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Voorwoord
Graag blikken we terug op het jaar 2019 en zouden we u een inkijk willen geven in onze plannen voor het jaar 2020. Helaas 
hebben we op het moment van schrijven te maken met een coronavirus. Een crisis die de hele samenleving raakt. Corona-
maatregelen hebben een enorme impact op iedere burger en een effect op de fondsenwerving. Veel fondsenwervende evene-
menten en bijeenkomsten zijn afgelast en verzet naar het volgend jaar. 

Aandacht gaat nu uit naar hulpfondsen die coronahulpprojecten ondersteunen. Denk hierbij o.a. aan het Rode Kruis, Oranje 
Fonds voor sociale initiatieven, Calamiteitenfonds Voedselbanken. Fondsen die mensen in deze zware tijden helpen. Mensen 
die nu iets willen doen, kiezen ervoor om werkers in vitale beroepen (moreel) te steunen.

Wat deze crisis voor Health Foundation Limburg op korte en lange termijn betekent, is onbekend. Gaat deze crisissituatie nog 
maanden duren of veel langer. Momenteel zijn we beperkt aan het werven, omdat we van mening zijn dat dit niet gepast is en 
mogelijk alleen maar reputatieschade kan opleveren. Mensen hebben op dit moment andere zaken aan hun hoofd: hoe blijf ik 
gezond! Hoe overleef ik deze crisis zakelijk! Via (digitale) nieuwsbrieven met een meelevende, informerende of inspirerende 
boodschap houden we contact met onze community en steken we onze donateurs, sponsoren, actievoerders en vrijwilligers 
een hart onder de riem in deze warrige periode. 

In dit verslagjaar zijn we verder gegaan met het opschalen van een tweetal fondsen; Hart en vaat onderzoekfonds Limburg 
en het Kankeronderzoekfonds Limburg. Om de groei een extra impuls te geven, zijn we gestart met de voorbereiding van een 
andere aanpak. Hoe kunnen we nog meer het verschil maken door nog dichter bij de artsen/onderzoekers en hun patiënten te 
komen. De focus van het onderzoek ligt dichtbij de patiënt.

De fusie met de Stichting Rescar en de Stichting Hein Wellens Fonds is dit jaar afgerond. Uit beide besturen hebben mensen 
zitting genomen in de nieuw in te richten adviesraad van het Hart en vaat onderzoekfonds Limburg. 

Naast het uitvoeren van fondsenwervende acties zetten we in 2020 nadrukkelijker in op het segment van de grote gevers. 
Zomer 2019 zijn we van start gegaan met het benaderen van notarissen in de regio.

De overall gedachte blijft dat naast geld ophalen voor onderzoek het bouwen aan de community net zo belangrijk is. Onze 
fondsen bieden mensen de mogelijkheid bij te dragen aan en betrokken te zijn bij onze onderzoeksprojecten. Dit verbindt de 
artsen en patiënten en hun familie/vrienden.

Onze waardering gaat uit naar al onze trouwe vrijwilligers, supporters, sympathisanten en ambassadeurs die zich ook dit jaar 
weer ingezet hebben voor onze fondsen. Wij danken alle gevers, donateurs en sponsoren voor hun steun aan de onderzoeken 
die mede dankzij hun bijdrage mogelijk gemaakt zijn.

In de navolgende pagina’s blikken we terug op de activiteiten van 2019.

Maastricht, 14 maart 2020

Mw. E.M.J.C. van de Ven     Drs. G.J.H.C.M. Peeters
Directeur Health Foundation Limburg    Voorzitter bestuur 
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Stichting 
Healt Foundation Limburg 
Stichting Health Foundation Limburg (HFL) is opgericht te Maastricht en ingeschreven in het handelsregister onder 
nummer 41077893. De Stichting heeft haar zetel in Maastricht.

Doelstelling
De Stichting Health Foundation Limburg werft en beheert fondsen met als doel de verworven middelen te besteden aan 
wetenschappelijk onderzoek en onderwijs in de provincie Limburg, in het bijzonder in het Maastricht UMC+. Dat gebeurt 
door nieuwe doelgroepen te bereiken, uitbreiding van bestaande doelgroepen te bewerkstelligen, nieuwe relaties te ont-
wikkelen en zo meer mensen te betrekken bij de strijd tegen hart- en vaatziekten, kanker, dementie, psychiatrische aan-
doeningen en kinderziekten. Daarnaast wil HFL de zichtbaarheid en reputatie van het Maastricht UMC+ als topinstituut 
vergroten en versterken.

Visie, beleid en strategie
Onderzoek is de spil van medische vooruitgang. HFL maakt zich sterk voor medisch-wetenschappelijk onderzoek in het 
Maastricht UMC+. De resultaten van dergelijk onderzoek kunnen straks van grote invloed zijn op mensenlevens. Uit-
gangspunt van de fondsenwerving zijn de medisch wetenschappelijke onderzoeksprojecten rond de vier speerpunten van 
het Maastricht UMC+: hart- en vaatziekten, kanker, chronische ziekten en geestelijke gezondheidszorg. Elk specialisme 
heeft zijn eigen fonds zodat de gever uit een of meerdere fondsen kan kiezen en precies weet aan welk medisch vakge-
bied zijn financiële steun ten goede komt. 
Limburgs medisch-wetenschappelijk onderzoek verhoogt de kwaliteit van de gezondheidszorg in het algemeen en die in 
Limburg in het bijzonder. De betrokkenheid van de inwoners in de regio Limburg kan hierdoor gemakkelijker omgezet 
worden in regionale steun.
De naam Health Foundation Limburg zegt waar de stichting voor staat en doet de belangrijkste kernwaarde van HFL 
(dichtbij, regionaal geven) recht. De regionale betrokkenheid wordt verder verhoogd doordat het fonds mensen de gele-
genheid biedt artsen/onderzoekers op andere manieren te ontmoeten. HFL maakt het bijvoorbeeld mogelijk mensen uit 
te nodigen voor een “kijkje in de keuken” van het ziekenhuis. Hierdoor zien mensen wat er met hun gift gebeurt en speelt 
HFL in op de wensen van de donateur (transparantie, impact en betrokkenheid).
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Organisatie
De stichting Health Foundation Limburg bezit de ANBI-status, waardoor giften aftrekbaar zijn van de belasting.

Het bestuur wordt momenteel gevormd door twee bestuursleden, te weten: de heren drs. G.J.H.C.M. Peeters (voorzitter) 
en drs. J.L.J. Habets RC (penningmeester). 
De Raad van Toezicht bestaat uit drie leden, te weten: mevrouw prof. dr. M.P. van Dieijen-Visser (voorzitter),  
de heren drs. A.M.J. Cremers (lid) en prof. dr. L.W. van Rhijn (lid).
HFL is voor het Maastricht UMC+ de uitvoerende stichting voor de fondsenwerving. 
De directeur van HFL, mevrouw E.J.M.C. van de Ven, is verantwoordelijk voor de uitvoering van de fondsenwerving  
en het behalen van de doelstelling. 

Activiteiten en financiële positie
Jaarlijks stelt de directeur van HFL voor het komende jaar een beleidsplan met bijbehorende begroting op en legt deze ter 
goedkeuring aan het Bestuur voor. Het plan met begroting wordt vastgesteld door het Bestuur en de Raad van Toezicht 
keurt het geheel goed. Achteraf legt de directeur verantwoording af over de inzet van activiteiten en de behaalde resultaten.
De jaarlijkse netto-baten van de fondsenwerving komen ten goede aan medisch wetenschappelijk onderzoek in het Maas-
tricht UMC+.
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Facts & Figures 2019
In 2019 heeft Health Foundation Limburg (HFL) in totaal ¤ 1.791.000,- aan fondsen geworven; de oorspronkelijke begro-
ting was ¤ 1.913.000,-. Particuliere gevers en familiefondsen voorzien in het grootste deel van de opbrengst. Daarnaast 
ontvangt HFL substantiële bedragen van donateurs en via eenmalige giften. Met behulp van acties derden, vriendenclubs 
en onze eigen evenementen - vaak activiteiten waarbij het creëren van saamhorigheid centraal staat - ontvangt HFL haar 
financiële steun. Inkomsten via schenkingen en nalatenschappen zullen in de toekomst zeker kunnen groeien, maar dat 
heeft tijd nodig. HFL krijgt nog weinig nalatenschappen gezien het feit dat deze organisatie nog te kort bestaat. Dit aantal 
zal zeker de komende jaren gaan groeien, mede gezien onze actieve benadering van notarissen in de regio.

Wie zijn onze gevers?
Particuliere gevers   2018: 32%  2019: 36%
(Familie)fondsen/subsidies 2018: 57%  2019: 54%
Bedrijven   2018: 11%  2019: 10%

54%
36%

10%

 Familiefondsen

  Particuliere gevers 

 Bedrijven
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Waar komen giften vandaan? 

2018 2019

Maastricht 1523 1518

Rest van Zuid-Limburg 2247 2288 

Midden-Limburg 370 373

Noord-Limburg 202 209

Rest van Nederland 345 352

Buitenland 76 73

Adres onbekend 20 19

Totaal 4783 4832

 Maastricht

 Rest van Zuid-Limburg

 Midden-Limburg

 Noord-Limburg

 Rest van Nederland

 Buitenland

 Adres onbekend

47%

32%

8%
7%

4%2%
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Hart en vaat 
onderzoekfonds Limburg
In 2019 was de doelstelling een bedrag van ¤ 360.000,- te werven voor vier onderzoeksprojecten. Voor het behalen van 
deze doelstelling werden de volgende activiteiten ondernomen. 

