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Innovatie in de medische 
wereld: dat gaat vaak over 
geneeskundig onderzoek. 
Maar vernieuwing van het 

denken over onze gezondheid 
komt ook van andere belang-

hebbenden. Charitatieve 
instellingen ontdekken bij-

voorbeeld nieuwe vormen van 
betrokkenheid bij medisch 

onderzoek. En wat te denken 
van werkgevers die de gezond-

heid van hun werknemers 
bovenaan hun agenda stellen?
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80 | Gezonde 
nier op maat

Nog zijn mensen met 
nierfalen afhankelijk van 
dialyse of transplantatie 
om in leven te blijven. 
Toch wordt er gewerkt 
aan een oplossing: de 
regeneratieve genees-
kunde houdt zich bezig 
met de ontwikkeling van 
een gezonde nier door 
lichaamseigen cellen op 
te kweken. 

82| Tweede kans 
in je werk

Mensen met een belas-
tend beroep doen er 
goed aan zich tijdig op 
een tweede loopbaan te 
oriënteren. En waarom 
niet al tijdens het huidige 
dienstverband? Bij Brand-
weerkorps Amsterdam-
Amstelland raken mede-
werkers niet uitgeblust – 
dankzij gerichte loop-
baanondersteuning.

84 | Platteland 
helpt afweer

89 | Kopie beter 
dan origineel?
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Biosimilars zijn alterna-
tieve geneesmiddelen 
die goedkoper zijn dan 
generieke medicatie, 
maar dezelfde werking 
hebben. Ook zorgen ze 
ervoor dat méér mensen 
eerder toegang hebben 
tot innovatieve thera-
pieën, zoals tegen kan-
ker. Tien vragen en het 
antwoord.

Kinderen die op een 
boerderij opgroeien, 
lijden minder vaak aan 
astma dan kinderen uit 
de stad. Dat heeft te 
maken met onbewerkte 
koemelk, boerderijstof 
en parasitaire wormen. 
Het Longfonds bundelt 
het onderzoek naar 
preventie van astma in 
de kinderjaren.
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Internist-nefroloog prof. dr. Ton 
Rabelink van het Leids Univer- 
sitair Medisch Centrum voert 
het onderzoek naar deze innova-
tieve techniek aan. Hij is enthou-
siast over de perspectieven.

Wat is de potentie van regenera-
tieve geneeskunde?
‘Mensen worden ouder en hebben 
soms zes tot zeven ziektes tegelijk. 
Dat maakt de behandeling van ziek-
ten complex en duur voor de maat-
schappij. Ik wil kijken naar het 
onderliggende mechanisme dat al 
die ziektes veroorzaakt: het herstel-
lend vermogen van onze cellen. Als 
je de cellen van organen vitaal kunt 
houden – want veroudering is dat je 
dat vermogen verliest – dan ga je 
langer mee, heb je minder orgaan-
schade en word je gezonder ouder.’

Interview

‘Een radicale verandering 
voor de gezondheidszorg’

‘Van kennis tot toepassing 
duurt zeker twintig jaar’
prof. dr. Ton Rabelink

Nieronderzoek 
3.0
Nieuwe nieren bouwen en 
beschadigde nieren repare-
ren. Nu nog toekomstmuziek, 
maar deze vorm van  
regeneratieve geneeskunde 
kan straks een oplossing zijn 
voor nierfalen. Als het aan 
een groep onderzoekers ligt, 
krijgen nierpatiënten een 
nier op maat, van lichaams- 
eigen cellen. 

Artsen die op dit moment nier- 
patiënten willen helpen, kunnen 
weinig meer dan symptomen 
bestrijden en behandelen – bijvoor-
beeld door dialyse of een transplan-
tatie. Maar een groep Nederlandse 
en internationale wetenschappers 
wil nierfalen het liefst kunnen gene-
zen. De groep is – onder de naam 
‘regenerative medicine crossing  
borders’, kortweg RegMed XB – 
begin 2017 van start gegaan. Gene-
zing is mogelijk, stelt de groep, die 
onder leiding staat van prof. dr. Ton 
Rabelink (58). Dat komt door de 
zogenaamde regeneratieve genees- 
kunde.
Regeneratieve geneeskunde – ook 
wel vervangingsgeneeskunde 
genoemd – richt zich op het herstel-
len van beschadigd weefsel, of het 
aanmaken van nieuw, gezond  
weefsel. Dat gebeurt door het zelf-
herstellend vermogen van het 
lichaam aan te spreken. Hierin  
spelen stamcellen een centrale rol. 
Deze ‘moedercellen’ zijn nog niet 
uitgegroeid en kunnen zich nog tot 
allerlei typen cellen ontwikkelen. 
Stamcellen regelen ook de groei van 

nieuwe cellen. Door uit te zoeken 
hoe stamcellen in de nier werken en 
hoe ze zijn te stimuleren om op het 
juiste moment het juiste type niercel 
aan te maken, wil de regeneratieve 
nefrologie de nierfunctie herstellen. 
Dat moet leiden tot wat Rabelink 
een ‘nier op maat’ noemt.

