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Niets in het leven is belangrijker dan onze gezondheid. We zijn ons ervan 
bewust dat we lichaam en conditie zelf kunnen onderhouden, met wellness, 
sport en ontspanning. Steeds vaker halen we de faciliteiten daarvoor gewoon 
in huis, of in de tuin. Maar de echte waarde van gezondheid wordt pas 
duidelijk bij ziekte. Gelukkig staat de medische wetenschap niet stil.
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Niet roken en voldoende bewegen: daarmee houdt u uw longen langer 
gezond. Maar hoe zit het met broccoli en groene thee? Zeven luchtige 
tips van Onno van Schayck (60), hoogleraar preventieve geneeskunde 
aan de Universiteit Maastricht.

Zo houd je je longen gezond

Rook niet
Roken vergroot het risico op 
longziekten aanzienlijk. Zo is 

roken voor 90 tot 95 procent de oor-
zaak van COPD. Bij deze longziekte  
zijn de longen beschadigd en gaat het  
ademen moeilijker. Mensen die hieraan 
lijden, hebben minder energie. Long-
kanker heeft in 85 procent van de  
gevallen een relatie met roken, stelt het 
Wereld Kanker Onderzoek Fonds. 

Beweeg dagelijks
Wie regelmatig beweegt, zet 
zijn longen aan het werk. Dat 

maakt ze sterker en laat ze beter func-
tioneren. Beweeg liefst dagelijks, maar 
ten minste vijf dagen per week en mini-
maal een half uur. Dat hoeft niet per se 
fanatiek: ook fietsen en wandelen is al 
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goed. Voor mensen die al longproble-
men hebben, is bewegen eveneens aan 
te raden. Ademhalingsklachten, zoals 
benauwdheid en hoesten, kunnen  
verminderen bij wie regelmatig actief 
beweegt.

Vermijd blootstel-
ling aan fijnstof
Het inademen van vuile stof-

deeltjes kleiner dan 10 micrometer, 
verhoogt het risico op longziekten. Van 
Schayck: ‘Ga bij voorkeur niet aan een 
drukke verkeersweg en nabij verkeers-
lichten wonen. Daar hangt veel fijnstof 
in de lucht.’ Alle stofdeeltjes die zijn 
vrijgekomen door verbranding, zoals 
bij uitlaatgassen en vuilverbranding, 
zijn schadelijk. ‘Hoe kleiner de stof-
deeltjes, des te dieper ze in de longen 
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‘Wie aan een 
drukke weg 
woont én ook nog 
rookt heeft een 
dubbel probleem’

Onno van Schayck

Dagelijks bewegen 
houdt het lichaam 
sterk en weerbaar
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komen en hoe meer ellende ze kunnen 
veroorzaken.’ Het is niet voor iedereen 
weggelegd om te verhuizen naar een 
gebied waar de luchtkwaliteit goed is. 
‘Daarom is niet roken des te belangrij-
ker’, aldus Van Schayck. ‘Want het  
risico op longproblemen wordt nog vele 
malen groter als je én aan een drukke 
weg woont én rookt. Wat je daarnaast 
kunt doen: de ramen aan de verkeers-
kant niet openzetten en een ventilatie-
systeem laten aanbrengen, met fijnma-
zige filters die regelmatig worden  
vervangen.’ Het laten plaatsen van  
een ventilatiesysteem is echter niet 
goedkoop.  

Beperk inademen 
van stoffen tijdens 
beroep

Sommige mensen ademen op het  
dagelijks werk schadelijke stoffen in. 
‘Bekend zijn de arbeiders die in de  
oostelijke mijnstreek werden bloot- 
gesteld aan ongezonde stoffen en jaren 
later met ernstige long- en andere  
gezondheidsproblemen kampten’, licht 
Van Schayck toe. Maar ook nu zijn de 
risico’s voor sommige beroepen groot. 
‘Denk aan wegwerkers en verkeers- 

regelaars, brandweerlieden, autospui-
ters en kappers. Ook beroepschauffeurs 
ademen de hele dag uitlaatgassen in. 
De meeste roetfilters zijn nog onvol-
doende verfijnd om schadelijke stoffen 
van dieselmotoren volledig tegen te 
houden. Volg altijd de gezondheids-  
en veiligheidsvoorschriften op, kies ook 
voor schonere varianten van producten 
waarmee je werkt, of kies een ander  
beroep.’ 

Gebruik een  
mondkapje
Het gebruik van een mond-

kapje kan het inademen van schade-
lijke kleine stoffen enigszins voorko-
men. In vooral Aziatische landen lopen 
veel mensen dan ook met een mond-
kapje over straat. Overdreven? Nee, 
vindt Van Schayck, ‘mits de mazen in 
het filter klein genoeg zijn. Want juist 
de kleinste schadelijkste stoffen moe-
ten worden tegengehouden. Nadeel is 
dat zo’n mondkapje snel vol slibt. Door 
regelmatig een nieuw mondkapje op te 
zetten, voorkom je ademnood.’ 

Zorg voor gezond 
gewicht
Gezonde voeding kan helpen 

om onder- en overgewicht te voorko-
men. Ook dat draagt bij aan de conditie 
van de longen. ‘Dat geldt ook voor men-
sen die al longproblemen hebben’, zegt 
Van Schayck. Het is volgens hem een 
fabel dat groene thee en broccoli goed 
zijn voor de longen, zoals vaak wordt 
beweerd op internetfora. ‘Ik ken geen 
enkel gevalideerd onderzoek waaruit 
blijkt dat specifieke voeding goed is 
voor de longen. Goed op gewicht blij-
ven is wel zinvol.’