Campagne
De campagne bestond o.a. uit korte filmpjes over plotse hartstilstand en een speciale uitzending van Avondgasten bij L1 
over het onderwerp plotse hartstilstand in Limburg. Daarna zijn de films vrijgegeven aan andere lokale omroepen, om 
een zo groot mogelijk bereik te creëren. De Provincie Limburg verstrekte een relevante subsidie voor deze campagne in 
combinatie met het evenement Loop met je dokter. 

Evenementen en acties derden
Het wandelevenement “Loop met je dokter” vond voor de 11e keer plaats op zaterdag 28 september in Borgharen en 
Itteren. Een mooie wandeling, de prachtige start- en finishlocatie bij B&B Kasteelhoeve Borgharen, een groot aantal 
deelnemende artsen en zorgprofessionals, bijna 50 vrijwilligers, fijne artiesten, meer dan 550 deelnemers en de 
behaalde opbrengst maakten het evenement weer tot een succes. 

Op 7 april 2019 vond de 2e editie plaats van een groot concert “Muziek uit het hart” in de Orangerie te Roermond. 
Theater, artiesten en harmonie werkten kosteloos mee. Dit concert was een initiatief van een vrijwilliger met 
ondersteuning vanuit het fonds. Het was een zeer sfeervol concert met een mooie opbrengst. 

Ook onze kerstactie in hal van het Maastricht UMC+ was wederom een succes. Niet alleen in het ziekenhuis, maar ook 
in diverse Limburgse winkels die aan de actie meededen werden de kerstballen goed verkocht. Naast particulieren 
kochten ook enkele maatschappelijk betrokken bedrijven onze kerstballen als decoratie voor hun pand of presentje voor 
hun personeel. 

Quote van Jean van Straaten. Hij kreeg een plotse hartstilstand en reanimeerde  
later zelf iemand met succes (uit de videoreeks Mijn Limburgs Hart):

“Hij heeft ook een kans gekregen, net als ik en dat is mooi. Raar dat 
ik er nu weer door geëmotioneerd raak, maar eigenlijk was ik op dat 

moment met mezelf bezig”.

Grote gevers
We ontvingen een meer dan substantiële bijdrage van twee familiefondsen,  
er werd wederom een aantrekkelijke sponsorovereenkomst afgesloten  
met een bedrijf uit de medische sector en we zijn doorgegaan met het  
uitbouwen van de in 2018 opgestarte Loyalty Club; waarvan we de eerste 
exclusieve ledenbijeenkomst hadden in mei. 
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Samenwerking RESCAR en Stichting Hein Wellens Fonds
De fusie met RESCAR en Stichting Hein Wellens Fonds is inmiddels afgerond. Uit beide besturen nemen mensen zitting 
in de nieuw op te richten Adviesraad, waarvan de eerste – oriënterende - bijeenkomst reeds heeft plaatsgevonden. 

In juni vond wederom het RESCAR-congres plaats. Een interessante en goed bezochte editie in de Aula van het bestuurs-
gebouw van de Universiteit Maastricht. De meerwaarde van een dergelijk patiënten congres blijft onverminderd groot en 
is dan ook een prima instrument om donateurs aan ons – en met elkaar – te verbinden. 

Onze donateurs en de Nieuwsbrief Hartsvrienden 
De nieuwsbrief Hartsvrienden en onze digitale uitingen zijn belangrijke instrumenten om onze donateurs te informeren 
over onze activiteiten en wat er gebeurt met geld dat men doneert. 

In 2019 zijn we doorgegaan met het uitdelen van de Hartsvrienden met begeleidend schrijven aan patiënten die op de  
poli van het Hart- en vaatcentrum van het Maastricht UMC+ én patiënten die opgenomen worden voor een behandeling. 
Helaas heeft deze vorm van werving nog niet geleid tot een toename van donateurs. Er heeft een enquête plaatsgevon-
den, daaruit bleek dat men de vorm en inhoud best aantrekkelijk vindt, maar dit niet betekent dat men dan ook donateur 
wil worden. Aangezien deze methode kostbaar is, hebben we een alternatief gevonden; een ‘Beterschapskaart’ waarin 
we kort en duidelijk oproepen om te helpen. Deze kaart zal vanaf begin maart worden uitgereikt aan patiënten die de poli 
van het Hart+Vaat Centrum bezocht hebben en aan patiënten die opgenomen zijn geweest.

Eind 2019 bestond het totale relatiebestand uit 4289 relaties; waarvan 669 donateurs.

Opbrengst
In 2019 was de totale opbrengst ¤ 425.809,-. 

Doelbesteding
Voor de onderstaande onderzoeksprojecten en  
reanimatieonderwijs werd geworven:

1.  Prof. dr P. Volders e.a.: Plotse hartdood: een erfelijke  
kwestie? (De Worm-studie);

2.  Prof. dr. T. Gorgels e.a.: Reanimatietraining in het  
middelbaar onderwijs;

3.  Dr. V. van Empel e.a.: Vrouwelijke vorm van hartfalen;
4.  Prof. dr. H. Crijns e.a.: Een remedie tegen boezemfibrilleren.  

In de volksmond beter bekend als  
“hartritmestoornissen”. 
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Kankeronderzoekfonds Limburg
In 2019 was de doelstelling een bedrag van ¤ 927.000,- te werven voor vijf onderzoeksprojecten. Voor het behalen van deze 
doelstelling werden de volgende activiteiten ondernomen. 

In 2019 zijn de voorbereidingen getroffen om te komen tot een ander concept. Er is een start gemaakt met het uitwerken  
van een andere aanpak die meer vanuit het hart van het Maastricht UMC+ opereert en de daarbij behorende (onco-) strategie.  
De daadwerkelijke uitvoering zal na vaststelling van het uiteindelijke concept uitgerold gaan worden in 2020. 
Belangrijkste aspect is dat het onderzoek en de arts/onderzoeker nog meer centraal geplaatst zal worden in de werving.
Verder werkt het Kankeronderzoekfonds Limburg aan de samenwerking met GROW (research instituut), het 
Oncologiecentrum en Maastro Clinic.

Donateurs
Donateurs zijn van grote waarde voor het Kankeronderzoekfonds Limburg. De werving van donateurs vond plaats in de hal 
van het Maastricht UMC+. Daar werden in 2019 in totaal 668 donateurs geworven. Echter 150 van hen hebben helaas direct 
opgezegd omdat ze liever niet structureel wilden doneren, maar eenmalig een gift wilden doen. Eind 2019 had het fonds 4016 
donateurs. Het aantal mensen dat de (digitale) nieuwsbrief ontvangt is groter, omdat deze naar alle relaties van het fonds 
wordt verstuurd. Eind 2019 bestond het totale relatiebestand uit 12.217 relaties.

Donaties, giften en collecten
Er zijn ook mensen die eenmalig of incidenteel willen geven. Deze giften worden vooral verkregen via collecteboxen in winkels 
of bij uitvaarten en door giften van particulieren. 

Grote giften
In 2019 is door het team van het Kankeronderzoekfonds Limburg veel tijd en aandacht besteed aan het opbouwen en goed 
beheren van een netwerk rondom potentiële gevers. 

In actie voor het Kankeronderzoekfonds Limburg
Het aantal acties voor het fonds is in 2019 toegenomen. Dit varieerde van geld vragen bij een afscheid of een jubileum tot het 
opzetten van een (grote) actie in de eigen familie- en vriendenkring. 

Mede door de groeiende bekendheid en gestimuleerd door voorbeelden in onze nieuwsbrieven, artikelen in regionale bladen 
en het inzetten van social media komen steeds meer mensen in actie voor het fonds. Dit gebeurt vooral door de achterban van 
het Kankeronderzoekfonds Limburg over deze acties te informeren, social media in te zetten en pers en media in de regio te 
verzoeken aandacht te besteden aan o.a. diners, sportieve evenementen en optredens. 

 

Quote van dr. Lotte Wieten, onderzoeker Maastricht UMC+:

“Killer cellen vallen kanker cellen aan, ons onderzoek is erop gericht om killer  
cellen dusdanig te activeren dat ze kanker cellen optimaal kunnen opruimen”.
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Limburgse decolletés
De maand oktober is wereldwijd uitgeroepen tot borstkankermaand. Onder de noemer ‘Limburgse decolletés’ vragen 
wij extra aandacht voor deze ziekte waar 1 op de 7 Nederlandse vrouwen mee geconfronteerd wordt. Een actie om het 
publiek bewust te maken van het feit dat gezonde borsten en een gezond decolleté niet vanzelfsprekend zijn. De afgelo-
pen jaren is gebleken dat het lastig is om ondernemers te blijven stimuleren tot het opzetten van een eigen actie. In 2019 
hebben we dan ook gekozen voor een andere aanpak. De succesvolle koffieverkoop in de hal van het Maastricht UMC+ 
hebben we gecontinueerd en onze speciaal ontworpen “Just infinity” armbanden waren snel uitverkocht.
 
Vrienden van Kankeronderzoekfonds Limburg 
 
Netwerkbijeenkomsten
In 2019 heeft een bestuurswissel plaatsgevonden. De heer P. van der Heijde, al zeer lang betrokken bij 
de Vrienden, is de nieuwe voorzitter geworden. Hij heeft het bestuur uitgebreid met twee ondernemers 
met een groot netwerk. Daarnaast heeft het bestuur een commissie samengesteld die zich bezighoudt 
met het bezoeken van de vrienden om op deze wijze de behoefte te peilen.De Vrienden van het Kan-
keronderzoekfonds Limburg organiseerden in 2019 voor hun leden twee interessante netwerkbijeen-
komsten in het Maastricht UMC+. Tijdens deze bijeenkomsten kregen bezoekers een presentatie en/
of rondleiding over respectievelijk: killercellen en een bezoek aan de Maastro Clinic te Maastricht. 
Gemiddeld worden deze bijeenkomsten bijgewoond door ruim honderd mensen. 
 
