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MedTech

INNOVATIE P03
Medisch materiaal en logistieke keten optimaliseren.

BIOTECHNOLOGIE P14
Een blik op de aangeboren immuniteit.

from innate immunity
to patient solutions

“De impact van de vergrĳzing
zal enorm zĳn. Zonder
technologische innovatie
redden we het niet.”

www.equaly.be
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CHRONISCH NIERFALEN P07
Thuisdialyse verhoogt levenskwaliteit.

Marnix Denys (beMedTech)
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Het proces achter
de prijsbepaling en
terugbetaling van
geneesmiddelen.
P07

“De pandemie heeft
duidelijk aangetoond waar
we het allemaal samen
beter moeten doen”

Immunotherapie
Nieuwe perspectieven
voor mensen die
allergisch zijn aan
o.a. boompollen of
huisstofmijt.
P11

e-Health

In de afgelopen decennia hebben medische hulpmiddelen
een echte revolutie teweeggebracht in de gezondheidszorg.
Dat zorgde voor een betere levenskwaliteit voor
miljoenen mensen over de hele wereld. Xavier De Cuyper,
administrateur-generaal van het FAGG, licht toe.

Oplossingen voor een
slimmere, efficiëntere
en kwalitatievere
gezondheidszorg.
P15

klaard, mag dan op de hele Europese markt
worden verkocht. De nationale bevoegde autoriteiten zorgen vooral voor het markttoezicht.
We zorgen ervoor dat medische hulpmiddelen
blijven functioneren en veilig zijn gedurende
de gehele levenscyclus van het product. Meldingen van incidenten door fabrikanten,
gezondheidswerkers en patiënten zijn hierbij
van groot belang en in België ook verplicht.

Xavier De Cuyper
Administrateurgeneraal FAGG

nl.planet-health.be

Europese samenwerking

M

Het Europese regelgevingssysteem wordt
over het algemeen beschouwd als stimulerend voor innovatie. Ervoor zorgen dat dit
systeem voldoende robuust en consistent is
om veilige en tijdige innovatie mogelijk te
maken, is een belangrijke prioriteit in Europa
en bij het FAGG. De afgelopen vijf jaar waren
er aanzienlijk verbeteringen, bijvoorbeeld op
het vlak van traceerbaarheid. Dat gebeurde
als reactie op een aantal gezondheidscrisissen
met bijvoorbeeld nagemaakte borstimplantaten en problemen met bepaalde heupimplantaten. Er is op Europees niveau een actieplan
opgesteld en er is meer markttoezicht op
medische hulpmiddelen door de autoriteiten.
Daarnaast is er sprake van een betere coördinatie, communicatie en samenwerking tussen de regelgevers onderling en tussen hen
en de gezondheidszorgbeoefenaars. Het gezamenlijke Europese plan heeft intussen geleid
tot een aanzienlijke verbetering, een grotere
consistentie en een groter vertrouwen in de
regelgeving voor medische hulpmiddelen.

edische technologieën variëren van eenvoudige verbanden en wandelstokken tot
hoogtechnologische hartimplantaten of complexe ziekenhuisapparatuur. De technologieën blijven
zich bovendien steeds verder ontwikkelen.
De afgelopen jaren is er vooral een aanzienlijke groei geweest in diagnostische technologieën, verbonden en met elkaar communicerende technologieën, software voor medische
apparatuur en mobiele toepassingen of apps.
Er zijn heel wat nieuwe therapeutische en
diagnostische opties beschikbaar, waardoor
mensen meer controle en autonomie krijgen
over hun eigen gezondheid.

Wetgeving en controle

De sector van medische technologieën wordt
vaak beschouwd als een van de meest innovatieve sectoren. De uitdaging voor de bevoegde
overheidsinstellingen zoals het Federaal
Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) is dat we de patiënten
toegang willen geven tot de meest innovatieve
behandelingen, zonder in te boeten op de veiligheid ervan. De wetgeving en daardoor ook
de rol van de bevoegde autoriteiten voor medische hulpmiddelen, zoals het FAGG, verschillen aanzienlijk van die voor geneesmiddelen.
Bij medische hulpmiddelen spelen we geen
directe rol bij het verlenen van de vergunning
voor het in de handel brengen. Integendeel:
om rekening te houden met het brede scala
aan medische technologieën worden deze
analyses uitgevoerd door gespecialiseerde
en onafhankelijke certificeringsinstanties.
Een product dat door hen conform wordt ver-

RNA-interferentie biedt nieuwe perspectieven bij
ernstige en zeldzame ziekten. Lees meer online.
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Maar daar kunnen we geen genoegen mee
nemen. De COVID-19-pandemie heeft duidelijk aangetoond waar we het allemaal samen
beter moeten doen. De verstoring van de
markt als gevolg van de wereldwijde pandemie bracht ons soms in kritieke situaties,
waarbij de levering van essentiële apparaten
te lang duurde. In samenwerking met alle
betrokken sectoren - en zeker de ziekenhuizen - heeft het FAGG verschillende oplossingen uitgewerkt om de tekorten in de behandeling van patiënten tot een minimum te
beperken. Structurele oplossingen hiervoor
vinden, daar blijven we aan werken. ■

VOLG ONS
/Mediaplanet

@MediaplanetBE

Mediaplanet Belgium
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kostenefficiënt - soms deden we het zelfs met
verlies omdat het niet anders kon. Ondanks
die enorme inspanningen van onze kant is het
nog steeds een uitdaging om aan de ongeziene
vraag te voldoen. We zijn één van de grootste
spelers ter wereld binnen de medische technologie en willen dan ook graag zoveel mogelijk bijdragen aan de oplossing. Net daarom
is het zo belangrijk dat we absoluut blijven
inzetten op innovatie. We hebben nu ook
een PCR-kit op de markt gebracht die in één
staal zowel SARS-CoV-2, Influenza A/B als RSV
kan detecteren. Met zo’n test kan niet enkel
COVID-19 worden vastgesteld bij iemand met
verdachte symptomen, maar meteen ook
onderzocht worden of deze symptomen niet
het gevolg zijn van griep of RSV.”

Alexander Alonso, General Manager BD Benelux

“Het is op alle vlakken
cruciaal dat we blijven
inzetten op innovatie”
Door COVID-19 is de wereldwijde vraag naar vooruitstrevend onderzoek,
diagnostica en vaccinatiematerialen enorm toegenomen. Dankzij de aanwezigheid
van enkele grote spelers speelt België daar een belangrijke rol in. Alexander Alonso,
General Manager bij BD Benelux, legt uit waarom onze regio cruciaal is voor een
van de belangrijkste MedTechbedrijven ter wereld. Tekst: Joris Hendrickx

“

BD is één van de belangrijkste
medisch-technologische bedrijven
ter wereld. We hebben meer dan
65.000 werknemers en meer dan 17
miljard omzet. Daarnaast hebben we
met onze innovaties een wereldwijde en zeer
brede impact op de zorg. Iedere Belg is wel al
eens in aanraking gekomen met een BD-oplossing. De Benelux is voor ons een cruciale
regio. We stellen hier maar liefst 1.200 mensen tewerk, verspreid over zes sites (drie in
België, twee in Nederland en één in Luxemburg). Het gaat daarbij zowel over een onderzoeks- en productie-eenheid (Drachten, NL),
als over twee distributiecampussen in België
(Temse en Olen) die de hele Europese markt
en zelfs andere delen van de wereld bevoorraden. Daarnaast hebben we in ons hoofdkantoor te Erembodegem uiteraard ook andere
ondersteunende diensten, zoals marketing,
sales, juristen, een klantendienst, enz. Vanuit
de Benelux vervullen we ook meerdere Europese rollen, bijvoorbeeld op het vlak van supply chain, finance en IT.”

vaccins te versnellen. Heel wat onderzoekscentra, bedrijven en universiteiten gebruiken
onze oplossingen om betere inzichten te krijgen in COVID-19. Daarnaast zorgen we ervoor
dat zorgverleners een snelle en accurate diagnose kunnen stellen bij COVID-patiënten.

Onderzoek en diagnostiek

Zo heeft BD bij het begin van de crisis een
van de eerste CE-gemarkeerde PCR-tests voor
COVID-19 op de markt gebracht. We waren
overigens een van de eerste bedrijven om een
antigen sneltest te ontwikkelen. Intussen
heeft de Nederlandse overheid al meer dan
negen miljoen testen besteld.”

“BD is actief binnen drie focusgebieden: discovery, diagnostics en delivery. In alledrie
deze domeinen hebben we ook een belangrijke rol in het aanpakken van COVID-19.
Binnen het domein van discovery helpen we
het onderzoek naar mogelijke therapieën en

"We hebben een PCR-kit op de

markt gebracht die in één staal
zowel SARS-CoV-2, Influenza
A/B als RSV kan detecteren. Met
zo’n test kan niet enkel COVID-19
worden vastgesteld bij iemand
met verdachte symptomen, maar
meteen ook onderzocht worden
of deze symptomen niet het
gevolg zijn van griep of RSV.

Delivery: naalden en spuiten
voor COVID-19-vaccins

“Onder het domein van delivery valt de toediening van medicatie aan patiënten met
onze spuiten en naalden, katheters, infuuspompen, enz. Zo goed als alles wat je rond het
bed van een COVID-patiënt in het ziekenhuis
ziet staan, kan geleverd worden door BD. Ook
voor het toedienen van de vaccins voorzien
we in vaccinatienaalden en -spuiten. BD is
daarvan de grootste producent ter wereld.
Bovenop de miljarden naalden en spuiten die
we in een normaal jaar produceren, komt er
nu nog een ongeziene extra vraag bij omwille
van de COVID-19-vaccins. Om een antwoord
te bieden op die vraag vanuit landen over de
hele wereld hebben we onze productielijnen
zeer snel opgeschaald en versneld. De Belgische overheid heeft alvast acht miljoen spuiten en tien miljoen naalden besteld die we nu
produceren en zo snel mogelijk leveren. Het
gaat daarbij over een specifieke kleine volumespuit die zeer nauwkeurig te doseren valt.”

