
Haarprotheses
Behoren niet langer 
tot taboesfeer

Jelle Cleymans
“Psoriasis staat mĳ n 
geluk niet in de weg”

Stamcelonderzoek 
Een waaier aan 
mogelĳ kheden
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Belgische knowhow is van wereldniveau, met 
revolutionaire ontwikkelingen tot gevolg.
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Herman Tournaye, diensthoofd van 
het centrum voor reproductieve ge-
neeskunde in het UZ Brussel, voor-
zag ons van de nodige uitleg. 

Eicel laten rijpen 
in laboratorium
“Dankzij innovaties op het vlak van 
reproductieve technieken kunnen 
we nu mensen met heel specifi e-
ke problemen helpen. Neem nu een 
jonge patiënte van 17 jaar met leu-
kemie die nog geen partner heeft, 
maar later toch kinderen wil. Door 
de chemotherapie worden haar ei-
erstokken echter onbruikbaar. Om-
dat ze snel behandeld moet wor-
den, is er bovendien geen tijd om 
de eierstokken te stimuleren en zo 
eicellen te laten rijpen. Maar door 
een techniek als in-vitromatura-
tie kunnen we de onrijpe eicellen 
die al klaar zitten in het laborato-
rium tot rijping brengen, en ze ver-
volgens invriezen voor later. Daar-
naast kan je ook de eierstok zelf, 
die door de chemotherapie toch 
onbruikbaar zou worden, integraal 

wegnemen en bewaren om later 
opnieuw in te planten. Eventue-
le kwaadaardige cellen in het ei-
erstokweefsel kunnen we daarbij 
eerst opsporen, zodat er geen risico 
is dat we die kankercellen opnieuw 
inbrengen in het lichaam.”

“Voor een jongen met leukemie 
kan men trouwens iets gelijkaar-
digs doen, zelfs als hij nog niet in 
de puberteit is. De stamcellen die 
zaadcellen aanmaken, haalt men 

uit de zaadbal en bewaart men om 
ze later –wanneer hij genezen is - 
opnieuw in te planten.”

Broedstoof in het lichaam
Om embryo’s te laten rijpen, zal 
men binnen enkele jaren mogelijk 
zelfs geen laboratorium meer no-
dig hebben. “Voorlopig worden ei-
cel en zaadcel nog samengebracht 
in het labo. Daarna houdt men het 
embryo dat zo ontstaat nog 3 tot 5 

dagen in een broedstoof die de wer-
king van de eileider nabootst. Maar 
men experimenteert met capsules 
waarin embryo’s zich in de baar-
moeder kunnen ontwikkelen. Zo 
heb je binnenkort geen laboratori-
um meer nodig.”
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HERMAN TOURNAYE: “Bij een jongen kan je nog voor de puberteit stamcellen uit de zaadbal halen. Die kunnen later opnieuw 
worden ingeplant.” FOTO: PRIVÉ 

Macula degeneratie en 
diabetische retinopathie 
zijn vaak voorkomende 
netvliesaandoeningen die 
het gezichtsvermogen 
van patiënten aantasten. 
Vroeger bestonden er 
nauwelijks behandelingen 
voor, maar sinds een tiental 
jaar boekt men succes 
met moleculepreparaten 
die rechtstreeks in het oog 
worden ingespoten. 

Uitleg kregen we van dokter Joa-

chim Van Calster, oogchirurg bij 
het UZ Leuven. 

Zowel bij macula degeneratie als 
bij diabetische retinopathie lekt er 
vocht en bloed uit de bloedvaten in 
het netvlies. Dat vocht hoopt zich 
op achter het netvlies, waardoor 
het zicht troebel wordt of de pati-
ent bewegende vlekken ziet. 

Sterk verbeterd zicht
“Het zijn problemen die in de 
praktijk vaak voorkomen, en die 
sinds kort ook goed te behande-
len zijn”, zegt dokter Van Calster. 
“Enerzijds heb je laserbehande-
lingen, maar die resulteren zelden 
in een sterk verbeterd gezichts-
vermogen. Met de medische be-
handelingen met moleculeprepa-
raten die men de voorbije vijf jaar 
ontwikkelde, behalen we wel zeer 
goede resultaten.” 