Five4Five
In 2019 werd voor de 6e keer het sportieve evenement Five4Five georganiseerd. Afgelopen jaar hebben 
ongeveer 1300 sportievelingen gehoor gegeven aan de oproep om zich in te schrijven voor dit evenement. 
Allen ging op zaterdag 25 mei 2019 vanaf de nieuwe locatie in Bergenhuizen van start. Hoewel de opbrengst 
lager was dan in 2018, was het een succesvolle editie. De sfeer was uitstekend, de locatie prachtig en de zon 
scheen volop. 
 
Schenken en Nalaten
Het Kankeronderzoekfonds Limburg is opgenomen is diverse gidsen die bij notarissen liggen.In de zomer 
van 2019 is een brief verstuurd naar alle notariskantoren in Limburg. Hier is positief op gereageerd.  
Het merendeel van de kantoren heeft inmiddels onze brochure liggen. In 2019 heeft het fonds een legaat 
aanvaard. 

Opbrengst
In 2019 was de totale opbrengst ¤ 874.532,-.
 
Doelbesteding
Voor de onderstaande zes onderzoeksprojecten werd geworven:
1. Prof. dr. G. Bos e.a.: Alloreactive NK cell therapy in breast cancer, a phase 1 study;
2.  Dr. M. Smidt e.a.: Non-invasive nodal staging in breast cancer patients with a MRI of the axilla using 

gadofosveset;
3.  Prof. dr. ir. M. Weijenberg e.a.: The Limburg High-risk Colorectal Cancer (LHCC) cohort study: integrating 

molecular insight and lifestyle to optimize public health and clinical practice;
4.  Prof. dr. R. van der Hulst: Improving the quality of life of breast cancer patients by restoring the sensation of the 

reconstructed breast: A randomized controlled trial;
5.   Prof. dr. D. de Ruysscher e.a. “Optimaliseren van immuun stimulatie van radiotherapie met protonentherapie versus 

fotontherapie bij patiënten met stadium III niet-kleincellige longkanker.

 Voor onderstaand project geldt een toezegging voor 4 jaar van een grote gever maar wordt ook actief voor geworven:
6.  Dr. K. Smits e.a.: Prognosis REnal CancEr and Detection (PRECEDE): Enhancing diagnosis and risk-stratification of 

renal cell carcinoma.
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In 2019 was de doelstelling een bedrag van ¤ 223.000,- te werven voor vier onderzoeksprojecten. Voor het behalen van 
deze doelstelling werden de volgende activiteiten ondernomen. 

In Nederland krijgt 1 op de 5 mensen dementie. Alzheimer onderzoekfonds Limburg (AOL) heeft eigenlijk maar één grote 
wens: zolang er geen medicijn bestaat om dementie te stoppen, is maar één antwoord mogelijk: proberen om dementie 
te voorkomen. Mocht je echter toch dementie krijgen, dan is het van belang om het leven van de patiënten en hun naaste 
familie zodanig in te richten dat er een goede kwaliteit van leven is. Het is daarom van essentieel belang dat de kennis 
over preventie van dementie verspreid wordt in Limburg en de rest van Nederland. Daarnaast is belangrijk dat dementie 
patiënten en hun familie steun en begrip ervaren vanuit hun eigen omgeving.
 
Samen met Beppie Kraft, ambassadeur van Alzheimer onderzoekfonds Limburg, maken wij ons sterk voor medisch 
wetenschappelijk onderzoek in het Maastricht UMC+. AOL zet zich in voor onderzoek en de ontwikkeling van eHealth 
toepassingen van Alzheimer Centrum Limburg. 

De activiteiten van het fonds richten zich op het werven van gelden en op het informeren van een breed publiek over de-
mentie en de gevolgen van dementie binnen de familie. De focus van de werving lag op het faciliteren van acties derden 
en het aanschrijven van familiefondsen. 

Donateurs en relaties
In 2019 heeft Alzheimer onderzoekfonds Limburg 150 structurele donateurs. Zij ontvangen twee keer per jaar een  
papieren nieuwsbrief en een keer in de twee maanden een digitale nieuwsbrief met daarbij een uitnodiging voor een 
event. Eind 2019 bestond het totale relatiebestand uit 2520, waarvan 130 donateurs. 

Acties derden
In 2019 waren er meerdere acties voor Alzheimer onderzoekfonds Limburg. In mei vond alweer de 4e editie van het 
Onvergetelijk Midzomer Golftoernooi op ‘De Herkenbosche’ plaats, georganiseerd door stichting Midzomer Onvergete-
lijk. Dit toernooi was een gezellige dag. Mede dankzij de veiling van een aantal kunstobjecten is een heel mooi bedrag 
opgehaald. In het najaar van 2019 organiseerde Lions Club Echt-Susteren tweemaal een wijnproeverij voor het goede 
doel. Dit was een bijzonder succesvolle actie. 

Alzheimer onderzoekfonds
Limburg

Quote prof. dr. Frans Verhey over de ontwikkeling van een alzheimer medicijn:

“Tien jaar geleden waren we nog een stuk optimistischer. Maar veel bedrijven hebben 
zich teruggetrokken uit het onderzoek naar een middel tegen alzheimer. Ik ben meer 

opgeschoven richting preventie: we kunnen beter proberen dementie te voorkomen door in 
te zetten op een verbetering van de lifestyle. Voldoende bewegen, goede voeding, investeren 

in sociale netwerken. Dat soort dingen.”
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Evenementen
In 2018 heeft journalist Jos Frusch zijn boek ‘Herinnering’ ter beschikking  
gesteld voor Alzheimer onderzoekfonds Limburg. ‘Herinnering’ is de titel van  
een bundel columns die hij schreef over zijn moeder, die in 2017 aan dementie  
overleed. De opbrengst van dit boek komt geheel ten goede aan het fonds.  
Hiervoor zijn ook in 2019 een aantal acties georganiseerd, waaronder het Alzheimer  
Benefiet Concert in de Bordenhal in Maastricht. 

In december 2019 was alweer de 8e editie van het Teeke Zingen met Beppie Kraft en Angelina Meijer.  
Het Teeke Zingen is elk jaar druk bezocht en was in 2019 met 180 gasten volledig uitverkocht.

Grote gevers/ (particuliere) fondsen
In 2019 heeft het fonds zich ook gericht op het werven van financiële middelen door het 
aanschrijven van particuliere c.q. familie fondsen en organisaties. Eveneens organi-
seerde het fonds samen met de ING Bank een bijeenkomst voor grote gevers. Dit 
heeft ervoor gezorgd dat het fonds een aantal substantiële, structurele bedragen 
heeft ontvangen.

Opbrengst
In 2019 was de totale opbrengst ¤ 213.139, - daarvan kwam ¤ 200.189,- binnen via 
Alzheimer onderzoekfonds Limburg en ¤ 12.950,- via Universiteit Maastricht.

Doelbesteding
Voor de onderstaande onderzoeksprojecten werd geworven:
1. Prof. dr. F. Verhey e.a.: Use it or loose it (Mijn Breincoach);
2.  Prof. dr. F. Verhey: Op zoek naar de eerste veranderingen van de hersenen bij de ziekte van Alzheimer:  

Hersenonderzoek met nieuwe hersenscans en hersenstimulatie van lorus;
3. Prof. dr. M. de Vugt e.a.: Het Adoptieproject coeruleus;
4. Prof. dr F. Verhey e.a.: Op zoek naar de oorzaken van de ziekte Alzheimer.

Alzheimer onderzoekfonds
Limburg
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Jonge brein  
onderzoekfonds Limburg 
In 2019 was de doelstelling een bedrag van ¤ 211.000,- te werven voor vijf onderzoeksprojecten. Voor het behalen van 
deze doelstelling werden de volgende activiteiten ondernomen. 

Jonge brein onderzoekfonds Limburg steunt mensen met psychische en neurologische klachten. Vaak gaat het hier om 
kinderen en jongeren die in de bloei van hun leven ziek worden en ernstige psychische en/of neurologische klachten 
krijgen. De activiteiten van Jonge brein onderzoekfonds Limburg richten zich op het werven van onderzoeksgelden en op 
het informeren van een breed publiek over psychische en neurologische aandoeningen en de gevolgen hiervan. Het bou-
wen van een community en het creëren van meer openheid over psychische en neurologische klachten is een belangrijke 
boodschap in de communicatie van het fonds. 

Donateurs/relaties
Alle relaties en donateurs zijn in 2019 uitgenodigd voor themabijeenkomsten en lezingen. 
Ze kregen een keer in het jaar een gedrukte nieuwsbrief en ontvingen één keer in de twee maanden een digitale nieuws-
brief. Dit heeft er mede voor gezorgd dat de community rondom het fonds iets groter is geworden. 
Eind 2019 bestond het totale relatiebestand uit 601 relaties.

Evenement
In september 2019 heeft het fonds de tweede editie van Jonge Brein College georganiseerd. Dit was een interessant 
college over het jonge puberbrein en de effecten van drugsgebruik op het brein. Deze productie vond tijdens het Mental 
Health Festival in Maastricht plaats en werd in verband met de hoge kosten deze keer niet opgenomen door L1. Het col-
lege was drukbezocht met 210 gasten. In 2020 zal dit college wederom in september plaatsvinden. 

Acties derden en giften
Het fonds ontving ook in 2019 een aantal substantiële giften, o.a. door het netwerk van onderzoekers en leden van de 
Klankbordgroep en Stuurgroep kwamen een aantal grote bedragen binnen. Hieruit blijkt wederom dat het belangrijk is 
om de rol en het belang van Jonge brein onderzoekfonds Limburg bij alle medewerkers van Maastricht UMC+ en School 
of Mental Health and Neuroscience onder de aandacht te blijven brengen, zodat zij weten wat het fonds doet en voor hen 
kan betekenen. Het fonds heeft hierin een ondersteunende rol. 

