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COLUMN

Goede diagnostiek objectiveert en 
geeft richting aan ongerustheid

Als ik deze editie lees, dan zie ik mooie 

technologieën en mogelijkheden waarvan ik 

eigenlijk niet wil dat deze voor mij ooit nodig 

zullen zijn. Wel ben ik blij dat de mogelijkheden 

beschikbaar zijn voor het geval dat. Deze 

paradox is kenmerkend voor diagnostiek en de 

diagnostische zorgprofessionals; onzichtbaar 

als het niet nodig is en onmisbaar als het 

moet. Meer dan 70 procent van alle medische 

beslissingen wordt genomen op basis van 

uitgevoerde diagnostiek, wat het belang en 

ook de noodzaak voor verdere ontwikkeling 

van diagnostiek aangeeft, omwille van die 

onbekende 30 procent.

De diagnostische mogelijkheden om 

informatie over klachten te halen uit onder 

andere weefsel, bloed en bloedcellen zijn 

nagenoeg onbeperkt. Daarbij kunnen 

veel ziekten in een vroeg stadium worden 

opgespoord, waarmee de kans op effectieve 

behandeling aanzienlijk wordt vergroot. 

Maar wanneer is bijvoorbeeld bloedonderzoek 

nodig? Behoudens een opname op de 

spoedeisende hulp, waar snelle diagnostiek de 

standaard is, bepaalt u in feite zelf, door een 

bezoek aan de dokter, het moment waarop 

diagnostiek plaatsvindt. Hier zit ruimte voor 

verbetering. Ik vind het in deze tijd lastig 

voor te stellen waarom mensen wachten tot 

klachten verergeren, om dan pas de stap 

te zetten richting dokter en diagnostiek. 

Helemaal als men zich realiseert dat snelle 

diagnostiek niet zo veel betekent als zij zelf pas 

in een laat stadium naar een dokter gaan.

Diagnostiek is in feite het objectiveren en 

duiding geven aan een ongerustheid of 

buikgevoel, waardoor behandelingen kunnen 

starten of de ongerustheid kan worden 

weggenomen. Als we aannemen dat het 

‘pluis/niet pluis-gevoel’ bij de meest mensen 

prima ontwikkeld is, hebben we des te meer 

reden om dat gevoel sneller te volgen en 

diagnostiek te benutten ten behoeve van 

ieders gezondheid en welzijn. Waarom langer 

ongerust zijn dan strikt noodzakelijk is?

Auteur: Dr. Marc GLM Elisen

Klinisch chemicus, specialist laboratorium-

geneeskunde, voorzitter NVKC
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Het was onderzoeker Gregor Mendel 
die de basis legde voor het DNA-

onderzoek. Een experiment in 1857 
vormde het begin van de studie van de 
genetica. Het vakgebied heeft zich in de 
afgelopen decennia enorm ontwikkeld, 
zegt A. Kluin. Zij is voormalig huisarts en 
initiatiefnemer van Vaderschapstest.nu, 
dat online DNA-testen aanbiedt.     

Het idee is ontstaan in haar huis-
artspraktijk. Kluin werd steeds vaker 
geconfronteerd met patiënten met 
vragen over familiebanden. “Daar liepen 
zij soms al jaren mee rond. Is mijn 
zoon daadwerkelijk mijn zoon? Is mijn 
echtgenoot daadwerkelijk de biologische 
vader van mijn kind?” Veel meer dan 
een luisterend oor kon de huisarts niet 
bieden. In een aantal situaties verwees 
zij naar laboratoria, maar voor veel 
patiënten was dat een te hoge drempel. 
Niet alleen vanwege privacy, maar ook 
om de relatief hoge kosten. Toch wilde zij 

een alternatief bieden voor al die mensen 
die dag in dag uit werden gekweld 
door vragen over familiebanden. Haar 
denkwerk resulteerde in het aanbieden 
van betaalbare DNA-testen via internet.

Zonder enig risico
Het gros van de testen zijn de directe (vader 
en kind) en indirecte vaderschapstesten, 
zegt Kluin, waarbij via een omweg – buiten 
de vader om – het vaderschap wordt 
aangetoond, bijvoorbeeld de broer/zus-
test die kan aantonen of mensen dezelfde 
ouders hebben. Daarnaast is er de 
grootoudertest. Als de vader niet in beeld 
is of al jaren geleden overleden is, kan 
een verwantschapstest worden gedaan 
met opa en kleinkind. Relatief nieuw is de 
non-invasieve prenatale vaderschapstest. 
Hiermee kan vanaf de negende week van 
de zwangerschap al worden vastgesteld 
wie de vader van het kind is. “De test is 
zonder enig risico, want we komen niet 
bij het kind in de buurt. Bij de moeder 

halen we fragmenten van het DNA van 
het kind uit het bloed en dat vergelijken 
we met het DNA van de vader.”  

Binnen een week
De online vraag naar de DNA-testen is 
groot, stelt Kluin. Dat heeft volgens haar 
vooral te maken met de kosten (gemiddeld 
200 euro per test) en met de gewenste 
anonimiteit. “Je hoeft niet naar een 
huisarts of naar een ziekenhuis. Mensen 
zien soms af van een test omdat ze hun 
twijfels moeten delen met derden, ook 
al zijn dat professionele en betrouwbare 
partijen. Dat probleem speelt niet 
meer als je via de computer bestelt.” 
De DNA-test bevat speciale steriele 
wattenstaafjes waarmee wangslijmvlies 
wordt afgenomen, bijvoorbeeld bij de 
vader en het kind. Vervolgens worden 
de  wattenstaafjes in een retourenvelop 
opgestuurd naar een erkend en 
gecertifi ceerd laboratorium. Binnen een 
week is de uitslag bekend. 

Unieke blauwdruk 
Wat is nu eigenlijk DNA? Kluin legt het 
uit. Iedere persoon heeft in totaal 23 paar 

chromosomen en van elk paar komt één 
deel van de biologische vader en het andere 
deel van de moeder. Het vormt een unieke 
genetische blauwdruk: het DNA-profi el. 
Door het vergelijken van DNA-profi elen 
kan worden vastgesteld of er sprake is 
van een biologische relatie. “Vroeger kon 
slechts een enkeling een test betalen. 
De meeste mensen die rondliepen met 
vragen over bloedverwantschap bleven 
daar hun leven lang mee zitten. Nu kun je 
met een eenvoudige muisklik tegen een 
acceptabele prijs een test in huis halen 
en een einde maken aan onzekerheid. Ik 
vind dat een mooie ontwikkeling.”

ADVERTORIAL

Vaderschapstest.nu wil drempel DNA-test verlagen 

vaderschapstest.nu 

info@vaderschapstest.nu

Meer informatie

“Je hoeft niet naar een huisarts 

of naar een ziekenhuis. Mensen 

zien soms af van een test 

omdat ze hun twijfels moeten 

delen met derden”

Het DNA bevat levensbelangrijke informatie
Van onze redactie
Auteur: Marianne Rijke

B
ij een DNA-analyse denkt men vrij snel aan een 
onderzoek waarmee biologische verwantschap 
aangetoond kan worden. Het bestuderen van 

menselijk DNA kan echter tot veel meer inzichten 
leiden, zoals de vraag of medicijnen wel of niet 
bij iemand zullen aanslaan, maar ook of iemand 
erfelijk belast is en mogelijk bepaalde ziekten en 
aandoeningen zal ontwikkelen. Het menselijk DNA 
bevat hierdoor een schat aan informatie dat van 
levensbelang kan zijn.

DNA-onderzoek
Ieder mens is opgebouwd uit cellen, die weer 
opgebouwd zijn uit chromosomen. Deze chromosomen 
zien eruit als strengen en bestaan uit een stof die DNA 
wordt genoemd. Dit DNA fungeert als de belangrijkste 
drager van erfelijke informatie. In de chromosomen 
zitten de genen die ieder een code bevatten van 
een kenmerk van het lichaam, legt het Nationaal 
informatiecentrum erfelijkheid uit. De helft van de 

genen worden geërfd van de moeder en de andere helft 
van de vader: de erfelijke kenmerken.

Het DNA kan, om meerdere redenen, onderzocht worden. 
DNA-onderzoek start gewoonlijk met een aanvraag 
door een arts, vertelt dr. Marcel Mannens, hoogleraar 
Genoomdiagnostiek aan de Universiteit van Amsterdam 
(AMC-UvA). In de meeste gevallen wordt een buisje bloed 
naar het laboratorium opgestuurd, maar ander materiaal, 
zoals wangslijm afgenomen met een wattenstaafje, is ook 
mogelijk. In het laboratorium wordt het DNA uit de cellen 
geïsoleerd en vervolgens in kleinere stukken geknipt. “Het 
te onderzoeken deel van het DNA wordt geselecteerd en 
miljoenen malen vermenigvuldigd. Afhankelijk van de 
vraagstelling van de arts wordt een enkel gen, een set van 
meerdere genen of zelfs alle genen onderzocht.”

Verwantschap achterhalen
Wellicht de meest bekende beweegreden om DNA te 
analyseren, is om het biologische verwantschap te 

achterhalen. Ieders DNA is uniek en niemand, met 
uitzondering van eeneiige tweelingen, heeft hetzelfde 
DNA, vertelt Mannens. Omdat het DNA geërfd wordt 
van beide ouders, kan door middel van het vergelijken 
van DNA van twee individuen onderzocht worden 
of er verwantschap is. Hoe meer verwant, hoe meer 
overeenkomsten er zullen zijn. “Met eenvoudige 
statistiek kan dan berekend worden hoe groot de 
kans is dat het tweede DNA-sample afkomstig is van 
bijvoorbeeld iemands vader, moeder, broer of zus.”

Dit was ook de reden voor Moniek Wassenaar (36) om 
een DNA-test te doen. Halverwege haar twintigste kreeg 
Moniek te horen dat de man van wie ze haar hele leven 
dacht dat hij haar vader was, niet haar vader was en dat 
ze verwekt was door een donor. “Omdat ik vanuit mijn 
beroep als psychiater altijd bezig ben met het willen 
begrijpen van mensen, was het voor mij belangrijk om 
te weten wie dan wél mijn vader was, zodat ik meer over 
mijzelf kon begrijpen.”

Na een interview in een grote landelijke krant, werd 
ze op social media getipt door een anonieme bron dat 
ze overeenkomsten vertoonde met een dochter van 
de omstreden vruchtbaarheidsarts Jan Karbaat, en 
mogelijk zijn dochter kon zijn. Moniek heeft in 2011 
Karbaat geconfronteerd met dit gegeven, waarna hij 
haar vermoeden bevestigde. Omdat zijn eigen DNA (nog) 
niet gebruikt mocht worden in een DNA-analyse, heeft 
Moniek haar DNA eerst laten vergelijken met een ander 
mogelijk kind van de dokter: Joey Hoofdman. Ze vertelt 
over dit proces. “We kozen voor een DNA-test die ons 
snel een antwoord kon geven. We hebben deze test thuis 
gedaan door een wattenstaafje langs ons wangslijm te 
halen.” Dit materiaal stuurden ze vervolgens op om te 
laten analyseren. De uitslag die volgde was die van ‘hoge 
overeenkomst’, waaruit duidelijk werd dat Moniek en 
Joey halfzus en -broer waren. 

Celkern

Chromosoom

DNA
Gen

Lees verder op pagina 4
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Door de grote hoeveelheid aan alge-
mene informatie over gezond leven, 

is het niet eenvoudig om alle zin van onzin 
te scheiden en daadwerkelijk te beginnen 
met een meer verantwoorde leefstijl. 
DNA-analyse kan uitkomst bieden en een 
goed vertrekpunt zijn voor individuele 
leefstijladviezen. In de Verenigde Staten 
is dit al steeds meer gemeengoed, maar 
is de anonimiteit van DNA-gegevens niet 
altijd gewaarborgd. Om die reden is het 
tijd voor een Europees model, vindt Roy 
Haan, directeur van iGene. 

Wat kan op basis van een DNA-
profi el worden gezegd over iemands 
gezondheid?
“Het idee van DNA-analyse is heel 
simpel. Mensen bestellen een DNA-kit 
die ze thuis ontvangen. Ze nemen wat 
wangslijm bij zichzelf af, dat ze opsturen 
voor analyse. Na ongeveer zes weken 
krijgen ze het resultaat opgestuurd. 
Daarbij zien ze een aantal aandoeningen 
staan, zoals alzheimer, diabetes en hart- 
en vaatziekten, waar ze genetisch gezien 
een lagere of hogere kans op hebben. 
Zo biedt DNA-analyse ondersteuning 
als het gaat om vroegdiagnostiek. Als 
mensen bijvoorbeeld weten dat ze een 
grotere kans op darm- of borstkanker 
hebben, zullen ze eerder meedoen aan 
een bevolkingsonderzoek. Daarnaast 
valt iemands gevoeligheid voor bepaalde 
medicatie ook deels uit de genen te halen. 
Een DNA-analyse kan artsen dus helpen 
om sneller tot de juiste doseringen van 
medicijnen te komen. Uiteindelijk levert 
dit niet alleen persoonlijk voordeel op, 
maar ook maatschappelijk, omdat de 
preventieve gezondheidsmaatregelen 
die mensen nemen bijdragen aan de 
verlaging van de algehele zorgkosten.” 
 
Zou de overheid een rol in DNA-
analyse moeten spelen vanwege het 
maatschappelijk belang?
“De Nederlandse overheid is nog zoekende 
hoe om te gaan met de mogelijkheden 
van DNA-analyse. Vanuit het perspectief 
van gezondheidspreventie zou het ideaal 

zijn als een overheid het DNA van de 
gehele bevolking in kaart zou brengen. 
Er bestaat echter altijd een kans dat een 
toekomstige overheid dergelijke gegevens 
gaat inzetten voor eigen belangen. Naar 
mijn mening is het daarom beter als ieder 
individu die dat wil, kennis kan nemen 
van zijn of haar eigen DNA op een manier 
waarbij de anonimiteit gewaarborgd is.”

Wat kunnen jullie hierin betekenen? 
“Mensen kunnen bij ons eenvoudig 
online een DNA-Kit bestellen. Op 
basis van hun iGene Paspoort wordt 
vervolgens aangegeven waar voor 
hen de meeste gezondheidswinst valt 
te behalen. Hierbij hanteren wij drie 
kernwaarden: veilig, betrouwbaar en 
praktisch. Veilig, omdat wij staan voor 
volledige anonimiteit en al het biologisch 
DNA vernietigen na analyse. De data die 
eruit komen worden bewaard, maar zijn 
alleen toegankelijk voor de aanvrager 
van de DNA-kit middels een speciale 
code. Het DNA is ook niet in verband 
te brengen met de persoonsgegevens. 
Daarnaast zijn we betrouwbaar, omdat 

mensen erop kunnen vertrouwen dat er 
wetenschappelijke consensus bestaat 
over hetgeen hun genetisch materiaal 
zegt. Onze service is ook praktisch, omdat 
wij genetische informatie vertalen naar 
leefstijladviezen die toepasbaar zijn in 
het dagelijks leven. Via de iGene-app 
ontvangen mensen eens in de twee 
weken een berichtje dat hen helpt 
nuttige veranderingen door te voeren, 
zoals het overstappen van gewone op 
volkorenpasta om de kans op darmkanker 
te verlagen. Hiermee maken we het zo 
eenvoudig mogelijk om aanpassingen te 
doen en gezondheidswinst te behalen.” 

INTERVIEW met Roy Haan

Gezonder leven op basis van je persoonlijke DNA

De iGene Kit is online te bestellen via 

www.igene.nl.

