aan 

de Universiteit 
Antwerpen, waar 
hij in 1998 startte 
als diensthoofd 
van het Centrum 

voor Oncologisch 
Onderzoek en 
benoemd werd 

tot gewoon 
hoogleraar. Sinds 

2016 is hij aan 
dezelfde universi- 
teit ook vicerector 
en voorzitter van 

de Raad 
Dienstverlening. 
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De huidige tijd vraagt om een duurzame 
en doelmatige inzet van zorg en zorg-
middelen. Dat ook de kosten van 
geneesmiddelen daardoor in de belang-
stelling staan, vindt Kaja Natland, 
managing director van MSD Nederland, 
heel begrijpelijk. ‘Ook MSD vindt duur-
zaam betaalbare zorg belangrijk. Daarom 
kijken wij hoe we geneesmiddelen zo 
effectief mogelijk kunnen inzetten. 
Gericht gebruik helpt de kosten beheers-
baar te houden. We noemen dit goed 
geneesmiddelengebruik,’ legt Kaja uit. 
‘Door op het juiste moment aan de juiste 
patiënt het juiste geneesmiddel te 
verstrekken voorkom je over- en onder-
behandeling. En dus verspilling en 
verkeerd gebruik van geneesmiddelen.’

BIOMARKERS
Om goed geneesmiddelengebruik verder 
te bevorderen werkt MSD samen met 
artsen, patiënten, zorgverzekeraars en 
tal van andere partners. Kaja: ‘Eén manier 
om geneesmiddelen zo efficiënt mogelijk 
in te zetten is door vooraf te bekijken 
of een behandeling zal aanslaan. 
Zogenaamde voorspellende biomarkers 
kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. 
Een meting van moleculen of DNA-
mutaties bij de patiënt geeft een indicatie 
over de te verwachten effectiviteit van 

ADVERTORIAL

‘Wij streven naar zinvolle 
en betaalbare zorg’

een behandeling. Artsen kunnen op deze 
manier op voorhand een weloverwogen 
keuze maken.’ 

NIEUWE ONTWIKKELING
De biomarkers worden bij bepaalde 
vormen van kanker al toegepast. Een 
relatief nieuwe ontwikkeling in de 
behandeling van kanker is immunothera-
pie. ‘Deze behandelwijze stimuleert het 
eigen afweersysteem in de strijd tegen 
kanker. Begin deze eeuw werd dit concept 
door onderzoekers van onder andere de 
MSD-vestiging in Oss bedacht en verder 
ontwikkeld,’ vertelt Kaja. En Rogier Press, 
associate director Medical Affairs van 
MSD Nederland, vult zijn collega aan:  
‘We weten dat de kans dat ons immuno-
therapeutisch middel werkt het grootst 
is bij – om het heel technisch te zeggen – 
de groep patiënten met uitgezaaide 
niet-kleincellige longkanker die een 
verhoogde PD-L1-expressie heeft. PD-L1 
is een eiwit dat onder andere op tumor-
cellen kan voorkomen,’ legt hij uit. ‘Bij 
deze specifieke groep patiënten zegt de 
hoeveelheid PD-L1-positieve tumorcellen 
iets over de kans van slagen van de 
behandeling. Die is met een specifieke 
laboratoriumtest te bepalen. De patho-
loog neemt hiervoor bij patiënten wat 
tumorweefsel af dat in het laboratorium 
zodanig wordt behandeld dat de tumor-
cellen aankleuren als er PD-L1 op zit. 
Onder de microscoop is dan te zien 
hoeveel van die tumorcellen PD-L1 
positief zijn. Die score bepaalt hoe 
waarschijnlijk het is dat de behandeling 
aanslaat,’ aldus Rogier.
‘De biomarkertest,’ besluit Kaja, ‘helpt 
artsen om een beslissing te nemen in  
het behandeltraject. Daardoor kunnen 
patiënten gericht behandeld worden 
en leveren wij een belangrijke bijdrage 
aan zinvolle en doelmatige zorg voor 
longkanker.’

MEER WETEN?
Op MSD.nl/oncologie 

vindt u meer informatie 
over MSD en haar strijd 

tegen kanker
ONCO-1208293-0003

Met de stijgende zorgvraag en oplopende 
zorgkosten is een doelmatige toepassing van 
behandelingen en geneesmiddelen van groot 
belang. Managing director Kaja Natland van  
farmaceut MSD Nederland vertelt wat haar 
organisatie doet om binnen de oncologie 
therapieën zo effectief mogelijk in te zetten.

KAJA NATLAND
managing director MSD

Adviezen voor een 
vitaal brein

Actieve bijdrage

TerZake
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Langdurige stress én verwaarlozing  – beide 
brengen schade toe aan de hersenen. Een gezond 
brein vergt een nauwkeurig evenwicht, aldus 
neurobioloog Dick Swaab. Hij geeft vier tips die 
bijdragen  aan een goed geconserveerd brein. 