Quote van ouder van patiëntje: 

“Kinderen met cerebrale parese verdienen meer aandacht. Onze dochter verrast ons iedere 
dag opnieuw. Een handicap kan iets moois en bijzonder zijn, iets dat we allemaal moeten 

koesteren. Wij zijn enorm trots op haar. Dokter Vermeulen stelde voor om deep brain 
stimulation aan onze dochter te geven. We hopen dat zij zo minder last heeft van de spanning 
in haar arm, en zo nog minder beperkingen ervaart in het dagelijks leven. Daarom willen wij 
dan ook alles wat mogelijk is haar aanbieden om onze dochter maximale kansen te geven.”
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Grote gevers/ (particuliere) fondsen
In 2019 heeft het fonds zich met name gericht op het werven  
van middelen uit het eigen netwerk of door het aanschrijven 
van (particuliere c.q. familie) fondsen en organisaties. 
Vaak blijkt dat als een onderzoeksproject waarbij kinderen  
betrokken zijn en/of het project veelvuldig in de media komt,  
dit draagvlak creëert en een subsidieaanvraag ten goede komt. 

De succesvolle uitbreiding van @ease in Heerlen, in navolging van 
Maastricht, en het onderzoeksproject diepe hersenstimulatie bij kinderen  
met cerebrale parese zijn voorbeelden. 
Deze projecten hebben meerdere substantiële bedragen voor het fonds opgeleverd.

Opbrengst
In 2019 was de totale opbrengst ¤ 144.047-.

Doelbesteding 
Voor de onderstaande onderzoeksprojecten werd geworven:

1. Prof. dr. T. van Amelsvoort e.a.: @ease;
2. Prof. dr. T. van Amelsvoort en P. Delespaul e.a.: Psymate™ Therapy: grip op gedachten, gedrag en gevoel;
3. C. van Zelst e.a.: User Research Centre: Anti-Stigma programma;
4. P. Groot e.a.: User Research Centre: Optimale medicijndosering met behulp van PsyMate™;
5.  Prof. dr. J. van Os e.a.: PsychoseNet.nl: hét online communicatieplatform voor patiënten met psychosegevoeligheid, 

hun naasten en hun behandelaars in Vlaanderen;
6. Prof. dr. B. Rutten e.a.: Veerkracht bij jongeren;
7. Prof. dr. P. Martinez e.a.: Immuuntherapie;
8. Prof. dr. Jeroen Vemeulen e.a.: diepe hersenstimulatie bij kinderen met cerebrale parese;
9. Dr. R. Rouhl e.a.: diepe hersenstimulatie bij jongeren met epilepsie.
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Kinder onderzoekfonds
Limburg
In 2019 was de doelstelling een bedrag van ¤ 77.000,- te werven voor drie onderzoeksprojecten. Voor het behalen van 
deze doelstelling werden de volgende activiteiten ondernomen.

Voor het vierde jaar zet Kinder onderzoekfonds Limburg zich samen met de artsen, onderzoekers en ambassadeurs in 
voor drie onderzoeksprojecten van de afdeling Kindergeneeskunde in het Maastricht UMC+. Onderzoeken naar nieuwe 
behandelingsmethoden, manieren om sneller diagnoses te stellen en betere zorg te kunnen opleveren.

Eind 2019 bestond het totale relatiebestand uit 567 relaties.

Acties derden 
In 2019 zijn er weer diverse acties geïnitieerd door particulieren en bedrijven. Zo werd er o.a. weer een benefiet  
golftoernooi Golf & humor georganiseerd met een mooie opbrengst voor het project Coach. Het fonds was ook  
een van de goede doelen van het Preuvenemint te Maastricht. 

De Serviceclub Kiwanis Meerssen Gloriëtte organiseerde een succesvolle Charity night: TreeGees, een BeeGees tribute 
in oktober waar het Kinder Onderzoekfonds Limburg het goede doel was. 
Bij UM sport is het fonds het goede doel. Vergeten handdoek, betekent doneren.

Verder waren er spontane donaties en kleinere acties die hebben bijgedragen aan het behalen van de financiële 
doelstelling.

Quote van dr. Tim Wolfs, onderzoeker Maastricht UMC+: 

“Relevant onderzoek met een grote impact, ook 
economisch. Op termijn bespaart een samenleving vele 

miljarden euro’s als we onze kinderen een gezonde start 
geven.”
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Evenementen 
 
Tour de Lique 2019
Ook in 2019 vond de sponsorfietstocht Tour de Lique plaats. Het was een stralende zonnige zondag half  
september en de fietsers hadden er zin in. Deze fietstocht door het Zuid-Limburgse heuvellandschap had als doel  
geld in te zamelen en aandacht te vragen voor het wetenschappelijke onderzoek naar zuurstoftekort in de hersenen 
bij vroeggeboorte, ook wel cerebrale parese genaamd. Helaas hebben niet alle kinderen een goede start in het leven. 
Ongeveer 8% wordt te vroeg geboren. Daarnaast wordt er bijna dagelijks een kind geboren met zuurstofgebrek.  
Kinderen met een slechte start door vroeggeboorte en/of zuurstofgebrek lopen risico op hersenschade of longpro-
blemen, vaak met verstrekkende gevolgen. Zo ook voor Lique (dochter van initiatiefnemer Jaïr Eckmeijer in 2016), 
geboren met zuurstoftekort. Voor haar kwam de preventieve zorg te laat. In 2019 werd naast de reguliere tocht een 
fietstocht voor kinderen met een beperking georganiseerd. 

GaiaZOO 
Net als onze ambassadeurs Mark van Bommel, Caroline Hermans-Jacobs, Rob Ruijgh en Frans Croonenberg 
vindt het Kinder onderzoekfonds Limburg het belangrijk dat kinderen gelukkig én gezond kunnen opgroeien!
Ook dit jaar werd er weer een speciale safari avond georganiseerd in samenwerking met GaiaZoo voor alle  
(ex-) patiëntjes en hun gezin die in 2018 betrokken zijn geweest bij de (verpleeg)afdeling Kindergeneeskunde en/
of Neonatologie in het Maastricht UMC+. Het was een onvergetelijke avond met een feestelijk programma vol spel, 
speuren, dieren, muziek en actie om de (ex-)patiëntjes en hun familie de ziektes en/of opname even te doen vergeten.

Opbrengst 
In 2019 was de totale opbrengst ¤ 132.871,-.

Doelbesteding
Voor de onderstaande drie onderzoeksprojecten werd in 2019 geworven:
1.  Dr. T. Wolfs e.a.: onderzoek naar preventie van longziekten en hersenafwijkingen 

bij pasgeborenen dat zich richt op de kwaliteit van leven door bij pasgeborenen 
of te vroeg geborenen meteen in kaart te brengen welke afwijkingen mogelijk 
de levenskwaliteit negatief kunnen beïnvloeden;

 2.  Prof. dr. E. Dompeling e.a.: door het vroegtijdig diagnosticeren van astma 
kunnen later veel problemen worden vermeden; met behulp van een inno-
vatieve condensor kan op kindvriendelijke wijze in de uitademinglucht ge-
meten worden welke ontstekingsstoffen aanwezig zijn die aangeven in welke 
mate een kind astma heeft;

 3.  Dr. A. Vreugdenhil e.a.: COACH is een leefstijlprogramma om daadwerkelijk 
iets te doen aan het grote aantal kinderen en jongeren met overgewicht of zelfs 
obesitas. 



18  HFL bestuursverslag 2019

HFL EN FINANCIËN
Per 1 januari 2019 zijn de activa en passiva van Stichting Hein Wellens Fonds en Stichting Hartsvrienden Rescar 
 opgenomen in de balans van Stichting Health Foundation Limburg (na fusie Stichting Health Foundation Limburg).

In het Beleidsplan van 2019 werd een opbrengst van ¤ 1.913.000,- begroot. 
De uiteindelijke opbrengst werd ¤ 1.791.028,-. De opbrengsten van de verschillende fondsen waarvoor Health 
 Foundation Limburg (HFL) de werving volledig uitvoert, zijn in de volgende tabel weergegeven. Niet alle inkomsten zijn 
rechtstreeks op de rekening van HFL binnengekomen. Ook kwamen er inkomsten binnen bij het Kankeronderzoekfonds 
Limburg (KOFL), een van de fondsen van HFL samen met partner KWF en bij de Universiteit Maastricht (UM). De giften 
van onze donateurs worden besteed aan van tevoren gedefinieerde onderzoeksprojecten. 

pbrengst 2018

BINNENGEKOMEN BIJ HFL KOFL UM TOTAAL

HFL hart & vaatziekten ¤ 425.809,- ¤ 425.809,-

Kanker (inclusief KOFL) ¤ 874.532,- ¤ 874.532,-

Alzheimeronderzoekfonds Limburg (AOL) ¤ 200.189,- ¤ 12.950,- ¤ 213.139,-

Jong Brein Onderzoekfonds Limburg (JOBL) ¤ 144.047,- ¤ 144.047,-

Diabetesonderzoek-fonds Limburg (DOFL) ¤ 630,- ¤ 630,-

Kinderonderzoek-fonds Limburg (KIFL) ¤ 132.871,- ¤ 132.871,-

TOTAAL ¤ 903.546,- ¤ 874.532,- ¤ 12.950,- ¤ 1.791.028,-



HFL bestuursverslag 2019 19 

In de jaarrekening van HFL worden alleen de inkomsten vermeld die daadwerkelijk bij HFL op de rekening binnengeko-
men zijn (2e kolom). De gelden die bij Kankeronderzoekfonds Limburg en UM binnengekomen zijn en waarvoor HFL ook 
geworven heeft, staan in kolom 3 en 4. In kolom 5 staat het totaalbedrag vermeld: een optelsom van zowel de gelden 
die op rekening van HFL binnenkwamen, alsook de inkomsten die binnenkwamen op rekeningen van genoemde andere 
stichtingen. Met het Maastricht UMC+ zijn goede afspraken gemaakt over de bestemming van de totaalbedragen per 
fonds.