"Om een antwoord te

bieden op de vraag voor een
COVID-19-vaccin vanuit landen
over de hele wereld hebben we
onze productielijnen zeer snel
opgeschaald en versneld.
De Belgische overheid heeft
alvast acht miljoen spuiten en
tien miljoen naalden besteld
die we nu produceren en
zo snel mogelijk leveren.
Nauwe samenwerking met overheden

“Naar de overheid toe denken we graag mee
over de aanpak van testing en vaccinaties,
maar we bieden uiteraard ook heel wat concrete oplossingen aan. De overheid is georganiseerd in taskforces. Zo is er een voor testen,
vaccinaties, enz. Als belangrijke speler binnen dat domein overleggen we dus met de
experten van deze taskforces. Met een expertise van meer dan 120 jaar in de sector en
een aanwezigheid in meer dan tweehonderd
landen delen we graag onze kennis en ervaring. We hebben hiervoor doelgerichte teams
van specialisten samengesteld. Zo hebben
we het afgelopen jaar in Nederland ervaring
opgedaan in het uitrollen van een teststrategie gebruikmakende van onze testen. Hieruit
hebben we heel wat kennis opgedaan die we
vervolgens opnieuw kunnen delen in andere
landen, zodat we daar dan kunnen helpen bij
het nemen van de juiste beslissingen.”
Medewerkers dragen graag bij

“Sommige mensen binnen onze wereldwijde
organisatie hebben het door COVID-19 veel
drukker gehad dan normaal, terwijl anderen
het net kalmer kregen. Daarom hebben we
heel wat mensen uit die laatste groep geheroriënteerd zodat zij konden inspringen om
andere prioritaire taken op zich te nemen. We
hebben ook ons sociaal engagement hoog op
de agenda gehouden, zelfs in het afgelopen
jaar. Zo hebben we geprobeerd om personen
in nood en bejaarden te helpen via onder meer
donaties van soep en iPads. Daarnaast hebben we onze mensen ook gemobiliseerd om
vrijwilligerswerk op te nemen in bijvoorbeeld
ziekenhuizen of woonzorgcentra in hun regio.
Onze werknemers springen in deze tijden
graag bij, en daar zijn we bijzonder fier op.” ■

IN SAMENWERKING MET

Innovatie op alle niveaus

“We hebben het afgelopen jaar hard gewerkt
om onze bestaande productie te optimaliseren én extra productie te creëren. Maar we
hebben ook de logistiek zo vlot mogelijk laten
verlopen dankzij bijvoorbeeld luchttransporten om onze producten sneller op bepaalde
locaties te krijgen. Dat was niet altijd even

bd.com
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▲

mRNA wordt gesynthetiseerd uit
een dubbelstrengs DNA-patroon.

▲

Eiwitten reguleren alle cellulaire processen,
inclusief de ziekteverwekkende processen.

▲

RNAi maakt het uitschakelen van ieder gen
mogelĳk door mRNA doelgericht te vernietigen.

RNA-interferentie biedt
nieuwe perspectieven bij ernstige
en zeldzame ziekten
RNA-interferentie is een beloftevolle klasse van medicijnen die voor heel wat patiënten met een ernstige of
zeldzame ziekte nieuwe perspectieven kan bieden. Meer uitleg door Julien Patris (Country Manager Belux
Business Lead) en Sebastien Tilleux (Benelux Medical Lead) van Alnylam. Tekst: Joris Hendrickx

Julien Patris
Country Manager
Belux Business Lead
Alnylam

Patris: “Vandaag hebben we drie geautoriseerde medicijnen, en we kunnen hier echt
praten over een nieuwe categorie van medicijnen. Maar er zitten wel achttien jaar onderzoek en meer dan 3,5 miljard euro geïnvesteerd
in onderzoek achter. En er is nog veel te doen.”

hebben onderzoeksprogramma’s in hart- en
vaatziekten en metabole ziekten, infectieziekten en meer recentelijk in ziekten van
het centrale zenuwstelsel en het oculaire systeem en zelfs in COVID-19.”

Aanpakken van de oorzaken van ziekten

Sebastien Tilleux
Benelux Medical Lead
Alnylam

Leider in RNA-interferentie

Patris: “Alnylam werd in 2002 in Cambridge Massachusetts opgericht met één visie en één doel:
het transformeren van een belangrijke wetenschappelijke ontdekking die de Nobelprijs voor
de Geneeskunde heeft gekregen - RNA-interferentie - in een nieuwe klasse van geneesmiddelen. En zoals elke revolutie, kostte dat tijd.”
Tilleux: “De eerste waarneming van het biologische fenomeen RNAi werd gedaan in planten
in 1990. De Nobelprijs die in 2006 aan Andrew
Fire en Craig Mello werd toegekend, weerspiegelt ook de grote belangstelling voor RNAi die
destijds al vóór de klinische toepassing van
deze technologie was gewekt. De interesse in
RNAi werd duidelijk in 2001, toen het tijdschrift
Nature resultaten publiceerde die het principe
van het stilleggen van het gen door siRNA in
zoogdiercellen bevestigden. Op basis van deze
publicatie heeft een groep onderzoekers in 2002
Alnylam Pharmaceuticals opgericht met als
doel deze revolutionaire ontdekking om te zetten in een nieuwe therapeutische benadering.”

Tilleux: “Veel ernstige en potentieel dodelijke
ziekten worden veroorzaakt door de aanwezigheid van pathogene eiwitten. RNAi is
een natuurlijk mechanisme voor cellen om
de vorming van eiwitten geproduceerd uit
messenger-RNA (mRNA) te remmen. RNAi
is niet alleen een evolutie in het begrip van
hoe genen worden gereguleerd in onze cellen,
maar heeft ook geholpen om de grenzen van
geneesmiddelenontwikkeling te verleggen.”
Patris: “Terwijl bestaande geneesmiddelen
inwerken op de effecten van ziekteverwekkende
eiwitten, richten RNAi-therapieën zich op de
oorzaak van de ziekte door de productie van ziekteverwekkende eiwitten bij de bron te remmen.”
Focus op zeldzame ziektes met
onvervulde medische behoeften

Tilleux: “Onze technologie stelt ons in staat
om patiënten te helpen met een grote
onvervulde medische behoefte die een verwoestende invloed hebben op de levensverwachting en de levenskwaliteit, zoals dat
het geval is bij familiale (erfelijke) transthyretine amyloïdose (hATTR), acute lever
porfyrie en primaire hyperoxalurie type 1
(HP1). hATTR is een erfelijke, progressief
invaliderende, multisystemische en vaak
dodelijke ziekte. Acute lever porfyrie is een
zeldzame genetische ziekte die vooral vrouwen op vruchtbare leeftijd treft. PH1 is een
zeer zeldzame erfelijke nieraandoening die
zich manifesteert vanaf de kindertijd.”
Patris: “Het innovatiemodel van Alnylam
illustreert het belang van innovatie bij zeldzame ziekten en de positieve invloed ervan op
de medische innovatie in het algemeen. We

"RNAi-therapieën richten

zich op de oorzaak van de
ziekte door de werking van
ziekteverwekkende eiwitten
bij de bron te remmen.
Erkenningen in VS en Europa

Patris: “Vandaag hebben we drie RNAi-therapieën die in de VS en Europa zijn goedgekeurd. Daarmee zijn we het enige bedrijf dat
deze piste al heeft kunnen omzetten in een
gevalideerde therapie voor patiënten. Het
potentieel hiervan is alvast bevestigd met
vier erkenningen als weesgeneesmiddel en
twee erkenningen als ‘Prime’ geneesmiddel.
Daarnaast hebben we vandaag elf klinische
ontwikkelingsprogramma’s lopen die verder
bouwen op onze inzichten.”
België als cruciale motor voor
verder onderzoek

Patris: “Sinds 2017 zijn we ook gevestigd in de
Benelux. In de voorbije jaren is België door
zijn medische en wetenschappelijke expertise steeds belangrijker geworden voor onze
klinische trials. We hebben intussen ook heel
wat samenwerkingen lopen met Belgische
expertisecentra en andere partners, waaronder een vijftiental ziekenhuizen.”
Tilleux: “We werken bovendien nauw samen
met de overheden om ervoor te zorgen dat
onze therapieën zo snel en laagdrempelig
mogelijk beschikbaar zijn voor patiënten.
Dat is cruciaal, want het gaat nu eenmaal

om ernstige aandoeningen waar weinig
behandelingen voor bestaan.”
Patris: “België biedt heel wat potentieel en troeven voor ons. Daarom zijn we van plan om onze
aanwezigheid, onderzoeksactiviteiten en logistiek hier nog sterk uit te bouwen, afhankelijk
van de commerciële successen en de partnerschappen die we hier kunnen realiseren.”
Schakelmoment voor groei in België

Patris: “Dit is een cruciaal moment voor
Alnylam. Ons vermogen om te groeien en
uit te breiden in België blijft intrinsiek verbonden met de toegang tot onze therapieën
in België en ons vermogen om tot een overeenkomst te komen met de relevante autoriteiten. Vanuit dit perspectief is Alnylam
vastbesloten om net zo innovatief te zijn
op het gebied van toegang als op het gebied
van onderzoek. Zo heeft onze CEO samen
met zeventig spelers in de biotechwereld
gepleit voor een nieuw sociaal pact tussen
de biotechindustrie en de overheid en het
maatschappelijk middenveld. Dat deden ze
met een reeks verbintenissen en voorstellen in die zin. Ik hoop dat dergelijke discussies in België mogelijk zijn, vooral omdat
België een groeiende kweekvijver van toekomstige biotechnologische kampioenen
heeft. Een aantal van hen, zoals Galapagos
of Argenx, hebben dit nieuwe sociale pact
mee ondertekend.” ■
〉 CORP-BEL-00006-VERSION DEC 2020
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Een traplift kan in
99% van de woningen
worden geïnstalleerd
Iedereen wil zijn oude dag het liefst in
zijn vertrouwde omgeving doorbrengen.
Langer thuis blijven wonen en je
autonomie behouden, daar draait het
om. Hulpmiddelen zoals een traplift
kunnen daar zeker bij helpen.
Tekst: Sandra Gasten

Wie minder mobiel is door ouderdom, een
handicap of een blessure, geraakt vaak niet of
slechts met veel moeite naar de bovenverdiepingen van het huis. Mensen denken daarom
snel aan een verhuis naar een appartement,
woonzorgcentrum of serviceflat. Door de
installatie van een traplift kunnen ze echter
langer in hun vertrouwde omgeving blijven
wonen en kan de thuissituatie blijven zoals
ze is. Bovendien zijn ze niet afhankelijk van
anderen en hoeven de partner of kinderen zich
minder zorgen te maken over hun veiligheid.
Maatwerk

Een traplift kan in 99% van de woningen worden geïnstalleerd. Er zijn diverse modellen
voorhanden, zowel voor rechte trappen als
voor trappen met bochten. Trapliften zijn ook

beschikbaar met een enkele of dubbele rail.
Elke traplift is uniek en wordt op maat van de
trap en de gebruiker gemaakt. Een vertegenwoordiger komt vrijblijvend ter plekke langs,
bekijkt de mogelijkheden en evalueert samen
met de klant hoe mobiel hij nog is. Vervolgens
stelt hij een oplossing op maat en op lange
termijn voor. Grote aanpassingen aan de trap
zijn in de meeste gevallen niet nodig.