Intellectuele 
uitdaging

 

Wie de hersenen actief blijft 
uitdagen, wordt hierdoor later 
dement. Swaab: ‘Use it or lose it, 
is het credo. Toen ik 65 werd, 
heb ik er bewust voor gekozen 
door te blijven werken. Sterker 
nog, ik ben ook in China met 
een onderzoeksgroep doorge-
gaan en ik werk op dit moment 
meer dan voltijds.’ Een interes- 
sante baan, waarbij je telkens 
nieuwe dingen leert, is goed 
voor je hersenen. Andersom 
geldt: het hebben van werk 
zonder uitdaging zorgt juist 
voor een sneller verouderings-
proces van de hersencellen.  
Na een fijne zomervakantie  
zijn mensen met een leuke 
uitdagende baan eraan toe om 
aan het werk te gaan. Heb je dat 
geluk niet, dan kost het juist 
veel moeite om weer op te 
starten. De hersenen kun je 
naast het werk ook op andere 
manieren stimuleren, bijvoor-
beeld door denkspellen te doen. 
Swaab: ‘Uit onderzoek blijkt dat 
iemand die regelmatig schaakt 
de ziekte van Alzheimer zo’n 
vier jaar kan uitstellen.’ 

Voldoende  
beweging

 

Lichamelijke uitdaging 
vertraagt het verouderings- 
proces van de hersenen. 
Swaab: ‘In combinatie met 
muziek is het effect nog 
gunstiger. In China dansen en 
zingen vijftigplussers in parken 
en op straat om het veroude-
ringsproces tegen te gaan.’

De hersencellen gebruiken is 
ze beschadigen. Dat is verge-
lijkbaar met de motor van een 
auto. ‘In je hersenen zit een 
mechanisme om de schade te 
repareren, maar er blijft altijd 
een beetje schade achter,’ zegt 
Dick Swaab (72), emeritus 
hoogleraar neurobiologie aan 
de Universiteit van Amsterdam 
en teamleider neuropsychiatri-
sche stoornissen bij het 
Nederlands Herseninstituut. 
‘Iedereen wordt uiteindelijk 
dement, tenzij je eerder 
overlijdt aan iets anders. Voor 
sommige topsporters, boksers 
bijvoorbeeld, is de schade 
doorgaans erger. Mensen die 
tweetalig worden opgevoed, 
bouwen juist een reserve op.  
Er is dan zo veel van het 
brein geëist, dat de ziekte van 
Alzheimer gemiddeld vier à 
vijf jaar later optreedt dan bij 
iemand die eentalig opgroeit.’ 
De mate waarin het herstel- 
mechanisme in je hersenen 
functioneert, is voor de helft 
erfelijk bepaald, de andere 
helft kun je beïnvloeden. 
Kortom, met de juiste leefwijze 
kun je ervoor zorgen vele jaren 
langer helder van geest te 
blijven. De vier hiernaast 
genoemde adviezen dragen bij 
aan de vertraging van het 
verouderingsproces in de 
hersenen. [MB]

Ontspannen 
leven

 

Chronische stress is niet goed 
voor de hersenen, het remt de 
ontwikkeling van het brein af. 
Swaab: ‘Hierdoor nemen de 
hersenen minder gemakkelijk 
informatie in zich op. Kort- 
durende stress is niet slecht 
voor het brein.’ De mate van 
stressbestendigheid verschilt 
overigens per persoon. ‘Dat is 
deels erfelijk bepaald en deels 
afhankelijk van de vroege 
ontwikkeling. Sommige 
mensen die overgevoelig zijn 
voor stress raken snel in een 
depressie.’  

Gezonde 
leefpatronen

 

Wat goed is voor de bloed- 
vaten, is ook goed voor de 
hersenen. ‘Het behandelen van 
een hoge bloeddruk en van een 
hoog cholesterolgehalte heeft 
ook een positief effect op de 
hersenen. Diabetes, overmatig 
alcoholgebruik, overgewicht 
en roken richten juist schade  
in de hersencellen aan. 
Slaapmiddelen remmen de 
hersenactiviteit, wat de kans 
op de ziekte van Alzheimer 
vergroot.’ Daarnaast kan het 
gebruik van smartphones en 
tablets soms slecht voor u zijn. 
Bijvoorbeeld wanneer u ze 
gebruikt vlak voordat u gaat 
slapen. ‘Het licht van deze 
apparaten verstoort de slaap. 
Slaapstoornissen geven 
problemen bij het dagelijks 
functioneren. En als het 
gebruik van de smartphone 
een verslaving wordt, gaat dit 
net als bij iedere andere 
verslaving ten koste van de 
hersenontwikkeling. Want op 
het moment dat iemand bezig 
is met de verslaving, is er 
minder ruimte om zich op een 
andere manier te ontwikkelen, 
waardoor de kans op vroegere 
dementie toeneemt.’
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Reinventing 
Organizations 
Frédéric Laloux, 
Uitgeverij Het 
Eerste Huis
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Meer geluk op de werkvloer 
Als we gezond willen blijven werken, 
moeten we de zaken anders 
organiseren. Dat zegt consultant 
Frédéric Laloux. In zijn boek 
Reinventing Organizations pleit hij 
voor de terugkeer van vertrouwen 
en plezier in organisaties.