De opbrengsten uit eigen fondsenwerving zijn dit jaar ¤ 903.546,- (Opbrengsten 2018: ¤ 1.079.321,-). 

In 2019 heeft HFL een bedrag van ¤ 831.398,- besteed aan wetenschappelijk onderzoek. De besteding van ¤ 804.988,- 
heeft betrekking op gelden ontvangen in voorgaande jaren. De overige ¤ 26.410,- heeft betrekking op gelabelde gelden 
die zijn ontvangen in 2019 en ook in datzelfde jaar afgeroepen zijn voor wetenschappelijk onderzoek.

De organisatie van HFL bestaat uit 4,5 fte voor de werving voor de vijf fondsen van HFL. 
In 2019 werd 0,9 fte gesubsidieerd door een samenwerkingspartner.

In de voortgangsrapportages onderzoeksprojecten (zie de hiernavolgende bijlage) is gedetailleerd beschreven welke  
projecten in 2019 zijn uitgevoerd mede dankzij steun van alle gevers aan de fondsen van HFL. 

Toekomstplannen 2020
De impact van het coronavirus is sociaal en economisch groot. Bij aanvang dachten we dat dit een paar maanden zou 
duren. Maar we zien nu dat er effectief zeker een half jaar verloren gaat. We hopen in september weer aan de slag 
te kunnen met de geplande activiteiten al dan niet in aangepaste vorm. De gevolgen van deze crisis zijn niet goed in 
te schatten. Wel zien we dat de inkomsten teruglopen en dat een groot aantal acties en evenementen afgelast zijn en 
verplaatst worden naar 2021. Afhankelijk van de duur van de beperkende maatregelen, maar ook van het effect van 
de coronacrisis op onze doelgroep kunnen we te zijner tijd aangeven wat het coronavirus voor de Health Foundation 
Limburg en haar achterban betekent. 
Intern beraden we ons over de ontwikkelingen op gebied van de fondsenwerving na corona. Als gevolg van social  
distancing zijn de contacten met ons netwerk, de community en de mensen die ons helpen bij de werving zeer beperkt. 
Dit zal zeker ook een effect hebben op 2021. Ook onderzoeken we of HFL gebruik kan maken van de NOW regeling. 

Inmiddels zijn een aantal activiteiten online opgepakt. Zo zijn onlangs de deelnemers van het hart- en vaatcafé virtueel 
bijeengekomen. 140 mensen namen hieraan deel en na afloop werd deze vorm zeer positief geëvalueerd. De eerste  
Limburgse collecteweek, die begin mei gepland stond, is via digicollect georganiseerd en heeft toch nog een mooi  
bedrag opgeleverd. 
Momenteel wordt o.a. het jaarlijkse RESCAR congres voorbereid, maar dan in de vorm van een webinar. 
Via (digitale) nieuwsbrieven blijven we in contact met de community en regelmatig wordt er contact onderhouden met 
onze stakeholders.
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Het Bestuur   Woonplaats  Functie
Drs. G.J.H.C.M. Peeters  Swalmen  Voorzitter
Drs. J.L.J. Habets RC  Maastricht  Penningmeester 

Voor het Kankeronderzoekfonds Limburg zouden we halverwege 2020 een nieuwe campagne lanceren. De start van deze 
campagne is on hold gezet en wordt weer opgepakt zodra hier mogelijkheden voor zijn.

Eind 2019 is de club Students fight cancer opgezet in het kader van een nieuwe generatie te betrekken bij de werving. 
Deze groep studenten (allen lid van een dispuut of een studentenvereniging) zou in 2020 hun eerste evenement organise-
ren. Dit evenement kon niet doorgaan. De werving van gelden was wel al begonnen en deze club liet zien dat zij in een vrij 
korte tijd een mooi bedrag konden ophalen. De werving voor het bestuur van 2021 is gestart en samen met het nieuwe 
bestuur zal er een evenement voor 2021 worden voorbereid.

Het Kankeronderzoekfonds Limburg wil de samenwerking met GROW en het Oncologiecentrum van het Maastricht UMC+ 
verder uitwerken en samen met hun de lijn Oncozon volgen. Naar buiten toe kunnen we door een gemeenschappelijk 
vertrekpunt te formuleren elkaar versterken en (regionaal) verschil maken. 

De financiële continuïteit van HFL wordt in verband met het antistrijkstokbeleid gegarandeerd door Stichting  
Sint Annadal en rechtspersoon azM (Maastricht UMC+).

Risico
Er zijn geen substantiële risico’s, met uitzondering van de risico’s die voortkomen uit de corona crisis, herkenbaar daar 
Stichting Health Foundation Limburg geen financiële verplichtingen is aangegaan m.b.t. het leveren van een bijdrage aan 
medisch onderzoek. Bij tegenvallende inkomsten worden de kosten gedekt uit de eigen vermogenspositie.



Voor de 
generaties 
van nu en 
morgen

Voortgangsrapportages 
onderzoeksprojecten
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Titels van de onderzoeken

•  VIGILANCE-Studie: Over Onbegrepen Kamerfibrilleren en Verbeterde Diagnostiek om 
Plotse Hartdood te Voorkomen.

•  De Worm-Studie: Verdere Ontrafeling van de Erfelijke Aanleg voor 
Kamerritmestoornissen van het Hart.

•  EMLoQ: Hoge-Resolutie Electromechanische Mapping om Kamerritmestoornissen te 
Ontrafelen.

•  HeArt Next:Holistische Zorg voor Patiënten met een Verhoogd Risico op Plotse 
Hartstilstand.

Participanten: Prof. dr. P.G.A. Volders, Dr. R.M.A. ter Bekke.

-  VIGILANCE-Studie. Met steun van Cardiovasculair Onderzoek Nederland/Hartstichting en de Health Foundation 
Limburg is in 2018 een studie gestart naar verbeterde diagnostiek bij patiënten met onbegrepen kamerfibrilleren. 
Medisch-ethische toestemming voor dit project is recent verkregen in het MUMC+. Inmiddels zijn al >50 patiënten 
geïncludeerd.

-  De Worm-Studie. Momenteel (april 2020) worden 62 dragers van de SCN5A-genfout en 57 niet-aangedane familieleden 
actief opgevolgd in het MUMC+. In totaal zijn >4500 historische familieleden bij naam bekend, waarvan er >1500 nu 
leven. Op de poliklinieken Cardiologie en Klinische Genetica zijn in het afgelopen jaar diverse nieuwe dragers van de 
SCN5A-genfout geïdentificeerd, via de reguliere zorg. De inzichten verkregen in de oorspronkelijke studiepopulatie 
hebben voor hen directe betekenis: cardiologische adviezen en (waar nodig) preventieve behandeling kunnen veel 
beter op het individu worden afgestemd. De meeste personen van de Worm-populatie wonen in Zuid-Limburg of het 
Duitse grensgebied (regio Aachen).

-  EMLoQ: Hoge-Resolutie Electromechanische Mapping om Kamerritmestoornissen te Ontrafelen. Dr. Rachel ter Bekke 
heeft in 2019 een prestigieuze subsidie binnengehaald van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk 
Onderzoek (NWO, domein ZonMw). Deze persoonsgebonden subsidie, genaamd Veni (van Veni-Vidi-Vici), stelt haar in 
staat om baanbrekend onderzoek te doen bij patiënten met het lange-QT-syndroom, bij wie een verhoogd risico op 
plotse hartstilstand bestaat. Ook personen van de Worm-populatie kunnen een lange-QT-probleem hebben, zoals wij 
eerder hebben gepubliceerd. Het mooie van de toekenning van deze Veni-subsidie is dat de oorspronkelijke resultaten 
die dienden voor de onderzoeksaanvraag verkregen zijn met steun van HFL. En ook in de komende jaren zullen voor 
een deel van dit werk middelen vanuit HFL worden ingezet.

-  HeArt Next: Holistische Zorg voor Patiënten met een Verhoogd Risico op Plotse Hartstilstand. In 2019 begon een nieuw 
–out-of-the-box– project waarin de synergie tussen kunst, geneeskunde en wetenschap centraal staat. Dokter-
wetenschapper Rachel ter Bekke en sociaal-proces kunstenaar Claudia Volders hebben de krachten gebundeld bij het 
ontwikkelen van nieuwe communicatiemiddelen om de patiënt-dokter-relatie te bevorderen. Met slimme esthetische 
beeldvorming wordt de dokter straks geholpen om complexe gezondheidskwesties duidelijker te maken. Interactieve 
beelden zullen op gepersonaliseerde wijze worden ingezet bij vragen van patiënten en hun naasten; vragen die vaak 
onbeantwoord blijven of niet eens gesteld. 

  Dit moet ook worden bezien in het licht van de beperkte tijd voor patiënt-dokter-contacten tijdens ziekenhuisopnames 
of op de polikliniek. Moderne medische zorg vraagt zorgvuldige communicatie, ook over de verwachtingen van een 
patiënt, het delen van kennis, het adviseren over testuitslagen en behandelopties, en het nemen van gezamenlijke 
beslissingen. 