"Er bestaan heel wat premies

en subsidies om je financieel
bij te staan bij het installeren
van een traplift.
Mooi in het interieur

Trapliften kregen de laatste jaren een upgrade.
In tegenstelling tot vroeger is een traplift geen
opvallend obstakel meer, maar een mooi interieurobject. Bij elk type kan de klant opties
zoals de bekleding of kleur van de stoel kiezen,
zodat het product perfect bij de rest van het
interieur past. Ze kunnen ook makkelijk weg-

▲

Dankzĳ een traplift kan de verhuis naar een appartement, woonzorgcentrum of
serviceflat uitgesteld worden.

geparkeerd of opgeklapt worden, zodat ze niemand hinderen. Een traplift is ook uitermate
veilig: dankzij de beperkte snelheid, de vasthoudbediening en de veiligheidsgordel wordt
een veilige rit gegarandeerd.
Aandachtspunten bij aankoop

Wanneer iemand op zoek gaat naar een traplift, houdt hij best rekening met een aantal
zaken die per leverancier verschillen. Zo worden de prijs en levertermijn gedrukt als je bij
een fabrikant in plaats van een tussenhandelaar koopt. Biedt de leverancier verschillende
modellen aan, zodat jullie in samenspraak
de beste oplossing kunnen kiezen? Moet je
een voorschot betalen? Is er garantie op de
onderdelen? Biedt het bedrijf een betaalbaar
onderhoudscontract aan? Is er een dienst

naverkoop? Wat is de levertermijn? Neemt het
bedrijf de traplift terug, wanneer de gebruiker hem niet meer nodig heeft? Hoewel de
meeste trapliften jarenlang meegaan, is een
regelmatige controle belangrijk. Die verhoogt
de kwaliteit en levensduur.
Premies en subsidies

Een traplift is best wel een investering. Gelukkig voorziet de overheid in verschillende subsidies met betrekking tot het aanpassen van een
woning, zoals de plaatsing van een traplift. Zo
geeft het Vlaams Agentschap voor Personen met
een Handicap een premie aan mensen met een
beperking, Wonen Vlaanderen geeft een premie aan 65-plussers en sommige provincies en
gemeenten geven een eigen premie. Het bedrag
van die premie verschilt per regio of gemeente. ■

Blijf zolang
mogelijk thuis
met een Otolift

k e le
D u n st e we ne re l d!
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Rechtstreeks van de fabrikant
Brede kant van de trap blijft vrij
Niet goed = geld terug*
Uw trapleuning kan blijven zitten
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Zekerheid en duidelijkheid: het
zijn twee aspecten die we altijd al
verwacht hebben van de wetenschap.
“Nu we vertwijfeld geraken door een
grootschalige virusaanval die ons leven
tot in de kleinste hoekjes aantast, is
het verlangen naar wetenschappelijke
zekerheid groter dan ooit”, zeggen
Willy Verstraete (voorzitter) en Hans
Willems (secretaris-generaal) van het
Fonds Wetenschappelijk Onderzoek.

“In tijden van stuurloosheid en twijfel leken
wetenschappelijke kennis en experten steeds
houvast te kunnen bieden. Maar net nu leren
we dat wetenschappelijke zekerheid iets
heel relatiefs is. Het is altijd meer vragen dan
weten, zoeken, twijfelen en herbevragen. Dat
zijn de spannende, maar - zeker in het geval
van een collectieve crisis - ook wel beangstigende facetten van de wetenschap.”
Nieuwsgierigheid

“Toepassingen die we evident vinden in
de medische zorg en de omgeving waarin
we wonen en werken, de dingen die we als

vanzelfsprekend gebruiken: dat alles is ooit
gestart vanuit onze onwetendheid. We gingen daar niet eens actief naar op zoek, maar
het potentieel bood zich aan nadat brede algemene vragen aan de wereld waren gesteld. De
nieuwsgierigheid die onderzoekers nu eenmaal eigen is, bracht dimensies in beeld die
onvermoed waren. Daarop konden toepassingen en innovaties zich enten.”

"De continue financiering

van basisonderzoek, van louter
grensverkennend tot strategisch,
is bijzonder cruciaal.

© FOTO: ID / PHOTO AGENCY

“Verlangen naar
wetenschappelijke zekerheid
is groter dan ooit”
▲

Willy Verstraete (voorzitter) en Hans Willems (secretaris-generaal) van het FWO.

naar fenomenen in de natuur, ons lichaam,
onze samenleving en onze wijze van denken
en doen, duiken niet alleen nieuwe inzichten,
maar ook nieuwe mogelijkheden op. Elk van
ons is hierbij van belang en kan zijn bijdrage
leveren. Met initiatieven zoals Citizen Science
kan in Vlaanderen elke scherp denkende burger een onderdeel zijn van het onderzoeksgebeuren. Zoals Vlaams minister van Innovatie
Hilde Crevits stelt: onderzoek, wetenschap en
innovatie horen thuis aan elke tafel.”

Putten uit rijke ervaring en kennis

Het belang van financiering

“Vandaag worden virologen weliswaar geconfronteerd met een tot voor kort onbekend
virus, maar ze kunnen de strijd daarmee
aanbinden vanuit hun rijke ervaring met
en kennis over zovele andere virussen. Door
jarenlange experimenten en vrij onderzoek

“In die context is de volgehouden financiering
van basisonderzoek, van louter grensverkennend tot strategisch, bijzonder cruciaal. Het
Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen
(FWO) ondersteunt jaarlijks meer dan drieduizend onderzoekers die aan universiteiten en

andere onderzoeksinstellingen wetenschappelijke vragen proberen te beantwoorden. De resultaten van dat onderzoek vormen de solide sokkel
om meer concrete noden in ons dagelijks leven
aan te pakken. Innovatie begint onvermoed,
heeft een link met elk individu en waarborgt de
toekomst van onze volgende generaties.” ■
IN SAMENWERKING MET

fwo.be

Al meer dan 25 jaar zetten onze clowns zich elke dag
in om zieke kinderen een leuk moment te bezorgen
tijdens hun verblijf in het ziekenhuis of een andere
zorginstelling. Het zijn onze helden want het vraagt
moed en enthousiasme om er iedere dag weer te
staan. Onze organisatie wordt niet gesubsidieerd
maar leeft volledig van de giften die we krijgen van
particulieren, bedrijven, verenigingen, serviceclubs,
scholen…Bedankt voor deze essentiële steun en blijf
ons ook de komende 25 jaar steunen!
Onze helden doen de rest!

Steunen?
IBAN: BE33 3201 1111 1146
BIC: GEBABEBB

Cliniclowns vzw ♥ Prins Boudewijnlaan 141 ♥ B-2610 Wilrijk
info@cliniclowns.be ♥ T 03/ 458 79 00

www.cliniclowns.be ♥ volg ons ook op Facebook
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Griet Vanhoucke
Head of BeNeLux
Fresenius
Medical Care

Welke uitdagingen stellen zich binnen
de behandeling van dialysepatiënten?

Fresenius Medical Care is al ruim
honderd jaar wereldleider op het
gebied van de ontwikkeling, productie
en service van dialyseapparatuur en
-toebehoren. Wereldwijd zijn ongeveer
3,5 miljoen mensen afhankelijk
van dialysebehandeling. Elke 0.6
seconden verhoogt het bedrijf via een
dialysebehandeling de levenskwaliteit
van een patiënt met chronisch nierfalen.

Fresenius Medical Care BeNeLux biedt hoogkwalitatieve zorg aan. Enerzijds door samen
met zorgverleners binnen ziekenhuizen
naar adequate oplossingen te zoeken voor de
behandeling van hun patiënten. Anderzijds

“De belangrijkste uitdaging ligt in het aanbieden van de meest adequate behandeling aan
de patiënt en dit op verschillende vlakken.
Geïntegreerde zorg, waarbij patiëntenzorg
evolueert van individuele consultaties naar
multidisciplinaire samenwerking, wordt
door het toenemend aantal patiënten met
multimorbiditeit noodzakelijk. Daarnaast
verwachten patiënten een gepersonaliseerde
zorg en realtime toegang tot de gezondheidszorg. Hierbij wordt de technologische ontwikkeling van digitale zorg cruciaal.”
“Thuisdialyse geeft vaak een sterke verbetering van de levenskwaliteit van patiënten.
Voor veel patiënten kan dat dus een goede
oplossing zijn, maar helaas wordt hier nog te
weinig voor gekozen. Ook vanuit de overheid
wordt gestreefd naar meer thuiszorg, om zo de
hoge kosten in de ziekenhuizen te verlagen.”

© FOTO: PRIVÉ

“Levenskwaliteit van patiënten
met chronisch nierfalen
aanzienlijk verbeteren”
door binnen de eigen ziekenhuizen (RKZ Dialysecentrum Beverwijk en DiaPriva Amsterdam) de intern wereldwijd ontwikkelde standaarden toe te passen. Griet Vanhoucke, Head
of BeNeLux, geeft een inzicht in de oplossingen die het bedrijf biedt.