Sluitstuk
Dat zou het sluitstuk zijn van een 
eeuw ontwikkelingen in nieronder-
zoek. De eerste doorbraak staat op 
naam van een andere Nederlandse 
arts. De internist Willem Kolff ont-
wikkelde in de jaren veertig, toen 
nierpatiënten nog aan hun aandoe-
ning overleden, een eerste dialyse-
apparaat, dat werkte. In de decennia 
die daarop volgden, kwam dialyse 
beschikbaar voor alle nierpatiënten. 
Hoewel het apparaat levens redt,  
is de behandeling voor patiënten  
erg zwaar. Zowel emotioneel –  
patiënten zijn aan dialyse zeker drie 
dagen per week kwijt – als fysiek:  
de bijwerkingen zijn heftig en het 
apparaat filtert slechts een klein 
gedeelte van de afvalstoffen uit het 
bloed. Uiteindelijk overlijdt jaarlijks 
één op de zes dialysepatiënten.
Patiënten vestigen sinds 1966, als 
deze ingreep voor het eerst in 
Nederland slaagt, hun hoop op een 
niertransplantatie. Maar daar zitten 
ook haken en ogen aan. Donor- 
nieren gaan meestal niet een leven 
lang mee. Een nier van een over- 
leden donor blijft gemiddeld tien 
jaar functioneren, die van een 
levende 20 tot 25 jaar. Voorwaarde is 
bovendien dat de donornier niet 
wordt afgestoten door het lichaam. 
Daarvoor zijn levenslang zware 
afweeronderdrukkende medicijnen 
nodig, met vervelende bijwerkingen. 
Als de nier toch wordt afgestoten, is 

dialyse vooralsnog het enige alter-
natief. Vijftig jaar lang zijn dit al de 
enige opties voor patiënten.

Draagbare kunstnier
Voordat nieuwe nieren op maat te 
maken zijn, is er nog een innovatie 
met impact op het leven van patiën-
ten: de draagbare kunstnier. Dat 
kleine apparaat maakt het gemak-
kelijker voor patiënten om hun  
dialyse buiten het ziekenhuis te 
doen. In 2015 is een eerste laborato-
riumversie van de draagbare kunst-
nier afgerond. Daarna volgden de 
eerste tests in het lab, om na te gaan 
of de kunstnier goed en veilig func-
tioneert, aldus een woordvoerder 
van de Nierstichting. Door het 
gebruiksgemak moet die vinding  
de impact van thuisdialyse op het 
leven van de patiënt minimaliseren, 
stelt hij. ‘Dit vormt de opmaat naar 
een prototype van de draagbare 
kunstnier, dat geschikt is voor klini-
sche tests door een kleine groep 
nierpatiënten.’

‘Weefsel uitkleden’
Op lange termijn zijn alle ogen 
daarom gericht op de nier op maat. 
Rabelink ontwikkelt op dit moment 
uit leeggespoelde nieren een zoge-
naamde ‘weefselsteiger’, waarop de 
stamcellen geplaatst worden. Uit  
die stamcellen moet nieuw nier-
weefsel groeien, dat omdat het 
lichaamseigen materiaal betreft, 
niet wordt afgestoten. De uitdaging 
nu is de techniek te ontwikkelen  
om de juiste niercellen op de juiste 
plaats te krijgen. De wetenschap-
pers hopen die techniek in te zetten 
om de komende decennia met 
lichaamseigen stamcellen nieuwe 
nieren te kweken in hun laborato-
rium. [NQ]

RegMed XB is een samen-
werking van de onder-
zoeksinstituten van zes  
universiteiten (die van Maas-
tricht, Eindhoven, Utrecht en 
Leiden en in België de uni-
versiteit van Leuven en het 
Vlaams Instituut voor 
Biotechnologie). Goede doe-
len, zoals de Nierstichting, 
Diabetesfonds, Reumafonds 
en Diabetes Onderzoek 

Nederland hebben een cen-
trale rol in de ontwikkeling en 
ook de overheid is betrokken. 
RegMed XB richt zich op  
drie thema’s: het bouwen van 
nieuwe nieren, het ontwikke-
len van een therapie tegen 
diabetes type 1 en het  
vormen van kraakbeen- 
implantaat voor mensen met 
artrose.

Brede samenwerking

U wilt dit concept vertalen naar 
het ontwikkelen van een nier op 
maat met lichaamseigen cellen. 
Die wordt op zijn vroegst over 
dertig jaar verwacht. Wat maakt 
dat er zoveel tijd nodig is?
‘In 2006 is ontdekt dat je cellen 
kunt herprogrammeren via de 
DNA-codering. Daardoor kun je van 
bijvoorbeeld een huidcel een stam-
cel maken. En daar kun je weer 
allerlei cellen van maken, zoals nier-
cellen. Lang leek het maken van 
nieuw nierweefsel vergezocht. Maar 
in 2015 heeft onze onderzoekspart-
ner in Australië ontdekt dat je van 
een eigen huidcel ook eigen nier-
weefsel kunt maken. Die technieken 
zijn veelbelovend. Maar iets wat in 
een muis werkt, is nog geen product 
dat je direct bij de mens kunt 
gebruiken. Zo moeten we in staat 
zijn om op grote schaal niercellen te 
kweken: voor één nier zijn bijvoor-
beeld wel 9 miljard niercellen 
nodig. Ook moet het product veilig 
zijn, aan allerlei kwaliteitscriteria 
voldoen en op grote schaal reprodu-
ceerbaar zijn. Er zijn veel kleine tus-
senstappen nodig om van kennis tot 
toepassing te komen. Om daar te 
komen, hebben we nog wel twintig 
tot dertig jaar nodig.’