Meer informatie

Roy Haan

“Onze service is ook praktisch, 

omdat wij genetische 

informatie vertalen naar 

leefstijladviezen die toepasbaar 

zijn in het dagelijks leven”

Nadat Karbaat in april van dit jaar overleed, mocht het 
DNA van een wettelijke zoon van hem gebruikt worden 
voor DNA-onderzoek. Monieks DNA kon vervolgens 
vergeleken worden met de achttien personen die via 
een landelijke DNA-database gelinkt werden aan de 
dokter als gevolg hiervan. Ook hieruit volgde een match. 
Voor Moniek was deze bevestiging belangrijk, want 
ondanks dat het nieuws heftig en emotioneel was, gaf 
het haar ook de mogelijkheid om dingen af te sluiten. 
“Het is heel fijn dat mijn vermoeden klopte en er 
eindelijk duidelijkheid is, dit geeft mij rust.”

(Erfelijke) aandoeningen 
Naast het achterhalen van biologische verwantschap, 
kan door middel van DNA-onderzoek onderzocht 
worden of iemands DNA informatie bevat met 
betrekking tot (erfelijke) ziekten en aandoeningen. 

Dit wordt genoomdiagnostiek genoemd. Wanneer een 
arts vermoedt dat een ziekte veroorzaakt wordt door 
een fout in het DNA kan hij of zij zich beroepen op dit 
soort onderzoek. Hierbij wordt de DNA-code van een 
patiënt vergeleken met een standaard DNA-code die 
sinds 2000 internationaal bekend is, licht Mannens toe. 
Afwijkingen ten opzichte van die code worden DNA-
varianten genoemd. Deze varianten kunnen ziekten en 
aandoeningen veroorzaken, al zijn de meeste varianten 
niet ziekmakend.

In het laboratorium wordt onderzocht of een DNA-
variant een ziekte kan veroorzaken. Wanneer het draait 
om een erfelijke aandoening, kan door middel van een 
DNA-analyse zelfs worden aangetoond of iemand drager 
van de ziekmakende variant is, nog voordat symptomen 
zich voordoen. “Veel aandoeningen openbaren zich op 
latere leeftijd, en voor een aantal aandoeningen is er 
een groot risico op ernstige gezondheidsschade, zoals 
kanker.”  Genoomdiagnostiek kan ook gebruikt worden 
om prenataal te onderzoeken of het DNA van een 
ongeboren kind afwijkingen vertoont (bijvoorbeeld de 
NIPT-test). Daarnaast kan nog vóór een zwangerschap 
bepaald worden of de toekomstige ouders drager zijn 
van ernstige erfelijke aandoeningen, waarbij het kind 
risico loopt wanner het van beide ouders deze DNA-
verandering erft (zie plaatje).

Met name voor de behandelbare aandoeningen is 
het belangrijk om op tijd te weten of iemand de 
DNA-variant van een (erfelijke) aandoening heeft. 
Wanneer bekend is dat iemand kans loopt om een 
bepaalde ziekte te ontwikkelen, kan hier preventief 
naar gehandeld worden. Een DNA-analyse kan ook 
helpen bij het stellen van een juiste diagnose wanneer 
de oorzaak van de klachten van een zieke patiënt na 
lang onderzoek onbekend blijft. Hierdoor kan sneller 
en beter behandeld worden. Mannens verwacht dat 
DNA-onderzoek in de toekomst steeds vaker zal worden 
ingezet ter ondersteuning van het stellen van een juiste 
diagnose.

De juiste medicijnen
Een derde toepassing van DNA-onderzoek, die steeds 

Vervolg van pagina 3
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S inds 2017 is het bevolkingsonderzoek 
naar baarmoederhalskanker ver-

nieuwd. Bij de nieuwe screening staat het 
Humaan Papillomavirus (HPV) centraal, 
vertellen Daisy Sie-Go (klinisch patholoog 
UMC Utrecht) en Bettien van Hemel 
(klinisch patholoog UMC Groningen).

Waarin verschilt de nieuwe screening 
op baarmoederhalskanker van de oude?
Sie-Go: “Het verschil met de oude 
screening is dat nu eerst moleculair 
onderzoek wordt gedaan. Daarbij worden 
vrouwen getest op aanwezigheid van 
het hoogrisicotype van het Humaan 
Papillomavirus (hrHPV). Als er hrHPV 
gevonden is, wordt hetzelfde celmateriaal 
getest op cytologische afwijkingen 
om te onderzoeken of er inderdaad 
sprake is van baarmoederhalskanker 
of een voorstadium daarvan. Er zijn 
namelijk veel vrouwen die positief 
worden getest op hrHPV, maar die 
geen baarmoederhalskanker blijken te 
hebben. Vroeger gebeurde het andersom, 
en werd eerst gekeken naar cytologische 
afwijkingen. Als die werden gevonden, 
werd vervolgens gekeken naar de 
aanwezigheid van hrHPV. De gedachte 
achter de nieuwe aanpak is dat de meeste 
gevallen van baarmoederhalskanker 
worden veroorzaakt door hrHPV.”

Van Hemel: “Om meer vrouwen bij 
het bevolkingsonderzoek te kunnen 
betrekken, is daarnaast de mogelijkheid 
geïntroduceerd om een self sampler aan 

te vragen. Daarmee kunnen vrouwen 
zelf thuis een uitstrijkje maken, waar een 
HPV-test op kan worden uitgevoerd. Zijn 
vrouwen hrHPV-positief, dan moeten 
ze alsnog naar de huisarts om een 
cytologisch uitstrijkje te laten maken.”

Waarom is ervoor gekozen om alleen 
een HPV-screening uit te voeren? 
Sie-Go: “Omdat de sensitiviteit van de 
HPV-test hoger is dan van het cytologisch 
onderzoek. Dat betekent dat het 
percentage vrouwen dat volgens de test 
een afwijking heeft en bij wie dat ook 
echt het geval blijkt te zijn, hoger ligt dan 
bij een cytologisch uitstrijkje. Maar de 
specifi citeit is bij cytologisch onderzoek 
weer hoger dan bij de HPV-test. Dat 
houdt in dat het percentage vrouwen dat 
volgens de test géén afwijking heeft en 

bij wie dat ook echt het geval blijkt te zijn, 
hoger ligt dan bij de HPV-test. Daarom is 
ervoor gekozen eerst de HPV-test te doen, 
en daarna, als er positief getest wordt op 
hrHPV, een cytologische test te doen.”

Uit onderzoek blijkt dat de HPV-
screening 10 procent van de kankers 
mist. Hoe zou de screening verbeterd 
kunnen worden?
Sie-Go: “Vrouwen onder de 30 jaar 
worden niet meegenomen in het bevol-
kingsonderzoek, omdat hun lichaam 
hrHPV nog zelf kan ‘klaren’, laten 
verdwijnen. Als zij positief worden 
getest op hrHPV, kan hun lichaam 
het virus dus nog uitschakelen. Maar 
baarmoederhalskanker komt wel voor 
bij vrouwen onder de 30 jaar. Je kunt je 
afvragen of bij deze vrouwen niet een 

cytologisch uitstrijkje moet worden 
gemaakt, om baarmoederhalskanker 
uit te sluiten. Daarnaast is een heel 
klein percentage van de baarmoeder-
halskankers hrHPV-negatief. Die slippen 
door deze test heen. Geen enkele test 
geeft echter 100 procent zekerheid. Het 
zou eigenlijk het beste zijn om de HPV-
test samen met het cytologisch uitstrijkje 
aan te bieden – ook aan vrouwen jonger 
dan 30 jaar – maar dat wordt heel duur.”

Van Hemel: “Een bevolkingsonderzoek 
is ingericht op het vangen van zoveel 
mogelijk afwijkingen, maar daarbij spelen 
ook economische belangen een rol. Er 
wordt dus bekeken met welk economisch 
model zoveel mogelijk afwijkingen 
kunnen worden gevonden. Ik denk dat we 
eerst moeten kijken hoe het gaat en wat 
de resultaten zijn in vergelijking met het 
vorige bevolkingsonderzoek. Het is een 
screening die werkt voor een heel grote 
groep, maar voor een individu kan hij 
niet werken. Daarom moeten vrouwen 
als ze klachten hebben en zich ongerust 
maken naar de huisarts gaan. Dat blijft 
altijd belangrijk.”

INTERVIEW met Daisy Sie-Go en Bettien van Hemel

Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker vernieuwd

www.hologic.com

www.umcutrecht.nl

www.umcg.nl

Meer informatie

Afwijkende cytologie, passend bij een HPV infectie

vaker wordt gebruikt, is farmacogenetica. Deze 
wetenschap bestudeert variaties in het DNA van 
enzymen die in de lever geneesmiddelen afbreken, 
om zo de effectiviteit en de kans op bijwerkingen 
van medicijnen bij patiënten te begrijpen, of zelfs 
te voorspellen. Ron van Schaik, president van 
de European Society of Phamacogenomics and 
personalised Therapy (ESPT), licht toe: “Zeven procent 
van de ziekenhuisopnames wordt veroorzaakt door 
bijwerkingen van medicijnen, en dat is echt een groot 
probleem. Daarnaast blijkt 25 tot 60 procent van de 
geneesmiddelen niet goed te werken.” Dit komt doordat 
het lichaam van die patiënten de medicijnen anders 
omzet dan verwacht.

De manier waarop het menselijk lichaam reageert op 
geneesmiddelen is mede afhankelijk van de capaciteit 
die het lichaam heeft om medicijnen af te breken. Dit 
is voor een belangrijk deel erfelijk vastgelegd. Om te 
achterhalen hoe iemand medicijnen afbreekt, wordt 
het DNA onderzocht, waarbij wordt gekeken naar 
een specifiek aantal enzymen, vertelt Van Schaik. 
De informatie die uit dit DNA-onderzoek komt, kan 
vervolgens worden vertaald naar een alternatief, 
persoonlijk doseeradvies, of de basis zijn voor de keuze 
van een ander middel. Bij DNA-analyses binnen de 
farmacogenetica is de (potentiele) blootstelling aan 
medicijnen altijd leidend. Iemands DNA wordt pas 
onderzocht als hij of zij een bepaalde aandoening of 
ziekte heeft en daarbij een specifiek geneesmiddel 
slikt, of moet gaan slikken. Doel is om het risico op 
bijwerkingen zo klein mogelijk te houden, en de kans op 
effectieve therapie te verhogen.

Een farmacogenetisch onderzoek wordt ingesteld 
wanneer een patiënt geneesmiddelen krijgt en hij 
of zij aanzienlijke bijwerkingen heeft, of juist indien 
de medicijnen niet werken, legt Van Schaik uit. Als 
voorbeeld noemt hij patiënten die antidepressiva 
slikken. “Ongeveer 10 procent van de bevolking heeft 
geen CYP2D6-enzymactiviteit in de lever, waardoor 
behandeling met antidepressiva, antipsychotica 
en bètablokkers meer bijwerkingen kunnen geven. 
Die mensen zijn gebaat bij lagere doseringen van de 

middelen.” Deze dosering wordt aan de hand van het 
DNA-onderzoek bepaald en als advies meegegeven 
aan de patiënt in een zogenoemd DNA-paspoort voor 
medicatie. Hierin wordt aangeven of bepaalde enzymen 
niet (rood), deels (oranje) of wel (groen) aanwezig 
zijn. Dit DNA-paspoort krijgt de patiënt vervolgens 
opgestuurd. Alle apothekers in Nederland kunnen aan 
de hand van dit DNA-paspoort adviezen geven over 
medicatie op maat.

Voordelen van DNA-onderzoek
Omdat een flink percentage van de medicijnen niet het 
gewenste effect heeft, kan farmacogenetisch onderzoek 
van grote waarde zijn voor patiënten. “Ieder medicijn 
geeft een bepaald risico. Het is van belang dat we met 
de kennis en kunde van vandaag dit risico voor de 
patiënt zo klein mogelijk te houden. Veilig toedienen 
van medicatie is belangrijk.” Wanneer bekend is hoe 
iemand waarschijnlijk zal reageren op medicijnen, 
kunnen doseringen op het DNA-profiel van de patiënt 
worden aangepast (therapie op maat). Niet alleen voor 
patiënten kan het onderzoeken van de effectiviteit van 
medicijnen van groot belang zijn, ook voor ziekenhuizen 
heeft het positieve gevolgen. Zo zullen minder 
mensen op de spoedeisende hulp terechtkomen door 
bijwerkingen, denkt Van Schaik, en zullen ziekenhuizen 
minder ligdagen hebben per patiënt, omdat de patiënt 
eerder op therapie zal reageren. “Daarnaast zal een 
therapie die beter op de patiënt is afgestemd ertoe 
leiden dat mensen weer eerder aan het werk kunnen, 
dus is het economisch gezien ook beter.”

Concluderend kan worden gesteld dat het menselijk 
DNA een bron van waardevolle informatie is. Waar 
DNA-onderzoek nu nog veelal door artsen wordt 
aangevraagd, zal dit in de toekomst wellicht ook anders 
zijn. Burgers worden mondiger, met als gevolg dat zij 
ook steeds beter geïnformeerd willen zijn over hun 
gezondheid en gezondheidsrisico’s. Inzicht in het eigen 
DNA zou hieraan kunnen bijdragen. Toekomstmuziek? 
De tijd zal het uitwijzen.
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Wanneer hoofd-halskanker uitzaait 
naar de lymfeklieren in de hals, 

gebeurt dit eerst naar één lymfeklier, 
van waaruit mogelijk uitzaaiing naar 
volgende lymfeklieren kan plaatsvinden. 
Die specifi eke lymfeklier wordt de 
schildwachtklier genoemd. Met de 
schildwachtklierprocedure wordt deze 
lymfeklier opgespoord, verwijderd en 
vervolgens onderzocht op de aanwezigheid 
van tumorcellen. De procedure voorkomt 
het achteraf onnodig uit voorzorg 
verwijderen van de lymfeklieren in de 
hals – een zogenaamde halsklierdissectie 
– en wordt sinds enkele jaren bij hoofd-
halskanker uitgevoerd, vertelt prof. 
dr. Remco de Bree, oncologisch hoofd-
halschirurg bij het UMC Utrecht. 

Hoe verloopt de schildwachtklierproce-
dure bij hoofd-halstumoren precies?
“Het uitgangspunt hierbij is dat een 
tumor eerst naar één lymfeklier 
uitzaait, en daarna pas naar de andere 
lymfeklieren. De schildwachtklier is de 
klier die via lymfebanen het meest direct 
in contact staat met de primaire tumor. 
Als je die schildwachtklier lokaliseert, 
kan die door een patholoog worden 
onderzocht op uitzaaiingen. Als er geen 
uitzaaiingen in te vinden zijn, kun je ervan 
uitgaan dat de andere klieren ook geen 
uitzaaiingen bevatten. Omgekeerd; als er 
in de schildwachtklier wel uitzaaiingen 
worden gevonden, kunnen de overige 
lymfeklieren ook aangetast zijn. Dan 
moet een halsklierdissectie volgen. 
Vroeger werd bij kleine mondholte-
tumoren preventief een groot deel van de 
lymfeklieren verwijderd. Die preventieve 
operatie bleek achteraf in 70 procent van 
de gevallen niet nodig. Deze procedure is 
ontwikkeld om deze onnodige operaties te 
voorkomen. Vlak voordat de initiële tumor 
operatief wordt verwijderd, wordt een 
scan van de schildwachtklier gemaakt. 
Tijdens de operatie waarbij de primaire 
tumor wordt verwijderd – meestal de 
volgende dag –, wordt vervolgens ook de 
schildwachtklier weggehaald.”