▲

Wereldwĳd zĳn ongeveer 3,5 miljoen mensen afhankelĳk van dialysebehandeling.
Voor veel patiënten zou thuisdialyse hun levenskwaliteit aanzienlĳk kunnen verbeteren,
maar helaas wordt hier nog te weinig voor gekozen.

Welke oplossingen bieden jullie aan?

“Een adequate behandeling komt tot stand door
kwalitatief hoogstaande producten en services
te verbinden met uitgebreide kennis van het
medisch en therapeutisch domein. Ons bedrijf
biedt beiden, en zet deze dan ook in om de zorg te
optimaliseren. Op die manier bieden we totaalconcepten aan en kunnen we de klant ontzorgen, zodat de volledige focus op de patiënten ligt.”
Hoe belangrijk zullen medische
technologieën worden in de behandeling
van patiënten met chronisch nierfalen?

“Geïntegreerde zorg is cruciaal om de verscheidenheid en complexiteit in dit domein
aan te pakken. Technologie kan hierbij helpen. Enerzijds om de patiënt beter te betrekken bij de opvolging, anderzijds om ook de
behandeling beter in kaart te brengen. Het
implementeren van medische technologieën
(artificiële intelligentie en data-analyse) gaat

steeds verder. Op basis van vooraf gedefinieerde KPI’s wordt geanonimiseerde data uit
de dialyseapparatuur geanalyseerd en worden voorspellende modellen opgesteld. Deze
modellen bieden de zorgverlener ondersteuning bij het nemen van beslissingen, zoals
het bepalen van de ideale dosis van medicatie,
maar ook het voorspellen van het ontstaan
van bijkomende ziektebeelden. ■
IN SAMENWERKING MET

freseniusmedicalcare.com/en/home

“Holistische aanpak en open dialoog cruciaal
voor terugbetaling innovatieve geneesmiddelen”
Sven Tops
Managing Partner
Axtalis

Bij innovatieve geneesmiddelen
is het verkrijgen van een prijs en
terugbetaling vaak een hele uitdaging.
Dat vraagt om een holistische aanpak
door een crossfunctioneel team en
een open dialoog met alle relevante
stakeholders. Meer uitleg door
Sven Tops en Frank Vanderdonck,
Managing Partners bij Axtalis.
Tekst: Joris Hendrickx

Tops: “De besluitvorming over de prijs en
terugbetaling van innovatieve geneesmiddelen wordt vaak bemoeilijkt door een gebrek
aan mature data, de juiste comparator in de
studies en een onzekerheid rond patiëntenaantallen. Hierdoor kan de overheid de meerwaarde en budgetimpact moeilijk bepalen.
Men spreekt dus van klinische én economische onzekerheden. In België lost men dat op
door tijdelijke terugbetalingen toe te staan in

Frank
Vanderdonck
Managing Partner
Axtalis

afwachting van de bevestiging van de klinische waarde in het echte leven.”
Vanderdonck: “Bedrijven hebben ook te
maken met een toenemende complexiteit in
productie en ontwikkeling. De uitdagingen
zijn legio, zoals het vinden van de juiste en
voldoende patiënten om op te nemen in de
studies en eindpunten die moeilijk op korte
termijn vast te stellen zijn. Tegelijk komen
daar een hoge budgetdruk én een grote urgentie voor de patiënt bij.”
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Farmaceutische bedrĳven moeten vanaf de vroege ontwikkelingsfase in dialoog gaan
met de overheid om onzekerheden te bespreken en oplossingen te vinden.

Aanvullend crossfunctioneel team

richt om bedrijven deze ondersteuning te bieden door een dedicated crossfunctioneel team
ter beschikking te stellen.”

Tops: “Farmaceutische bedrijven moeten volgens ons vanaf de vroege ontwikkelingsfase in
dialoog gaan met de overheid om de vermelde
onzekerheden te bespreken en oplossingen
te vinden. Door de hoge werkdruk ontbreken
bedrijven vaak personeel en middelen om dit
gedegen uit te voeren, waardoor externe hulp
noodzakelijk wordt. Axtalis is specifiek opge-

Vanderdonck: “Vanuit dit team - dat medisch/
wetenschappelijk én economisch is - wordt
ingezet op zowel de voorbereiding als de uitvoering en nazorg van het hele terugbetalingsproces, met inbegrip van early access
programma’s, real world evidence datacollectie en een volledige dossierbegeleiding.” ■

IN SAMENWERKING MET

axtalis.com/en
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“De impact van de vergrijzing zal
enorm zijn. Zonder technologische
innovatie redden we het niet”
In België staat de technologische innovatie in de zorg op een heel hoog peil. De implementatie daarvan
loopt echter mijlenver achter. “Dat heeft voornamelijk te maken met het achterhaalde financieringssysteem
van onze zorg”, verduidelijkt Marnix Denys, Managing Director bij beMedTech. Tekst: Joris Hendrickx
Welke impact zal de vergrijzing
hebben op onze gezondheidszorg?

“De impact zal enorm zijn, maar dat beseffen we nog te weinig. We hebben vandaag 2,2
miljoen 65-plussers. In 2030 zullen dat er 2,9
miljoen zijn. De groep van zorgbehoevenden
wordt dus groter. Daartegenover staat een
kleinere groep mensen die beschikbaar is op
de arbeidsmarkt en die deze sterk groeiende
groep van gepensioneerden zal moeten financieren. De zorgnoden en de bijhorende kosten
nemen toe, terwijl de middelen beperkt zijn en
de mankracht daalt. Het spreekt voor zich dat
die situatie met het huidige zorgsysteem niet
houdbaar is. Onze zorgverleners vergrijzen zelf
ook en gaan dus ook massaal met pensioen.
Om hen te vervangen, wordt nu al een beroep
gedaan op buitenlandse krachten. De druk
op het zorgbudget én op de beschikbare manschappen in de zorg zal blijven toenemen. Het
is noodzakelijk om nu bij te sturen, zodat onze
gezondheidszorg ook in de toekomst van hoge
kwaliteit is en toegankelijk blijft.”

"Technologische

toepassingen zullen geen
jobs wegnemen, maar een
noodzakelijke hulp zijn voor
het teveel aan werk dat er is.
Hoe kan technologie daar een
antwoord op bieden?

“Ofwel zullen de belastingen moeten stijgen,
ofwel zullen we inderdaad een nieuw slim
systeem moeten zoeken waarmee we met de
beschikbare financiële middelen minstens
dezelfde kwalitatieve zorg kunnen blijven
bieden aan een groeiende groep van mensen.
Technologie zal in dat kader geen jobs wegnemen, maar een hulp zijn voor het teveel aan
werk dat er is. Vooral de procesmatige taken
zullen worden overgenomen door technologie, terwijl op andere vlakken het menselijke
aspect cruciaal blijft. Zorgverleners zullen zich
zo net op een meer empathische en menselijke
manier kunnen bezighouden met hun patiënten, terwijl daar nu vaak weinig tijd voor is.”
Wat is hiervoor nodig?

“Om dit allemaal mogelijk te maken, zou er
uiteraard ook een discussie op gang moeten
komen over het huidige volumegedreven financieringssysteem in de zorg. Het systeem is nu
geschroefd op het vergoeden van handelingen,

ongeacht of deze handelingen echt noodzakelijk
zijn en of ze gezondheidswinst voor de patiënt
opleveren. We hebben nood aan een systeem dat
erop gericht is om de mensen gezond te houden,
in plaats van hen beter te maken wanneer ze
ziek zijn. De financiering zou met andere woorden meer moeten afhangen van de kwaliteit van
de geleverde zorg, en in mindere mate van het
volume. De zesde staatshervorming helpt wat
dat betreft niet, want preventie is vandaag een
verantwoordelijkheid van de gemeenschappen,
terwijl de opbrengsten van het minder belasten
van het zorgsysteem voor het federale niveau
zijn. De incentive voor de gemeenschappen om
te investeren ontbreekt dus.”

dat dat ook perfect kan met een daghospitalisatie. De enige reden dat die overnachting
moet, is omdat het ziekenhuis met een daghospitalisatie geen vergoeding krijgt voor
de handeling. Een typisch voorbeeld is het
plaatsen of vervangen van een pacemaker.
Vroeger was dat een complexe ingreep, vandaag zou een daghospitalisatie moeten volstaan. We moeten af van het denken in budgettaire silo’s. Het is belangrijk om steeds
naar het totaalplaatje te kijken, door bij elke
beslissing de kost en therapeutische waarde
door het ganse zorgtraject heen voor ogen
te houden. Dat is wat wij waardegedreven
zorg noemen. Het maximaal inzetten van de
mogelijkheden van medische technologieën
kan hier sterk toe bijdragen.”

"We hebben nood aan een

systeem dat er op gericht is om
mensen gezond te houden, in
plaats van hen beter te maken
wanneer ze ziek zijn.

"We moeten af van het

denken in budgettaire silo’s. Het
financieringssysteem zou meer
moeten inspelen op de kwaliteit
van de geleverde zorg, en in
mindere mate op het volume.

Waar wringt het schoentje daarnaast
nog?

“Vandaag is er bij bepaalde zorgverleners nog
een sterke weerstand tegen technologie in het
algemeen. Om deze weerstand te doorbreken,
betaalt het RIZIV een vergoeding aan de huisarts. Gelukkig zien meer en meer huisartsen
zelf in dat technologie hen toelaat om hun
patiënten beter en efficiënter te kunnen helpen. Binnen het RIZIV hebben we jaren gepraat
over teleconsultaties, waarbij een patiënt via de
telefoon of een videogesprek zijn symptomen
beschrijft en de arts verdere vragen kan stellen.
Dat werd echter steeds tegengehouden. Corona
heeft er gelukkig voor gezorgd dat dat plots wél
op drie dagen tijd kon worden geregeld met het
RIZIV, met een vast bedrag per teleconsultatie.
Het was dus geen kwestie van niet kunnen,
maar van een gebrek aan prioriterisering van
de nodige hervormingen. Zo zijn er nog veel
voorbeelden waar het inzetten van technologie maar moeilijk geïmplementeerd geraakt,
terwijl het wezenlijk zou kunnen bijdragen aan
het verduurzamen van onze zorg.”
Hoe kan een nieuw systeem van
honoraria onze ziekenhuizen
efficiënter maken?