Wat is de impact van regenera-
tieve geneeskunde op de 
gezondheidszorg?
‘Regeneratieve geneeskunde is  
niet alleen bij nieren onderwerp 
van onderzoek, maar ook bij onder 
meer diabetes, dementie en hart-
ziekten. Als mensen hierdoor 
gezond ouder kunnen worden,  
zal dat een radicale verandering 
betekenen voor de gezondheids- 
zorg die de samenleving veel kan 
opleveren.’ [NQ]

Regeneratieve geneeskunde
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Méér collageen! 
Als u denkt dat collageen enkel werkt voor rimpels, dan zit 
u er helemaal naast! Of u nou last heeft van huidproblemen, 
een hoge bloeddruk of zelfs problemen met afvallen, Collagen 
Ultra helpt. Het doet zijn werk zowel aan de binnenkant, als 
aan de buitenkant van het lichaam. 

Het artrose wonder 
vanuit de zee!
Pernol’s hoofdingrediënt is een olie 
gemaakt van een speciale groene 
mossel uit Nieuw-Zeeland. Ook wel 
de ‘Green Lips Mussel’ genoemd. 
Dit revolutionaire product verlicht 
gewrichtspijnen en helpt ontstekingen 
te verminderen. Daarnaast geeft het je 
de mogelijkheden om je mobiliteit en 
levenskwaliteit weer terug te krijgen! 
Geniet van het leven. 

’s-Werelds populairste 
vetverbrander!
Europa’s nummer één slimming tabletten zijn een effectieve 
manier om u te helpen met afvallen, maar ook om u snel en 
makkelijk goed te voelen. Thin Tabs produceren energie en 
geven een boost aan uw metabolisme. Dit zorgt ervoor dat u 
niet alleen afvalt, maar ook goed in uw vel zit! 

Niet langer last van 
prostraatproblemen
Dit ongelofelijke nieuwe product helpt u binnen 
no-time af van ongemakken zoals nachtelijke 
toiletbezoekjes, pijnlijk urineren en een gevoel 
constant een volle blaas te hebben. ProstEase Plus 
verlost u van alle symptomen van een vergrote 
prostaat waar miljoenen mannen in stilte onder 
lijden. Puur gemaakt van natuurlijke ingrediënten.De beste visolie van de wereld! 

Van RedKrill is er bij meerdere onderzoeken aangetoond 
dat het vele malen effectiever is dan alle andere 
visoliesoorten, om de gezondheid op peil te houden. De 
verschillen zijn gigantisch. Het is wel 300 keer effectiever 
dan bijvoorbeeld standaard omega 3 olie, 3 keer beter dan 
zalmolie en wel 500 keer werkzamer dan schelvisleverolie. 

Bevrijd uzelf van 
artritispijn!  
JointEase Plus is al tien jaar bezig 
met het perfectioneren van hun 
formule. Daarvoor zijn de meest 
vooruitstrevende onderzoeken 
uitgevoerd en maken ze gebruik 
van de modernste technologieën. 
Met 22 actieve vitaminen, 
mineralen en natuurlijke extracten, 
zorgt het ervoor dat u geweldige 
resultaten bereikt in de strijd tegen 
de gevolgen van artritis. 

Tip 1

Tip 4

Tip 6

Tip 5

Tip 3

Tip 2

w gezondheid moet u koesteren en soms een 
beetje helpen. Wij hebben zes producten voor 
u op een rij gezet die u helpen bij een goede 
gezondheid. Alle producten zijn te bestellen via 
0229-218867 of www.naturesrange.nl

Bestel deze producten via 0229-218867 of www.naturesrange.nl (vermeld code 2803 bij uw bestelling)
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Blussen en bijscholen
nog geen idee heeft wat hij wil kan 
een training volgen of bezoekt een 
door de brandweer georganiseerde 
bedrijvenmarkt. Hokke: ‘Dit alles 
hebben we gaandeweg pas bedacht.’

Over de drempel
Hoewel de afspraken landelijk 
gemaakt zijn, zijn de lokale korpsen 
verantwoordelijk voor de uitvoe-
ring. Brandweerkorps Amster-
dam-Amstelland is koploper en 
wordt inmiddels door bedrijven uit 
verschillende sectoren gevraagd om 
hun ervaringen te delen. Ter inspira-
tie, en zelfs ook als model. ‘De 
metaalelektro, scheepvaart, de afde-
ling handhaving bij de gemeente; 
allemaal zitten ze met hetzelfde pro-
bleem. Ik begrijp dat de drempel om 
hiermee te beginnen hoog is, wij 
moesten ook die hobbel over. Als je 
geen gericht HR-beleid ontwikkelt 