Naar de huisarts
Wie veel hoest of geregeld  
benauwd is, doet er verstandig 

aan naar de huisarts te gaan. Van 
Schayck: ‘Hoe eerder een longprobleem 
wordt vastgesteld, hoe beter. De huis-
arts kan de longen meten en eventueel 
doorverwijzen.’ [MB]

Niet roken is ook het advies van KWF  
Kankerbestrijding. Zo kun je longkanker 
voorkomen en dat is beter dan genezen. 
Longkanker is een agressieve, vaak dodelijke 
vorm van kanker. KWF Kankerbestrijding 
hoopt dat longkanker in de toekomst beter 
te behandelen is. Er zijn veelbelovende inno-
vatieve behandelingen in ontwikkeling, zoals 
immunotherapie. Bij deze behandelmethode 
kunnen afweercellen zodanig getraind of  
bewapend worden dat ze kankercellen  
effectief kunnen uitschakelen. Een concreet 
voorbeeld van immunotherapie bij longkan-
ker is de checkpoint inhibitor, een medicijn 
waarvoor de immunologen James Allison en 
Tasuku Honjo onlangs de Nobelprijs ontvin-
gen. KWF-woordvoerder Mischa Stube-

nitsky (35) legt uit hoe de behandeling 
werkt: ‘Kankercellen spelen verstoppertje 
voor zogenaamde T-cellen, de afweercellen 
die ongewenste indringers vernietigen. Deze 
T-cellen hebben een rem aan de buitenkant, 
die nodig is om ze tot rust te manen, 
bijvoorbeeld wanneer een infectie in het  
lichaam succesvol is aangepakt en er geen 
gevaar meer dreigt. Maar kankercellen  
trappen deze rem voortdurend in. Daardoor 
komen de T-cellen niet in actie tegen de  
kankercellen. Checkpoint inhibitors zijn  
medicijnen die voorkomen dat kankercellen 
de T-cellen remmen. Met als gevolg dat  
T-cellen alsnog in de aanval gaan.’ Immuno- 
therapie wordt niet alleen toegepast bij 
longkanker, maar ook bij huidkanker.

Behandelmethoden longkanker
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Ook gezonde  
voeding draagt  

bij aan de  
conditie van  

de longen
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Door de vergrijzing 
van donoren zijn  
donororganen vaker 
van mindere kwali-
teit. Met het PROPER-
onderzoek hoopt de 
in transplantatie- 
chirurgie gespeciali-
seerde professor Ian 
Alwayn de kwaliteit 
van donornieren te  
verbeteren.

Leidse professor onderzoekt 
kwaliteit donornieren 
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De donornier als uitkomst

Werkende  
donornier  

Hemodialyse  
(nierspoeling)

63%

32%

5%

Peritoneaaldialyse 
(buikspoeling)
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De ene nier is de andere niet, weet Ian  
Alwayn (50), hoogleraar transplantatie-
chirurgie in het Leids Universitair  
Medisch Centrum. ‘Gemiddeld zou een  
donornier veertien jaar moeten meegaan. 
Soms werkt een nier helemaal niet, of 
maar een paar jaar. Maar er zijn er ook die 
meer dan dertig jaar functioneren.’ 
Nierfalen is niet omkeerbaar. Alleen nier-
functievervangende behandelingen,  
dialyse of niertransplantatie zijn dan nog  

mogelijk. En donornieren zijn schaars – 
patiënten wachten daarom steeds langer 
op transplantatie. De werking van donor-
nieren wordt beïnvloed door wat er tijdens 
de transplantatieprocedure gebeurt. Tus-
sen de uitname uit het donorlichaam en de 
transplantatie is het orgaan niet doorbloed 
en leidt het gebrek aan zuurstof en voe-
dingsstoffen tot celschade. Uit de bescha-
digde cellen komen stoffen vrij in de 
bloedsomloop van de transplantatiepatiënt 
die daar op hun beurt organen – waaron-
der ook de nieren zelf – kunnen aantasten.
Het succes van een transplantatie hangt 
dan ook af van de kwaliteit van het donor-
orgaan. Vorige maand vestigde Alwayn in 
zijn inaugurele rede de aandacht op de 
‘toenemend mindere kwaliteit’ van donor-
organen. Immers, zo sprak hij: ‘Nieren zijn 
vaak afkomstig van ouderen of mensen 
met diabetes, hoge bloeddruk of andere 
aandoeningen. Vanwege de schaarste wil-
len transplantatieartsen zoveel mogelijk 
donornieren gebruiken.’ Dat kan volgens 
Alwayn zolang de nier goed genoeg is voor 
de aan de donor gekoppelde ontvanger. 

Prof. dr. Ian Alwayn

Niertransplantatie op de operatiekamer

2,5 jaar
bedraagt de gemiddelde wachttijd op een  
donornier

220.000 Nederlanders
lopen een verhoogd risico op nierfalen

974 
niertransplantaties vonden in 2017 plaats

1,7 miljoen Nederlanders
hebben chronische nierschade Ruim 17.000 Nederlanders hebben een  

nierfunctievervangende behandeling.
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‘Ik haal kracht uit wat ik wel kan doen’

Het begon met een streptokokkenbacterie.  
Als achtjarige kreeg Marjan ontstekingen in 
haar nieren. Die raakten zo beschadigd dat ze 
in aanmerking kwam voor transplantatie.  Aan-
vankelijk wilde haar vader een nier doneren. 
Zijn nier paste weliswaar goed, maar artsen  
adviseerden hem nog te wachten, zodat zijn 
nier beschikbaar zou zijn, mocht de transplan-
tatie met de postmortale donornier niet  
aanslaan.
Na een geslaagde niertransplantatie op haar 
dertiende beleefde Marjan vijf goede jaren. 
Daarna verminderde haar conditie. Een 
nieuwe niertransplantatie volgde – ditmaal 
met de nier van haar vader. Zes jaar later 
volgde een derde transplantatie. Die bleek 
zuurstofschade te hebben opgelopen. Na een 
virusinfectie werd de impact van haar nier-
ziekte goed merkbaar. Ze gaat nu drie keer 

Liever wil hij echter de kwaliteit van de 
donororganen verbeteren. Dat is een van 
de belangrijkste onderzoekslijnen van zijn 
leerstoel.