Op welke wijze kan de schildwachtklier 
gelokaliseerd worden? 
“Dat gebeurt door radioactief eiwit 
rondom de primaire tumor te injecteren, 
waardoor de schildwachtklier ook 
radioactief wordt. Dan kun je deze met 
een scan, met een gammacamera, voor 
de operatie zichtbaar maken. Tijdens 
de operatie wordt de radioactieve 
schildwachtklier met een gamma-
probe gelokaliseerd, daarna verwijderd 
en vervolgens uitgebreid onderzocht. 
Traditioneel  wordt de tumor ook 
ingespoten met een blauwe vloeistof, 
waardoor de schildwachtklier blauw 
kleurt. Het lastige is dat dit bij hoofd-
halstumoren niet altijd goed lukt, omdat 
de blauwe vloeistof vaak snel door het 
lymfevaatstelsel in de hals vliegt. Daarom 
wordt dit niet meer zo veel gebruikt.” 

Bestaat deze procedure al lang? 
“De schildwachtklierprocedure wordt 
nu een jaar of tien toegepast bij hoofd-
halstumoren, maar het wordt de laatste 
vijf jaar pas routinematig gebruikt. 
Bij borstkanker en melanoom werd 
de procedure al langer gebruikt. In de 
medische wereld kan het soms jaren 
duren voordat een verandering wordt 
doorgevoerd. In Nederland lopen we 
voorop met deze procedure; in veel 
andere landen is deze nog veel minder 
gebruikelijk. Daar wordt veelal uit 
voorzorg nog een halsklierdissectie 
uitgevoerd.”

Bij welke patiënten kan deze procedure 
worden uitgevoerd? 
“In het algemeen geldt dat het alleen 
kan worden toegepast bij patiënten met 
kleine tumoren in de mondholte, die via 
de mond verwijderd kunnen worden. 
Het gaat dan om T1- en T2-tumoren. 
Bij grotere tumoren (T3 en T4), waarbij 
vaak al metastasen (uitzaaiingen) 
voelbaar zijn, moet de tumor via de hals 
verwijderd worden en zal reconstructie 
van de hals plaatsvinden. Dan kan beter 
wel direct een halsklierdissectie worden 
uitgevoerd.” 

Wat zijn de voordelen van de 
schildwachtklierprocedure voor de 
patiënt?
“Het grootste voordeel ligt in het 
voorkomen van een onnodige operatie: je 
verkleint de kans dat de lymfeklieren voor 
niets worden verwijderd. Lymfeklieren 
zitten er als vangnet voor tumorcellen, 
heel belangrijk in het geval van 
recidief of een tweede primaire tumor. 

Mocht er een tweede tumor ontstaan, 
en de lymfeklieren zijn verwijderd, 
dan zal het uitzaaiingspatroon veel 
onvoorspelbaarder zijn. Alles in het 
lichaam is er voor een reden, hoe meer 
je spaart hoe beter. Als een onnodige 
operatie voorkomen wordt, blijft de 
patiënt ook de bijwerkingen van de 
halsklierdissecties bespaard. Vaak 
ontstaat een fors litteken en kunnen ook 
schouderklachten optreden. Daarnaast 
kan de mondtak van de aangezichtszenuw 
worden aangetast, en daarmee de 
mondhoekbeweging. Uit een landelijke 
studie blijkt ook dat patiënten als grootste 
voordeel aangeven dat hen een onnodige 
operatie bespaard wordt. Tot slot is uit 
onderzoek gebleken dat het toepassen 
van de schildwachtklierprocedure kost-
eneffectief is.” 

En zijn er ook nadelen? 
“Een nadeel van de procedure is dat, 
wanneer de uitslag positief is – en dus 
uitzaaiingen zijn vastgesteld – het een 
week kan duren voordat die uitslag 
bekend is, aangezien de schildwachtklier 
in het laboratorium minutieus wordt 
onderzocht. Bij ongeveer 30 procent van de 
patiënten is de uitslag positief. Zij moeten 
dan een tweede operatie ondergaan, na de 
eerste operatie waarbij de primaire tumor 
is verwijderd. De 70 procent bij wie geen 
uitzaaiingen zijn gelokaliseerd, bespaar 
je die operatie. Het kan logistiek een 
uitdaging zijn, omdat die tweede operatie 
zo snel mogelijk gepland moet worden. 
Maar logistiek moet nooit leidend zijn. Dit 
is wel de reden dat veel onderzoek gedaan 
wordt naar technieken om al tijdens de 
operatie de uitslag te kunnen verkrijgen.” 

Hoe kan het lokaliseren van de 
schildwachtklier in de hals verbeterd 
worden? 
“Het lokaliseren gebeurt met behulp 
van zogenoemde tracers. Voor bepaalde 
lokalisaties in de mondholte verloopt 
dit nog niet vlekkeloos. Dat proberen we 
te verbeteren, door met betere tracers 
te werken. Van de radioactiviteit die 
wordt ingespoten, blijft een deel achter. 
Slechts een klein gedeelte gaat door 
naar de schildwachtklier. Wanneer de 
schildwachtklier dicht bij de tumor 
ligt, is het niet altijd duidelijk waar de 
straling van de tumor zelf eindigt, en 
die van de schildwachtklier begint. Deze 
‘overstraling’ kan storend zijn. Er worden 
momenteel nieuwe tracers ontwikkeld 
die de schildwachtklier mogelijk beter 
kunnen lokaliseren. Zo is er sinds 
kort een tracer die minder lang op de 
injectieplaats blijft en beter ophoopt in 
de schildwachtklier. Ook wordt gewerkt 
met fl uorescente tracers en worden 
andere radioactieve stoffen en betere 
camerasystemen onderzocht.”

Hoe is de uitvoering van deze procedure 
in Nederland geregeld?  
“In Nederland is de zorg rondom hoofd-
halskanker gecentraliseerd in acht 
gespecialiseerde centra, omdat het een 
redelijk zeldzame vorm van kanker 
is. Hierdoor is kwalitatief goede zorg 
mogelijk. Van de acht centra voeren 
nu zes de schildwachtprocedure 
uit. De acht centra vormen samen 
de Nederlandse Werkgroep hoofd-
halstumoren (NWHHT). Deze werkgroep 
doet gezamenlijk onderzoek, zorgt voor 
kwaliteit van de behandeling en een goede 
organisatiestructuur. Sommige centra 
hebben een specifi eke expertise. Niet alle 
centra hoeven álle specifi eke operaties uit 
te kunnen voeren. Het is heel bijzonder 
hoe dit in Nederland geregeld is. Dat 
blijkt ook uit de statistieken: wij scoren 
in Nederland qua overlevingskansen 
het beste van heel Europa. Dat is te 
danken aan deze centralisatie. Indien 
in een vroeger stadium de diagnose 
hoofd-halskanker gesteld wordt, kan de 
overleving verder verbeteren. Om dit te 
bewerkstelligen vindt jaarlijks in Europa 
de Make Sense Campaign plaats.” 

Schildwachtklierprocedure bij hoofd-halstumoren

INTERVIEW met Remco de Bree

Het UMC Utrecht is een van de acht 

Nederlandse gespecialiseerde centra op 

het gebied van hoofd-halskanker. www.

umcutrecht.nl en makesensecampaign.eu/nl 

Meer informatie

Prof. dr. Remco de Bree

“Tijdens de operatie wordt de 

radioactieve schildwachtklier 

met een gamma-probe 

gelokaliseerd, daarna 

verwijderd en vervolgens 

uitgebreid onderzocht”
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H
et aantal patiënten met hoofd-halskanker 
neemt jaarlijks toe. Veel tumoren in het hoofd-
halsgebied worden pas in een laat stadium 

opgespoord. Symptomen worden niet altijd herkend 
en deze tumoren groeien meestal vrij snel. Daardoor 
wordt de kans op genezing kleiner en de behandeling 
ingrijpender. Het is daarom van groot belang dat de 
ziekte zo vroeg mogelijk herkend en behandeld wordt. 

Tot de hoofd-halsoncologie worden alle tumoren 
gerekend boven de sleutelbeenderen, met uitzondering 
van hersenen, hersenvliezen en ogen. Als een hoofd-
halstumor uitzaait, gebeurt dit in eerste instantie 
naar de lymfeklieren in de hals. “Tumoren in het 
hoofd-halsgebied komen traditioneel vooral voor 
bij patiënten op hogere leeftijd, maar we zien een 
toename van patiënten tussen de 35 en 50 jaar”, zegt 
Abrahim Al-Mamgani, radiotherapeut-oncoloog bij 
het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis. Dat wordt 
toegeschreven aan de toename van het aantal HPV-
gevallen, een seksueel overdraagbaar virus dat hoofd-
halskanker kan veroorzaken. 

Vroege opsporing
Hoe sneller wordt gestart met behandeling, hoe beter, 
aldus Al-Mamgani. Daarom is landelijk besloten dat 
elke patiënt bij wie de diagnose gesteld is, binnen vier 
weken behandeld moet worden. Maar omdat tumoren 
in het hoofd-halsgebied vaak niet op tijd worden 
herkend, moet ook het bewustzijn groeien. Mensen 
die longkanker hebben gehad, vormen bijvoorbeeld 
een risicogroep, net als rokers. Daarnaast moeten 
mensen letten op klachten als keelpijn, zeker wanneer 
die uitstraalt naar het oor, blijvende heesheid en 
zwellingen in de hals. “Meld je bij twijfel op tijd bij de 
huisarts. Die moet weer tijdig doorverwijzen naar de 
kno-arts.” 

Hier kunnen zowel Maria Rietveld als Gera Folkers over 
meepraten. Bij Gera werd in oktober 2015 een tumor in 
de tong ontdekt. Zij liep al maanden rond met klachten 
en vermoedde een aft op de tong. Ze had vaker aften 
gehad en dacht dat stress een oorzaak was. Maar toen 
ze slechter begon te eten en praten lastig werd – in 
haar werk als coach en begeleider van staatprostituees 
een groot probleem – begon het te dagen. Voorafgaand 
aan een optreden – Gera is ook cabaretière – besloot zij 
op internet een test te doen, die erg verhelderend was. 
Maar achteraf gezien had de tumor eerder ontdekt 
kunnen worden. Maanden daarvoor had Gera haar 
tandarts gevraagd een plekje op haar tong te bekijken. 
Die verzekerde haar niets zorgelijks te zien. Die 
opmerking ten spijt had zij eerder aan de bel moeten 
trekken, vindt ze nu. Anderen met vergelijkbare 
twijfels drukt ze op het hart tijdig de huisarts te 
bezoeken. 
Maria (toen 63) zou naar haar werk als receptioniste 
gaan toen zij ’s ochtends bezig was met haar make-up 
en een vage keelpijn voelde. In de spiegel zag zij een 

wit stipje op de zijkant van haar tong. “Een stem in 
mij zei ‘dit klopt niet’ en ik heb gelijk het ziekenhuis 
gebeld dat ik als huidkankerpatiënt al kende.” Zij 
werd door dermatologie direct doorverwezen naar de 
hoofd-halsafdeling. Die middag nog werd door een 
arts naar het plekje gekeken. “De maandag erna werd 
een pijnlijke biopsie afgenomen en enkele weken later 
kreeg ik te horen dat het plekje kwaadaardig was en 
weggehaald moest worden.” 

Muntstuk 
Goede en snelle diagnostiek is volgens Al-Mamgani 
onmisbaar. Daarbij moet de tijd tussen de diagnose en 
de behandeling zo kort mogelijk gehouden worden. 
Wanneer een patiënt bij een van de Nederlandse hoofd-
halscentra terechtkomt, wordt hij of zij in een versneld 
traject gezien door een radiotherapeut, internist en 
hoofd-halschirurg. Die schatten aan de hand van het 
stadium van de tumor in wat de primaire behandeling 
moet zijn: bestraling, chemotherapie en/of een operatie. 
Meestal wordt een echo van de hals, een MRI-scan of 
CT-scan en regelmatig een PET-scan gemaakt en worden 
biopten van de tumor genomen. Vervolgens wordt het 
defi nitieve behandelplan opgesteld. “Niet iedere patiënt 
met hoofd-halskanker is gelijk, we richten ons altijd op 
het individu.”

Bij Maria werd uiteindelijk een stuk tong weggehaald 
ter grootte van een 2 euromuntstuk. Gelukkig was ze er 
zelf vroeg bij, en is de behandeling in het ziekenhuis snel 
opgestart. De dag van de operatie vingen de artsen Maria 
goed en warm op, vertelt ze. Er werd goed uitgelegd wat 
ze van de operatie kon verwachten. Ook Gera ondervond 
het belang van een goede aanpak in het ziekenhuis en 
een aandachtig team van artsen en verpleegkundigen. 

Gepersonaliseerde aanpak 
Een van de diagnostische mogelijkheden is een SPECT-
scan, om de lymfebanen in de hals te onderzoeken op 
uitzaaiingen, legt Al-Mamgani uit. Op zijn afdeling is 
recentelijk een nieuwe techniek ontwikkeld, waardoor 
patiënten nog maar aan één kant van de hals bestraald 
hoeven worden, als de SPECT-scan uitwijst dat de andere 
kant ‘schoon’ is. Elders worden, bij bestraling van hoofd-
halskanker, altijd beide kanten van de hals bestraald, 
omdat de kans op uitzaaiingen aan beide kanten 
aanwezig is. De daardoor soms onnodige bestraling 
heeft allerlei vervelende bijwerkingen tot gevolg, van 
slikklachten of droge mond tot een trager werkende 
schildklier. Met de nieuwe techniek wordt de primaire 
tumor ingespoten met radioactief materiaal. Enkele uren 
later kan middels de SPECT-scan worden vastgesteld 
of uitzaaiingen aan één of beide kanten van de hals 
aanwezig zijn. Deze aanpak kent volgens Al-Mamgani 
minder bijwerkingen, een betere kwaliteit van leven en 
een kleinere kans op recidieven. 

Om te onderzoeken of de tumor is uitgezaaid, wordt ook 
vaak de schildwachtklierprocedure toegepast, waarbij 

de schildwachtklier – die als eerste in contact staat met 
de tumor – gelokaliseerd, verwijderd en onderzocht 
wordt. Alleen wanneer uitzaaiingen gevonden zijn, 
worden de overige lymfeklieren operatief verwijderd. 
Middels deze procedure werden bij Gera uitzaaiingen 
geconstateerd, waardoor 38 lymfeklieren verwijderd 
moesten worden. Die operatie volgde enkele weken na 
de eerste en verlengde de revalidatieperiode aanzienlijk. 
Bij Maria werd uitgewezen dat de lymfeklieren geen 
uitzaaiingen bevatten: waarschijnlijk geholpen door de 
snelle diagnose en behandeling.

Van praatgraag tot verstild 
Hoe voortvarend de operatie verliep; zo zwart was het 
gat waarin Maria daarna viel. “Mijn wereld is vanaf dat 
moment ingestort. Ik had altijd werk dat grotendeels 
uit praten bestond, en nu werd een stuk van mijn tong 
weggehaald.” Ook voor Gera heeft de operatie – ongeveer 
een kwart van haar tong werd verwijderd – fl inke 
gevolgen gehad. Haar sociale leven is veranderd: uit 
eten gaat niet meer en drukke feestjes mijdt ze. Nog 
steeds heeft ze forse beperkingen en eten en praten blijft 
vermoeiend. Daarbij komt een blijvende aangezichts-, 
kies- en oorpijn. “Bij een tumor in het hoofdhalsgebied 
word je getroffen in je zijn. Daar was ik onvoldoende op 
voorbereid.” Gera heeft in het ziekenhuis aangegeven 
dat ook de psychische aspecten van de behandeling 
vooraf goed doorgesproken moeten worden. Tijdens 
het revalidatieproces had Gera achteraf gezien baat 
kunnen hebben bij lotgenotencontact, dat zij op dat 
moment niet heeft gevonden. Ze adviseert anderen hier 
actiever achteraan te gaan, via een patiëntenvereniging 
bijvoorbeeld. Gevoelens van schaamte had zij 
bijvoorbeeld graag met lotgenoten besproken. “Ik durfde 
mensen niet te omhelzen, niemand te zoenen of uit mijn 
glas te laten drinken.” 