Werkgevers hebben 
een HR-beleid nodig 
dat intrinsieke motivatie 
en verlaging van stress 
helpt ontwikkelen. Dat 
stelt Raymond Monti-
zaan (38), onderzoeker 
aan Research Centre 
for Education and the 
Labour Market (ROA) 
van Maastricht  
University. Montizaan  
is gepromoveerd op 
onderzoek naar de  
verandering van het 
pensioensysteem op 
de arbeidsmarkt. Uit 

het onderzoek blijkt 
onder meer dat de  
verhoging van de  
pensioenleeftijd  
demotiveert en leidt tot 
mentale gezondheids-
problemen. Volgens 
Montizaan is het nood-
zakelijk dat werkgevers 
zich daarvan bewust 
zijn. ‘Zoals het al 
gewoon is om blijvend 
te investeren in mense-
lijk kapitaal, zouden 
werkgevers hun mede-
werkers ook veel  
meer de mogelijkheid 

moeten bieden om 
zichzelf te ontwikkelen. 
Dat motiveert en zorgt 
dat mensen langer in 
dienst blijven.’ De  
ideale omscholings-
leeftijd is maximaal 45 
jaar, aldus Montizaan. 
‘Vanaf 35 jaar begint in 
feite de leeftijdsdiscri-
minatie op de arbeids-
markt. Een 50-jarige 
met tien jaar werkerva-
ring heeft 40 procent 
minder kans om aan- 
genomen te worden 
dan een 35-jarige met 

evenveel werkervaring.’ 
Discriminatie met 
betrekking tot bijscho-
ling begint op latere 
leeftijd dan bij omscho-
ling. Montizaan: ‘Het 
betreft hier een verschil 
tussen investeren met 
het idee dat de werk- 
nemer bij de werkgever 
blijft, versus investeren 
en het zoeken van een 
nieuwe baan. In het 
laatste geval wordt er 
meer gediscrimineerd.’

Brandweerkorps Amsterdam- 
Amstelland pioniert met  
een uniek tweede-loopbaan-
beleid, waar menig bedrijf  
van kan leren. Werknemers 
worden opgeleid of gecoacht 
naar een nieuw beroep, om  
te voorkomen dat ze aan het 
einde van hun termijn zonder 
werk komen te zitten.

‘Wat medewerkers écht motiveert.  
Daarin moet je investeren’

komt dat je duur te staan. Het ver-
zuim neemt toe of mensen gaan 
afvloeien via de WIA. Bovendien wil 
je niet dat mensen op zo’n manier 
afscheid nemen. Soms verbaast het 
me dat we tegen beter weten in blij-
ven doorgaan met verouderd beleid. 
Ik wil ervoor pleiten alle mensen 
met een intensief beroep een 
tweede loopbaan te laten kiezen. 
Neem huisartsen, of advocaten – ook 
dat zijn professionals die na verloop 
van tijd ‘op’ kunnen raken. Maak het 
bespreekbaar, zorg dat mensen een 
tweede kans krijgen op de arbeids-
markt.’ Hokke ziet dat deze aanpak 
werkt. ‘Natuurlijk, niet iedereen 
staat ervoor open, maar het is een 
cultuurverandering en dat gaat 
nooit snel. Eerst moesten wij onze 
medewerkers zelf uitnodigen voor 
een gesprek, inmiddels zijn er al 
mensen die ons bellen.’  [AB]

Kapper, kunstschilder, jurist,  
muskusrattenbestrijder, bouwkun-
dige, skileraar en duikinstructeur. 
Het is maar een greep uit de beroe-
pen en opleidingen die brandweer-
lieden in hun tweede loopbaan 
beoefenen. Projectleider Marianne 
Hokke (59) is enthousiast over het 
beleid, waarvan nog maar kort  
geleden ‘niemand wist wat ze ermee 
aan moesten’. 
Brandweerlieden hadden tot 2006 
het recht om op hun 55ste met ver-
vroegd pensioen te gaan. De kosten 
van dit systeem werden te hoog. 
Afgesproken is dat medewerkers die 
vanaf 2006 is dienst kwamen bij de 
brandweer en in de uitrukdienst 
werkzaam zijn, maximaal twintig 
jaar het zware beroep mogen uitoe-
fenen. Zo ontstond het idee voor het 
tweede-loopbaanbeleid. ‘Medewer-
ker en werkgever hebben de geza-
menlijke verplichting om binnen 

twintig jaar een tweede loopbaan te 
vinden’, licht Hokke toe. ‘Organisa-
ties werken niet echt met tweede 
loopbanen, het idee was redelijk 
nieuw en daarom heel spannend. In 
het begin hebben we moeten zoe-
ken naar de praktische uitvoering 
van het plan. Het is pionieren 
geweest en dat is het nog steeds.’

Maatwerk leveren
Alle nieuwe medewerkers die vanaf 
2006 in dienst zijn gekomen van 
Brandweer Amsterdam-Amstelland 
vallen onder het tweede-loopbaan-
beleid. Afgesproken is dat medewer-
kers de eerste tien jaar van hun 
dienstverband investeren in werken 
bij de brandweer. Na tien jaar gaat 
het tweede-loopbaanbeleid actief 
van start. Brandweermedewerkers 
krijgen jaarlijks een uitnodiging 
voor een loopbaangesprek en vol-
gen op kosten van hun werkgever 
een opleiding. Ook zijn er startende 
ondernemers en zzp’ers voor wie de 
brandweer een coach regelt. Wie 
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‘Na de eerste tien  
jaar volgt een  
loopbaangesprek en 
een opleiding’