Geen operatie nodig
“Het voordeel van zo’n behandeling 
is dat deze niet-chirurgisch is, er is 
dus geen operatie nodig. De mole-
culen worden wel rechtstreeks in 
het oog ingebracht via een inspui-
ting. Door dat prikje is er een klein 
risico op infecties, maar het laat toe 
om de juiste dosis toe te dienen. Dat 
lukt niet als je werkt met oogdrup-
pels of met een intraveneuze in-
spuiting. Die laatste methode zou 
bovendien kunnen leiden tot bij-
werkingen, en dat willen we ver-
mijden. In de juiste concentratie 
gaan deze preparaten de bestaande 
lekkage tegen en zorgen ze ervoor 
dat er geen nieuwe schade ont-
staat. Een andere, nieuwe benade-
ring zorgt er voor dat het glasvocht 
wordt losgemaakt van het netvlies, 
zodat patiënten opnieuw scherp en 
helder zien.”

Slow release
“De oorzaken van deze aandoe-
ning - diabetes of een gevorderde 
leeftijd - kunnen we jammer ge-
noeg niet behandelen. De symp-
tomen duiken na een tijdje dus 
onvermijdelijk opnieuw op en pa-
tiënten moeten geregeld terugko-
men voor een nieuwe inspuiting. 
Dankzij de ‘slow release’ wer-
king van de nieuwste preparaten, 
wordt het interval tussen twee 
inspuitingen echter steeds groter. 
Voor de meeste patiënten is dat 2 
tot zelfs 6 maanden.” 

Iedereen een kind
door combinatie van 
routine en innovatie

Evolutie in behandeling 
voor netvliesaandoeningen
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Vandaag kan men 9 
op de 10 mensen met 
vruchtbaarheidsproblemen 
helpen met reproductieve 
technieken als hormonale 
stimulatie, IVF en ICSI. In 
België worden ze al meer 
dan twintig jaar toegepast 
en ondertussen zijn ze 
wereldwijd ingeburgerd. 
Maar de wetenschap 
staat niet stil en zocht 
ondertussen naar manieren 
om mensen in specifieke 
situaties te helpen. 

 ■ Studies wĳ zen uit dat we 
zeer tevreden zĳ n met ons 
gezondheidsbeleid. Wellicht 
omdat we als patiënt steeds 
terechtkunnen bĳ  arts of 
zorgverlener en de geleverde 
kwaliteit hoog is. “Maar ons 
welzĳ nsysteem leidt tot over-
consumptie”, waarschuwt 
gezondheidseconoom Lieven 
Annemans.

Een nieuw 
betalingssyteem

In sommige domeinen van 
onze sector bedraagt die 

overconsumptie 30% of meer. De 
patiënten vinden deze overcon-
sumptie niet erg, integendeel. 
Vaak zijn ze van mening dat het 
ziekenhuis hen een zo goed moge-
lijke verzorging heeft toegediend. 
“We beseª en niet dat we ons sys-
teem hiermee aan het ondergra-
ven zijn. We moeten overstappen 
naar een betalingssysteem dat be-
ter corrigeert en beschermt tegen 
die overconsumptie”, voegt Anne-
mans toe. Annemans merkt daar-
bij op dat naast de overconsump-
tie er ook hier en daar sprake is 
van onderconsumptie, en deze 
moet ook aangepakt worden: “we 
mogen ook niet naar de andere 
kant overhellen door overal forfai-
taire behandelingen te gaan in-
voeren.”  In tijden van crisis gaat 
de grootste aandacht echter naar 
overconsumptie. 

Waarde, prijs en 
gebruikswijze

Deze overconsumptie ligt 
mee aan de oorzaak van de 

sterke stijging van de uitgaven in 
de sector. Deze kunnen voor een 
derde toegeschreven worden aan 
de vergrijzing. Het grootste deel 
wordt verklaard door innovatieve 
technologieën. Annemans legt 
uit: “Het probleem is dat ze ener-
zijds een kost voor de ziekteverze-
kering betekenen, anderzijds ver-
beteren ze de gezondheid. De uit-
daging bestaat erin om enkel die 
technologieën te stimuleren die 
waar voor hun geld bieden. Mo-
menteel wordt dat principe in ons 
land al o�  cieel gehanteerd voor 
geneesmiddelen, maar nog niet 
voor andere technologieën.” Maar 
minstens even belangrijk als de 
‘waarde’ en de ‘prijs’ van genees-
middelen en andere technologie-
en is de wijze waarop ze gebruikt 
worden. 

GEZONDHEIDSBELEID 
IN BEWEGING
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