Die impact van de ziekte op haar leven is enorm geweest, 
zegt ook Maria. Haar dagen zijn vooral gevuld met 
tuinieren, museumbezoek, wandelingen, literatuur 
en muziek. “Ik was altijd erg vrolijk, dat probeer ik nog 
wel, maar ik ben veranderd. Op sommige dagen kijk ik 
steeds in mijn mond in de spiegel, in de angst dat het 
terugkomt.” De regelmatige controles, die gelukkig 
steeds goed nieuws brengen, en begripvolle houding van 
de artsen, geven haar houvast. “Meestal kom ik met een 
glimlach het ziekenhuis uitgelopen.”

Van onze redactie
Auteur: Ruby SandersBelang van goede diagnostiek bij hoofd-halstumoren 

Als u een van deze klachten langer dan drie 

weken heeft...

De ‘Een voor Drie’ defi nitie, opgesteld door experts op het 
gebied van hoofd-halskanker in Europa, raadt huisartsen 
aan een patiënt naar een specialist op het gebied van 
hoofd-halskanker te verwijzen als een van de volgende 
klachten langer dan drie weken bestaat. 

� Pijnlijke/gevoelige tong, niet-genezend zweertje 
en/of rode of witte slijmvliesafwijkingen in de mond

� Keelpijn
� Aanhoudende heesheid
� Pijn en/of moeite met slikken
� Zwelling in de hals
� Eenzijdig verstopte neus en/of bloederige 

afscheiding uit de neus

Bron: European Head and Neck Society
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Diagnostiek verrijken met digitale pathologie

E
en goede en snelle diagnose is cruciaal om 
effectief te kunnen behandelen. Digitale 
pathologie geldt als belangrijk hulpmiddel 

om de kwaliteit en efficiency van de pathologie-
diagnostiek te vergroten. Al ruim tien jaar is het 
mogelijk om weefselcoupes te digitaliseren met 
coupescanners. Dat resulteert in zogenaamde whole 

slide images (WSI) of digitale coupes, die met viewers 
op een computerscherm worden bekeken. De nieuwe 
toepassing biedt voordelen voor patiënten, pathologen, 
laboratoria, ziekenhuizen, behandelend artsen en 
wetenschappelijk onderzoekers. 

“Eigenlijk doen we met digitale pathologie hetzelfde als 
we met de microscoop doen”, zegt Katrien Grünberg. 
Zij is voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor 
Pathologie (NVVP) en hoofd van de afdeling pathologie 
van het Radboudumc. “Je kijkt naar een microscopisch 
beeld van weefsel. Niet door de microscoop, maar op 
een beeldscherm.” De verbetering ligt volgens haar in 
de vele mogelijkheden die de nieuwe toepassing biedt. 
Zo kunnen digitale beelden eenvoudig worden gedeeld 
met collega-pathologen of andere specialisten. Doordat 
niet gewacht hoeft te worden op materiaal dat per 
post wordt bezorgd, kunnen diagnoses sneller worden 
gesteld. Dit versnelt het proces van doorverwijzing en 
vermindert de risico’s van breuk bij het traditionele 
verzenden van glaasjes met weefsel per post. Een 
ander voordeel is dat digitale beelden elektronisch 
gearchiveerd en opgevraagd kunnen worden voor 
overleg-, opleidings- en onderzoeksdoeleinden. Dat kost 
aanzienlijk minder tijd dan glazen coupes zoeken in 
archieven. Fysieke barrières zijn er niet. “Je hoeft niet in 
hetzelfde ziekenhuis te werken en zelfs niet in hetzelfde 
land wanneer een consult gewenst is.” Een ander 
voordeel is dat de beelden kunnen worden geïntegreerd 
in het medisch patiëntendossier. Pathologen en 
behandelend artsen hebben dan zowel de klinische 
informatie als pathologiegegevens en pathologiebeelden 
tot hun beschikking. 

Software 
Digitalisering maakt het ook mogelijk om algoritmes te 
bouwen die de patholoog ondersteunen bij zijn of haar 
analyses. Dit gebeurt ook al en wordt computational 

pathology genoemd. “De betere diagnoses die dat 
oplevert, moeten uiteindelijk leiden tot een betere 
behandeling van patiënten”, zegt Jeroen van der Laak, 
informaticus en universitair hoofddocent bij de afdeling 
pathologie van het Radboudumc. Zijn onderzoeksgroep 
behoort wereldwijd tot de grootste op het gebied van 
zelflerende systemen in de pathologie. De digitale 
ondersteuning is een verrijking van het vak, vindt Van 
der Laak. “Als je repetitief werk door de computer laat 
uitvoeren, kan de patholoog meer tijd besteden aan de 
definitieve diagnose.” Een voorbeeld: een digitale scan 
waarin met behulp van software delende tumorcellen 
worden geteld. Dat is in ‘de oude wereld’ nog een 
tijdrovende klus, die met uiterste precisie moet worden 
uitgevoerd. De volgende stap is het ontwikkelen van een 
programma dat herkent of in tumoren bepaalde cellen 
van het afweersysteem aanwezig zijn (lymfocyten). 
Voor dit project ontvingen de onderzoekers financiële 
steun van het Alpe d'HuZes/KWF-fonds. Er zijn veel 
aanwijzingen dat de aanwezigheid van lymfocyten 
nuttige informatie oplevert waarmee patiënten veel 
gerichter behandeld kunnen worden en waarmee een 
betere voorspelling voor hun ziekteverloop kan worden 
gegeven. “Ons doel is te zorgen dat die informatie in de 
praktijk ook echt kan worden toegepast.”

Dat dit nog niet gebeurt, heeft te maken met het 
ontbreken van een gestandaardiseerde werkmethode: 
onderzoekers behandelen en bekijken de preparaten 
op hun eigen manier en interpreteren de resultaten 
verschillend. Om te komen tot een standaard 
analysemethode laat Van der Laak de computer zo 
objectief mogelijk vaststellen welke werkwijze en 
interpretatie de beste voorspelling oplevert. In het project 
wordt onder meer het tumorweefsel geanalyseerd 
van een groot aantal borstkankerpatiënten van wie 

Een op de zeven vrouwen in Nederland 
krijgt borstkanker. Verbetering 

van de behandelmethoden betekent 
dus gezondheidswinst voor velen. 
Om borstkanker effectief te kunnen 
bestrijden is allereerst goede en 
betrouwbare diagnostiek nodig. De 
overgang van klassieke naar digitale 
pathologie is een grote stap in de goede 
richting, zegt Michael Grunkin, CEO van 
het Deense softwarebedrijf Visiopharm.

Wat is digitale pathologie precies?
“Digitale pathologie is een techniek 
om microscopische beelden te 
visualiseren, met dezelfde details als 
met klassieke microscopen mogelijk 
is. Met geavanceerde scanners kunnen 
afbeeldingen worden gemaakt in zeer 
hoge resolutie. Vergelijk het met Google 
Earth: je gaat uit van de wereldbol 
maar kunt inzoomen tot het niveau 
van huizen en auto’s, en ziet ook die 
haarscherp. Digitale pathologie wordt 
gebruikt voor weefselonderzoek, waarbij 
de scans zelfs tot op celniveau zeer 
gedetailleerde beelden kunnen leveren. 
Bij kankeronderzoek kunnen op die 
manier kwaadaardige cellen worden 
herkend en beoordeeld. Al vanaf de eerste 
experimenten uit de jaren negentig 
van de vorige eeuw, ziet men digitale 
pathologie als de diagnosemethode van 
de toekomst. Digitalisering biedt niet 
alleen gedetailleerdere visualisaties, 
maar geeft ook betere opslag- en 
communicatiemogelijkheden. Overal 

op de wereld kunnen deskundigen op 
hetzelfde moment exact dezelfde beelden 
bekijken en beoordelen.” 

Hoe ontwikkelt de methode zich?
“Eerst zijn de resultaten uitgebreid 
getest. Hoewel deze goed zijn, zal 
dit proces, alleen al omwille van de 
zorgvuldigheid, nog lang doorgaan. 
Zoals bij elke revolutionaire ontdekking 
komt er bovendien nog van alles bij 
kijken voordat praktische toepassing 
mogelijk is en bestaande methodes 
kunnen worden vervangen. Om 
weefseldiagnostiek op grote schaal 
te kunnen digitaliseren is enorme 
opslagcapaciteit vereist en zijn er 
managementsystemen nodig om de 
data te beheren. Verder moeten alle 
bestaande patiëntgegevens worden 
overgezet en gestandaardiseerd. Dit 
kost allemaal veel tijd, geld en moeite, 
maar de eerste stappen zijn gezet.” 

Wat zijn uiteindelijk de voordelen voor 
de behandeling van borstkanker?
“Een probleem bij de behandeling 
van kanker is dat er tumorcellen 
bestaan in allerlei vormen en grada-
ties van kwaadaardigheid, en dat 
behandelmethoden vaak slechts werken 
voor bepaalde typen. Hoe preciezer de 
cellen kunnen worden gediagnosticeerd 
hoe beter, want dan is gerichtere therapie 
mogelijk. Dit verhoogt dus de effectiviteit 
van de kankergeneeskunde. Digitale 
pathologie helpt de juiste therapie te 
vinden voor de juiste patiënt op het juiste 
moment. Door de toegenomen precisie 
is er ook minder verschil in interpretatie 
tussen verschillende pathologen over het 
ziektebeeld van een individuele patiënt.”

Welke rol spelen jullie in dit proces? 
“Wat Visiopharm heeft ontwikkeld is 
augmented pathology  en gaat nog een 
stap verder. Het beperkt zich niet tot het 

maken van een zo gedetailleerd mogelijke 
digitale weefselcoupe, maar ondersteunt 
de patholoog ook met zeer krachtige 
software om die te interpreteren. 
Deze digitale analyse betekent meer 
zekerheid over de juistheid van de 
diagnose, tijdwinst, minder werkdruk 
en minder discussie tussen pathologen. 
De patiënt wordt geholpen met een 
juiste, snellere diagnose en gerichtere 
behandeling. De Visiopharm analyse-
software wordt daarnaast veel 
gebruikt door onderzoekers die nieuwe 
behandelmethoden ontwikkelen.” 

Wordt dit ook op de klinische pathologie 
in Nederland toegepast?
“Nederland is een koploper in de 
geleidelijke overgang van klassieke naar 
digitale pathologie. Enkele laboratoria 
werken al volledig digitaal. Verschillende 
vooraanstaande laboratoria gebruiken de 
Oncotopix software van Visiopharm voor 
onderzoeksdoeleinden, maar ook voor 
dagelijkse diagnostische toepassingen, 
zoals het bepalen van de HER2-status, 
proliferatie-index en hormoonreceptoren 
in borstkanker.”

INTERVIEW met Michael Grunkin

Digitale pathologie bij borstkanker

Visiopharm

www.visiopharm.com

contact@visiopharm.com

Meer informatie

Augmented pathology   

DIGITALE PATHOLOGIE
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Van onze redactie
Auteur: Henk Dilling

bekend is hoe hun ziekteverloop is geweest. Via de 
computer kan die analyse op duizenden verschillende 
manieren worden gedaan. Elke analyse geeft een eigen 
voorspelling. De voorspelling die het best overeenkomt 
met het daadwerkelijke, reeds bekende ziekteverloop 
geeft aan welke analysemethode de standaard moet 
worden. Van der Laak heeft grote verwachtingen van 
de toekomstige mogelijkheden. “Als de computer 
gescande preparaten van grote aantallen patiënten 
kan analyseren, liefst met daarbij gegevens over de 
behandeling en het ziekteverloop van de patiënten, dan 
kunnen we nog veel betere voorspellingen doen.” Dit 
kan de diagnose nauwkeuriger maken en daarmee een 
‘therapie op maat’ ondersteunen.

Platform 
“Digitaal werken maakt dat we ons vak op een totaal 
andere manier kunnen inrichten”, aldus Grünberg. 
Het volgen van de patiënt wordt versneld. Wanneer 
patiënten van ziekenhuis veranderen, bijvoorbeeld 
omdat daar een bepaalde behandeling beschikbaar 
is, of voor second opinion of consultatie, duurt het 
vaak meerdere dagen voordat de patiënt de volgende 
stap kan zetten. Dat traject wordt korter doordat 
informatie in principe real time kan worden gedeeld 
met de specialisten in een ander ziekenhuis. De 
tijd die dan nog nodig is, is tijd om na te denken 
over de diagnose en verdere behandeling van de 
patiënt. Ondertussen bouwen de Nederlandse 
pathologen en het Pathologisch Anatomisch Landelijk 
Geautomatiseerd Archief (PALGA) aan een landelijk 
platform voor de uitwisseling van digitale beelden 
voor diagnostische toepassing. Dit initiatief, het 
eerste in de wereld, zorgt ervoor dat onderlinge 
consultatie en herbeoordeling bij verwijzen van 
patiënten makkelijker en sneller zal gaan. “De 
databank is een prachtige bron voor wetenschappelijk 
onderzoek en kwaliteit van zorg, die gegevens direct 
overneemt vanuit de dagelijkse productie in alle 
pathologielaboratoria in Nederland.” 

Eigenschappen 
Het platform is een vervolg op de databank die 
PALGA sinds 1971 beheert. De databank bevat alle 
pathologie-uitslagen en een computernetwerk voor 
gegevensuitwisseling met de pathologielaboratoria 
in Nederland. Artsen kunnen op elk gewenst 
moment de voorgeschiedenis van een patiënt zien 
en beoordelen of er sprake is van een nieuwe of een 
teruggekomen tumor. De infrastructuur kent meer 
dan vijftig decentrale databanken in laboratoria en 
een landelijke databank voor patiëntenzorg, voor 
wetenschappelijk onderzoek en borging en verbetering 
van de kwaliteit van zorg. De laboratoria sturen 
dagelijks geautomatiseerd hun pathologie-uitslagen 
naar de landelijke databank waardoor deze altijd 
actueel is. Gezamenlijk zorgen de pathologielaboratoria 
jaarlijks voor 2,4 miljoen nieuwe uitslagen van 
(bevolkingsonderzoek-)cytologie, histologie en 
obducties. Het landelijke archief kan door gegevens 
te koppelen aan bijvoorbeeld de andere nationale 
registraties ook worden gebruikt voor analyses en 
evaluaties. 

Volgens Grünberg en Van der Laak zal de technologie 
de patholoog niet overbodig maken. Beiden zien de 
inzet van de computer als een ondersteuning waardoor 
de patholoog de handen vrij heeft voor andere zaken. 
Bovendien mist de computer een aantal eigenschappen 
die een goede patholoog karakteriseren: ervaring en 
intuïtie bij het interpreteren van beelden. Grünberg: 
“Zorgvuldig opgebouwde ervaring gepaard met veel 
kennis, maakt dat je snel kunt beslissen over een 
veelheid aan verschillende diagnosen of ziektebeelden. 
Zo kan de diagnose soms een compleet andere worden 
dan gedacht door de aanvrager. Die flexibiliteit mist de 
computer op dit moment nog.”  