Gezond met pensioen
Stoppen met werken is 
niet per definitie slecht 
of goed. Mensen met 
fysiek zware beroepen 
krijgen na hun  pensio- 
nering relatief vaak last 
van aandoeningen 
zoals obesitas en  
diabetes. Dat blijkt  
uit onderzoek van  
Raymond Montizaan 
van ROA (zie elders in 
dit artikel). Het lijkt 
erop dat hun beroep 
hen fit houdt; als zij 
daarmee ophouden 
zullen ze minder bewe-

gen en krijgen leefstijl-
gerelateerde gewoon-
ten greep op hun 
gezondheid. Daar staat 
tegenover dat ze er na 
hun pensioen cognitief 
wel op vooruit gaan. 
Dat geldt weer niet 
voor hoger opgeleiden. 
Aan de andere kant 
worden zij na hun pen-
sioen juist fysiek fitter 
omdat ze niet langer 
hun veelal zittende 
werk hoeven uit te 
oefenen.
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Astma

Er hangt iets       interessants in de lucht
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Patiënten willen toegankelijke 
en effectieve oplossingen voor 
hun longziekte. Het Longfonds 
besloot niet te wachten maar zelf 
de regie ter hand te nemen. Vol-
gens directeur Michael Rutgers 
moet het ‘sneller, met meer 
resultaten, op kortere termijn’.

‘Het Longfonds vertegenwoordigt 
meer dan een miljoen mensen met 
een longziekte, dus we weten wat er 
speelt’, vertelt directeur Michael 
Rutgers (61) van het Longfonds. ‘Een 
veel gehoorde wens van mensen 
met astma is: ik hoop dat mijn kinde-
ren er nooit mee te maken krijgen. 
Het Longfonds streeft daarom naar 
A World Without Asthma.’

Omdraaien
Van oudsher doen wetenschappers 
onderzoek en dienen ze daar voor-
stellen voor in bij financiers, zoals de 
farmaceutische industrie, fondsen 
en patiëntenorganisaties. In 2015 
besluit het Longfonds dat radicaal 

anders aan te pakken. ‘We hebben 
het omgedraaid en de vraag van de 
patiënt – vind iets dat bescherming 
biedt tegen astma bij kinderen – als 
leidraad genomen. Vervolgens heb-
ben we doelgericht in kaart gebracht 
welke middelen en methoden er zijn 
om dat te bereiken. Daarvoor heb-
ben we onderzoekers uit verschil-
lende landen bij elkaar gebracht. 
Door internationaal de kennis en 
krachten te bundelen, kunnen we 
sneller tot resultaten komen.’

Startkapitaal
Het initiatief leidde tot de lancering 
van Longfonds Accelerate, een resul-
taatgericht internationaal samen-
werkingsprogramma. Onderzoekers 
van academische topinstituten, art-
sen, longpatiënten en maatschappe-
lijke partners werken daarin inten-
sief samen, onder regie van het 
Longfonds. ‘Dankzij de aanzienlijke 
nalatenschap van een longarts had-
den we een mooi startkapitaal’, ver-
telt Rutgers. ‘Ons doel is net zolang 
door te gaan tot we iets hebben voor 
astmapreventie. En de ambitie is dat 
die oplossing er is vóór 2024.’

Producten vermarkten
Het onderzoek moet producten 
opleveren die astma kunnen voor-
komen. Van speciaal babymelk-
poeder tot afgeleide producten van 
boerderijstof en parasitaire wor-
men. ‘De opbrengsten daarvan 
vloeien weer terug naar Longfonds 
Accelerate, zodat we kunnen blijven 
investeren in onderzoek. Ook in de 
vermarkting van die producten 
nemen we zelf de regie. De tijd dat je 
als gezondheidsorganisatie alleen 
róept “astma de wereld uit” is voor-
bij. Onze aanpak, met een degelijk 
plan, fair medicine en een door-
dachte business case is nieuw. Maar 
het werkt: we merken nu al dat dit 
ook andere financiers aantrekt.’ 
[NQ]

Astma is niet te genezen. Maar 
wellicht wél te voorkomen. Het 
Longfonds bundelt daarvoor de 
krachten van onderzoekers uit 
vijf landen. De oplossingen 
komen uit onverwachte hoeken: 
van zo min mogelijk bewerkte 
melk tot boerderijstof en  
parasitaire wormen.

Of plattelandslucht gezond is voor 
een mens, daarover lopen de menin-
gen uiteen. Het stof dat in stallen 
hangt, de hogere concentraties van 
allerlei bacteriën op de boerderij en 
niet-gepasteuriseerde koemelk zijn 
niet per se een hygiënische cocktail. 
Maar ze helpen wel het afweersys-
teem van jonge kinderen te trainen. 
‘Ons afweersysteem is gemaakt  
om ziekteverwekkers – die binnen-
komen via de longen, onze huid  
en ons maag-darmsysteem – buiten 
te houden of te verdringen’, vertelt 
onderzoeker dr. Hermelijn Smits 
(47). ‘Maar je wilt voorkomen dat het 
tegen elke lichaamsvreemde stof 
met grof geschut tekeergaat. Om 
immuuntolerantie op te bouwen,  
is het van belang het afweersysteem 
in de eerste levensjaren veel oefen-
materiaal aan te bieden. Zo leert het 
wanneer het wel of niet in werking 
moet treden.’