“Vandaag gebeuren er heel wat ingrepen in
het ziekenhuis die zijn gekoppeld aan een
overnachting, terwijl de zorgverstrekker, de
specialist én de patiënt het erover eens zijn

Wat zou een shift naar kwaliteitsgerichte
incentives kunnen opleveren?

Marnix Denys
Managing Director beMedTech

30%
We tellen vandaag 2,2 miljoen
65-plussers in ons land.
In 2030 zullen dat er 2,9 miljoen
zijn. De groep zorgbehoevenden
zal dus met maar liefst 30% stijgen
op tien jaar tijd, terwijl de actieve
bevolking die deze groep moet
financieren, kleiner wordt.

“Ik zal dit staven aan de hand van een voorbeeld uit onze wondverzorging. Deze is sterk
geëvolueerd, waardoor er vandaag actieve
wondverbanden bestaan die de vochtigheidsgraad van de wonde op peil houden,
zodat die sneller kan genezen. Zo’n verbanden zijn uiteraard duurder dan een gaas met
een pleister. Ziekenhuizen krijgen vandaag
echter een vast budget voor wondverzorging,
waardoor ze niet geneigd zijn om de investeren in nieuwe technologieën waarbij de
patiënt nog slechts wekelijks in plaats van
dagelijks een wondverpleegkundige moet
laten komen. Hier zou men dus beter kijken
naar het hele traject van de patiënt, van het
moment van de opname tot het moment dat
deze genezen is. Het voordeel van het rekening houden met de kwaliteitscomponent
is dat het ook de aankoopbeslissingen van
ziekenhuizen en zorgverstrekkers zal sturen
richting meer innovatie. Bij wondzorg zou
dan een incentive kunnen worden gegeven
aan het ziekenhuis indien de patiënt bijvoorbeeld binnen de drie weken terug aan de
slag kan op zijn werk. Zo’n link tussen financiering en kwaliteit zou de zorg bovendien
sneller, beter en efficiënter maken.” ■
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App begeleidt chronische patiënten
naar een gezondere levensstijl
Overschakelen naar een gezonde levensstijl kan de oorzaak van heel wat chronische ziektes wegnemen. “Een goede
ondersteuning kan daarbij een wereld van verschil maken”, zegt Peter Deckers, co-founder Syndo Health. Tekst: Joris Hendrickx
Naar een gezonder leven

Peter Deckers
Co-founder
Syndo Health

Persoonlijke coaching

“De app helpt bovendien onthouden wanneer
welke pillen ingenomen moeten worden en
maakt het mogelijk om dagelijkse metingen
in te geven en te herbekijken. Maar we gaan
nog verder: via een wekelijks telefoongesprek
met een medische coach krijgt iedere patient een persoonlijke begeleiding naar een
gezonde levensstijl.” ■
IN SAMENWERKING MET

Mobiele app

“Om die ondersteuning optimaal te bieden,
doen we een beroep op digitale technologie
(de Syndo-applicatie) in combinatie met persoonlijke begeleiding door onze verpleegkundigen. De applicatie geeft patiënten dagelijks
door cardiologen aangeraden tips om met
hun aandoening om te gaan. Daarnaast geeft
de app wetenschappelijk gevalideerde informatie over hun aandoening en medicatie. Het

Een gezonde levensstijl
is het belangrijkste wapen
om chronische aandoeningen
onder controle te krijgen.

syndohealth.com/nl-be

WERELDWĲD
MARKTLEIDER
IN ALLERGIE
IMMUNOTHERAPIE
ALK is een op research gebaseerd farmaceutisch
bedrĳf en wereldwĳd actief op het gebied van
diagnose en behandeling van allergieën.

Allergy solutions for life
alk.net/be/over-alk

2020-12ALKBENL-04 (03-12-2020)

“

Chronische aandoeningen zijn
verantwoordelijk voor maar liefst
80% van de ziektekosten in België,
maar toch is onze gezondheidszorg
bedroevend slecht aangepast aan het
behandelen ervan. Chronische ziektes vereisen namelijk een chronische behandeling, en
daarin speelt de patiënt een cruciale rol. Veel
studies tonen immers aan dat onze levensstijl veruit het meeste invloed heeft op onze
gezondheid. Aanpassingen in onze levensstijl
zijn dus ons belangrijkste wapen om deze aandoeningen onder controle te krijgen.”

is belangrijk dat patiënten symptomen en
alarmsignalen kunnen herkennen en weten
wat er in hun lichaam aan de hand is.”

“Syndo is expert in het begeleiden van mensen naar een levensstijl die aangepast is aan
hun chronische aandoening. Als je bijvoorbeeld hartfalen hebt, dan is het van levensbelang dat je je voeding aanpast, op een gezonde
manier meer gaat bewegen, je stress onder
controle krijgt, de kwaliteit van je slaap verbetert, enz. Wij helpen mensen om deze
- vaak levensnoodzakelijke - aanpassingen
door te voeren. Als je weet dat de prognoses
bij bijvoorbeeld hartfalen slechter zijn dan bij
kanker, dan besef je meteen de waarde van
een aangepaste levensstijl.”
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Leven met een
allergie tijdens de
coronacrisis
COVID-19 heeft niet enkel een
enorme impact op de diagnose
en behandeling van allergieën,
het kan ons ook heel wat leren
over hoe het is om te leven met
een allergie.
Tekst: Joris Hendrickx

▲

Momenteel wordt er samen met enkele Belgische universiteiten een onderzoek gevoerd rond boompollenallergie bĳ kinderen.

Immunotherapie biedt
nieuwe perspectieven voor
mensen met allergieën
Allergieën kunnen een enorme impact hebben op de levenskwaliteit
en het sociale en professionele leven van mensen. Antihistaminica en
steroïden bieden immers niet altijd voldoende verlichting van de klachten.
“Immunotherapie kan voor deze mensen een vervolgstap zijn”,
vertelt Sean Connor, General Manager Benelux, UK & Ireland bij ALK Abello.

Sean Connor
General Manager
Benelux, UK &
Ireland ALK Abello

Binnen welke domeinen is ALK
Abello actief?

“ALK is een Deens farmaceutisch bedrijf
dat zich richt op diverse vormen van allergie. Onze primaire focus zijn luchtwegallergieën, insectengifallergie en anafylaxie.
Meer dan de helft van onze aandelen zijn
in het bezit van een liefdadigheidsstichting. Dat zorgt ervoor dat we minder
afhankelijk zijn van aandeelhouders die
enkel maar winst voor ogen hebben. Het
grootste deel van onze winst investeren
we opnieuw in onderzoek en ontwikkelingen rond allergieën. Op die manier
kunnen we meer op lange termijn denken
en werken, en zijn we minder onderhevig
aan de dynamieken van de vrije markt.”
Wat is jullie link met België?

“Ongeveer twaalf jaar geleden registreerden we onze eerste twee producten in
België. Kort daarna introduceerden we
hier ook heel wat andere reeds bestaande
producten. Het afgelopen jaar registreer-

den we twee nieuwe immunotherapiebehandelingen, een voor boompollen en
een voor huisstofmijt. Ook voor gif van
wespen en bijen hebben we een immunotherapie ontwikkeld die intussen breed
gebruikt wordt in België. Bovendien voeren we momenteel samen met enkele Belgische universiteiten een onderzoek rond
boompollenallergie bij kinderen.”

"Bij immunotherapie richt

de aanpak van de behandeling
zich niet op het onderdrukken
van de symptomen van
allergie, maar op het
aanpakken van de oorzaak.
Wat houdt immunotherapie
precies in?

“Bij immunotherapie richt de aanpak van
de behandeling zich niet op het onderdrukken van de symptomen van allergie,
maar op het aanpakken van de oorzaak.
Feitelijk krijgen de mensen de stof toegediend waar ze allergisch op reageren. Op
die manier trainen we het immuunsysteem om niet meer (of veel minder) allergisch te reageren op die stof. Zo bekomen
we niet zozeer een volledige genezing,
maar wel een drastisch verminderde
impact van de allergie op het individu.”

“Voordat men in aanmerking komt voor
een dergelijke behandeling, moet men
wel verplicht eerst behandeld zijn met
klachtenverminderende medicatie zoals
antihistaminica en steroïden. Als deze
onvoldoende effectief blijken te zijn en de
allergie met een test bevestigd is, dan kan
immunotherapie worden overwogen. Het
doel is dat men dan niet meer dagelijks
belast hoeft te zijn met de allergie en terug
normaal kan participeren in de maatschappij. Men ‘voelt’ zich niet meer allergisch. De
eerste inname is altijd bij een arts. Daarnaast heeft deze therapie over het algemeen
een mild bijwerkingenprofiel. De meest
voorkomende bijwerkingen zijn jeuk in de
mond en op de tong en irritatie in de keel.”
Wat zijn jullie toekomstplannen
in België?

“De volgende stap voor ons is om ervoor
te zorgen dat onze producten die in België geregistreerd zijn ook terugbetaald
worden, zodat ook hier alle patiënten met
allergie toegang hebben tot onze innovatieve behandelingen. Met een terugbetaling worden deze therapieën voor meer
mensen toegankelijk. Wij hebben drie
sublinguale therapieën - smelttabletten
voor onder de tong - geregistreerd in België
voor de behandeling van graspollen, boompollen en huisstofmijt. Op dit moment zijn
Belgen wat dat betreft disproportioneel
benadeeld ten opzichte van alle buurlanden en zelfs alle andere landen in Europa,
zeker wat betreft immunotherapie.” ■

De coronacrisis leert ons begrĳpen hoe
erg en beperkend het is om te moeten leven met een allergie. Je kan niet
zomaar naar buiten gaan wanneer je wil,
want bĳ mooi weer kunnen er pollen in
de lucht zĳn. Of wanneer je een voedselallergie hebt, zal je niet onbezorgd op
restaurant kunnen gaan uit angst voor
een allergische reactie op wat je daar
eet. De impact op je professionele en
sociale leven, je carrière, schoolprestaties en de algemene levenskwaliteit is
toch enorm. Een belangrĳk verschil met
corona is natuurlĳk wel dat allergieën
niet direct levensbedreigend zĳn.