Optimale condities
Met steun van de Nierstichting heeft  
Alwayn de PROPER-studie opgezet. Het 
idee van deze meerjarige studie is om de  
donornier op een machine met pomp aan 
te sluiten en voorafgaand aan transplanta-
tie op lichaamstemperatuur te spoelen 
met van voedingsstoffen en zuurstof voor-
zien verdund bloed. Onderzoekers moeten 
eerst de optimale condities vinden om de 
donornier langdurig te kunnen spoelen. 
De eerste tekenen zijn hoopvol, benadrukt 
Alwayn: ‘In het Verenigd Koninkrijk  
hebben onderzoekers een nier een uur 
lang onder vergelijkbare omstandigheden 
kunnen spoelen.’ Om de functie van de 
nier te beoordelen, denkt Alwayn min-
stens zes uur te moeten spoelen. Dat is 
haalbaar, aldus Alwayn: ‘Recent hebben 
wij een reeds afgekeurde nier ruim tien 
uur kunnen spoelen.’ Het team dat de 
PROPER-studie uitvoert, wil de hoeveel-
heid schadelijke stoffen uit kapotte nier-
cellen in de spoelvloeistof meten. Ook 
moet de mate van doorbloeding gemeten 
worden. Dan zal beter te voorspellen zijn 
of de nier de kwaliteit heeft om na trans-
plantatie goed te functioneren. 

Nieren repareren
Alwayn wil ook onderzoeken hoe cel-
schade precies ontstaat. ‘Als wij dat  
weten, zouden we de nierschade gericht 
kunnen behandelen. We kunnen tijdens 
het spoelen geneesmiddelen toevoegen 
die voorkomen dat de schadelijke stoffen  
vrijkomen of die de schadelijke stoffen  
wegvangen.’ Uiteindelijk hoopt Alwayn 
zelfs de beschadigde niercellen te kunnen 
repareren door stamcellen aan de spoel-
vloeistof toe te voegen. De hoogleraar  
verwacht dat het onderzoek maakt dat 
meer donornieren worden getransplan-
teerd, omdat ze alsnog geschikt blijken na 
enkele uren op de pomp te zijn gespoeld. 
[JvdS]

per week naar het ziekenhuis voor dialyse.  
Dialyse is erg vermoeiend voor haar, vooral 
in de weekenden, als ze een dag extra tussen 
haar dialyses in heeft. Op de tussenliggende 
dagen doet ze het rustig aan en wandelt ze 
met haar hond, winkelt ze of kletst ze met 
haar zus. Een dagje op pad? Dat moet Marjan  
bekopen met extreme moeheid.
Voor haar situatie ervaart Marjan veel  
onbegrip.  ‘Met een gebroken been kun je 
niet lopen. Maar aan mijn uiterlijk kun je niet 
goed zien hoe ziek ik ben.’ Om begrip te 
kweken voor de impact van nierfalen, 
werkte ze onlangs mee aan een tv- 
uitzending over de ziekte. Ondanks alle te-
genslagen, is ze hoopvol gestemd:  ‘Er komt 
een dag dat ik mijn opleiding afrond. Ik haal 
kracht uit de dingen die ik wél kan doen. En 
uit de wetenschap dat het goed komt.’

Marjan Verspoor (28) staat op de planning voor een zogenaamde cross-over- 
transplantatie: ze krijgt haar vierde donornier in vijftien jaar tijd.  Toch blijft ze  
optimistisch.  ‘Ik wil mijn opleiding afmaken en weer aan het werk.’

Marjan Verspoor
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We herontdekken onze tuin als een plek voor ontspanning. En niet  
alleen in de zomer met een opblaasbad. Met stoere buitensauna’s,  
high-tech bubbelbaden en zelfs complete zwemspa’s geniet u het hele 
jaar van uw wellness-tuin. En dat betaalt zich uit.

Wellness-
weldaad  
in eigen tuin
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‘Ik heb het ritme van een baby. ‘s Avonds 
ga ik in bad, giet een half flesje naar bin-
nen en rol daarna mijn bed in’, grapt  
Astrid de Wit (53) met een blik op haar  
jacuzzi in de tuin. ‘Maar zonder gekheid: 
het is echt heerlijk. Zeker als ik in het 
weekend lang in de tuin heb gewerkt, mijn 
spa instap en dan geniet van het groen om 
me heen. Ik kijk naar de sterren, geniet 
van de buitenlucht en slaap zoveel beter.’