Gezonde buitenlucht
Astma is een “multifactoriële” 
ziekte. Dat betekent dat verschil-
lende factoren een rol spelen, waar-
onder erfelijkheid, luchtweginfec-
ties en allergie. Die factoren 
verklaren echter niet waarom het 
aantal patiënten de laatste decennia 
zo sterk toeneemt. En: niet overal. 
‘Er zijn wereldwijd grote verschillen 
in hoe vaak astma voorkomt’, vertelt 
Smits. ‘Dat is een goed vertrekpunt 
om te kijken of omgevingsfactoren 
van invloed zijn op astma.’ Twee 
belangrijke aanwijzingen maken 
duidelijk dat het platteland een  

Interview

‘Van onderzoek  
naar business case’

gunstige invloed heeft op bescher-
ming tegen astma. ‘In traditionele 
landbouwgemeenschappen, zoals 
bij de Amish in de Verenigde Staten 
en in kleine familieboerderijdorpen 
in Duitsland en Zwitserland, komt 
astma nauwelijks voor. Tegelijker- 
tijd is er juist een grote toename  
te zien in gebieden met veel ver- 
stedelijking.’

Bescherming tegen ziekte
Grote studies onderschrijven het 
verband tussen omgeving, afweer-
systeem en de kwetsbaarheid voor 
astma en allergieën. ‘Zo blijkt dat 
kinderen die in het eerste levensjaar 
veel in de stal komen, aantoonbaar 
minder astma en allergieën hebben’, 

vertelt Smits. Een ander onderzoek 
laat hetzelfde effect zien bij kinde-
ren die na de borstvoedingsperiode 
onbewerkte koemelk te drinken krij-
gen. ‘Die onbewerkte koemelk heeft 
een gunstige invloed op het opvoe-
den van het afweersysteem en de 
samenstelling van de micro-organis-
men in de darmen, ook wel com-
mensalen genoemd. Kinderen die 
daar op een natuurlijke manier aan 
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worden blootgesteld, blijken beter 
beschermd. Helaas neemt het aantal 
en de diversiteit van commensalen 
in het lichaam in stedelijke gebieden 
juist af. Dat bracht ons op het idee 
om te onderzoeken of er manieren 
zijn waarop we het afweersysteem 
toch kunnen versterken.”
Het Longfonds bracht onderzoeks-
groepen uit vijf landen bijeen die 
zich met dit onderwerp bezighou-
den in het Longfonds Accelerate- 
programma (zie kader). Het consor-
tium A World Without Asthma, geleid 
door Smits, heeft tot doel om vóór 
het jaar 2024 preventie mogelijk te 
maken met een product dat ouders 
laagdrempelig kunnen verkrijgen 
voor hun baby of dreumes. Om niet 
op één paard te wedden, onder-
zoekt het consortium verschillende 
routes. 

Babymelkpoeder
De eerste methode is het preven-
tieve effect van onbewerkte boerde-
rijmelk. Smits: ‘We hebben een spe-
ciaal babymelkpoeder gemaakt van 
onbewerkte melk waar de schade-
lijke bacteriën uit gehaald zijn. Dat 
wordt nu getest in een groep van 
2.700 Duitse kinderen vanaf zes 
maanden tot hun derde verjaardag. 
De ene helft krijgt het speciale melk-
poeder, de andere helft krijgt 
gewone melk. Als de kinderen vijf 
jaar zijn, kijken de onderzoekers 
hoeveel kinderen astma hebben 
ontwikkeld, en of dat significant 
minder is in de groep die het melk-
poeder heeft gehad. Dan kunnen we 
ook met zekerheid iets zeggen over 
het positieve effect van het 
babymelkpoeder.’ 
Niet voor alle kinderen zal de boer-
derijmelk voldoende zijn om astma 
te voorkomen. Sommigen lopen, 
bijvoorbeeld doordat astma al in de 
familie voorkomt, een hoger risico. 
Smits werkt daarom met haar 
onderzoeksgroep in Leiden aan een 

Het leven is goed 
op de boerderij 
- ook voor de 
luchtwegen

‘Kinderen in steden  
bouwen minder  
natuurlijke weerstand op.  
De uitdaging is hun  
afweersysteem te trainen’

‘We gaan net zo lang  
door tot we astma  
kunnen voorkomen’
Michael Rutgers
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Astma

diagnostische test die al in de baby-
tijd kan aangeven welke kinderen 
baat hebben bij aanvullende thera-
pieën. ‘Deze voorspellende test 
werkt via genexpressie. Door te kij-
ken naar hoe de genen reageren, 
kunnen we inschatten of de boerde-
rijmelk gaat helpen of dat een kind 
extra ondersteuning nodig heeft.’

Synthetisch medicijn
Boerderijstof zou voor die onder-
steuning in aanmerking kunnen 
komen. ‘Uit onderzoek weten we dat 
kinderen die op een boerderij 
opgroeien, aanmerkelijk minder 
ernstige luchtweginfecties hebben 
in hun eerste levensjaar. En daar-
door is de kans weer lager om later 
astma te ontwikkelen. Er hangt dus 
iets interessants in de lucht’, lacht 
Smits. ‘We weten echter nog niet wat 
het mechanisme is dat leidt tot dit 
beschermende eff ect. Als we dat 
blootleggen, kunnen we bepaalde 
delen van boerderijstof synthetisch 
namaken. Het is natuurlijk niet 
mogelijk om allemaal weer op de 
boerderij te gaan wonen. Maar als 
we de stof kunnen destilleren die 
het beschermende eff ect geeft, kun-
nen we die wel gaan aanbieden.’