Impact op diagnose en
behandeling
De coronacrisis zorgt voor extra uitdagingen voor mensen met een allergie.
Voor patiënten kunnen behandeld worden, moeten ze natuurlĳk eerst de juiste
diagnose krĳgen. Het probleem is echter
dat patiënten zich sinds het uitbreken
van de coronacrisis niet meer zoveel
aanmelden bĳ zorgverleners om een
diagnose te krĳgen. Men heeft enerzĳds
angst gekregen om nog naar een dokter
of ziekenhuis te gaan, anderzĳds hebben zorgverleners nu vooral andere prioriteiten. Longartsen zĳn nu vooral drukbezet met het opvolgen en oplossen van
ademhalingsproblemen bĳ patiënten
met een ernstige vorm van COVID-19.
Hierdoor hebben ze uiteraard minder
tĳd om andere, minder levensbedreigende, problematieken vast te stellen. Zeker allergieën staan in dat geval
onderaan de prioriteitenlĳst, omdat de
impact ervan grotendeels onzichtbaar
is. Niet enkel de diagnose, maar ook de
behandeling en opvolging van allergieën
is hierdoor sterk teruggevallen.

Rem op innovatie
Om een nieuwe behandeltechniek te
kunnen introduceren, moeten zorgverleners zich comfortabel voelen en
alle andere aspecten van hun job goed
onder controle hebben. Momenteel is
dat vanzelfsprekend helemaal niet het
geval. Hierdoor is hun vermogen om
nieuwe behandeltechnieken over te
nemen sterk verminderd. Enkel wanneer
het niet anders kan of wanneer het een
groot verschil kan maken voor patiënten
met een acuut probleem is er een mogelĳkheid om toch nog te schakelen. ■
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Succesverhaal
Het doel van innovatie is om patiënten
te helpen om ernstige ziekten te
overwinnen. Zo slaagde BMS er dankzij
de combinatie van twee van hun
immuno-oncologiebehandelingen in
om de overlevingkans na vijf jaar van
mensen met uitgezaaide huidkanker te
verhogen van praktisch onbestaande
naar maar liefst meer dan 50%.

“België heeft een uitzonderlijk goed
klimaat voor klinisch onderzoek”
Farmaceutische innovaties en ontwikkelingen kunnen een wereld van verschil maken voor patiënten met een hoge
onbeantwoorde medische behoefte. “Maar dan moet er ook zo goed mogelijk rekening worden gehouden met hun
échte noden”, benadrukt Paul Lacante, Medisch Directeur bij Bristol Myers Squibb Benelux. Tekst: Joris Hendrickx

Paul Lacante
Medisch Directeur
Bristol Myers Squibb
Benelux

Wat maakt Bristol Myers Squibb
zo uniek?

“Bristol Myers Squibb is een Amerikaans biofarmaceutisch bedrijf dat actief is in meer dan
vijftig landen. We hebben twintig productie- en
ontwikkelingssites wereldwijd en tellen 28.000
werknemers. Onze missie is om innovatieve
geneesmiddelen te ontdekken en te ontwikkelen om deze vervolgens naar de patiënten te
brengen zodat we hen kunnen helpen om ernstige ziekten te overwinnen. Het unieke aan
BMS is dat we die missie echt laten leven en in de
praktijk omzetten. Onze bestaansreden is onderzoek en ontwikkeling en we hebben in dat kader
een sterke onderzoeksorganisatie uitgebouwd.
Dat blijkt uit al de innovaties die we de afgelopen
jaren naar de patiënten hebben gebracht. We
spitsen ons toe op vier therapeutische domeinen waar er een hoge onbeantwoorde medische
nood is en waar we geloven dat we door innovatie een groot verschil kunnen maken in het
leven van patiënten: oncologie (kankers), hematologie (bloedkankers), cardiovasculaire (hart en
vaat) aandoeningen en immunologie.”
Wat doen jullie concreet binnen
die vier gebieden?

“Binnen het domein van de oncologie waren
we de eersten om immuno-oncologische
geneesmiddelen op de markt te brengen. We
hebben hier dus echt een pioniersrol gespeeld

en zijn een van de belangrijkste spelers binnen
dit gebied, en dat in verschillende tumortypes
en stadia van de ziekte. We hebben al twee
geneesmiddelen in het gebied van de immuno-oncologie op de markt en hebben goedkeuring verkregen voor het gebruik in long-,
huid-, nier, blaas-, hoofd- en halskanker én
lymfomen. Daar is zopas nog een indicatie in
tweede lijn hoge gastro-intestinale tumoren
aan toegevoegd. In het domein van de hematologie (bloedkankers) hebben we vorig jaar
Celgene overgenomen, een bedrijf dat hier een
heel innovatieve pijplijn voor heeft. Op het
gebied van cardiovasculaire aandoeningen zijn
we erg actief op het vlak van trombo-embolieën. Bovendien hebben we zopas een bedrijf
overgenomen met een specifieke expertise in
cardiovasculaire aandoeningen. Wat immunologie betreft, ontwikkelen we geneesmiddelen
voor ziektebeelden zoals psoriasis, inflammatoire darmziekten en multiple sclerose.”

"We zijn een klein land,

hebben enorm veel topexperts
én er is een grote wil van de
overheid om de implementatie
van klinische studies zo
gemakkelijk mogelijk te maken.
Wat betekenen jullie innovaties
in het leven van patiënten?

“Wij willen via de wetenschap patiënten helpen
om ernstige ziekten te overwinnen. Dankzij
onze ononderbroken aandacht hiervoor hebben
we bijvoorbeeld zo’n tien jaar geleden ons eerste
immuno-oncologiebehandeling op de markt
gebracht. Deze richtte zich op uitgezaaide huid-

kanker. Voordien was de overlevingskans over
twee jaar gemiddeld 15% en overleving na vijf jaar
was praktisch onbestaande. Door de combinatie
van twee van onze immuno-oncologiebehandelingen is de overleving na vijf jaar gestegen tot
meer dan 50%. Daarnaast ontwikkelden we een
nieuwe manier om bloedkanker te behandelen,
waarbij afweercellen van de patiënt in een labo
worden gemodificeerd om na herinspuiting in
het lichaam de tumor beter te kunnen herkennen. In België hebben we meer dan 290 wetenschappelijke en commerciële medewerkers.
Momenteel hebben we hier 114 actieve klinische
studies lopen waar meer dan 1.150 patiënten
aan deelnemen. Dat heeft te maken met het uitzonderlijk goede klimaat in België voor klinisch
onderzoek.We zijn een klein land, hebben enorm
veel topexperts én er is een grote wil van de overheid om de implementatie van klinische studies
zo gemakkelijk mogelijk te maken. We zijn er
bijzonder trots op dat we dankzij het Early Access
Programme al meer dan 2.500 Belgische patienten met hoge medische noden gratis toegang
hebben kunnen geven tot innovatieve geneesmiddelen, nog vóór die werden terugbetaald.”
Wat doen jullie nog meer?

“Wij gaan verder dan het ontwikkelen, produceren en verdelen van innovatieve geneesmiddelen. Samen met twaalf professoren van verschillende Belgische universiteiten creëerden
we bijvoorbeeld de ImmunoScience Academy,
een platform rond het nieuwe domein van de
immunowetenschappen waar we artsen die
innovatieve geneesmiddelen in de praktijk
moeten gebruiken, informeren. We werken
actief samen met patiëntenorganisaties, zorgverleners en hospitalen en produceren onder
meer video’s en brochures om patiënten meer
uitleg te geven over hun ziekte en behandeling.
We ondersteunen bijvoorbeeld FibriCoach, een
online programma dat patiënten de verschillende aspecten van voorkamerfibrillatie uit-

legt. Bovendien hebben we zopas de campagne
‘Because there is more to do’ gestart. We beseffen immers dat het cruciaal is voor ons om goed
te weten wat belangrijk is voor patiënten, zodat
we ook écht kunnen beantwoorden aan hun
noden. In dat kader hebben we in acht Europese
landen, waaronder België, een online bevraging
opgestart waarbij iedereen nog tot 10 januari
2021 zijn ideeën kan delen en zo een nieuwe kijk
kan geven op welke ondersteuning er nodig is
voor patiënten en hun omgeving, wat we nog
meer kunnen doen om patiënten en hun dierbaren te ondersteunen in hun dagelijks leven en
doorheen hun zorgproces.”
“We hopen dat dit luisterinitiatief inzichten brengt over nieuwe paden die we kunnen
inslaan, alsook een bredere discussie op gang
kan brengen met de industrie om farmaceutische innovatie in België ruimer te zien dan
geneesmiddelen. De bevindingen uit het feedbackforum zullen leiden tot nieuwe lokale initiatieven ter ondersteuning van patiënten. In dat
kader willen we gaan samenwerken met lokale
gemeenschappen, zoals patiëntenverenigingen,
om programma’s op te zetten waarmee ideeën
van het publiek lokaal kunnen worden verwezenlijkt. Het feedbackforum is de eerste steen om
een publieke dialoog op te bouwen met de maatschappij, en dat op lange termijn.” ■
〉 CORP-BEL-00006-VERSION DEC 2020
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Alle sectoren, zowel de openbare als de particuliere sector en de non-profitsector, moeten
samenwerken om het gezondheidszorgsysteem sterker en veerkrachtiger te maken voor
de patiënten en de samenleving.”

© FOTO: PRIVÉ

Wat is daarvoor nodig?

De weg naar een efficiënte
en gepersonaliseerde
gezondheidszorg
Doorgedreven samenwerking en het delen van gezondheidsdata
gedurende het gehele traject van patiënten zullen cruciaal zijn om
te komen tot een efficiënte en gepersonaliseerde gezondheidszorg.
Dat zeggen Brigitte Nolet en Nizar Sebti, respectievelijk General
Manager en Medical Director bij Roche Belux. Tekst: Joris Hendrickx
Hoe draaiden jullie de uitdagingen
rond COVID-19 om in opportuniteiten?
Brigitte Nolet

Nizar Sebti

General Manager
Roche Belux

Medical Director
Roche Belux

In welke zin staat innovatie bij jullie
in het teken van de patiënt?