In de pathologie speelt samenwerking 
een essentiële rol om de kwaliteit van 

diagnostiek te versterken. Zeker bij de 
realisatie van kostbare innovaties is 
het wenselijk om de kosten te delen. 
Een goed voorbeeld van dat laatste is 
digitale pathologie. Hierbij worden 
microscopische beelden digitaal vertaald 
en opgeslagen, waardoor de diagnose 
wordt verbeterd en versneld, wat weer ten 
goede komt aan de patiënt. Dat zeggen 
patholoog Duc Nguyen en fi nancieel 
manager Leon Goedegebure van het 
Rotterdamse laboratorium Pathan. 

Wat zijn de voordelen van digitale 
pathologie? 
Nguyen: “Het vergemakkelijkt samen-
werkingsverbanden en is een hulp-
middel om tot een goede diagnose te 
komen. Pathologie is een breed vak 
met meerdere aandachtsgebieden, 
waarbij de ontwikkelingen niet stilstaan. 
Door interne samenwerking met een 
grote groep pathologen kun je die 
ontwikkelingen beter volgen, wat nog 
eens wordt versterkt door onze externe 
samenwerking met het Erasmus MC. Je 
bent als patholoog niet gebonden aan je 
eigen werkplek en microscoop, maar je 
kunt ook buiten het laboratorium werken. 
Beelden delen voor interne en externe 
consultatie van een lastige casus wordt 
vergemakkelijkt, ongeacht de afstand. 
Er hoeven geen coupes meer verstuurd 
te worden in een envelop, waardoor de 
patiënt sneller een uitslag krijgt. Als extra 

hulpmiddel wordt software ontwikkeld 
om bepaalde analyses op het materiaal 
uit te voeren. Handig is ook dat je glaasjes 
materiaal na verloop van tijd niet 
meer hoeft te bewaren en dat bespaart 
archiefruimte en gezoek. Digitale opslag 
is compact en snel traceerbaar.”  

Waarom is samenwerking binnen de 
diagnostiek belangrijk?
Goedegebure: “Om verschillende redenen. 
Bedrijfsmatig leidt samenwerking 
tot een hogere kosteneffectiviteit. De 
investeringen van een laboratorium 
zijn voor eigen rekening. Dat betekent 
dat je bedrijfsvoering goed op orde 
moet zijn. Daar komt bij dat de marges 
in de diagnostiek klein zijn, waardoor 
kosten onder druk staan. Tegelijk 
worden er steeds hogere eisen gesteld 

aan kwaliteit, wat ook weer hogere 
kosten met zich meebrengt. Door 
samenwerking ben je bovendien beter 
in staat om investeringen te fi nancieren 
die nodig zijn om mee te kunnen gaan in 
innovatieve ontwikkelingen.”

Nguyen: “Naast het bedrijfsmatige aspect 
kun je middels samenwerking beter 
meegaan in de gewenste verdieping in 
het vakgebied pathologie. De patholoog 
als generalist verdwijnt en er is een 
toenemende vraag naar specialisatie 
binnen het vakgebied. Daar kun je op 
inspelen door een netwerk te vormen met 
andere laboratoria, met verschillende 
aandachtsgebieden per orgaanstelsel.”    

Welke rol speelt jullie organisatie 
hierbij?
Goedegebure: “Pathan streeft naar 
voldoende schaalomvang door sa-
menwerking. Recentelijk is met de 
pathologie van de Zeeuwse ziekenhuizen 
Admiraal de Ruyter en ZorgSaam een 
samenwerking aangegaan, waarbij het 
pathologielaboratorium is geïntegreerd 
in Rotterdam. Ook hier zie je de 
belangrijkste samenwerkingsvoordelen; 
kosteneffectiviteit, investeringskracht 
en inhoudelijke kennisdeling. De digitale 
pathologie zal in deze samenwerking 
worden ingezet zodat de pathologen op 
afstand van het centrale laboratorium 
zullen werken. Verder willen we een 
belangrijke rol spelen in de verdere 
ontwikkeling van de digitalisering van 

de pathologie in Nederland. Ons streven 
is om de komende jaren als tweede lab in 
het land volledig gedigitaliseerd te zijn.”  

Wat betekent digitale pathologie voor 
de patiënt?
Nguyen: “Meestal wordt er een 
behandelplan gemaakt in een multi-
disciplinair overleg, waar diverse special-
isten met elkaar overleggen. Dit wordt 
voor een deel gebaseerd op onze uitslag. 
Door de eerdergenoemde voordelen 
kan het voortraject hiervan versnellen 
en daar heeft de patiënt baat bij. Bij 
complexere gevallen worden patiënten 
soms doorgestuurd naar een academisch 
ziekenhuis. Met digitale pathologie 
kunnen we onze beelden en bevindingen 
makkelijker delen, waardoor sneller met 
een behandeling kan worden gestart.” 

ADVERTORIAL

Samenwerking versterkt kwaliteit diagnostiek   

Pathan is gevestigd in het Franciscus 

Gasthuis in Rotterdam en verzorgt 

pathologieonderzoek voor huisartsen, 

zelfstandige behandelcentra en 

ziekenhuizen in Rotterdam en omstreken 

en in Zeeland. In samenwerking met het 

Erasmus MC verzorgt Pathan de opleiding 

van artsen tot medisch specialist op het 

gebied van pathologie. 

010 - 461 66 61

info@pathan.nl

www.pathan.nl

Kleiweg 500

3045 PM Rotterdam

Meer informatie

Duc Nguyen en Leon Goedegebure
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De complexe samenstelling van het 
immuunsysteem maakt het stellen 

van een diagnose bij darmproblemen 
lang niet altijd even makkelijk is. Petra 
Vermeer van Praktijk de Waterlely en 
Wim Knoppert van RP Sanitas Humanus 
leggen uit waar dit mee te maken heeft.

Wat is het belang van gezonde darmen? 
Vermeer: “Gezonde darmen zijn de 
basis voor een goede gezondheid, 
goede spijsvertering, de opname van 
voedingsstoffen en de afscheiding van 
afvalstoffen. Hiervoor zijn gezonde 
darmfl ora essentieel. Darmfl ora, of het 
microbioom, zijn benamingen van de 
miljarden bacteriën die in onze darmen 
leven en die ervoor zorgen dat virussen, 
parasieten en andere bacteriën het 
lichaam niet kunnen binnendringen. 
De bacteriën in onze darmen maken 

namelijk immunoglobulines aan, ook wel 
antistoffen genoemd, die het lichaam 
weerbaar maken en beschermen tegen 
infecties. Bovendien communiceert ons 
microbioom zelfs met onze hersenen. 
Gezonde darmen zorgen dus ook voor een 
betere mentale weerbaarheid.”

Wat gebeurt er als de darmfl ora worden 
verstoord?
Vermeer: “Dit zorgt voor een verstoorde 
balans in het hele lichaam – het 
immuunsysteem is immers lager. Hier 
kunnen meerdere oorzaken aan ten 
grondslag liggen: een verslechterde 
spijsvertering, invloed van hormonen, 
stress of regelmatig medicijngebruik. Er 
zijn verschillende klachten die kunnen 
wijzen op darmproblemen. De duidelijkste 
symptomen zijn winderigheid, diarree 
en obstipatie. Ook hebben patiënten 
regelmatig last van buikpijn en een 
opgeblazen buik die hard en pijnlijk kan 
zijn. Wanneer je bijvoorbeeld na twee of 
drie happen al het gevoel hebt vol te zitten, 
is de kans groot dat dit puur komt door 
een slechte vertering. Dan kun je nog zo 
gezond eten, als je een afwijking hebt in 
de darmfl ora dan worden voedingstoffen 
niet goed meer opgenomen en kunnen er 
daardoor tekorten ontstaan.” 

Waarom is het stellen van een diagnose 
zo moeilijk?
Knoppert: “De complexiteit van ons 
immuunsysteem en de constante kor-
relatie tussen de psyche en de buik. 

Wanneer één radartje verstoord is, werkt 
het andere ook niet meer optimaal. Neem 
het volgende voorbeeld: iemand met 
griep heeft geen zin om actief bezig te zijn 
omdat de hersenen het lichaam signalen 
geeft de energietoevoer tijdelijk stop te 
zetten, omdat alle reserves hard nodig zijn 
voor het herstel van het lichaam. Zo zit dat 
eigenlijk met elk ziektebeeld: het lichaam 
gaat in overlevingsstand, maar wel ten 
koste van iets anders. Daarom is het 
nooit een goed idee om als behandelaar 
gelijk uit te gaan van de eerste hypothese. 
Mensen met darmproblemen hebben 
vaak psychische klachten omdat ze 
zowel fysiek als mentaal niet weerbaar 
zijn. Daarnaast moet ook gekeken 
worden of er ontstekingen, parasitaire 
infecties of afvalstoffen aanwezig zijn. 
Deze aspecten zijn afzonderlijk allemaal 
te diagnosticeren, maar dan moet je 
wel weten waar je moet beginnen. Een 
behandelaar zou daarom ook geen 
aannames moeten maken, maar goed 
moeten kijken of de hypothese klopt met 
de diagnostiek.”

Wat doen jullie? 
Vermeer: “Bij Praktijk de Waterlely kijken 
we verder, en gaan we op zoek naar de 
oorzaak van de klacht. Dat doen we met 
gevalideerde vragenlijsten en bloed- en 
ontlastingsonderzoek. Alleen met een 
goede diagnostiek kun je tot de kern van 
de klacht komen. Ontlastingsonderzoek 
geeft een duidelijk beeld van wat er 
daadwerkelijk aan de hand is in onze 

darmen. Met een ontlastingsonderzoek 
(basisscreening darm) kijkt men naar de 
samenstelling van het microbioom, de 
vertering van het voedsel, de aanwezigheid 
van gisten en schimmels, de kwaliteit van 
het darmslijmvlies en of er ontstekingen 
aanwezig zijn. Ook voedselintoleranties 
kunnen ermee worden opgespoord. 
Naast de basisscreening darm zijn 
er nog verschillende onderzoeken 
waar we gebruik van maken, zoals 
parasietentesten, histamine-intoleranties, 
voedselovergevoeligheden en hormonen.” 

INTERVIEW met Petra Vermeer en Wim Knoppert

Diagnose bij darmproblemen complex

Petra Vermeer is Orthomoleculair- en 

darmtherapeut bij Praktijk de Waterlely. 

Liendense Singel 31; 4033 KH  Lienden, T. 

06 – 385 05 128 

www.praktijkdewaterlely.nl 

Wim Knoppert is medisch adviseur bij 

onderzoekslaboratorium RP Sanitas 

Humanus. 

RP Sanitas Humanus biedt tevens 

begeleiding en ondersteuning 

aan therapeuten in hun dagelijkse 

vraagstukken.  

Meer informatiePetra Vermeer

Dat er een link bestaat tussen de 
darmfl ora en darmgerelateerde 

klachten als het prikkelbare darm-
syndroom en de ziekte van Crohn, is al 
langer bekend. De darmfl ora van mensen 
met deze ziekten is doorgaans niet goed 
in balans. Recent onderzoek toont echter 
aan dat de invloed van de darmfl ora op 
het algehele welzijn van mensen nog 
veel groter is dan gedacht, vertelt Derek 
Butler, oprichter van MyMicroZoo.

Welke rol speelt de darmfl ora voor onze 
gezondheid? 
“De laatste jaren is veel onderzoek 
gaande waaruit blijkt dat de microbiota 
of darmfl ora – alle micro-organismen in 
het maag-darmkanaal – een grote impact 
heeft op de gezondheid van mensen. Er is 
een driehoek die bestaat uit persoonlijke 
genetica, darmfl ora en voeding. Alle drie 
beïnvloeden ze elkaar. We weten al veel 
langer dat wat je eet veel invloed heeft 

op je gezondheid, maar nu blijkt dat de 
darmfl ora daarin eveneens een grote rol 
vervult. Voor een gebalanceerde darmfl ora 
is het belangrijk zoveel mogelijk goede 
bacteriën te behouden. In de darmfl ora 
wordt voeding afgebroken en verteerd, 
waardoor bepaalde stoffen vrijkomen die 
de gezondheid positief of negatief kunnen 
beïnvloeden. Er is in de wetenschap 
momenteel een discussie gaande over wat 
goede en slechte darmbacteriën zijn. Dat 
is een ingewikkelde kwestie, omdat veel 
bacteriën zich in een grijs gebied bevinden 
en soms een positieve invloed hebben op 
de gezondheid, maar in andere gevallen 
niet.”

Welke factoren beïnvloeden de 
darmfl ora?
“Hierbij spelen meerdere aspecten een 
rol. Voeding heeft misschien wel de 
grootste invloed op de darmfl ora. Een 
slecht voedingspatroon, bestaande uit 
weinig groente en vezels en veel bewerkte 
etenswaren, is niet goed voor darmfl ora. 
Een andere sterke factor is antibiotica. 
Het volgen van een antibioticakuur 
heeft een negatief effect op de darmfl ora 
omdat bacteriën daardoor doodgaan. 
Aan de andere kant hebben beweging en 
sport juist een positieve invloed. Tot slot 
speelt ook de persoonlijke genetica van 
mensen een rol. Zo verschilt de darmfl ora 
van mensen in Europa van die van de 
populatie in Afrika en Azië. Sommige 
bacteriën fl oreren dus beter bij de één 
dan bij de ander.”

Hoe helpen jullie de darmfl ora gezond 
te houden?
“Wij bieden een manier om bacteriën 
in de darmen te analyseren. Dit bieden 
we aan bedrijven, maar ook aan 
consumenten. Met een thuiskit kunnen 
mensen hun ontlasting vanuit huis 
opsturen naar ons laboratorium. Op 
basis van het DNA maken wij vervolgens 
een rapportage waarin staat welke 
bacteriën zich in hun darmen bevinden 
en wat bepaalde soorten bacteriën daar 
doen. Op dit moment geven we mensen 

na hun uitslag algemene, meestal dieet 
gerelateerde adviezen om de darmfl ora 
te verbeteren. Binnenkort willen we 
echter ook adviezen gaan geven die 
meer zijn toegesneden op de persoon. 
Verder bieden we op wetenschappelijk 
niveau diensten aan bedrijven die bezig 
zijn met klinische trials. Wij faciliteren 
daarbij doormetingen van de darmen. 
Omdat de deelnemers na afl oop middels 
een rapportage inzicht krijgen in hun 
persoonlijke resultaten, zijn ze sneller 
bereid mee te doen met dergelijke 
onderzoeken. Daarnaast zien we in de 
markt veel interesse voor het in beeld 
brengen van de huidfl ora. Momenteel zijn 
we bezig om daar een dienst voor op te 
zetten, die binnenkort gelanceerd wordt.”

ADVERTORIAL

De invloed van de darmfl ora op het welzijn

www.mymicrozoo.com 

Meer informatie

Derek Butler
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D
e darmen zijn van vitaal belang voor gezond 
lichaam. Niet alleen vervult het orgaan een 
essentiële rol in de spijsvertering en de opname 

van voldoende voedingsstoffen, ook vormt het een 
barrière tegen toxische stoffen en bacteriën die het 
lichaam ziek kunnen maken.

Wanneer over de darmen wordt gesproken gaat het 
over de dunne darm, de dikke darm en de endeldarm. 
In de dunne darm vindt een heel belangrijks deel 
van de spijsvertering plaats, legt Yvette Bruinsma 
van de Maag Lever Darm Stichting uit. “Hier wordt 
namelijk de voeding afgebroken tot voedingsstoffen 
zoals vitaminen en mineralen, die in het 
lichaam kunnen worden opgenomen.” De 
onverteerbare massa van voedselresten 
die overblijft wordt vervolgens naar 
de dikke darm vervoerd, alwaar ze 
bewerkt wordt door miljarden 
darmbacteriën, ook wel de 
darmfl ora of het microbioom 
genoemd. Wanneer water 
en zout aan de massa wordt 
onttrokken ontstaat een 
ingedikte brij tijdelijk 
wordt opgeslagen in het 
eindstation: de endeldarm. 
Wanneer deze vol zit 
wordt een seintje aan de 
hersenen gegeven. Er 
ontstaat aandrang en 
dus de noodzaak tot een 
toiletbezoek. 