Investeren in gezondheid
Astrid is niet de enige. Exacte cijfers ont-
breken, maar Nederlanders met een tuin 
kiezen er steeds vaker voor om die toe te 
rusten met een spa, een sauna of – wie 
echt ruimte heeft – een zwembad. Het is 
een trend die al een tijdje gaande is, mer-
ken leveranciers. Om precies te zijn: ‘Acht 
jaar geleden’, vertelt afdelingsmanager 
spa’s Arno Nieland (42) van Fonteyn Out-
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door LivingMall, een grote leverancier in 
outdoor-artikelen als tuinhuizen, buiten-
keukens, sauna’s en spa’s. ‘Die interesse 
is met name te danken aan de toegeno-
men belangstelling voor gezondheid, 
wellness en ontspanning.’ Dat beaamt 
David de Buck (50) van Bodyfit Wellness, 
een wellness-specialist die maatwerk 
biedt in spa-, sauna- en zwembadfacilitei-
ten voor de high-end markt. ‘We investe-
ren steeds meer in onze gezondheid.’

Verhoogde weerstand
De gezondheidseffecten zijn er voor  
lichaam en geest. Nieland: ‘Een spa – in 
de volksmond jacuzzi genoemd maar dat 
is een merknaam, net als luxaflex – is  
tegenwoordig veel meer dan een bubbel-
bad. Je kunt een fanatieke massage  
ondergaan. De jets doen niet onder voor 
een professionele masseur die je benen 
en rug aanpakt. Dat heeft een positief  
effect op de spieren in je onderrug,  
stimuleert het lymfestelsel en geeft een 
verlichtend gevoel aan  je gewrichten.’ 
Van sauna’s zijn de gezondheidseffecten 
al langer bekend. De Buck: ‘De hoge tem-
peratuur en lage luchtvochtigheid zorgen 
ervoor dat je transpireert, waardoor je 
overtollige afvalstoffen afvoert. Ook gaat 
je hart sneller kloppen, wat de bloeds-
omloop stimuleert en verbetert. En de 
warmte heeft natuurlijk een ontspan-
nend effect op je spieren. Regelmatig  
de sauna in verhoogt de weerstand en 
verlaagt het stressniveau.’

Privésportschool
Dat was voor Marco Pater (43) een be-
langrijke reden om een sauna in zijn 
ruime schuur te laten plaatsen. De alleen-
staande vader van twee kinderen vindt 
daar ’s avonds ontspanning, zonder er de 
deur voor uit te hoeven. ‘Als de kinderen 
slapen, heb ik tijd om een uurtje te fitnes-
sen en ga ik daarna tien minuten de 
sauna in. Overdag werk ik en is het geen 
doen om ’s avonds wéér een oppas in te 
schakelen. Nu ben ik flexibel: ik kan de 
kinderen zelf naar bed brengen, en dan 
mijn privésportschool induiken. Met de 
babyfoon aan ben ik zo boven, mocht een 

van de kleintjes huilen.’ De Pater heeft de 
investering vooraf doorgerekend. Hij 
kwam tot de conclusie dat een eigen 
sauna en fitnessruimte goedkoper is dan 
een sportschoolabonnement. Bovendien 
hoeft hij geen oppas meer te regelen. ‘Een 
sauna is een goede investering in mijn 
huis: ik heb er nu plezier van en bij de 
verkoop levert deze opgeknapte,  
geïsoleerde en luxe ruimte een flinke 
meerwaarde op. Het wordt niet meer  
gezien als tuinhuis, maar als extra woon-
oppervlakte.’

Economische investering
Zowel in magere als in vette jaren blijkt 
het buitenleven een interessante investe-
ring. De Buck: ‘Toen de huizenmarkt stil 
lag, een jaar of acht geleden, zijn mensen 
gaan zoeken naar manieren om hun wo-
ning onderscheidend te maken. Dat kan 
met een dakkapel, maar als de hele straat 
die al heeft, schiet dat niet op. Een reno-
vatie van de keuken of badkamer is ook 
niet altijd waardevast. Anders wordt het 
wanneer het huis een echte opwaardering 
krijgt, zoals een uitbreiding van de bad-
kamer met een sauna. Zeker als die een 
combikachel heeft met een stoomfunctie.’
De woningmarkt staat onder druk, is in 
veel steden zelfs overkookt. Een huis kan 
snel worden verkocht, maar daar staat de 

Een deel van de tuin kan worden gebruikt 
voor een buitensauna met jacuzzi
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‘Regelmatig  
de sauna in  
verhoogt de  
weerstand en  
verlaagt het 
stressniveau’
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dure aanschaf van een nieuw huis tegen-
over. Arno Nieland: ‘Daarom kiezen veel 
mensen ervoor niet te verhuizen, maar 
hun huidige woning te verbeteren. Dat 
kan met een nieuwe keuken, maar ook 
door de leefruimte en het comfort buiten 
uit te breiden.’

Cocon in de tuin
Ziedaar de opkomst van de tuinkamer, 
die in een bredere trend past. ‘Het wordt 
steeds drukker in Nederland’, schetst 
Nieland. ‘Mensen voelen zich niet altijd 
meer veilig in de openbare ruimte en zoe-
ken geborgenheid thuis, cocooning. De 
tuin wordt dan een verlengstuk van het 
huis. Je ziet dat mensen in de zomer eten 
onder de overkapping van het tuinhuis en 
’s winters een vuurkorf of buitenhaard 
aansteken.’ Bij dat buitenleven-gevoel 
hoort ook een spa, vertelt hij. ‘Vroeger 
duurde het nog wel even voor zo’n bad 
was opgewarmd. De moderne baden zijn 
veel geavanceerder’, vertelt Nieland.  
‘Vervolgens stap je erin, neemt er een glas 
wijn en wat borrelnootjes bij en laat de 
drukke werkdag achter je.’
Toch is de buitensauna vooral weggelegd 