Darmfl ora
Andere routes staan nog in de kin-
derschoenen. Zo vindt er onderzoek 
plaats naar de eff ecten van een aan-

Astma
de feiten

600.000
mensen in Nederland hebben astma

1 miljard euro
bedragen de kosten voor astma: 

216 miljoen euro aan zorgkosten en
828 miljoen euro door ziekteverzuim. 
Astma heeft daardoor ook een grote 

impact op de maatschappij.

kinderen belanden jaarlijks in het 
ziekenhuis met hevige benauwdheid 

door astma

100.000 
kinderen hebben astma. 

Hiermee is astma de grootste 
chronische kinderziekte

32.000 
kinderen krijgen jaarlijks 

de diagnose astma. 
Dat zijn er 88 per dag

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

gepast vezelrijk dieet op de relatie 
tussen darmfl ora en gezonde lon-
gen. En dan zijn er nog de parasi-
taire wormen. ‘Ook hier weten we 
uit onderzoek dat wormen – die 
vroeger altijd in onze darmfl ora 
aanwezig waren – gunstige eff ecten 
hebben op het immuunsysteem en 
op weefselcellen in de longen’, legt 
Smits uit. ‘Daarom vindt er nu fun-
damenteel onderzoek plaats, dat wil 
zeggen nog niet op mensen, om te 
kijken of parasitaire wormen ook 
eff ect kunnen hebben bij het voor-
komen van astma.’
Hermelijn Smits is ervan overtuigd 
dat het consortium de komende 
jaren grote vooruitgang zal boeken. 
‘Het Longfonds wil de vertaalslag 
maken van onderzoeksresultaten 
naar concrete toepassingen in de 
praktijk. Dat heet translationeel 
onderzoek. Alles is gericht op het 
beschermen van jonge kinderen 
tegen de ontwikkeling van astma. 
Dat is een gedurfde aanpak, waar 
ik in geloof.’ [NQ]

‘Speciaal babymelkpoeder 
kan een eenvoudige oplossing 
zijn om kinderen al vroeg 
te beschermen tegen astma’

Dr. Hermelijn 
Smits: 
’Onbewerkte 
koemelk heeft 
een gunstige 
invloed op 
het afweer-
systeem’

ziekte-
verzuim

80%

4.000

zorg-
kosten
20%
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Oncologische geneesmiddelen zijn 
steeds effectiever. Maar ze zijn  
ook duurder, en worden vaker in 
combinatie voorgeschreven door 
artsen. Gelukkig zijn er goedkope 
alternatieven – zoals biosimilars.  
Is dit een revolutie in de oncologie?

2
‘Een gelijkwaardige 
kopie’: wat 
houdt dat in? 
Biosimilars zijn nagenoeg 
gelijk, maar niet identiek aan 
het biologische merkmiddel. 
Dit komt omdat biologische 
middelen gemaakt worden met 
behulp van levende cellen. Ook 
het origineel kent daardoor 
per productiegang minieme 
verschillen.

3
Wat maakt biosimilars 
zoveel goedkoper?
Bij medicijnontwikkeling, en 
dus ook bij biologicals, bestaat 
het belangrijkste onderdeel  
uit grootschalig en herhaald 
patiëntenonderzoek voor elke 
indicatie. Daarmee toont de 
merkfirma (ook wel innovator 
genoemd) aan dat het middel 
veilig en effectief is. Die patiënt- 
onderzoeken zijn duur en tijd-
rovend. Het ontwikkelen van 
een innovatief biologisch mid-
del duurt vijf tot tien jaar, en 
kost al gauw 1 miljard euro. Om 
dat terug te verdienen, krijgt de 
innovator tijdelijk een monopo-
lie op de verkoop. De biosimi-
lar-producent hoeft echter 
alleen de werkzame stof na te 
maken en te bewijzen dat zijn 
middel vergelijkbaar is met het 
origineel. Dat kan grotendeels 
in het laboratorium: de werk-
zaamheid en veiligheid van de 
stof bij patiënten zijn namelijk 
al bewezen. Het is alleen vereist 
bij een kritische indicatie, die 
dan een voorbeeldfunctie 
heeft. Patiëntenonderzoek 
maakt bij biosimilars daarom 
maar een relatief klein deel uit 
van het ontwikkeltraject.

1
Wat zijn biosimilars?
Een biosimilar is een gelijk-
waardige kopie van een inno-
vatief biologisch geneesmiddel 
(biological genaamd). Net als 
generieke geneesmiddelen 
heeft een biosimilar dezelfde 
werkzame stof als het oor-
spronkelijke middel en is het 
net zo veilig. Het verschil: de 
prijs ligt veel lager. Maar er is 
ook een verschil met generieke 
geneesmiddelen. Een biosimi-
lar kent een veel complexere 
structuur. Ter vergelijking: een 
biologisch middel telt al snel 
20.000 atomen, terwijl een 
middel als aspirine er 20 heeft.