Darmen als riool
Dit proces verloopt niet bij 
iedereen even vlekkeloos. 
Sterker nog, het aantal 
mensen met buikklachten 
is de afgelopen jaren alleen 
maar toegenomen, vertelt 
Ben Witteman, buitengewoon 
hoogleraar Voeding en 
darmgezondheid in transmurale 
zorg aan Wageningen Universiteit. 
“Juist omdat de darm een belangrijk 
poortwachter is van het lichaam, 
heeft een afwijking ook gelijk duidelijk 
merkbare gevolgen.” Wanneer het gaat over 
darm- of buikproblemen moet wel eerst het 
onderscheid worden gemaakt tussen darmklachten 
en -ziekten. Bij ziekten gaat het veelal om een 
ontsteking waarbij het darmslijmvlies beschadigd 
kan worden. Mensen met een ziekte komen sneller bij 
de huisarts terecht, omdat ze ernstigere symptomen 
hebben, zoals bv bloed bij de ontlasting. Bij mensen 
met darmklachten zijn symptomen meer motorisch 
van aard. “De darmen zijn als het ware een soort 
riool, van mond tot kont.” Ze bestaan uit meerdere 
gedeelten die allemaal een eigen peristaltiek (de 
knijpende beweging die de voedselbrij voortstuwt) 
hebben. Witteman vergelijkt de darmen daarom met 
de lopende banden in een fabriek: als de afzonderlijke 
gedeelten niet goed op elkaar zijn afgestemd, ontstaat 
ophoping of juist een tekort op bepaalde plaatsen. 
Dit kan in het lichaam leiden tot buikklachten, 
zoals krampen en steken, maar ook tot gisting van 
onverteerde voedselresten die te lang blijven hangen. 
Dit leidt tot een opgeblazen buik en een wisselende 
stoelgang.

Belang van goede darmfl ora
Koester daarom je microbioom, luidt het devies 
van Witteman. “Je huid is zo dik, daar komt geen 
bacterie doorheen. In de darmen daarentegen is 
continu interactie met de buitenwereld. Hier zit 
dan ook 70 procent van je afweer.” Immers: een 
volwaardig functionerende darm werkt optimaal 
samen met het microbioom en zorgt voor de meest 
optimale opname van voedingsstoffen en voorkomt zo 
doorlating van afvalstoffen. Bovendien lijkt een goede 
darmgezondheid van invloed op andere (chronische) 
aandoeningen, zoals allergie en colitis. Het valt op dat 
mensen met migraine bijvoorbeeld vaak buikklachten 
hebben. Mogelijk speelt het microbioom ook bij deze 
patiënten een rol. Uit een klein onderzoek onder 

migrainepatiënten is gebleken dat de klachten 
afnamen als probiotica werden gebruikt om het 
microbioom gunstig te beïnvloeden. Om verminderde 
functie van de darmfl ora te voorkomen, kunnen 
gezond eten en voldoende beweging al enorm helpen. 
Witteman constateert bovendien een verband tussen 
buikklachten en de toenemende mate van stress en 
werkdruk in onze huidige maatschappij. 

Te laat aan de bel trekken
Nog te vaak stappen mensen pas naar de huisarts 
wanneer de klachten zodanig belastend worden dat 
er niet meer goed gefunctioneerd kan worden en/
of de kwaliteit van leven eronder leidt, constateert 
zowel Witteman als Bruinsma. Bij plotselinge 
verandering in het ontlastingspatroon, aanhoudende 
buikpijn die na twee weken nog steeds niet over is 
of bij andere darmklachten is het zaak aan de bel 
te trekken, adviseert Bruinsma. “Kijk af en toe eens 
achterom bij een toiletbezoek. Je ontlasting vertelt 
meer over je gezondheid dan je misschien denkt.” 
Wanneer de ontlasting ineens anders is van kleur 
of samenstelling, kan dit een teken zijn dat er iets 
aan de hand is. Bij alarmsignalen als bloed bij de 
ontlasting moet natuurlijk direct al een huisarts 
worden ingeschakeld, maar ook bij mildere klachten 
kan een arts een rol spelen. Alleen al een diagnose en 
juiste voorlichting kan al voor geruststelling zorgen 
bij patiënten. Geschat wordt bijvoorbeeld dat zo’n 5 tot 

20 procent van de Nederlandse bevolking leidt aan het 
prikkelbare darm syndroom (PDS), maar slechts een 
fractie van hen is zich daarvan bewust. Wanneer ze 
eenmaal weten wat hun klachten veroorzaakt, kunnen 
ze hierop anticiperen. De aandoening is weliswaar 
niet te genezen, maar als een patiënt weet hoe ermee 
om te gaan en welke voedingspatronen, medicatie 
en eventuele therapieën kunnen helpen, zorgt dat al 
voor veel geruststelling. Witteman: “Als je veel last 
hebt van buikklachten en leest en hoort over gevallen 
van darmkanker, neemt de angst alleen maar toe. 
Angst is de slechtste raadgever die je kunt hebben bij 

buikklachten.”

Bevolkingsonderzoek darmkanker
Om darmkanker in een zo vroeg mogelijk 

stadium op te sporen, is in 2014 het 
bevolkingsonderzoek darmkanker 

ingevoerd. Alle mannen en vrouwen 
tussen de 55 en 75 jaar krijgen 

iedere twee jaar een uitnodiging 
voor dit onderzoek. Ze kunnen 

zelf een ontlastingstest 
afnemen en deze opsturen 
naar het laboratorium. Daar 

wordt gekeken of er bloed 
in de ontlasting zit. Bloed in 
de ontlasting kan duiden 
op darmkanker, maar kan 
ook een andere minder 
ernstige oorzaak hebben. 
De precieze oorzaak wordt 
vastgesteld tijdens een 
kijkonderzoek van de dikke 
darm, een coloscopie. 

Hoe eerder darmkanker 
wordt gediagnosticeerd, 

hoe groter de kans 
op genezing. Ook is de 

behandeling minder zwaar 
wanneer deze vorm van 

kanker vroeg wordt ontdekt. 
“Op dit moment overlijden 

jaarlijks nog 5100 mensen aan 
darmkanker”, vertelt Bruinsma. 

Omdat de overlevingskansen bij 
diagnosticeren in een vroeg stadium 

vergroten en de kans op uitzaaiingen 
verkleind wordt, heeft het Rijksinstituut 

voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 
berekend dat het bevolkingsonderzoek over de 

periode 2010-2039 gemiddeld 1.400 sterfgevallen 
aan darmkanker kan voorkomen. Op termijn zou 
dit zelfs 2.400 sterfgevallen kunnen worden. Het 
bevolkingsonderzoek heeft een grote toegevoegde 
waarde omdat darmkanker in de vroegste stadia 
vrijwel nooit klachten geeft. Bruinsma benadrukt het 
daarom nog maar eens: “Een juiste diagnose op een 
zo vroeg mogelijk moment is, ook wanneer het om 
ogenschijnlijk lichte klachten gaat, enorm belangrijk. 
Blijf niet aanmodderen met buikproblemen.”

Van onze redactie
Auteur: Yara Hooglugt‘Darmen zijn de poortwachter van het lichaam’

Feiten en cijfers darmkanker

In 2016 werd er bij 15.427 Nederlanders de diagnose 
darmkanker gesteld. Daarmee is darmkanker een van de 
meest voorkomende vormen van kanker in Nederland.

Incidentie

In Nederland krijgt ongeveer 1 op de 20 mensen in zijn 
of haar leven darmkanker. In 2016 kregen in Nederland 
8.807 mannen en 6.620 vrouwen darmkanker.

Bij ongeveer 70% van de patiënten zit de tumor in de 
dikke darm: darmkanker (coloncarcinoom). De andere 
30% van de mensen met darmkanker heeft een tumor in 
de endeldarm: endeldarmkanker (rectumcarcinoom).

Bron: www.mlds.nl
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Inspelen op veranderingen in de antistollingszorg
Van onze redactie
Auteur: Nina Visser

D
e afgelopen jaren heeft de antistollingszorg in 
Nederland diverse veranderingen ondergaan. 
Een daarvan is de introductie van nieuwe 

medicijnen: de NOAC’s (nieuwe orale anticoagulantia), 
ook wel aangeduid als DOAC’s (directe orale 
anticoagulantia). Hoe kijken arts en patiënt tegen deze 
ontwikkeling aan? 

Tot niet zo lang geleden was er voor thuisbehandeling 
van patiënten met boezemfi brilleren of trombose 
aan het been maar één soort middel beschikbaar: de 
vitamine K-antagonisten. Omdat deze individueel 
moeten worden ingesteld, zaten patiënten regelmatig 
bij de trombosedienst. Sinds de komst van de NOAC’s 
in 2012 zijn deze bezoeken voor steeds meer patiënten 
verleden tijd, omdat het bij deze nieuwe middelen 
niet meer nodig is de stollingswaarde van het bloed 
te controleren. Voor patiënten kan dat de situatie 
gemakkelijker maken, vertelt Wim Buding, lid van 
de Cliëntenraad Trombose Diensten Nederland (CTD 
Nederland). “Tegelijkertijd hebben de NOAC’s het voor 
artsen juist ingewikkelder gemaakt, omdat er een 

groter aantal behandelopties is en er meer kennis moet 
worden bijgehouden en verspreid”, vult Karina Meijer 
aan, hoofd sectie Stolling in het UMC Groningen. 

Aansluiting in de keten
Een tweede verandering die Meijer en Buding noemen 
heeft betrekking op de keten rondom antistollingszorg. 
Zo is de behandeling van trombosebenen en 
longembolie vanuit het ziekenhuis meer en meer bij 
huisartsen terechtgekomen. Naast huisartsen maken 
ook apothekers, trombosediensten, specialisten en 
zorginstellingen die het toedienen van de nieuwe 
middelen in de gaten houden deel uit van de keten. “Om 
erop toe te zien dat alle ketenpartners goed op elkaar 
aansluiten, is de richtlijn Landelijke Standaard Keten 
Antistolling opgesteld”, licht Buding toe. 

Nieuwe rol trombosedienst
Omdat veel mensen inmiddels NOAC’s slikken en de 
stollingswaarde van hun bloed niet meer hoeven te 
laten controleren, zal het aantal patiënten dat door 
de trombosedienst wordt gemonitord sterk dalen. 

De trombosedienst controleert nog wel patiënten die 
niet in aanmerking komen voor NOAC’s en daarom 
vitamine K-antagonisten blijven gebruiken. Dit is 
een gecompliceerde groep patiënten, legt Meijer 
uit. De trombosedienst blijft over met een kleinere 
populatie waar comorbiditeit (meerdere aandoeningen 
tegelijkertijd), oudere mensen en moeilijkere diagnoses 
vaker vertegenwoordigd zijn. “Het aantal patiënten 
dat gemonitord moet worden is dus kleiner, maar de 
complicatiegraad van de populatie is groter.” 

Voor kleine trombosediensten wordt het door 
deze veranderingen lastig om voort te bestaan. 
Trombosediensten zullen moeten inspelen op het 
afnemende aantal patiënten, bijvoorbeeld door te 
fuseren en zich te ontwikkelen tot expertisecentrum. 
Het is van groot belang dat de kennis en kunde van 
de trombosediensten op regionaal niveau wordt 
vastgehouden, benadrukt Buding, zodat mensen die 
de dienst nodig hebben op dezelfde goede behandeling 
kunnen rekenen. “Op dit moment is de expertise die 
trombosediensten in Nederland over de jaren hebben 
opgebouwd van heel hoog niveau, ook internationaal 
gezien. Die kennis en kunde moeten in de keten 
behouden blijven.” 

Meer regionale expertisecentra 
De trombosediensten zijn momenteel bezig zich aan te 
passen aan het veranderende landschap. Meijer pleit 
voor het opzetten van meer regionale expertisecentra, 
een maatregel die ook in de nieuwste versie van 
de Landelijke Standaard Keten Antistolling wordt 
aanbevolen. Het is, zoals Buding al aangaf, belangrijk 
dat de kennis van diagnostiek en behandeling van 
trombose breed blijven worden ingezet, en deze centra 
kunnen daar een grote rol in spelen. “Door expertise 
op deze manier te clusteren, heeft iedere patiënt 
toegang tot de zorg die voor hem of haar het beste is, 
onafhankelijk van waar hij of zij woont”, besluit Meijer.

 HART- EN VAATPROBLEMEN

Op dit moment is de zorg in Nederland 
vaak nog te versnipperd, geeft 

Harjan van Dam, bestuurder bij Certe, 
aan. Een multidisciplinaire benadering 
van de patiënt en samenwerking tussen 
meerdere vakgebieden is echter nodig 
om tot optimale diagnostiek te komen. 
Voor de antistollingszorg is een dergelijke 
benadering absoluut een meerwaarde, 
vindt Margriet Piersma, internist en 
directeur van de Certe Trombosedienst.

Wat is het belang van regio-
overschrijdende samenwerking voor 
patiënten?
Van Dam: “Om het patiëntbelang en 
de patiëntveiligheid en -gezondheid 
centraal te stellen, is het noodzakelijk een 
geïntegreerde benadering te hanteren. 
Veel ziektebeelden hangen immers met 
elkaar samen en beïnvloeden elkaar. 

In regio-overschrijdende diagnostische 
centra wordt hierop ingespeeld door de 
eerste en tweede in samenwerking met 
de derde lijn te organiseren en vakgebied-
overstijgend te werk te gaan. In de praktijk 
resulteert dit in snellere diagnostiek, die 
bovendien maar één keer hoeft plaats te 
vinden. Daarnaast is patiëntinformatie 
in een dergelijke opzet beschikbaar voor 
zowel de eerste, tweede als derde lijn, 
waardoor alle artsen kunnen werken met 
dezelfde data en diagnostiek over de lijnen 
heen wordt georganiseerd. Op dit moment 
is het in Noord-Nederland zo geregeld 
dat ziekenhuizen toegang hebben tot 
huisartseninformatie, maar in de rest van 
Nederland is dit nog niet vanzelfsprekend. 
Alle medisch specialisten zouden echter 
graag inzicht hebben in het tijdsverloop 
van de diagnostiek om tot een optimale 
beoordeling te komen.”

Waarom is goede samenwerking 
specifi ek belangrijk voor de 
antistollingszorg?
Piersma: “In een rapport van de Inspectie 
voor de Gezondheidszorg uit 2010 
werd geconcludeerd dat de keten voor 
trombosezorg niet sluitend is en dat er 
onvoldoende wordt samengewerkt. Alle 
partijen in de keten, van de huisarts 
tot aan de chirurg, moeten hun zorg 
goed op elkaar afstemmen. Wanneer 
een patiënt bijvoorbeeld een ingreep 
ondergaat, moet vooraf worden 
overlegd over het tijdelijk stopzetten van 
antistollingsmiddelen, omdat de kans 
bestaat op bloedingen tijdens de operatie. 
Bij dit soort beslissingen staat altijd 
de afweging tussen het voordeel – het 
voorkomen van trombose – en het nadeel 
– een verhoogd bloedingsrisico – van de 
antistollingsbehandeling centraal. Elke 
overdracht van de ene naar de andere 
behandelaar is een risicomoment voor 
de patiënt. Als diverse ketenpartijen geen 
goede afspraken met elkaar maken en 
niet uniform protocollair werken, bestaat 
de kans dat patiënten tussen wal en schip 
vallen. Door goed samen te werken neemt 
de veiligheid toe, waardoor er minder 
complicaties optreden en onnodige 
ziekenhuisopnames worden voorkomen.” 