voor de happy few. ‘Dat heeft niet zozeer 
te maken met de aanschafkosten als wel 
met de aanlegkosten en het gebruik’, 
vertelt David de Buck. ‘Een spa is een 
kwestie van plug-and-play. Een  
buitensauna stelt hogere eisen aan de 
installatie, constructie en techniek. 
Niet ieder tuinhuis is geschikt voor een 
sauna en ook losstaand is het niet 
overal mogelijk, zeker nu de trend is 
om met glas in het design te werken. 
Het is dan een optie om het ligbad in  
de badkamer op te offeren. Wel is de 
buitensauna weer populair in combina-
tie met een zwembad, voor de kinderen.’
Voor wie daar niet het geld, de vier-
kante meters of de geschikte tuin voor 
heeft, biedt de spa inmiddels ook een 
aardig alternatief: de zwemspa. ‘Dit 
zijn grote spa’s met twee gedeelten’, 
legt Arno Nieland uit. ‘Een comparti-
ment met warm water en een variatie 
aan massage-jets, en een koeler  
gedeelte om in te zwemmen. Met een 
jetstream kun je zelfs tegen de stroom 
in zwemmen. Dan heb je waterpret 
voor het hele gezin. Het hele jaar  
door.’ [NQ]

Met deze zwemspa blijf je zo lang mogelijk 
buiten
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‘De tuin wordt 
steeds vaker  

een verlengstuk 
van het huis’



Over tien jaar is de ongeneeslijke longziekte COPD ’s werelds derde 
doodsoorzaak. Althans, dat voorspelt de Wereldgezondheidsorganisatie 
(WHO). Dat vooruitzicht drijft prof. dr. Hans Clevers en het Longfonds 
om een oplossing te vinden. ‘Als het ons lukt longweefsel te herstellen, 
realiseren we een medische doorbraak van wereldformaat.’

Doorbraak in de maak
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Hij is net geland van een vlucht uit New 
York en vertrekt over een paar dagen 
weer naar een volgend congres. Arts en 
biochemicus Hans Clevers (61) is wereld-
beroemd in de medische wetenschap. 
Dankzij zijn ontdekkingen kan het in de 
nabije toekomst mogelijk worden om ziek 
weefsel te genezen of om oud of versleten 
weefsel te vervangen. Zover is het nog 

Oplossingen voor ongeneeslijke longziekte COPD

niet, haast Clevers zich te zeggen, want hij 
is terughoudend met beloften. ‘Maar de 
kans is groot dat we over een jaar of vijf 
wel snel en gericht medicijnen kunnen 
gaan ontwikkelen voor COPD en andere 
ziekten die nu nog ongeneeslijk lijken.’ 
COPD is een afkorting van chronic  
obstructive pulmonary disease, ofwel 
Chronische Obstructieve Longziekte.  
Patiënten hebben last van ontstoken 
longblaasjes, hoesten veel, zijn kort-
ademig en voelen zich vaak benauwd. 

Ontdekkingstocht
De ontdekkingstocht van Clevers start  
begin jaren negentig met zijn nieuws- 
gierigheid naar het menselijk afweer- 
systeem. ‘Bijna alle onderdelen van ons  
lichaam gaan minder lang mee dan het  
lichaam zelf’, vertelt de hoogleraar  
moleculaire genetica van het Utrechtse 
Hubrecht Instituut. ‘Zo worden de cellen 
in de darm elke vier tot vijf dagen hele-
maal vernieuwd, die van de huid gaan drie 
tot zes maanden mee en die van de lever 
één tot twee jaar.’ Dat komt omdat de cel-
len van deze organen hard moeten wer-
ken. ‘De longcellen nemen zuurstof op en 
beschermen het lichaam tegen indringers: 
virussen en bacteriën van buiten die met 
de ademhaling het lichaam in komen. Ook 
cellen in de huid en de dikkedarmwand 
voeren zo’n dubbele functie uit.’

Alleen al in Nederland lijden  
1,2 miljoen mensen aan onge-
neeslijke longziekten. De zware  
ziektelast en de grote maat-
schappelijke gevolgen maken 
het vinden van oplossingen  
urgenter dan ooit. De aanpak 
van LONGFONDS | Accele-
rate is gericht op snelle  
medische doorbraken. 
‘Meestal dienen wetenschappers 
onderzoeksvoorstellen in bij financiers als de 
farmaceutische industrie, fondsen en patiën-
tenorganisaties. Wij hebben dat omgedraaid’, 
vertelt directeur Michael Rutgers (61) van 
het Longfonds. ‘De vraag van de patiënt is 
onze leidraad. En die vraag luidt: ontwikkel 
een genezende behandeling voor COPD.’

Het Longfonds nam de regie 
en initieerde LONGFONDS | 
Accelerate – een resultaat- 
gericht en internationaal  
samenwerkingsprogramma 
waar het onderzoek van  
professor Clevers onderdeel 
van is. Onderzoekers van aca-
demische topinstituten, artsen, 
longpatiënten en maatschappe-

lijke partners bundelen hierin 
hun krachten om snel en gericht resultaten 
te boeken. Rutgers: ‘Patiënten willen toegan-
kelijke en effectieve oplossingen voor hun 
longziekte. We maken nu een vliegende 
start en willen, met behulp van maatschap-
pelijke partners en financiers, binnen vijf jaar 
onze doelen behalen.’