  Kunst kan deze communicatie bevorderen door inzicht, empathie, creativiteit, motivatie en eigenwaarde te stimuleren. 
Diverse arts-infusion initiatives lopen inmiddels bij patiënten met een verhoogd risico op plotse hartstilstand, en met 
steun van de Health Foundation Limburg zal verdere ontwikkeling plaatsvinden van communicatie en beeldvorming 
hieromtrent, bijvoorbeeld middels een serious game. Rachel en Claudia zullen tijdens bijeenkomsten over deze 
initiatieven vertellen. Zie in dit verband ook “Paul Volders over Geneeskunde en de Kunst van het Leven” in Chapeau 
Magazine, oktober 2019.
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Doelen van de onderzoeken

-  VIGILANCE-Studie. In deze studie richten wij ons op de vroegtijdige herkenning van elektrische hartziekten waarbij 
de levensgevaarlijke hartritmestoornis kamerfibrilleren kan optreden, leidend tot plotse hartstilstand. In Nederland 
worden jaarlijks zo’n 15.000 personen door een plotse hartstilstand getroffen, meestal met overlijden tot gevolg. 
Een hartinfarct veroorzaakt kamerfibrilleren het vaakst, maar bij sommige patiënten levert uitgebreid cardiologisch 
onderzoek geen diagnose op en spreekt men van “onbegrepen kamerfibrilleren”. Momenteel kan “onbegrepen 
kamerfibrilleren” enkel worden gediagnostiseerd door de uitsluiting van andere, detecteerbare, hartaandoeningen. 
In dit project wordt een nieuwe techniek toegepast die de elektrische hartactiviteit op driedimensionale wijze in beeld 
brengt. Er zal gezocht worden naar voorspellende beeldkenmerken van het hart waarmee, samen met reguliere 
diagnostiek, de aanleg voor “onbegrepen kamerfibrilleren” vroegtijdig kan worden opgespoord. Hierdoor kan de 
patiënt preventief worden behandeld. In het VIGILANCE-project wordt een databank van patiënten met onbegrepen 
kamerfibrilleren opgebouwd (doel: tenminste 500 patiënten uit heel Nederland). Door de nieuwe beeldvormende 
techniek, genaamd ECG-imaging, toe te voegen aan de reguliere diagnostiek zal de database verder verrijkt worden. 
VIGILANCE is een nationale studie, geleid vanuit Maastricht. Bij succesvolle afronding kan het risico op “onbegrepen” 
kamerfibrilleren en plotse hartstilstand in de toekomst veel beter worden ingeschat.

-  De Worm-Studie. In dit project focussen wij op de erfelijke factoren van plotse hartstilstand in gerelateerde 
families met een unieke genfout in de regio Zuid-Limburg/Aachen. Deze ziekte veroorzakende fout bevindt zich 
in het zogenaamde SCN5A-gen, dat bijdraagt aan de elektrische stabiliteit van het hart. Door de genfout krijgen 
natriumkanalen in het hart een afwijkende functie en neemt het risico op plotse hartstilstand sterk toe. Dit probleem 
is van generatie op generatie doorgegeven en bij één voorouder ontstaan, vermoedelijk vóór het jaar 1600. De 
uitwerking van deze SCN5A-genfout op het hart blijkt erg verschillend te zijn. De ene persoon heeft een volstrekt 
normaal hartfilmpje, terwijl de ander opvallende afwijkingen toont (waaronder zogenaamde geleidingsvertraging of 
QT-verlenging). Weer een ander overlijdt plotseling in de bloei van zijn/haar leven zonder ooit hartklachten te hebben 
aangegeven. Deze uiteenlopende presentaties suggereren dat ook andere genetische factoren (dan alleen de SCN5A-
genfout) een rol spelen. Deze andere genetische factoren, de zogenaamde modifier genes, komen waarschijnlijk veel 
voor onder de algemene bevolking en kunnen een persoon gevoeliger maken voor ernstige hartritmestoornissen 
indien er tevens dragerschap is van de ziekmakende genfout (zoals de genoemde SCN5A-fout), of ten tijde van een 
hartinfarct.

  De impact van de modifier genes en de SCN5A-genfout is inmiddels duidelijker in beeld is gekomen. We hebben meer 
inzicht gekregen in het hoe en waarom van plotse hartdood in deze regio. 

  Vroegtijdige opsporing en behandeling van risicopatiënten gebeuren nu al veel beter dan voorheen. Tegelijkertijd 
moet er in de komende jaren nog veel gebeuren, met name om de groeiende complex-genetische informatie zodanig 
te begrijpen dat bij individuele patiënten voorspeld kan worden hoeveel risico zij lopen op een plotse hartstilstand, en 
of zij kandidaat zijn voor (preventieve) therapie.

-  EMLoQ. Levensbedreigende hartritmestoornissen zijn het gevolg van gestoorde elektrische prikkelvorming en/
of -geleiding. De elektrische eigenschappen van hart blijken gevoelig voor mechanische impulsen, dat wil zeggen 
in respons op de samentrekking en ontspanning van het hart bij elke slag. Met het ZonMw Veni-onderzoek van 
Dr. Rachel ter Bekke wordt deze invloed van cardiale mechanica op het ontstaan van kamerritmestoornissen bij 
gevoelige patiënten blootgelegd. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een speciale nieuwe catheter waarmee, voor 
het eerst, elektrische en mechanische signalen tegelijkertijd in het hart worden geregistreerd onder experimentele 
omstandigheden. Verder zullen in de komende jaren metingen worden gedaan in 100 patiënten met het lange-QT-
syndroom (waaronder ook Worm-patiënten) en in 50 controlepersonen. De EMLoQ-studie is officieel gestart op 1 
januari 2020.
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Wat is in verslagperiode gerealiseerd?

-  VIGILANCE-Studie. De medisch-ethische goedkeuring voor dit onderzoek bij patiënten met onbegrepen 
kamerfibrilleren is op 20 maart 2019 afgegeven in het MUMC+. Er zijn twee promotiekandidaten aangesteld voor 
een periode van 4 jaar, drs. Bianca van Rees, arts, en drs. Job Stoks, technisch-geneeskundige, elk met een eigen 
onderzoeksopdracht. De resultaten van hun literatuur-onderzoeken in het veld van onbegrepen kamerfibrilleren, 
ECG-imaging, en electrocardiografie worden momenteel tot eerste publicaties verwerkt.

 Publicaties:

 Blom LJ, Volders PGA, Wilde AA, Hassink RJ.
   Life-long tailoring of diagnosis and management of patients with idiopathic ventricular fibrillation future  

perspectives in research.
 Neth Heart J. 2018;26:367-374.

 Cluitmans M, Bear L, Abell E, Belterman C, Volders P, Coronel R, Dubois R.
  Large repolarization gradients increase susceptibility to trigger-induced arrhythmias and are not  

reflected by QT time.
 Heart Rhythm. 2019.

  Cluitmans MJM, Stoks J, Volders PGA.
 To the Editor- Interpretation of electrograms is key to understand the clinical potential of ECGI.
 Heart Rhythm. 2019;16:e51-e52.

 Lau K, Groth A, Waechter-Stehle I, Nguyên UC, Volders PGA, Weese J, Cluitmans M.
  Personalized ventricular arrhythmia simulation framework to study vulnerable trigger locations on top of scar 

substrate.
 Computing in Cardiology (CinC) meeting. 2019.

  Blom LJ, Visser M, Christiaans I, Scholten MF, Bootsma M, van den Berg MP, Yap SC, van der Heijden JF,  
Doevendans PA, Loh P, Postema PG, Barge-Schaapsveld DQ, Hofman N, Volders PGA, Wilde AA, Hassink RJ.

  Incidence and predictors of implantable cardioverter-defibrillator therapy and its complications in idiopathic  
ventricular fibrillation patients.

 Europace. 2019;21:1519-1526.

  Blom LJ, Groeneveld SA, Wulterkens BM, van Rees B, Nguyen UC, Roudijk RW, Cluitmans M, Volders PGA,  
Hassink RJ.

 Novel use of repolarization parameters in electrocardiographic imaging to uncover arrhythmogenic substrate.
 J Electrocardiol. 2020;59:116-121.

 De Worm-Studie.
  Cardioloog Rachel ter Bekke ontving op 20 november 2019 de prestigieuze CARIM Proefschriftprijs 2019 uit handen 

van wetenschappelijk directeur Prof. Tilman Hackeng van het Cardiovascular Research Institute Maastricht voor haar 
proefschrift “Ventricular Arrhythmogenesis in the Genetically-Susceptible Heart: Mechanisms and Management Revisited” 
(Universiteit Maastricht). Daarmee werd haar werk verkozen tot beste uit 43 cardiovasculaire proefschriften in 
Maastricht in het voorafgaande jaar.

 Publicaties:

  ter Bekke RMA, Isaacs A, Barysenka A, Hoos MB, Jongbloed JDH, Hoorntje JCA, Patelski ASM, Helderman-van den 
Enden ATJM, van den Wijngaard A, Stoll M, Volders PGA.
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  Heritability in a SCN5A-mutation founder population with increased female susceptibility to non-nocturnal 
ventricular tachyarrhythmia and sudden cardiac death.

 Heart Rhythm. 2017;14:1873-1881.

  Altrocchi C, Spätjens RL, Sutanto H, ter Bekke RMA, Seyen S, Heijman J, Moreno C, Volders PGA.
  INa loss-of-function by compound variants in SCN5A from a large founder population with excess sudden cardiac 

death (abstract).
 Biophys J. 2018;114(suppl 1):635A.
   Deze studie vormt een onderdeel van het proefschrift van drs. Cristina Altrocchi (promotie aan de Universiteit  

Maastricht verwacht eind 2020).

 Isaacs A, Barysenka A, ter Bekke RMA, Helderman-van den Enden ATJM, van den Wijngaard A, Volders PGA, Stoll M.
 Common genetic variation affects phenotypic heterogeneity in a SCN5A-mutation founder population (abstract)
  Heart Rhythm. 2019.