Nolet: “Alles wat we bij Roche doen, staat in
het teken van wat patiënten in de toekomst
nodig zullen hebben. Net daarom zijn we 100%
toegewijd aan innovatie, en dan specifiek aan
het zoeken naar nieuwe moleculen waarmee
we patiënten met grote onbeantwoorde medische behoeften kunnen helpen. Door die focus
op innovatie en als erkenning voor onze innovatieve geneesmiddelen hebben we intussen
al achtmaal de prestigieuze Galenus Geneesmiddelenprijs gewonnen in België. Roche is
zowel gespecialiseerd in diagnostische als in
farmaceutische innovatie. De wisselwerking
en afstemming tussen die twee delen van de
Roche Group maakt ons echt uniek. Het zorgt
ervoor dat we patiënten gedurende hun traject optimaal kunnen bijstaan op het vlak van
diagnose, preventie, detectie, monitoring,
ondersteuning in behandelkeuzes, geneesmiddelen, enz. Die brede aanpak maakt ons
trouwens het grootste bedrijf in de gezondheidszorg ter wereld en een wereldleider op
het gebied van kankerbehandelingen.”

Welk potentieel zien jullie in België?

Sebti: “België wordt gezien als een ‘pharma
valley’. Wat betreft de investeringen in R&D
per inwoner binnen het domein van farmaceutica zijn we immers de absolute koploper in
Europa. Roche is met een jaarlijkse investering
van 22 miljoen euro in R&D de grootste Belgische investeerder. Maar ook de samenwerking
en het overleg met de hoog opgeleide onderzoekers, de internationaal gerenommeerde
onderzoekscentra en de autoriteiten verlopen
hier erg vlot. Je kan dus zeker stellen dat België een echt R&D-gedreven land is, en dat er
hier nog enorm veel opportuniteiten zijn om
via doorgedreven samenwerking en het delen
van data tot een betere en efficiëntere gezondheidszorg te komen. België heeft in Europa
overigens het tweede grootste aantal klinische
studies per inwoner. Roche alleen al heeft hier
maar liefst 127 studies lopen momenteel, waaronder een groot aantal fase 1-studies. Een van
de redenen hiervoor is de kwaliteit van het
onderzoek en de onderzoekers, naast het feit
dat er in België een bijzonder snelle goedkeuringsprocedure is voor dat type van studies.”

Sebti: “Patiënten die deelnamen aan een
klinische studie en niet naar het ziekenhuis
wilden gaan voor de toediening van medicatie gaven we de mogelijkheid om thuis een
verpleegster te laten langskomen. We faciliteerden ook de thuislevering van medicatie.
We maakten een digitale versie van onze
toestemmingsformulieren en contracten,
wat niet enkel handig was voor de patiënten,
maar ook het hele administratieve proces
efficiënter maakte. Ook onze samenwerking
met autoriteiten en onderzoekers werd op
dezelfde manier efficiënter gemaakt.”

"België wordt gezien als een

‘pharma valley’. Wat betreft
de investeringen in R&D per
inwoner binnen het domein
van farmaceutica zijn we de
absolute koploper in Europa.

Nolet: “De digitalisering van onze gezondheidszorg zal daarin cruciaal zijn. Gezondheidsdata
zullen ons immers toelaten om gefundeerde
beslissingen te nemen waar zowel patiënten,
artsen als onze samenleving beter van zullen
worden. Ze maken het mogelijk om de juiste
behandeling aan te bieden aan de juiste patiënt
op het juiste moment. Met gepersonaliseerde
gezondheidszorg kijken we naar de ziekte op
moleculair niveau om te begrijpen wat de beste
manier is om de ziekte te behandelen, in plaats
van behandelingen voor te stellen die alleen
gebaseerd zijn op een specifiek type kanker.
Deze ‘tumor-agnostische’ therapieën zien er
veelbelovend uit in een klinische omgeving
en helpen patiënten bij een reeks zeldzame en
moeilijk te behandelen vormen van kanker.
In dat kader willen we zoveel mogelijk samenwerken met alle verschillende stakeholders in
de gezondheidszorg om ervoor te zorgen dat al
onze oplossingen tijdens het volledige traject
van patiënten in die richting kunnen evolueren.
Ons doel is om maximale resultaten te boeken
met minimale neveneffecten, en om ervoor te
zorgen dat de beperkte financiële middelen voor
de gezondheidszorg optimaal kunnen worden
besteed waar ze de grootste impact hebben.”

"Er zijn hier nog enorm

veel opportuniteiten om via
doorgedreven samenwerking
en het delen van data tot
een betere en efficiëntere
gezondheidszorg te komen.
Welke bijdrage leveren jullie in België
om het potentieel van gepersonaliseerde
geneeskunde aan te tonen?

Nolet: “In België werken we voor het eerst samen
met Sciensano en The Belgian Society of Medical
Oncology om de impact van gepersonaliseerde
geneeskunde voor oncologiepatiënten aan te
tonen via het GeNeo-initiatief. Het is een unieke
samenwerking, omdat er verschillende profielen tegelijk betrokken zijn om de verschillende
perspectieven van de gepersonaliseerde geneeskunde (technologieën, incentives, terugbetaling,
impact) aan te pakken. Een ander voorbeeld van
samenwerking zou moeten voortkomen uit de
onlangs gelanceerde Personalised Healthcare-index, die ondersteund wordt door Roche
(futureproofinghealthcare.com). Deze geeft een
overzicht van de status van 34 gezondheidssystemen, en België staat daar op de twaalfde plaats.
We hopen dat dit Belgische beleidsmakers en
belangrijke stakeholders in staat zal stellen om
de kracht en de zwaktes van ons gezondheidssysteem beter te begrijpen, omdat we geloven dat
het manieren biedt om gezondheidssystemen te
herdenken en klaar te maken voor de toekomst,
waarbij de bestaande digitale en gepersonaliseerde gezondheidszorgcapaciteiten worden
geoptimaliseerd.” ■
〉 R.E. DR CHRISTINE LENAERTS - M-BE-00000358
CREATED ON 04/12/2020
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Nolet: “De gezondheidszorg is gedwongen
om out-of-the-box te denken. Dat heeft zich
positief vertaald in een meer geïntegreerde
samenwerking tussen alle actoren en het
heeft de weg vrijgemaakt voor versnelde
innovatie. De huidige pandemie laat ook
zien hoe cruciaal het is om te investeren in
de gezondheidszorg en hoe belangrijk het is
om ons nu voor te bereiden op de toekomst.
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Aangezien de aangeboren immuniteit bĳ alle mensen gelĳk is en sterk lĳkt op die van dieren, zĳn er maar een heel klein aantal tests nodig om te voorspellen
of een behandeling al of niet effect zal hebben of bĳwerkingen zal veroorzaken.

Behandelingen gebaseerd op het
aangeboren immuunsysteem kunnen
medische revolutie veroorzaken
Het biotechnologisch onderzoek evolueert razendsnel en maakt de weg vrij voor nieuwe
therapieën die gebaseerd zijn op het universele karakter van het aangeboren immuunsysteem.
Meer uitleg door prof. Jean-Marie Saint-Remy, oprichter en CSO van Equaly, een start-up
gespecialiseerd in de behandeling van immunologische aandoeningen. Tekst: Maria-Laetitia Mattern

Prof. Jean-Marie
Saint-Remy
Oprichter en CSO
Equaly

“

In tegenstelling tot de verworven
immuniteit is de aangeboren (of
natuurlijke) immuniteit bij iedereen
identiek, zonder uitzondering”, zegt
Saint-Remy. “Wanneer we een behandeling ontwikkelen die zich op de aangeboren
immuniteit richt, werkt ze dus voor iedereen,
ongeacht afkomst, leeftijd, enz. De verworven
immuniteit daarentegen verschilt van persoon
tot persoon. Ze past zich aan een bepaald geval
aan en is volledig afhankelijk van het genoom
van de persoon en het immuungeheugen dat
voor een bepaalde ziekte is ontwikkeld.”

Buitengewoon therapeutisch
onderzoeksdomein

Terwijl de vaccins en behandelingen die nu in
de handel zijn zich op de verworven immuniteit richten, ontwikkelt Equaly therapeutische benaderingen die gebaseerd zijn op de
aangeboren immuniteit, en dus voor iedereen
toegankelijk zijn. “Ons aangeboren immuunsysteem is onze eerste verdedigingslinie, niet
alleen tegen de externe wereld (infecties),
maar ook tegen onze interne wereld (tumoren, auto-immuunziektes). Onlangs hebben

we laten zien dat we kunnen ingrijpen in dit
immuunsysteem om het aan te passen voor
therapeutische doeleinden. Die ontdekking
heeft de weg vrijgemaakt voor een buitengewoon onderzoeksdomein in de ontwikkeling
van innovatieve therapieën.”

"In tegenstelling tot de

verworven immuniteit is de
aangeboren immuniteit bij
iedereen identiek, zonder
uitzondering.
Drievoudige werking

“Onze therapieën zijn gebaseerd op drie conceptuele benaderingen”, vervolgt Saint-Remy.
“In bepaalde gevallen passen we de behandelingen aan die het lichaam afstoot - die
het als vreemd beschouwt - zodat ze worden
verdragen en doeltreffend zijn. Bij een tumor
of een infectie daarentegen versterken we de
reactie van het immuunsysteem zodat het
specifiek de tumorcellen of geïnfecteerde cellen elimineert. De derde benadering betreft
de auto-immuunziekten. Bij diabetes heeft
de patiënt bijvoorbeeld een ontsteking in de
cellen van de alvleesklier die insuline aanmaken. Die lokale ontsteking vernietigt de weefsels en zet een auto-immuunmechanisme in
gang dat de pathologie in stand houdt. Als we
er dankzij het aangeboren immuunsysteem
in slagen om de ontsteking te verminderen,
wordt die auto-immuniteit geblokkeerd.”