‘De vraag van de patiënt is onze leidraad’ 

Michael Rutgers
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Onsterfelijke moedercellen
Aan de basis van het vernieuwingsproces 
staan de stamcellen: onsterfelijke ‘moe-
dercellen’ die zich onbeperkt kunnen  
delen en zo dochtercellen voor organen 
produceren. ‘Stamcellen weten precies 
met welke snelheid ze nieuwe cellen moe-
ten aanmaken – ook bij schade. De stam-
cellen bepalen ook welke functie een cel 
krijgt. In de longen is dat de opname van 
zuurstof of het filteren van onzuiverhe-
den’, legt Clevers uit. ‘Dat wil zeggen: in 
een gezonde long. Als de productie in de 
stamcel verstoord raakt, wordt iemand 
ziek. Maakt de stamcel te veel weefsel, 
dan ontstaat er een overschot. Dat groeit 
meestal uit tot een tumor. Maar het kan 
ook dat de stamcel uitgeput raakt en juist 
niet meer genoeg nieuw gezond weefsel 
aanmaakt om beschadigingen te herstel-
len. Dat speelt waarschijnlijk een rol bij 
ziekten als COPD: longblaasjes gaan  

kapot en worden niet meer gerepareerd 
of vervangen.’

Mini-orgaan
Waar dat reparatieproces precies  
misgaat, wil Clevers graag ontrafelen.  
Organoïden – een andere vinding van 
Clevers – kunnen daar een grote rol bij 
spelen. Clevers legt uit: ‘In 2009 wilden 
we in het laboratorium het proces na-
bootsen van deling van de stamcel. Dat 
was nog nooit gedaan en zou onmogelijk 
zijn. De Japanse onderzoeker Toshiro 
Sato uit mijn onderzoeksgroep lukte het 
wél om gezonde cellen buiten het lichaam 
te kweken. Alleen gebeurde er iets dat we 
niet hadden verwacht. We kregen niet 
méér van dezelfde stamcellen, maar een 
complete structuur van de binnen- 
bekleding van de darm. Een mini-stukje  
gezond, lichaamseigen weefsel van een 
orgaan, zeg maar. Dat noemen we orga-

Met behulp van organoïden, zoals 
mini-longen, kunnen medicijnen getest 
worden om stamcellen in de ‘echte’ 
longen te reactiveren

‘Ik wil graag 
ontrafelen 
waar het  
reparatie- 
proces van  
cellen misgaat’

Ter
Zake

GELUKKIG GEZOND
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noïde.’ Daarmee opent zich een wereld 
van mogelijkheden. ‘Zo’n mini-orgaan 
vormt ideaal materiaal om basaal en  
klinisch onderzoek op te verrichten. Zo 
kunnen we bij COPD uitzoeken waarom 
longblaasjes zich niet meer herstellen en 
daar in een latere fase behandelmogelijk-
heden op testen.’

Wereld van mogelijkheden
Op dit moment is er nog niet zo’n orga-
noïde van longblaasjes ontwikkeld. Daar 
wordt hard aan gewerkt. Onder regie van 
het Longfonds is hiervoor een internatio-
naal consortium opgericht, onder leiding 
van de Utrechtse hoogleraar. Dat consor-
tium draagt de naam BREATH. ‘Het 
unieke van deze groep is dat het Long-
fonds experts van over de hele wereld  
bijeen heeft gebracht’, vertelt Clevers  
verheugd. ‘Meestal betrekt een nationaal 
fonds alleen onderzoekers uit eigen land 
bij een project, of in uitzonderlijke geval-
len uit andere Europese landen. Maar bij 
BREATH telt alleen het doel, en dat is 
longregeneratie mogelijk maken. Dat 
moet op korte termijn. Je mag het gerust 
revolutionair noemen van het Longfonds, 
dat zij wetenschappers die hier het meest 
vanaf weten bijeen heeft weten te bren-
gen, zelfs op trans-atlantisch niveau.’

Stamcel inhaleren
Zodra duidelijk is waar het misgaat, zijn 
daarop behandelingen te ontwikkelen. 
Bijvoorbeeld met het toedienen van  
medicijnen om stamcellen te stimuleren 
om weer aan het werk te gaan. ‘Ik ver-
wacht dat we over vijf jaar de eerste  
klinische onderzoeken kunnen doen met 
longstamcellen die beschadigd longweef-
sel herstellen’, vertelt Clevers. ‘Als dat 
lukt, realiseren we een medische door-
braak van wereldformaat. Naast medi- 
cijnen kun je denken aan gekweekte long-
stamcellen die we terugplaatsen bij de  
patiënt. Al is het nog een uitdaging om te 
kijken hoe je zo’n kleine stamcel op de 
juiste plek in het lichaam krijgt. Dat gaat 
niet met de hand of via een operatie. Wel-
licht kan dat via inhalatie of een injectie. 
Maar dat moet het onderzoek ons leren.’

Geen ethisch bezwaar
Het inzetten van organoïden bij dat  
onderzoek kan de genezing van COPD 
verder versnellen. Clevers: ‘Het voordeel 
van een organoïde is dat je hierop veel 
sneller, goedkoper en zonder ethische  
bezwaren kunt testen: je gebruikt nu  
gekweekt weefsel in het lab in plaats van 
dat je duur en tijdrovend onderzoek moet 
verrichten op proefdieren en mensen. 
Een organoïde zal nooit het reguliere  
onderzoek vervangen: het is niet een heel  
lichaam. Maar je kunt wel snel grote  
stappen maken. Mijn ambitie? Dat er 
straks een stamcellenbank bestaat.  
Patiënten kunnen daar dan terecht voor 
een stamcel die defect weefsel in een or-
gaan kan repareren of vervangen. Voor 
COPD, en nog veel meer andere ziekten 
die nu nog ongeneeslijk lijken.’ [NQ]

Hans Clevers is Consortiumleider Longregeneratie en professor Moleculaire Genetica aan de 
Universiteit Utrecht

‘Het voordeel 
van een 
organoïde is 
dat je daarop 
veel sneller, 
goedkoper en 
zonder ethische 
bezwaren kunt 
testen’

Ter
Zake

GELUKKIG GEZOND



Tuberculose eist elke twintig seconden ergens een leven. Onnodig, want 
deze besmettelijke ziekte kan uitstekend behandeld worden. Deze week 
komen enkele duizenden tuberculose-experts in Den Haag bijeen met 
maar één doel: tbc de wereld uit helpen.