  Herrera-Rivero M, Volders PGA, Stoll M.
  Homozygosity mapping identifies further genomic regions associated with cardiac phenotypes in a SCN5A-mutation 

founder population (abstract).
 European Molecular Biology Laboratory (EMBL)-meeting. 2019

  Opnieuw ruime aandacht in de lekenpers in 2019. Referenties:
  Muziek uit het Hart (van de Ven, Kooman-de Vet, Volders, ter Bekke, Gorgels, en anderen), benefietconcert voor 

hartonderzoek in de Orangerie, Roermond, 7 april 2019.
 In: De Limburger. 12 maart 2019.
 https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190312_00096020/benefietconcert-muziek-uit-het-hart-in-roermond
 In: website Hart en Vaat Onderzoeksfonds Limburg. 7 april 2019
 https://www.hartenvaatonderzoekfondslimburg.nl/muziek-uit-het-hart-zondagmiddag-7-april-2019-roermond

 Mijn Limburgs Hart (Volders en Kooman-de Vet), aftrap inzamelingscampagne.
 In: L1 TV. 24-26 mei 2019.
 https://l1.nl/aftrap-tv-campagne-mijn-limburgs-hart-op-l1-tv-149827/

  Mijn Limburgs Hart (Volders en Nicole Sipers-Helgers, ter Bekke en Monique Hochs-Botterweck, Crijns en Dyon de 
Vreede, en anderen), over Limburgers die vertellen over hun eigen ervaringen met een hartstilstand.

 In: L1 TV. Mei-september 2019.
 https://l1.nl/het-limburgs-hart-van-nicole-149984/
 https://l1.nl/het-limburgs-hart-van-moniek-150060/
 https://l1.nl/het-limburgs-hart-van-dyon-150145/

 Genetische hartafwijking: MUMC+ zoekt naar oorzaak en behandeling (Marinja en Jayden
 Sipers, o.a. over Volders en ter Bekke).
 In: Chapeau Magazine. Juli 2019.
 https://www.chapeaumagazine.com/nl/headlines/2019/07/genetische-hartafwijking/
  
  Mijn Limburgs Hart en Loop met je Dokter (Volders en Kooman-de Vet).
 In: Falcon FM, radioprogramma ‘Valkenburg Actueel’. 14 september 2019.

  Paul Volders over Geneeskunde en de Kunst van het Leven.
 In: Chapeau Magazine. Oktober 2019.

 Mijn Limburgs Hart (Volders, ter Bekke, Crijns, Kooman-de Vet, en anderen).
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 In: L1 TV, Avondgasten. 7, 9 en 13 oktober 2019.
  https://l1.nl/avondgasten-mijn-limburgs-hart-152147/

  Organisatie patiëntendagen:
 Landelijke Dag Erfelijke Hartaandoeningen (organisatie Volders, Krapels, Hoos met Harteraad). 
  Auberge de Rousch, Heerlen. 6 april 2019.

 Loop met je Dokter (organisatie HFL, Kooman-de Vet, van de Ven, Volders, en anderen).
 Omgeving Borgharen-Itteren, 28 september 2019.

  Jaarlijkse cardiologische opvolging van de dragers van de SCN5A-genfout (Worm-Studie) op de polikliniek Cardiologie, 
MUMC+.

Wat zijn de plannen voor de komende periode?

  Promotie drs. Altrocchi aan de Universiteit Maastricht, 2020. Proefschrift getiteld: “Cellular Models of Cardiac  
Channelopathies”.

 Presentaties van onderzoeksresultaten en congresbezoek. Afronding en publicatie van diverse manuscripten.

 Poliklinische studie-opvolging van de SCN5A-mutatiedragers gedurende 10 jaar, tot 2025.

  Implementatie van de nieuwe diagnostische methodes, ECG imaging en elektromechanische mapping, bij 
diverse patiënten, waaronder een subpopulatie van de Worm-patiënten, om het substraat van (de aanleg voor) 
kamerritmestoornissen beter te kunnen karakteriseren.

 Organisatie van publieksbijeenkomsten, en contacten met patiënten en familieleden.

 Finaliseren en indienen vervolgaanvragen voor onderzoekssubsidies, onder andere via de Health Foundation Limburg.

Quote

“Plotse hartstilstand =  
a heart too good to die.”
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Titel van het onderzoek

•  Reanimatieonderwijs op middelbare scholen Participant:  
Prof. dr. A.P.M. Gorgels -Taskforce QRS Maastricht.

Participanten: Prof. dr. A.P.M. Gorgels – Taskforce QRS Maastricht.

Doel van het onderzoek

Doel van het programma: De overlevingskans van slachtoffers van een circulatiestilstand verhogen door zoveel mogelijk 
burgers te leren reanimeren. De hoogste overlevingskans wordt bereikt wanneer een getuige onmiddellijk start met 
reanimeren. Om dit doel te bereiken wordt reanimatieonderwijs gegeven in middelbare scholen in heel Limburg. In 
onze optiek is het voortgezet onderwijs een ideale plaats om dit te leren. Het onderwijs vindt plaats bij alle soorten 
voortgezet onderwijs (VMBO, HAVO, VWO) en in enkele gevallen ook in het praktijkonderwijs. Op deze manier bereiken 
we leerlingen met een diverse achtergrond. Het reanimatieonderwijs wordt door Taskforce QRS Maastricht verzorgd en 
georganiseerd. De lessen worden gegeven door studenten van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences (FHML) 
van de Universiteit Maastricht. Het uiteindelijke doel is om reanimatieonderwijs structureel onderdeel te laten uitmaken 
van het onderwijsprogramma op alle middelbare scholen in Nederland.
Evenement: Ook in 2019 had Taskforce QRS Maastricht het genoegen om mee te lopen met Loop met je Dokter. 
Taskforce QRS Maastricht is de Health Foundation zeer erkentelijk voor de evenementen die afgelopen jaar zijn 
georganiseerd. Met de succesvolle 11de editie van Loop met je Dokter is er weer een belangrijke bijdrage en impuls 
gegeven aan het reanimatieonderwijs op school in Limburg.
Benefietconcert ‘Muziek uit het hart’: 
Op zondag 7 april 2019 heeft Health Foundation Limburg het benefietconcert ‘Muziek uit het hart’ georganiseerd, samen 
met de heren Darley en Geluk. Er hebben veel topartiesten uit verschillende genres gemusiceerd, samen met Harmonie 
Concordia uit Melick o.l.v. dirigent Martijn Pepels, in een uniek hartverwarmend benefietconcert. De opbrengst van het 
concert ging naar Maastricht UMC+ en Limburgse partnerziekenhuizen voor onderzoek naar preventie en behandeling 
van plotse hartstilstand en naar het programma reanimatieonderwijs op school. 

Wat is er in de verslagperiode periode gerealiseerd?

In het academisch jaar 2018-2019 heeft Taskforce QRS Maastricht door ondersteuning van de Health Foundation 
Limburg aan 6021 leerlingen reanimatietraining kunnen geven. In 2018-2019 hebben de volgende scholen geparticipeerd 
in het reanimatieonderwijsprogramma: Sintermeertencollege Heerlen 704 | Citaverde College Roermond 164 | 
Bisschoppelijk College Broekhin Roermond 66 | Bernardinuscollege Heerlen 995 | Beroepscollege Parkstad Limburg 
locatie Holz Kerkrade 276 | Bernard Lievegoed School Maastricht 150 | Stella Maris College Meerssen 1013 | IvOO VSO 
Diplomastroom Maastricht 23 | Blariacumcollege Venlo 841 | Grotiuscollege Heerlen 476 | Sint-Janscollege Hoensbroek 
744 | Nieuwe Thermen Heerlen 132 | Het Kwadrant Weert 117 | Bouwens van der Boijecollege Panningen 320 |  
Dit alles was niet mogelijk zonder de inzet van meer dan 100 studenten als reanimatie-instructeur.

Wat zijn de plannen voor de komende periode?

Het doel van Taskforce QRS Maastricht in 2019-2020 is het opleiden van 8.000 middelbare scholieren. Sinds 
januari wordt er iedere week van maandag tot en met vrijdag door de inzet van vele vrijwilligers lesgegeven op tal 
van middelbare scholen in Limburg. Daarnaast zet Taskforce QRS Maastricht zich in om de verworven kennis en 
vaardigheden te verankeren binnen het onderwijsprogramma van de middelbare scholen. Samen met de scholen 
streven we ernaar om met een vakoverstijgende aanpak reanimatieonderwijs structureel binnen het curriculum een 
plaats te geven. Het reanimatieonderwijs gegeven door Taskforce QRS Maastricht is financieel afhankelijk van bijdragen 
van instellingen en fondsen. Mede dankzij de inzet en bijdrage van de Health Foundation Limburg is het mogelijk het 
programma draaiende te houden.

Quote

prof. dr. Ton Gorgels: 

“Reanimatie-onderwijs op school redt levens”.
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Titel van het onderzoek

• Vrouwelijke vorm van hartfalen eerder ontdekken.

Participanten: dr. V. van Empel en dr. B. Schroen.

Doel van het onderzoek

Diastolisch hartfalen in vroeg stadium opsporen, zodat we de ziekte kunnen behandelen, en verdere progressie van de 
ziekte kunnen voorkomen.

Wat is er in de verslagperiode periode gerealiseerd?

Ons onderzoek naar de vrouwelijke vorm van hartfalen (HFpEF) zijn we aan het afronden. Op dit moment zijn we alle 
deze data aan het analyseren, en bezig om de conclusies uit dit onderzoek te formuleren en op te schrijven in een 
wetenschappelijk artikel. 
 