Hoe dragen jullie bij aan optimale 
samenwerking in die keten?
Piersma: “Wij zijn mede betrokken 
geweest bij de oprichting van een 
transmuraal trombose-expertisecentrum, 

dat als doel heeft goede en veilige 
ketentrombosezorg te leveren in de gehele 
regio. Hierbij staan zorgvernieuwing en 
doelmatigheid centraal. Het streven is 
om de juiste patiënt op de juiste plaats 
te behandelen. Als het kan in de eerste 
lijn, maar als het nodig is in de tweede 
of derde lijn. Zo vindt er aan de ene kant 
eenvoudige, laagdrempelige zorg plaats, 
waarbij patiënten advies kunnen krijgen 
omtrent antistollingszorg. Aan de andere 
kant van het spectrum bevindt zich zorg 
voor hoogcomplexe gevallen. We doen 
ook wetenschappelijk onderzoek. Zo 
hopen we de zorg voor onze patiënten te 
verbeteren en de veiligheid en effectiviteit 
naar een hoger plan te tillen. Daarnaast 
bieden we vanuit het expertisecentrum 
ondersteuning voor de implementatie 
van landelijke antistollingsrichtlijnen 
in de praktijk. Dat lijkt simpel, maar het 
blijkt vaak lastig om die implementatie 
goed op elkaar af te stemmen zeker nu 
recent ook nieuwe antistollingsmiddelen 
zijn geïntroduceerd. Wij proberen dit 
zo goed mogelijk te doen door samen 
aan tafel te gaan en overeenkomstige 
protocollen te realiseren.”

INTERVIEW met Harjan van Dam en Margriet Piersma

Diagnostiek over de lijnen heen

www.certe.nl

Meer informatie

Harjan van Dam

Margriet Piersma
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Het hart is een veelzijdig orgaan dat 
vier kleppen kent, ieder met een 

aparte ‘gebruiksaanwijzing’. Marleen 
van Wely, interventiecardioloog aan 
het Radboudumc, gaat in op de behan-
delingsmogelijkheden bij een lek in 
de mitraalklep; de inlaatklep van de 
linkerkamer van het hart. 

Wat gebeurt er bij een lek in de 
inlaatklep van de linkerkamer?
“Deze hartklep bevindt zich tussen de 
linkerboezem en de linkerkamer. Het 
zuurstofrijke bloed vanuit de longen 
gaat via de linkerboezem richting 
de linkerkamer, van waaruit het de 
lichaamsslagader of aorta wordt inge-
pompt. Als er een lek ontstaat in de klep 
stroomt bij elke hartslag een deel van het 
bloed terug naar de linkerboezem in plaats 
van naar de aorta. Om het slagvolume op 
peil te houden moet het hart per hartslag 
meer volume verwerken. Hierdoor raakt 
de hartspier overbelast. Een lekkage van 
de mitraalklep kan op meerdere manieren 
ontstaan. De klep bestaat uit een tweetal 
klepslippen (een soort zeilen) die in een 
bindweefselskelet hangen. De zeilen zijn 
bevestigd door middel van touwtjes aan 
spierbundels die onderdeel uitmaken 
van de wand van de linkerkamer. Lekkage 
kan ontstaan door aandoeningen van 
alle vier de onderdelen van de klep; de 
klepslippen kunnen afwijkend zijn of 
verslijten, de touwtjes kunnen knappen, 
de spierbundels kunnen beschadigen 
(bijvoorbeeld door een hartinfarct) en het 

bindweefselskelet kan uitrekken. In alle 
gevallen ontstaat dan lekkage van de klep 
doordat de klepslippen niet meer goed op 
elkaar aansluiten.”

Welke symptomen hebben patiënten?
“Een lekkende hartklep kan verschil-
lende klachten veroorzaken:  Patiënten 
ervaren moeheid, raken sneller kort-
ademig bij inspanning en er kunnen 
hartritmestoornissen ontstaan. Daar-

naast kan men vocht vasthouden, in 
eerste instantie in de longen en later 
ook in de benen. We spreken dan van 
hartfalen.” 

Welke behandelingen zijn er mogelijk?
“De mitraalklep kan worden gerepareerd 
of worden vervangen door een biologische 
of een kunststofklep. Om verschillende 
redenen heeft het de voorkeur de klep 
te repareren boven deze te vervangen: 
een kunstklep gaat gepaard met 
levenslange antistolling bijvoorbeeld, 
en een biologische klep heeft een 
beperkte levensduur. Een reparatie kan 
plaatsvinden via een open hartoperatie 
of een minimaal invasieve hartoperatie. 
Bij een vervanging is het afhankelijk 
van de leeftijd en de levensverwachting 
van de patiënt of er een biologische of 
een kunstklep gebruikt wordt. Of er een 
operatie kan plaatsvinden is afhankelijk 
van de toestand van de patiënt. Als er een 
sterke achteruitgang van de hartkamer 
is ontstaan, of als de patiënt om andere 
redenen in een slechte conditie is, kan 
een hartoperatie een te hoog risico 
vormen.”

Kunnen deze patiënten op een andere 
manier worden geholpen? 
“Patiënten met een ernstige lekkage voor 
wie een operatie om welke reden dan 
ook een te hoog risico vormt, kunnen in 
aanmerking komen voor een ingreep 
van de mitraalklep die plaatsvindt via 
de bloedvaten. Bij deze ingreep wordt er 
een mitralisclip, een soort wasknijpertje, 
op de klepslippen geplaatst. De ingreep 
vindt plaats via de liesader. Er wordt 
een katheter via de rechterboezem in de 
linkerboezem gebracht. Hier doorheen 
wordt het opgevouwen clipje boven 
de lekkende klep gebracht, waarna 
met behulp van echobeelden de plek 
van de ergste lekkage kan worden 
gelokaliseerd. Op die plaats wordt dan 
het clipje bevestigd. Soms is het nodig 
twee of meer clipjes te plaatsen. Op deze 
manier worden de klepslippen nader tot 
elkaar gebracht en neemt de lekkage af.  
Hierdoor hebben patiënten beduidend 
minder last van kortademigheid en 
vermoeidheid en neemt de kwaliteit van 
leven toe. Met deze techniek kunnen we 
nu bij meer mensen, waar voorheen geen 
behandelmogelijkheid was, de kwaliteit 
van leven verbeteren.”

INTERVIEW met Marleen van Wely

Verbetering levenskwaliteit na lekkende hartklep

Abbott

www.abbott.com
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Marleen van Wely

“Om verschillende redenen 

heeft het de voorkeur de klep 

te repareren boven deze te 

vervangen”

‘Blijf alert op symptomen hartfalen’
Van onze redactie
Auteur: Yara Hooglugt

L
ekkende hartkleppen komen in verschillende 
gradaties voor en hoeven lang niet bij iedereen 
dezelfde symptomen te veroorzaken. De ene 

patiënt houdt het nog jaren vol met behulp van de juiste 
medicatie, terwijl de ander in een veel eerder stadium 
geopereerd moet worden. Eén ding is echter gelijk voor 
iedereen: het is van groot belang om het eigen lichaam 
goed in de gaten te houden.

Geen symptomen
De 71-jarige Henk Spronk heeft het naar eigen zeggen 
maar getroffen. Al 41 jaar weet hij dat hij een lekkende 
mitraalklep heeft, maar symptomen zijn tot op de dag 
van vandaag nagenoeg uitgebleven. Het was dan ook 
niet naar aanleiding van klachten dat bij hem een lek 
werd geconstateerd aan de klep tussen de linkerkamer 
en linkerboezem. Op zijn dertigste is hij zonder directe 
aanleiding naar de huisarts gestapt met het verzoek of 
die zijn hele lichaam eens wilde nalopen. De arts hoorde 
een hartruis en stuurde Henk door naar een cardioloog. 
Vanaf dat moment volgden tweejaarlijkse checks om 
te voorkomen dat het lek ongemerkt erger werd. In de 
afgelopen jaar is dit zelfs halfjaarlijks gebeurd, omdat 
het lek in die 41 jaar wel degelijk erger is geworden. 
Dit heeft het risico op een verdikking van de hartspier 
vergroot, waardoor uiteindelijk hartfalen kan ontstaan. 
“Vooralsnog merk ik dus weinig van mijn aandoening, 

maar het idee dat mijn hart in de gaten wordt gehouden, 
is prettig.” Bovendien benadrukt Henk dat eigen 
initiatief en assertiviteit van patiënten zélf essentieel is. 
“Mijn cardioloog zegt het ook: let op je lichaam en let op 
wat je voelt. Gelukkig ken ik mijn lichaam goed en sport 
ik nog steeds regelmatig. Dat helpt.”

Verschillende stadia
Een lekkende hartklep kan lange tijd zonder gevolgen 
blijven, vertelt Hans van Laarhoven van de Hart & 
Vaatgroep. Een slecht werkende klep is namelijk 
op zichzelf staand niet acuut gevaarlijk, zolang het 
bloed nog maar voldoende rondgepompt wordt en het 
hele lichaam genoeg voorzien blijft. Dit is nog steeds 
mogelijk met een lekkende hartklep, mits het hart 
in staat is en blijft om harder te pompen. Met goede 
medicatie kunnen patiënten zoals Henk het dus nog 
lange tijd volhouden zonder operatie. Het is echter 
nu juist dat hardere pompen dat er op den duur voor 
kan zorgen dat een lekkende hartklep daadwerkelijk 
overgaat in hartfalen. Dit stadium wordt meestal, zo 

niet eerder, ingeleid door kortademigheid, pijn op de 
borst en/of vermoeidheid. 

Eigen initiatief
Bij dreigend hartfalen kan ofwel besloten worden tot 
reparatie van de klep, ofwel voor vervanging van de klep 
door een biologisch vervaardigde klep of kunstklep. In 
elk scenario is het essentieel dat de patiënt zelf nauw 
betrokken wordt bij zijn of haar behandeltraject, vindt 
Van Laarhoven. “Onderzoek wijst uit dat patiënten die 
betrokken zijn bij hun behandeling, therapietrouw en 
gevoeliger voor hun behandeling zijn. Bovendien kosten 
zij daardoor uiteindelijk minder.” Wanneer artsen 
hun patiënten als het ware medeverantwoordelijk 
maken voor hun eigen behandeling en daarmee dus 
hun lichaam, bevordert dit de alertheid en assertiviteit. 
Eigenschappen waar Henk in elk geval enorm veel 
profi jt van heeft gehad: “Als ik 41 jaar geleden niet 
spontaan, zuiver op eigen initiatief naar de huisarts was 
gegaan, had ik nu misschien nog steeds niets geweten 
van mijn hartafwijking.”
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De oorzaak van oogklachten ligt 
vaak ergens anders dan mensen in 

eerste instantie denken. Middels een 
complete screening van het oog kunnen 
artsen bij Worldeye, een organisatie 
gespecialiseerd in alle typen oogzorg, 
precies achterhalen waar klachten 
vandaan komen en preventief ziekten 
opsporen. “Deze screening kan worden 
toegepast voor het vroegtijdig ontdekken 
en vermijden van diabetes, dementie en 
zelfs bepaalde tumoren”, vertelt clinical 
director Jacco Vroegop.

Worldeye werd opgericht in 1996 in 
Turkije en biedt complete reguliere 
oogzorg: staaroperaties, behandeling 
van droge ogen, ooglidcorrecties, 
lensimplantaties en ooglaseringrepen. 
“We zijn gespecialiseerd in het vervangen 
van de ooglenzen van mensen van wie het 
zicht achteruitgaat en bijvoorbeeld geen 
leesbril willen of staar ontwikkelen. We 
maken voor al onze patiënten de nieuwe 
ooglenzen op maat”, licht Vroegop 
toe. Inmiddels telt de onderneming 
25 vestigingen, waaronder sinds kort 
ook één in Nederland. De grootte van 
de organisatie heeft volgens Vroegop 
meerdere voordelen. “Omdat al onze 
ziekenhuizen digitaal met elkaar 
verbonden zijn, kunnen we patiënten 
met gecompliceerde klachten voorleggen 
aan al onze artsen. Het scheelt of er een 
paar oogartsen naar een patiënt kijken, 
of driehonderd.” Daarnaast heeft de 
omvang van de organisatie, die jaarlijks 

1 miljoen patiënten bedient, een enorme 
database opgeleverd, die de sleutel vormt 
voor continue innovatie en het nieuwe 
preventie- en screeningsprogramma.

Gehele oog in kaart gebracht
Wanneer mensen last hebben van 
oogklachten, is er vaak een verband met 
hun leefpatroon, weet Vroegop. Zaken als 
roken, veel alcohol drinken, vet eten en 
weinig bewegen beïnvloeden de kwaliteit 
van het zicht. “Als mensen binnenkomen 
met droge ogen of slecht zicht wil dat 
niet zeggen dat een bepaald medicijn of 
een operatie alleen de oplossing biedt. 
Meestal zit de oorzaak ergens anders, 
en moet die eveneens worden gevonden 
en aangepakt.” Bij Worldeye gebeurt 
dat door standaard het gehele oog van 
patiënten in kaart te brengen. Een 
optometrist meet alle functies van het oog 
op, waarna die digitaal in kaart worden 
gebracht en daarna digitaal worden 

gekoppeld aan alle data die de organisatie 
in de loop der jaren verzameld heeft. Daar 
komt een diagnose-behandelcombinatie 
uit, die wordt geïnterpreteerd door een 
optometrist en een oogarts. Vervolgens 
leggen ze patiënten in een adviesgesprek 
de resultaten voor en geven ze aan 
welke behandeling of veranderingen in 
leefwijze gewenst zijn om de ogen gezond 
te houden of maken. 

Verwachtingspatronen 
Door de grote hoeveelheid verzamelde 
data heeft Worldeye veel variaties in 
oogkenmerken ontdekt en kunnen 
mensen in heel specifi eke categorieën 
worden ingedeeld. Vroegop: “In de 
database kunnen we op basis van 
algoritmes bepaalde verwachtings-
patronen onderscheiden, zoals de kans 
dat een specifi eke persoon diabetes 
ontwikkelt – een ziekte die onder andere 
het zicht aantast.” Ongeveer tot een jaar 

voor het daadwerkelijke ontstaan van de 
ziekte kan dit vaak al worden vastgesteld. 
Hierdoor kunnen artsen iemand 
helpen om, bijvoorbeeld door andere 
voedingspatronen, de ontwikkeling van 
diabetes te stoppen. 

Het preventie- en screeningsprogramma 
wordt dit najaar ook in Nederland 
geïntroduceerd. Mensen kunnen hun 
oog laten screenen voor ongeveer 55 
euro. Voor dit bedrag ontvangen ze een 
statusupdate van hun ogen, waarmee 
eventuele oogklachten aan het licht 
kunnen komen, maar dus ook andere 
klachten. Vroegop hoopt de screening 
in de toekomst voor zoveel mogelijk 
mensen toegankelijk te maken. Hij wil 
met zorgverzekeraars in gesprek gaan, 
om met een testgroep aan te tonen 
hoeveel fi nanciële en gezondheidswinst 
de screening op kan leveren. “We willen 
graag met hen bespreken of de screening 
wellicht door hen vergoed kan worden. 
Het scheelt de zorgverzekeraar en 
maatschappij veel kosten, en zorgt er 
bovenal voor dat mensen gezonder en 
daardoor prettiger ouder worden.”