‘Het is volstrekt onnodig 
dat mensen nog sterven 
aan deze ziekte’
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Dat er dagelijks meer dan vierduizend 
mensen aan tuberculose (tbc) sterven, is 
voor Kitty van Weezenbeek (62) ‘onac-
ceptabel’. Zij is als directeur van KNCV  
Tuberculosefonds nauw betrokken bij de 
49ste Union World Conference on Lung 
Health, die deze week vierduizend tuber-
culose-experts naar ons land trekt. Die 
deskundigen willen een einde maken aan 
deze ziekte. ‘In Nederland hebben we tbc 
onder controle. Dankzij een waterdicht 
systeem van snelle opsporing en behan-
deling en systematisch contactonderzoek, 
voorkomen wij verspreiding van de 
ziekte, die door hoesten wordt over- 
gebracht.’ Elders in de wereld is tbc de 
meest dodelijke infectieziekte, benadrukt 
Van Weezenbeek. ‘Met ruim tien miljoen 
ziektegevallen per jaar heeft tbc onaan-
vaardbare humanitaire en economische 
gevolgen. De ziekte laat vele gezinnen  
in verdriet en armoede achter.’   

Nederlandse expertise
KNCV Tuberculosefonds is in haar 115- 
jarig bestaan uitgegroeid tot een autori-
teit op het gebied van tbc-bestrijding. De 
organisatie staat internationaal bekend 
als expertisecentrum. Van Weezenbeek: 
‘Dankzij een Amerikaanse miljoenen-
subsidie hebben we de organisatie kun-

nen uitbouwen tot 500 medewerkers we-
reldwijd. We zijn actief in ruim 25  landen 
in Afrika, Azië en Europa. Natuurlijk 
doen we iets unieks, anders zou de Ame-
rikaanse overheid ons niet al bijna twintig 
jaar ondersteunen.’ Door intensief samen 
te werken in nationale tbc-bestrijdings-
programma’s worden duurzame resulta-
ten geboekt, zegt Van Weezenbeek. ‘Onze 
strategie leunt op drie pijlers: preventie 
en vroege opsporing; innovatieve be-
handelprogramma’s en de betrokkenheid 
van de samenleving. Die betrokkenheid 
van lokale burgers en organisaties is van 
groot belang om het enorme stigma rond 
tbc te ontkrachten en de opsporing en  
behandeling van tbc te faciliteren.’

Snellere labtests
De Wereldgezondheidsorganisatie 
(WHO) schat dat een kwart van de  
wereldbevolking geïnfecteerd is met de 
tbc-bacterie. Tussen 5 en 10 procent 
daarvan zal gedurende het leven daad-
werkelijk ziek worden. Risicogroepen zijn 
mensen met een hiv-infectie of suiker-
ziekte. KNCV dringt er bij de overheid  
op aan om patiënten met multiresistente 
TBC sneller op te sporen en te behande-
len. De WHO heeft die aansporing dit jaar 
in een nieuwe richtlijn verwerkt. 

Kitty van Weezenbeek van KNCV  
Tuberculosefonds:  ‘Met plaatselijke teams 
zetten wij zorgnetwerken op in door tbc  
getroffen landen’



C O M M E R C I Ë L E  B I J L A G E ,  V A L T  B U I T E N  D E  V E R A N T W O O R D E L I J K H E I D  V A N  D E  R E D A C T I E  V A N  E L S E V I E R  W E E K B L A D

101

Ter
Zake

GELUKKIG GEZOND

Hoe zo’n snelle diagnose en behandeling 
precies vorm krijgen? Bijvoorbeeld met 
moleculaire lab-tests. Daarmee kan  
tussen 2 en 24 uur een diagnose worden 
gesteld. Ter vergelijking, voorheen 
duurde dat drie tot zes maanden. Ook  
zijn er nieuwe tbc-medicijnen beschik-
baar gekomen: delamanide en bedaqui-
line. Deze middelen zijn effectiever en  
geven minder hevige bijwerkingen zoals  
psychose en doofheid, die nu vaak  
voorkomen. Maar er zijn meer innova-
tieve manieren waarop de ziekte wordt 
bestreden.

Mobiele diagnose
Zo is het pilotproject Wellness on Wheels, 
dat momenteel loopt in Nigeria, een voor-
beeld van intensieve lokale samenwer-
king. Als onderdeel van die pilot worden 
innovaties naar afgelegen gebieden en 
sloppenwijken gebracht. In met zonne-

cellen uitgeruste vrachtwagens kunnen 
mensen longfoto’s laten nemen. Vanuit 
die mobiele diagnoseposten worden ook 
moleculaire labtests uitgevoerd. Van 
Weezenbeek: ‘De grootste innovatie zit in 
de Nederlandse software van Delft Ima-
ging Systems. Die maakt het mogelijk om 
foto’s zonder tussenkomst van een radio-
loog te beoordelen. Uit de eerste resul- 
taten leren we dat mannen het zwakke  
geslacht vormen. In onze trucks testen zij 
drie keer zo vaak positief als vrouwen.’ 