Net zo effectief, 
maar een  
stuk goedkoper

Medicatie
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4
Mag zo’n biosimilar 
zomaar op de markt 
worden gebracht?
Niet zonder beoordeling van 
het Europees geneesmiddelen-
bureau EMA. Omdat biosimi-
lars niet identiek maar gelijk-
waardig zijn aan het origineel, 
vindt er altijd een beoordeling 
plaats voor er een handelsver-
gunning wordt afgegeven. Het 
geneesmiddelenbureau bekijkt 
of er geen signifi cante verschil-
len zijn in kwaliteit, veiligheid 
en eff ectiviteit ten opzichte van 
het originele product. Wel geldt 
daarna indicatie-extrapolatie 
voor de biosimilar. Dat bete-
kent dat als het middel werkt 
bij de ‘voorbeeldindicatie’, dat 
dan verwacht mag worden dat 
het ook bij de andere indicaties 
van het merkmiddel werkt en 
ook zodanig voorgeschreven 
mag worden.
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9
Wat vinden patiënten 
van biosimilars?
Patiënten willen in de eerste 
plaats een middel dat werkt 
tegen hun ziekte. Starten met 
een biosimilar vormt daarom 
over het algemeen geen pro-
bleem: het gaat om de werk-
zame stof en niet om het merk. 
Bestaande patiënten overzet-
ten is lastiger: het schort nog 
aan betrouwbare en patiënt-

vriendelijke informatievoor-
ziening. Daardoor treedt 

vaak het nocebo-eff ect 
op. Dit is een broertje 

van het placebo-ef-
fect: klachten ont-
staan of vererge-
ren door 
negatieve ver-
wachtingen over 

een behandeling. 
Het woord ‘goedko-

per’ geeft patiënten 
het idee dat de werking 

of veiligheid minder is.

 6
Hoe groot is de markt van oncologische 
biosimilars?
Enorm. Zo staan er drie oncologische blockbusters waarvan 
het patent is vervallen of binnenkort vervalt in de top-25 
geneesmiddeluitgaven 2016. Ter illustratie: trastuzumab 
(immunotherapie bij borstkanker en maagkanker) kost Neder-
land 77 miljoen euro per jaar, rituximab (bij ernstige actieve 
reumatoïde artritis) 63 miljoen euro per jaar en bevacizumab 
(bij uitgezaaide vormen van kanker en off -label bij de oog-
ziekte natte maculadegeneratie) 58 miljoen euro. Die kosten 
kunnen met biosimilars minimaal tot de helft worden terugge-
bracht. En er komen nog veel meer biosimilars aan.

10
Wat is er nodig om 
biosimilars aan 
hun opmars te laten 
beginnen?
Voorlichting aan oncologen is 
van groot belang. Ook het ont-
wikkelen van goede patiënten-
informatie in samenwerking 
met patiëntenverenigingen kan 
veel drempels slechten. Daar 
wordt al een begin mee 
gemaakt. Zo werken artsen, 
ziekenhuisapothekers en ver-
pleegkundigen steeds vaker 
samen om een overstap goed te 
begeleiden. Ook starten er  
educatieprogramma’s voor 
ziekenhuizen en artsen met 
fi nanciering van het ministerie 
van VWS. [NQ]

8
Moet iedereen dan 
over op biosimilars?
Dat hoeft niet per se. De 
belangrijkste rol die biosimi-
lars hebben is het aanjagen 
van marktwerking. Met een 
alternatief valt er wat te kiezen 
en dus ook te onderhandelen 
voor de zorginkopers, zieken-
huisapothekers en medisch 
specialisten. Nu al dalen 
de marktprijzen van merk-
middelen. 

Wat leveren 
biosimilars op?

Biosimilars houden door hun markt-
werking de oncologische gezondheids-

zorg betaalbaar, maar zorgen ook dat meer 
patiënten eerder toegang hebben tot inno-
vatieve therapieën. Bovendien vormen ze 

voor de merkproducenten een stok ach-
ter de deur om met innovaties te blij-

ven komen. Van die strategie plukt 
de patiënt uiteindelijk de 

meeste vruchten. 

7
Dat scheelt veel geld. 
Of is het een druppel 
op de gloeiende plaat?
Zeker niet. Als we niets doen, 
wordt het Nederlandse gezond-
heidszorgsysteem het duurste 
ter wereld. Enerzijds doordat 
meer mensen ouder worden en 
kanker vaker voorkomt. Maar 
ook omdat er steeds meer dure 
innovatieve immuno-, chemo- 
en gentherapieën worden ont-
wikkeld. Patiënten krijgen in 
de toekomst vaker een combi-
natie van die peperdure thera-
pieën. Daardoor lopen de 
geschatte kosten al snel op 
naar 360.000 euro per jaar per 
patiënt. Die kosten zijn niet op 
te brengen. In sommige landen 
– ook in Europa –  worden inno-
vatieve oncologische middelen 
daarom al niet meer toegelaten 
of krijgen patiënten pas als laat-
ste redmiddel toegang tot deze 
middelen.

5
Waar wachten we op?
Er zijn obstakels. Ten eerste 
zijn medisch specialisten 
gewend aan het traditionele 
ontwikkelmodel met veel 
patiëntonderzoeken. Hoewel 
het ontwikkelmodel van de 
biosimilar met weinig patiënt-
onderzoek net zo veilig is 
omdat het onderzoek een 
ander doel heeft – gelijkwaar-
digheid aantonen – ervaren 
artsen dit bewijs toch nog als 
mager. Een gevoelskwestie 
misschien, maar wel een die 
zorgt voor terughoudendheid. 
Daarnaast zijn er medisch 
specialisten die keuzes willen 
maken los van fi nanciële over-
wegingen. Bovendien durven 
zorgverzekeraars geen voor-
keur af te dwingen. Een andere 
drempel is dat er vaak al een 
vertrouwensband bestaat tus-
sen arts en merkfi rma, omdat 
die meebetaalt aan weten-
schappelijk onderzoek.
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