ADVERTORIAL

Een gezondheidscheck van uw ogen bij Worldeye

Worldeye

worldeye.nl

Meer informatie

Het bloed in de benen stroomt via de 
aderen tegen de zwaartekracht in 

terug omhoog. Wanneer dit niet goed 
gebeurt, kan het bloed zich ophopen 
waardoor spataderen ontstaan. Nog 
vaak wordt gedacht dat spataderen 
vooral een cosmetisch probleem zijn. 
Wanneer medische hulp te laat wordt 
ingeschakeld, kunnen spataderen echter 
leiden tot ernstige problemen, vertelt Eva 
Walthuis, fl eboloog bij Helder kliniek. 

Hoe ontstaan spataderen precies? 
“Spataderen zijn te wijd geworden aderen, 
waardoor de klepjes die ervoor zorgen dat 
het bloed alleen naar boven stroomt, niet 
goed meer sluiten. Daardoor stroomt het 
bloed terug het been in en ontstaat een 
hogere druk in de aderen. Dit kan leiden 
tot een scala aan klachten en complicaties. 
Risicofactoren zijn erfelijkheid, geslacht, 
zwangerschap, overgewicht, leeftijd en 
een staand beroep.” 

Wat zijn veelvoorkomende klachten? 
“Mensen kunnen last krijgen van een 
zwaar, vermoeid of onrustig gevoel in 
de benen, jeuk, pijn (stekend, zeurend, 
drukkend of kloppend), kramp of vocht in 
de enkels. Er kunnen ook huidafwijkingen 
optreden als eczeem, pigmentatie, 
verharding en uiteindelijk zelfs een open 
wond. De klachten nemen vaak toe met 
lang staan of zitten, bij warmte en tijdens 
menstruatie. Klachten nemen af door 
de benen omhoog te doen, te koelen en 
door steunkousen, die helpen het bloed 
omhoog te pompen.” 

Waarom is het belangrijk tijdig een 
diagnose te stellen?
“Wanneer men te lang wacht met het 
verlagen van de druk in de aderen, kan 
blijvende schade aan de huid optreden 
met als eindstadium een open wond. 
Daarnaast wordt de ingreep steeds 
uitgebreider als men lang wacht, 
omdat dan meer en grotere spataderen 
behandeld moeten worden.”

Hoe komt het dat patiënten toch lang 
wachten voordat ze hulp vragen? 
“Er zijn mensen die wel vroeg aan de 
bel trekken, maar anderen wachten 
inderdaad lang. Dat komt bijvoorbeeld 
doordat ze angstig zijn, of de ervaring 
hebben dat spataderen snel terugkomen 
en denken dat behandeling weinig 
zin heeft. Sommige mensen ervaren 
weinig klachten, terwijl er wel huidver-
anderingen optreden. Of mensen 
hebben een conservatieve huisarts, die 
hen afraadt naar een kliniek te stappen. 
Tot slot kunnen fi nanciële aspecten 
meespelen, omdat niet elke behandeling 
wordt vergoed.”

 

Op welke wijze wordt de diagnose 
gesteld? 
“Aan de hand van het klachtenpatroon 
wordt een lichamelijk onderzoek en 
een duplexonderzoek ingesteld. Bij het 
duplexonderzoek worden de aderen 
middels een duplexapparaat met een 
echo in beeld gebracht. Met het doppler-
signaal zie je de richting waarop het bloed 
stroomt. Als de klepjes niet goed sluiten, 
kan worden vastgesteld dat het bloed 
te lang naar beneden stroomt. Met het 

onderzoek zie je wat spataderen zijn, wat 
de diameter is en of de ader recht loopt of 
juist kronkelig. Dit bepaalt wat voor soort 
behandeling je toe kunt passen.”

Wat is de beste behandeling?  
“De oppervlakkige stamaderen (die 
op een vaste plaats in het been lopen) 
worden tegenwoordig bij voorkeur door 
middel van hitte dichtgemaakt. Dat 
gebeurt met endoveneuze laserablatie of 
radiofrequente straling ofwel VNUS.” 

Wat is de spatadertest? 
“Helder kliniek heeft een zelftest 
ontwikkeld, waarmee mensen door het 
beantwoorden van acht vragen antwoord 
krijgen of hun spataderbehandeling 
eventueel vergoed wordt of niet. Of een 
spataderbehandeling vergoed wordt, is 
afhankelijk van verschillende criteria. Er 
moeten klachten en/of huidafwijkingen 
aanwezig zijn, een verwijzing van de 
huisarts en bepaalde bevindingen bij 
het duplexonderzoek. Voor ons kan het 
soms ingewikkeld zijn dat wij de beste 
behandeling voor ogen hebben, maar die 
niet altijd vergoed wordt.” 

INTERVIEW met Eva Walthuis

Spataderen: meer dan een cosmetisch probleem 

www.helderkliniek.nl/spataderen

www.spatadertest.nl
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Eva Walthuis

“Bij het duplexonderzoek 

worden de aderen middels een 

duplexapparaat met een echo 

in beeld gebracht”

 HART- EN VAATPROBLEMEN
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Veel mensen met psychische klachten 
gaan eerst online op zoek naar 

informatie alvorens hulp te zoeken. 
Daarnaast werpt schaamte vaak een 
drempel op tot het inschakelen van 
(professionele) hulp. Stichting mirro 
vindt dat elk persoon met psychische 
klachten recht heeft op de juiste zorg op 
het juiste moment. Daarom stelt zij de 
expertise van professionals binnen de 
geestelijke gezondheidszorg (ggz) online 
beschikbaar via anoniem te gebruiken 
modules met informatie, tips, oefeningen 
en ervaringsverhalen. Dankzij een subsidie 
van het Zorginstituut Nederland biedt 
Stichting mirro nu drie van deze modules 
in gratis anonieme behandelvorm aan, 
onder begeleiding van een professional.  

Gratis anonieme behandeling voor…?
Stichting mirro biedt gratis anonieme 
behandelingen voor mensen met 

angstklachten, verschijnselen van een 
gameverslaving en voor 55-plussers 
met alcoholproblemen. Voor iedereen 
die om bepaalde redenen de stap naar 
hulpverlening niet kan, wil of durft te 
maken. Productmanager en psycholoog 
Wouter Cammelbeeck: “Aanmelden kan 
rechtstreeks via onze websites. Na de 
aanmeldingsprocedure wordt bepaald of 
iemand daadwerkelijk baat kan hebben bij 
de behandeling. Tijdens de behandeling 
zijn er anonieme contactmomenten met 
een behandelaar voor vragen en feedback. 
De hulpzoekende gaat daarnaast zelf online 
aan de slag met een passende module. De 
behandelaren hebben veel ervaring met de 
problematiek en zijn allen werkzaam in de 
reguliere ggz.”

Zelf aan de slag? 
Het online zelfhulp-aanbod van Stichting 
mirro bestaat uit zeventien verschillende 

modules, die samen gemiddeld zo’n 
26.000 keer per maand worden bezocht. 
Naast de modules voor angstklachten, 
gameverslaving en alcoholgebruik on-
der 55-plussers, zijn er ook modules 
bij onder andere rouwverwerking, 
burn-outklachten, geldzorgen en slaap-
problemen. Cammelbeeck: “Bij het 
vormgeven van de inhoud van de modules 
is gebruik gemaakt van de inzichten uit 
onder andere de positieve psychologie, 
ACT (Acceptance en commitment therapy), 
cognitieve gedragstherapie en mindfulness. 
Deze vormen van therapie worden veel 
gebruikt door psychologen, coaches 
en praktijkondersteuners ggz bij het 
begeleiden van patiënten.” Naast kwaliteit 
staat privacy bij mirro bovenaan: Stichting 
mirro voldoet aan de norm NEN-7510. Dit 
is een door het Nederlands Normalisatie-
instituut ontwikkelde norm voor 
informatiebeveiliging voor de zorgsector. 

Wat doet Stichting mirro nog meer? 
Naast de modules voor consumenten, 
ontwikkelt Stichting mirro e-mental 
healthoplossingen die de huisartsenzorg, 
ggz, bedrijfszorg en gemeente 
ondersteunen bij vroegtijdige diagnostiek 
en preventie. Samen maken we Nederland 
mentaal fi tter. 

ADVERTORIAL

Laat kopzorgen geen problemen worden

Aanmelden kan rechtstreeks via 

angst.mirro.nl, game-check.mirro.nl of 

alcoholenouderen.mirro.nl.  

Stichting mirro vindt dat elk persoon met 

psychische klachten recht heeft op de 

juiste zorg op het juiste moment. Mirro 

is een onafhankelijke stichting zonder 

winstoogmerk. www.mirro.nl 
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S
uccesvol herstel van psychische aandoeningen 
begint met een goede diagnose. Classifi catie en 
interpretatie van de symptomen geven richting 

aan de behandeling en voorkomen dat er in den blinde 
medicijnen of psychotherapie wordt voorgeschreven. Ook 
patiënten willen graag weten wat er aan de hand is. Het 
stellen van een goede diagnose kan echter lastig zijn.

Een kwetsbaar proces
Volgens Aartjan Beekman, hoofd van de afdeling 
psychiatrie van het VUMC en oud-voorzitter van de 
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), is 
de eerste fase van de diagnose betrekkelijk eenvoudig 
en overzichtelijk. Het gaat hier om de groepering 
van symptomen die, gecombineerd, een ziektebeeld 
aangeven zoals schizofrenie of depressie. Daarna wordt 
diagnosticeren vaak moeilijker omdat ziektebeelden 
zich bij elke patiënt individueel manifesteren. De 
psychiater zoekt naar dieperliggende oorzaken, ernst en 
complicaties, om een zo gericht mogelijke behandeling 
te kunnen starten. In het beste geval gebeurt er tijdens 
diagnostische gesprekken al iets positiefs met de patiënt, 
legt Beekman uit. Hij of zij krijgt inzicht, ziet plotseling 
verbanden tussen de klachten en voelt houvast. Dan is de 
eerste stap in de behandeling eigenlijk al gezet. Maar het 
gaat lang niet altijd zo voortvarend. “Je bent nieuwsgierig, 
maar de patiënt is soms nog helemaal niet aan openheid 
toe, is achterdochtig, soms angstig. Die moet je heel 
voorzichtig benaderen.”

Ervaringsdeskundige Martijn Kole denkt dat de problemen 
van psychiatrische diagnostiek voor een deel te wijten 
zijn aan te star omschreven ziektebeelden. “Een patiënt 
is in eerste instantie een unieke persoonlijkheid. Die past 
niet altijd in een algemene categorie of subcategorie, hoe 
gedetailleerd die ook is omschreven.” Volgens Kole moet 
de psychiatrie veel meer naar persoons-georiënteerde 
diagnostiek toe, met shared decision making waarbij de 
patiënt minder in een vakje wordt ingedeeld en meer bij 
de diagnose wordt betrokken. “Er is niet altijd alleen iets 
mis in het hoofd van de patiënt, klachten vinden vaak ook 
hun oorzaak in problematische interactie met de steeds 
complexere samenleving.”

Sneller naar de hulpverlener
Hoe vroeger de psychiater een diagnose kan stellen, 
hoe beter. Door bij de eerste symptomen direct actie te 
ondernemen kan een patiënt, door gerichte hulp, veel 
leed voorkomen. Vaak wacht men echter te lang met de 
stappen naar de dokter. Deels komt dit door onwetendheid 
– mensen herkennen hun klachten niet als psychiatrisch, 
denken dat deze tijdelijk zijn. Voor een ander deel komt 
dit door het stigma dat nog steeds op psychiatrische 
aandoeningen rust. De maatschappij ziet patiënten nog 
vaak als ‘abnormaal’, waardoor schroom ontstaat.
 
Er zijn in dit opzicht wel grote verbeteringen gaande, 
stelt Beekman. “Huisartsen herkennen de ziektebeelden 
eerder en zijn sneller geneigd patiënten door te verwijzen. 

Maar vooral de mensen zelf zijn bewuster geworden.” 
Dit is voornamelijk te danken aan betere voorlichting en 
meer openheid in de media. Het is geen schande meer 
als een bekende Nederlander wordt opgenomen met 
psychiatrische klachten. Dat helpt anderen enorm, denkt 
Beekman. Verder is het internet een grote aanwinst. 
Mensen kunnen hun klachten voorleggen aan forums en 
er bestaan voor alle ziekten goede websites, bijvoorbeeld 
van patiëntenverenigingen. Dit maakt de stap naar de 
psychiatrie gemakkelijker en bewuster. Kole ziet ook 
vooruitgang, maar vindt dat er nog een lange weg te gaan 
is. “Als de psychiatrie patiënten helpt om een betekenisvol 
bestaan op te bouwen en dat ook uitdraagt, zullen mensen 
nog sneller en gemotiveerder hulp zoeken.” 

Psychiatrische diagnostiek altijd een ontdekking

Psychiatrische diagnostiek is een verzamelnaam voor de 
verschillende technieken en handelingen die gebruikt 
worden om een psychiatrische aandoening te identifi ceren. 
Psychiatrische diagnostiek behelst onder meer:

� Beschrijving en classifi catie van klachten
� Het uitsluiten of aantonen van andere aandoeningen
� Inventarisatie van de impact van de klachten op een 

patiënt
� Omschrijving van het ziektebeeld
� Beschrijving van factoren die tot ontwikkeling van een 

stoornis hebben bijgedragen of invloed hebben op 
het beloop van de stoornis

(Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van de 
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP). De 
richtlijn is opgesteld door een werkgroep bestaande uit 
psychiaters. Bij de totstandkoming van de richtlijn is in 
een focusgroepbijeenkomst aan patiënten gevraagd naar 
punten die zij belangrijk vonden.)
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WAT VINDT U BELANGRIJK BIJ 

UW KEUZE VOOR DIAGNOSTIEK?

Meer dan 750 huisartsen, 200 verloskundigen, 300 instellingen (GGZ, 

verslavingszorg, verpleegzorg, zbc’s) en het St. Jans Gasthuis in Weert kiezen 

voor Diagnostiek voor U. Jaarlijks voeren wij in opdracht van deze zorgverleners 

meer dan 5 miljoen analyses uit in ons volledig geautomatiseerde laboratorium 

voor klinische chemie, microbiologie en therapeutic drug monitoring. We 

organiseren diagnostische toets overleggen (DTO’s) om het rationeel aanvragen 

van diagnostiek te bevorderen. Onze klinisch chemici zijn voor deze zorgverleners 

24/7 bereikbaar. Daarnaast zijn meer dan 150 specialisten beschikbaar  voor 

beoordeling van én advisering  over de ruim 100.000 beeldvormende en 

functieonderzoeken die wij voor hen uitvoeren. 

WAT VINDT U BELANGRIJK WANNEER U EEN 

PARTNER KIEST VOOR DIAGNOSTIEK? 

Laat het ons weten en mail naar klantrelatie@diagnostiekvooru.nl of bel naar 

088 – 21 41 291. Bent u benieuwd naar ons geautomatiseerde laboratorium, dat 

met haar indrukwekkende track van 80 meter, het grootste en meest moderne is 

van West-Europa? Wij geven u graag vrijblijvend een rondleiding. 

Meer informatie over Diagnostiek voor U vindt u op: 

www.diagnostiekvooru.nl 

PERSOONLIJKE BENADERING    
VAN UW PATIËNTEN 

GEÏNTEGREERDE AANPAK VOOR  
CHRONISCHE AANDOENINGEN

ONTWIKKELING VAN NIEUWE       
PROTOCOLLEN EN ONDERZOEKEN

SPECIALISTEN RECHTSTREEKS 
BEREIKBAAR VOOR CONSULTATIE

ONDERSTEUNING BIJ POINT OF 
CARE TESTING (POCT)

DOELMATIG EN BETAALBAAR 
ONDERZOEK (CONFORM LESA)