Digitale oplossingen 
Van Weezenbeek onderstreept dat KNCV 
geen parallel systeem opzet, maar werkt 
met de hulpverleners ter plaatse. ‘We ma-
ken gebruik van de medicijnen die de 
overheid gratis ter beschikking stelt. Wij 
hopen dat de aansprekende resultaten tot 
meer financiële steun zullen leiden.’
Na de diagnose volgt de behandeling. 

Een mobiele diagnose-post in Nigeria, met 
van linksboven met de klok mee: ontvangst 
en intake, moleculaire labtest door een arts, 
patiënt meldt medicijngebruik met het call-
insysteem. De letters WOW op de vracht-
wagen staan voor Wellness on Wheels

‘Elke euro  
die naar  
tbc-onderzoek 
gaat, levert  
25 euro op’
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Tbc is een besmettelijke en dodelijke infec-
tieziekte. De symptomen van tbc zijn veel 
voorkomend en worden daarom niet altijd 
herkend als zodanig: van aanhoudende 
hoest en kortademigheid tot koorts, zweten 
tijdens de slaap en gewichtsverlies. Mede 
daardoor gaat besmetting snel: als een  
TBC-patiënt hoest of niest, komen er  
bacteriën vrij. Toch is tbc goed te genezen. 
Een medicijnenkuur van zes maanden kan 
voldoende zijn. Maar steeds vaker worden 
mensen gediagnosticeerd met een vorm van 
multiresistente tbc, waartegen standaard-
medicijnen niet meer werken. Iemand kan 
resistentie ontwikkelen door een slechte 
behandeling, maar resistente bacteriën  
kunnen ook rechtstreeks worden over- 
gedragen.
De behandeling van multiresistente tbc 
duurt langer – gemiddeld twintig maanden – 

en is duurder. De kuur is voor patiënten 
geen pretje: pijnlijke injecties, inname van 
veel pillen en hevige bijwerkingen, zoals 
zware misselijkheid, overgeven, doofheid,  
depressie, nierfalen en psychose. Daarom 
moeten patiënten vaak tijdelijk worden op-
genomen, waardoor ze niet kunnen werken 
of bij hun familie zijn. Tot voor kort was de 
genezingskans bij multiresistente tbc  
wereldwijd slechts 55 procent, maar in  
landen die door KNCV worden begeleid,  
ligt dat percentage veel hoger.
Wel is er hoop: er zijn nieuwe methoden die 
de behandeling van resistente tbc kunnen 
verkorten van twintig tot negen maanden en 
die bovendien minder bijwerkingen geven. 
Pijnlijke injecties zijn dan onnodig. 
Voor deze behandeling is wel een intensieve 
voorbereiding nodig. KNCV Tuberculose-
fonds ondersteunt landen daarbij.

Dodelijk. Besmettelijk.  
En steeds vaker resistent

Dat luistert nauw, benadrukt Van  
Weezenbeek: ‘Onjuiste inname van de 
geneesmiddelen ondermijnt het herstel 
en verlengt de besmettelijkheid. Boven-
dien kan het leiden tot medicijnresisten-
tie, die de patiënt vervolgens verspreiden 
kan.’ KNCV zet daarom innovatieve  
mobiele technologie in, die de patiënt 
ondersteunt tijdens de behandeling. Een 
voorbeeld is het zogenaamde call-in  
systeem. Van Weezenbeek legt uit: ‘Als 
de patiënt de pil uit de verpakking haalt, 
komt een telefoonnummer tevoorschijn. 
Dat kan hij gratis bellen en zo wordt de 
inname op afstand gevolgd.’ Een ander 
voorbeeld is een ‘smartbox’ die automa-
tisch registreert wanneer de doos met de 
medicatie wordt geopend, en dat via 
slimme software doorgeeft aan de  
betrokken zorgverlener. ‘De patiënt  
ervaart dit niet als controle, maar eerder 
als praktische en mentale ondersteu-
ning. We laten daarmee zien dat hij  
er voor ons toe doet.’

Ziekte van vroeger
Alle middelen en mogelijkheden zijn aan-
wezig om tbc tot een ziekte van vroeger te 
maken. Niet alleen in Nederland, maar 
ook in de rest van de wereld. Van Wee-
zenbeek: ‘Bovendien is tbc de meest 
kosteneffectieve gezondheidsinterventie. 
Volgens economen levert elke geïnves-
teerde euro minimaal 25 euro op.  
Zakenblad The Economist noemde dat in 
januari 2015 in het rapport The Econo-
mics of Optimism de beste investering  
op het gebied van gezondheidszorg.’ Van 
Weezenbeek roept de getroffen landen op 
om commitment te tonen. ‘Vorige maand 
stond tbc op de agenda van wereldleiders 
tijdens een vergadering van de Verenigde 
Naties. Rijke en arme landen pleitten 
daar voor meer investeringen en betere 
samenwerking tegen deze ziekte. Dat is 
uiterst belangrijk. Er kunnen nóg zoveel 
labtests, medicijnen en programma’s  
ontwikkeld worden; het zijn de overhe-
den die de middelen moeten verstrekken 
om dat allemaal mogelijk te maken.  
Het alternatief is een humanitaire en  
economische ramp.’ [NQ]

Van de 100 mensen die in Nigeria lijden  
aan tbc worden er maar 15 opgespoord  
en behandeld

‘Een kwart van de 
wereldbevolking 

draagt een  
slapende  

tbc-bacterie  
bij zich’