Aanzienlijke tijd- en kostenbesparing

De bij Equaly ontwikkelde therapeutische
oplossingen bieden niet alleen een nauwkeurig antwoord op de specifieke behoefte van
elke persoon, maar verminderen ook het risico
op bijwerkingen. Dat is in het bijzonder het
geval voor de gentherapieën. Saint-Remy: “Bij
gentherapie wordt een virale vector gebruikt
om bij de patiënt het ontbrekende functionele
gen in te brengen om zijn ziekte te behandelen.
Enig probleem: in veel gevallen veroorzaakt die
virale vector een immuunreactie bij de patient. Equaly wil virale vectoren ontwikkelen
die geen reactie meer uitlokken bij de mens.”

een enorme kostenbesparing. Deze bedraagt
ongeveer 50% ten opzichte van een klinische studie die gebaseerd is op de verworven
immuniteit”, besluit Saint-Remy.

"De testfase voor een

behandeling verloopt veel
sneller en de kostprijs ligt
ongeveer 50% lager.
Revolutie

"Wanneer we een behandeling

ontwikkelen die zich op de
aangeboren immuniteit richt,
werkt ze voor iedereen,
ongeacht afkomst, leeftijd, enz.

Een ander voordeel - en niet het minste –
is dat deze nieuwe technologieën de tijd die
nodig is om nieuwe therapieën te ontwikkelen en het aantal dierproeven en klinische
ontwikkelingen aanzienlijk moeten verminderen. En niet zonder reden: “Aangezien de
aangeboren immuniteit bij alle mensen gelijk
is en sterk lijkt op die van dieren, hebben we
maar een heel klein aantal tests nodig om
te voorspellen of een behandeling al of niet
effect zal hebben of bijwerkingen zal veroorzaken. Dat betekent een mooie tijdwinst en

Multiple sclerose, kanker en diabetes, maar
ook virussen zoals COVID-19 zijn pathologieën waarvoor de therapeutische innovaties
die momenteel bij Equaly worden onderzocht kunnen worden ingezet. Deze nieuwe
behandelingen, voornamelijk gebaseerd op
de aanpassing van de aangeboren of natuurlijke immuniteit, zouden een van de grote
therapeutische revoluties van het volgende
decennium kunnen worden. ■
IN SAMENWERKING MET
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E-HEALTH:

Technologie zorgt voor slimmere, efficiëntere én kwalitatievere zorg
Het domein rond e-health biedt een enorm potentieel om onze gezondheidszorg slimmer, efficiënter en
kwalitatiever te maken. “Een cruciaal element hierbij is het capteren en analyseren van data gedurende het hele
traject van de patiënt”, zegt Kazimierz Cięciak, Consulting Director bij Comarch Healthcare. Tekst: Joris Hendrickx

Kazimierz Cięciak
Consulting Director
Comarch Healthcare

Hoe is Comarch gegroeid tot een
wereldwijde IT-speler?

“Comarch is een wereldwijd softwarebedrijf
dat IT-producten levert en integreert. We zijn
27 jaar geleden opgericht door prof. Janusz
Filipiak. Hij is vandaag nog steeds onze CEO en
een van de hoofdaandeelhouders. We zijn door
de jaren heen organisch gegroeid en stellen nu
meer dan 6.600 mensen tewerk in meer dan
honderd landen. Ons hoofdkantoor bevindt
zich in Polen en we hebben kantoren in 34
landen wereldwijd. Bij de opstart waren we
gefocust op de telecomsector, maar intussen
zijn we actief in zeven sectoren: telecommunicatie, ERP&BI, diensten, financiële diensten,
openbaar bestuur, IoT en gezondheidszorg.

"De Europese Commissie heeft

van digitalisering een prioriteit
gemaakt. Men beseft dat zowel
de gezondheidssector als de
patiënten enkel maar kunnen
winnen door data te delen over
landsgrenzen en sectoren heen.
Waaruit bestaan jullie activiteiten
in de gezondheidszorg?

“Zo’n twaalf jaar geleden werden we actief in
de gezondheidszorg. Prof. Filipiak was en is er
immers van overtuigd dat gezondheidzorg niet
enkel cruciaal is voor burgers, maar dat IT er

ook een groot verschil kan maken. Het - toen
vooruitstrevende - idee was om medische data
te verzamelen gedurende het hele traject van
patiënten, om hen zo centraal te kunnen stellen in het zorgecosysteem. In dat kader capteren we enerzijds de data van ziekenhuizen en
zorgverstrekkers. Anderzijds maken we het
mogelijk voor patiënten om hun eigen data te
importeren in de cloud. Bovendien voorzien
we ook in monitoringoplossingen waarmee
intussen al meer dan 30.000 patiënten worden opgevolgd in hun thuissetting. De enorme
hoeveelheid data die we via die verschillende
kanalen binnenkrijgen, verwerken en analyseren we vervolgens met een AI-cloud om zo
nieuwe inzichten te geven in de totale gezondheidstoestand van een persoon.”
Welke concrete oplossingen bieden
jullie zoal aan binnen het domein
van de gezondheidszorg?

“Tijdens het traject van patiënten hebben wij
e-healthoplossingen die de patiënt én de zorgverlener ondersteunen. We starten vanuit een
platform dat data kan verzamelen en (semi)automatisch kan analyseren. Hier kunnen we vervolgens verschillende toestellen aan koppelen. We
zijn trouwens een van de weinige IT-bedrijven
die een eigen medisch centrum hebben. In dat
centrum werken meer dan honderd artsen én er
is de klok rond medische bijstand vanop afstand
voorzien. We hadden er onze eigen telegeneeskunde oplossing al geïmplementeerd, lang voor
er sprake was van corona.”
“We maken in ons portfolio gebruik van
onze Diagnostic Point oplossing, waarmee we
met geconnecteerde apparaten en software
patiënten kunnen diagnosticeren buiten het
ziekenhuis. Daarnaast is er HomeHealth, een
professioneel en gecertificeerd systeem voor
het vanop afstand monitoren van personen
met chronische ziekten en patiënten die uit
ziekenhuizen worden ontslagen. In dat platform zijn de medische processen voor diverse
aandoeningen opgenomen zodat deze gemakkelijk kunnen worden gevolgd.”
“Met de Comarch Wristband (remote care for
seniors), onze enige niet-medische oplossing,

worden de voornaamste informatie en parameters van ouderen via een armband opgevolgd
door zorgverleners. Bij nood kan de gebruiker de
armband ook gebruiken om hulp in te roepen.
Onze Safe House-oplossing laat daarnaast toe
om met diverse sensoren de veiligheid bij ouderen thuis te monitoren en mogelijke gevaren te
identificeren. Met HealthNote tot slot bieden
we een online agenda aan waarmee patiënten
hun gezondheidstoestand zelf kunnen bijhouden, medische documenten kunnen toevoegen
en deze kunnen delen met hun arts.”

"De enorme hoeveelheden

beschikbare data worden
verwerkt en geanalyseerd om
zo nieuwe inzichten te geven in
de totale gezondheidstoestand
van een persoon.
Hoe doet Europa het op het vlak
van e-health?

“Voor wat betreft medische innovatie en de
adaptatie van nieuwe technologieën kunnen
we de wereld opdelen in drie delen. Het eerste deel, bestaande uit China en de Verenigde
Staten, maakt al vergaand gebruik van telegeneeskunde en medische data. De enorme
afstanden in die landen spelen hier zeker in
mee, want het verplicht hen om data online te
delen. Daarnaast is er Europa, dat we opnieuw
kunnen opdelen in meerdere regio’s met een
verschillende maturiteitsgraad op het vlak van
e-health. De Scandinavische landen en Spanje
staan hier al het verst in. Andere landen hebben elk hun eigen aanpak en regelgeving, wat
vaak een drempel blijkt voor de implementatie
van dergelijke oplossingen. Ook het begrip van
e-health is in alle landen anders.”
“Het doel van bijvoorbeeld een van de ‘Horizon 2020’-projecten van de Europese Commissie was om een zicht te krijgen op hoe mensen
in verschillende Europese landen boven-

staande begrippen interpreteren. Dat bleek
heel erg te verschillen. De Europese Commissie heeft nochtans van de digitalisering een
prioriteit gemaakt. Men beseft immers dat
zowel de gezondheidssector als de patiënten
enkel maar kunnen winnen door data te delen
over landsgrenzen en sectoren heen.”
Welke factoren hebben een impact
op de implementatie van deze
oplossingen?

“We zien twee verschillende snelheden in
de implementatie ervan. Voor de pandemie
was er een stabiele groei. Steeds meer landen
waren geïnteresseerd om moderne gezondheidsoplossingen te implementeren. Een
belangrijke drijfveer daarbij is de vergrijzing.
We krijgen in Europa immers niet enkel te
maken met een alsmaar grotere groep zorgbehoevende ouderen, maar ook de medische
professionals verouderen. Hierdoor stevenen
we af op een enorm tekort aan personeel,
terwijl de kosten van de zorg exploderen.
Het is dus voor Europese landen cruciaal
om e-healthoplossingen te implementeren.
Maar dan moet er uiteraard ook een instantie bereid zijn om daarin te investeren. Is dat
niet het geval, dan zullen de implementatie
en adoptie heel wat trager verlopen.”
“Sinds corona is het gebruik van e-health
echter plots drastisch veranderd. Veel mensen
konden niet meer fysiek naar hun arts gaan
voor niet-coronagerelateerde gezondheidsproblemen. Maar de nood aan consultaties,
voorschriften en advies bleef wel. Hierdoor
versnelde de implementatie aanzienlijk.” ■
IN SAMENWERKING MET

comarch.com/healthcare

Because there is more to do
We willen van u horen! Wat kunnen we meer doen om patiënten,
hun families en de gemeenschap niet alleen op medisch, maar
ook op mentaal en emotioneel vlak beter te ondersteunen? Hoe
kunnen we samenwerken om de kwaliteit van het leven van
patiënten te verbeteren?
Laat het ons weten via onze grote enquête die in 8 Europese
landen loopt.
Wij luisteren. Deelnemen duurt maar 10 minuten en uw feedback
kan een groot verschil maken. Deze wordt de basis voor nieuwe
en lokale initiatieven ter ondersteuning van patiënten. Patiënten
staan immers centraal in alles wat we doen en er is altijd meer
te doen.
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Lees meer over #becausethereismoretodo via: www.bms.com/be/nl/more-to-do
Volg de activiteiten van BMS op LinkedIn: #BMSBelgium
Scan de QR code om deel te nemen aan de enquête:

Alles over gezondheid in je mailbox?
Schrijf je nu in via nl.planet-health.be