‘Onze huidige organisatie-
structuren vragen te veel 
van weinigen en te weinig 
van de rest’
 

De werksituatie is van vitaal belang 
voor ons aller geestelijke en 
lichamelijke gezondheid. Het aantal 
overspannen mensen of mensen 
met een burn-out in ons land stijgt 
de laatste vijf jaar in rap tempo. 
Volgens consultant en voormalig 
Waals politicus Frédéric Laloux 
moet er een nieuwe management-
structuur komen, waarin autonomie 
van werknemers centraal staat. Hij 
schreef er het boek Reinventing 
Organizations over.
Daarin betoogt de auteur dat de 
betrokkenheid van werknemers 
bepalend is voor de gezondheid van 
organisaties. Hij onderstreept dat 
met een onderzoek van hr-consul-
tancybureau Towers Watson uit 2012. 
Daaruit blijkt dat maar 9 procent 
van de Nederlandse werknemers 
zich betrokken voelt bij zijn werk. 
Voor Laloux is dat een teken van 
grote ontevredenheid in organisa-
ties. ‘Dat percentage is schrikbarend 
laag. Je brengt zo veel tijd door op de 
werkvloer.’ Die ontevredenheid over 
de huidige manier van werken 
bestaat bij managers én bij werk- 
nemers, aldus Laloux. ‘Toen ik als 
zelfstandig coach bij grote bedrijven 
kwam, vertelden veel directeuren 
me hoe moe ze zijn. Moe van bureau-
cratie en van het hooghouden van 
hun ego. Met de huidige manier 
van werken kunnen we niet langer 
doorgaan.’

Sleutel voor succes
In zijn boek deelt Laloux de geschie-
denis in vijf organisatievormen in, 
gerangschikt naar kleur. De vroegste 
organisatievorm was een kleine 
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groep zonder duidelijke leider, zoals 
een straatbende (rood), gevolgd 
door een organisatiestructuur 
waarbij vooral in goed en kwaad 
wordt gedacht, zoals religieuze en 
onderwijsinstellingen (amber). De 
opvolger is de oranje organisatie, 
waaronder vooral multinationals 
vallen die zich laten leiden door 
prestaties. En dan zijn er nog organi- 
saties die de klassieke piramide-
structuur combineren met een 
maatschappelijke missie (groen). De 
nieuwe organisatie die Laloux 
bepleit is cyaankleurig, een soort 
blauw. Autonomie en zelfreflectie 
van de werknemers kenmerken de 
organisatie. Die zelfsturing vervangt 
de piramidehiërarchie. Over de 
werkwijze van de cyaankleurige 
bedrijven zegt hij: ‘Een directeur 
met maar vier afspraken per week in 
z’n agenda, medewerkers die zelf 
een sollicitatieprocedure afronden: 
het blijkt allemaal mogelijk.’ Plezier 

is volgens hem een sleutel voor 
succes. ‘Mensen kunnen op die 
manier hun creativiteit weer kwijt in 
hun werk, worden meer gehoord in 
hun werk en zijn niet bang om 
verbeteringen door te voeren.’

Uitdaging
Maar zelfsturing gaat verder dan 
vertrouwen in werknemers. Laloux 
bepleit bedrijven die ‘met z’n allen’ 
geleid worden. Medewerkers spreken 
mee over salarissen, sollicitaties en 
taakverdelingen. ‘Iedereen maakt in 
zijn privéleven belangrijke keuzes: 
over zijn huwelijk, hypotheek, huis. 
Waarom zouden mensen dat niet op 
de werkvloer kunnen?’ Voor Laloux 
is het de uitdaging voor managers 
om de ruimte die ze innemen vrij te 
geven. ‘In extremo betekent dat 
wanneer niemand meer echt een 
vaste taak heeft, het makkelijker is 
om iemand te hulp te schieten.’
Toch zijn er leiders nodig volgens 
Laloux. ‘Zelfsturing betekent niet 
dat er geen baas is. Er zijn juist heel 
veel bazen, bepaald door natuurlijke 
hiërarchie. Maar die ene persoon 
die alle beslissingen in zijn eentje 
neemt ontbreekt. Management- 
expert Gary Hamel heeft dit prach- 
tig omschreven: Onze huidige 
organisatiestructuren vragen te veel 
van weinigen en te weinig van de rest.’ 
Leiderschap vergt een ego dat ‘onder 
controle is’, stelt Laloux. ‘Een extreem 
goed luisterend oor naar wat er op 
de werkvloer gebeurt en het vermo-
gen te vertrouwen op anderen.’

Evenwichtig systeem
Waar Laloux vertrouwen en plezier 
bepleit in organisaties, is hij fel 
gekant tegen controle door mana-
gers. ‘Neem het declaratiegedrag. In 
traditionele bedrijven bestaat hier 
een woud van regels voor. In een 
cyaankleurige omgeving zijn er 
richtlijnen, maar doordat het voor 
iedereen inzichtelijk is wie wat 
declareert, zal het niet snel voorko-
men dat iemand voor honderden 
euro’s uit eten gaat. Het systeem 
houdt zichzelf in evenwicht. Als het 
gezond is.’ [LO]

Frédéric Laloux