Nieuwe projecten 
Momenteel gebruiken we MRI scans om de microcirculatie te meten, maar dit is duur, tijdrovend, en belastend voor de 
patiënt. Daarom zijn we op zoek gegaan naar andere manieren om de kleine bloedvaten in beeld te brengen. Dit doen 
we in samenwerking met de Maastricht Studie. Hier hebben we onderzoeken ontwikkeld om naar de kleine bloedvaatjes 
in het oog en in de huid te kijken. Dit zijn we al aan het toepassen in vrouwen met HFpEF. Dit project is momenteel al 
halverwege met alle metingen die we moeten verrichten. 

Internationaal 
Onze unieke werkwijze om HFpEF patiënten in beeld te brengen is reeds internationaal opgepikt. Wij werken samen met 
meerdere vooraanstaande centra in de wereld. Ook zullen we tijdens het grootste hartfalen congres van de wereld (heart 
failure congress of the European Society of Cardiology) in mei 2020 deze expertise presenteren. 

Wat zijn de plannen voor de komende periode?

In 2020 zullen we de analyses alle gegevens van ons onderzoek afronden, en deze onderzoeksresultaten presenteren op 
zullen een internationaal congres en zullen we een (of meerdere) wetenschappelijke artikelen dit jaar afronden. 
Deze gegevens zullen helpen met het finaliseren en indienen van vervolgaanvragen voor onderzoek subsidies. 
Drs. Barandiaran Aizpurua zal haar promotie onderzoek afronden, en in 2020 promoveren aan de Universiteit van 
Maastricht. Landelijke richtlijnen hoe we met deze vorm van hartfalen moeten omgaan zullen opgesteld worden door de 
werkgroep HFpEF van de NHI, waarvan Dr. Van Empel voorzitter is. 

Quote

“Als we de vrouwelijke vorm van hartfalen eerder herkennen,  
kunnen we de behandeling beter afstemmen  

op de behoefte van vrouwen”. 
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Titel van het onderzoek

•  Exploring the ‘scene of calamity’ to predict onset, progression and complications of 
atrial fibrillation.

Participanten: Prof. dr. H.J.G.M. Crijns, Drs. Manouk J.W. van Mourik en Dr. D.K. Linz.

Doel van het onderzoek

Deelnemers zijn personen die (1) reeds bekend zijn met (recent gediagnosticeerd) paroxysmaal atriumfibrilleren, met 
persistent atriumfibrilleren of idiopathisch atriumfibrilleren. In de retrospectieve analyses worden tevens patiënten 
geïncludeerd (2) welke nog geen boezemfibrilleren hebben bij aanvang van de studie maar dit ontwikkelen.

De diverse onderzoeken binnen dit project richten zich op het optimaliseren van de risicostratificatie van patiënten 
met (toekomstig) atriumfibrilleren. Hierbij belichten we diverse invalshoeken, van niet-invasieve imaging 
beeldvormende technieken tot patiëntperspectief. Binnen de indepth imaging richten we ons op de toegevoegde 
waarde van geavanceerde echocardiografie voor het in beeld brengen van de hartkamers en boezems. Nieuwe 
technieken zoals speckle-tracking echocardiografie (STE) en tissue velocity imaging (TVI), maken het mogelijk om de 
functionele kenmerken van zowel boezems als kamers in meer detail te kunnen analyseren. Hiermee kunnen subtiele 
veranderingen, bijvoorbeeld door ziekte, in een vroeg stadium zichtbaar gemaakt worden. Hoewel deze technieken 
steeds vaker worden gebruikt voor het beoordelen van de hartkamers (onderzoek 1-3), zullen wij ons daarnaast focussen 
op de boezems (‘the scene of calamity’) (onderzoek 4-5) en de nauwe onderlinge relaties, om atriumfibrilleren beter 
te begrijpen. Daarnaast hebben we deze onderzoeken uitgebreid naar het niveau van patiëntenzorg (onderzoek 6-7). 
Om uiteindelijk resultaten van deze en vele andere onderzoeken te kunnen implementeren in de dagelijkse zorg is het 
belangrijk om samenwerking tussen de patiënt, de huisarts en de cardioloog te optimaliseren. Enerzijds kijken we binnen 
deze onderzoeken naar hoe de patiënt zijn ziekte ervaart, de symptoombeleving. Anderzijds brengen we de wensen van 
patiënten en zorgverleners ten aanzien van (toekomstige) transmurale zorg in kaart, waarbij we ons tevens richten op het 
integreren van digitale applicaties.

Wat is er in de verslagperiode periode gerealiseerd?

Speckle-tracking echocardiografie (STE) is een van de gebruikte echotechnieken in de onderzoeken. Dit is een 
geavanceerde echocardiografische functie waarmee de functionele karakteristieken van de hartkamers worden 
beoordeeld. Hoewel het een nauwkeurige techniek is gebleken, blijven er nog vragen bestaan voor het gebruik bij patiënt 
met boezemfibrilleren. In het eerste onderzoek (onderzoek 1) hebben wij al kunnen aantonen dat STE nauwkeuriger 
de littekens van een doorgemaakt hartinfarct van de kamers opspoort dan alleen een visuele beoordeling (figuur 
1). In aansluiting daarop wordt momenteel onderzocht in hoeverre er sprake is van subklinische dysfunctie van de 
hartkamers bij patiënten met boezemfibrilleren (onderzoek 2). Hoewel het meten van strain in de linkerkamer veelvuldig 
is onderzocht bij patiënten in sinusritme, zijn er geen gegevens over deze metingen tijdens boezemfibrilleren. Wij 
onderzoeken wat de invloed is van dit hartritme is ten tijde van de meting op de uitkomst en betrouwbaarheid hiervan 
(onderzoek 3). Hiermee hopen we dat deze techniek ook bruikbaar wordt bij patiënten tijdens boezemfibrilleren.



30  HFL bestuursverslag 2019

Figuur 1. Voorbeeld strainanalyse van de linkerkamer middels STE (links). Kwantificatie maakt onderscheid tussen normaal en geïnfarceerd 
weefsel op basis van verminderde en vertraagde functie. In dit voorbeeld worden geïnfarceerde segmenten (helder rood gekleurd) geïndentificeerd 
(rechts), passend bij een inferoseptaal myocardinfarct bevestigd middels cardiale MRI.

Daarnaast zijn er diverse onderzoeken lopende gericht op het in beeld brengen van de boezems, daar waar de 
hartritmestoornis ontstaat. Hiervoor hebben wij twee technieken gebruikt, STE en tissue velocity imaging (TVI). In 
samenwerking met de afdeling Cardiologie van het UMCG hebben we de boezemfunctie onderzocht door middel van 
strainmetingen in een grote prospectieve observationele onderzoeksgroep (onderzoek 4). Voorlopige (eerste) resultaten 
laten zien dat de boezemfunctie nauw verbonden is met het risicoprofiel van de patiënt, hoe meer risicofactoren hoe 
slechter de boezemfunctie (figuur 2). Dit geeft mogelijk aanleiding voor een nauwkeurige analyse van de boezemfunctie 
in een vroeg stadium bij patiënten met boezemfibrilleren. Hoewel deze meting onafhankelijk blijk van de linkerkamer 
functie, wordt deze onderlinge samenhang tussen linkerboezem en linkerkamer ook verder bekeken in een van de 
eerder genoemde onderzoeken (onderzoek 2). Een andere gebruikte techniek is TVI. Met deze doppler-echocardiografie 
techniek kunnen tijdens boezemfibrilleren elektromechanische weefselkarakteristieken in beeld worden gebracht. In 
een eerder onderzoek hebben we laten zien dat bij het gebruik van amiodaron, een van de veelgebruikte antiaritmische 
medicijnen, specifieke elektromechanische veranderingen van de boezemwand kunnen worden gemeten (onderzoek 
5). Deze weefselkarakteristieken blijken voor aanvang van medicatie ook voorspellend voor de kans op succes bij 
het gebruik van dit medicijn. Beide technieken laten de toegevoegde waarde van de boezemfunctie zien. Daar waar 
risicofactoren een belangrijk invloed hebben op het gehele lichaam, is dit effect meetbaar in de boezems.

Wat zijn de plannen voor de komende periode?

De resultaten van bovengenoemde onderzoeken zullen in de komende periode verder worden uitgewerkt. Verdere 
details over de specifieke onderzoeken en een deel van de voorlopige resultaten zijn te vinden in de abstracts in de 
bijlagen. Daarnaast worden momenteel nog een tweetal onderzoeken opgezet waarin de patiënt als individu centraal 
staat. De patiënt neemt een centrale plek in het behandelplan, en is een belangrijke schakel in het behandelteam tussen 
de zorgverleners. 

In deze onderzoeken gaan wij enerzijds op zoek naar hoe de patiënt zijn aandoening en klachten ervaart (onderzoek 
6). Daarnaast willen wij ons verdiepen in de verwachtingen van de patiënt en van de zorgverleners (onderzoek 7), 
specifiek op het gebruik van digitale applicaties in de toekomst. Wij zijn van mening dat deze inzichten onmisbaar zijn 
voor het vertalen van onze eigen onderzoeksresultaten en die van vele andere, naar een effectieve (behandel)aanpak en 
uiteindelijk een positief effect voor de patiënt. Naar verwachting zullen deze onderzoeken medio 2020 van start gaan. 
Resultaten worden in 2021 verwacht.

Quote

‘Visualizing the invisible at the scene of  
calamity in atrial fibrillation.’
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Titel van het onderzoek

• Killer cellen tegen kanker 

Participanten: Prof. Dr. Gerard Bos, Dr. Wilfred Germeraad, Dr J. van Elssen Dr. Lotte Wieten 

Doel van het onderzoek 
In eerder onderzoek konden wij aantonen dat zogenaamde donor Natural Killer (NK) cellen muizen borstkanker kunnen 
genezen. Tevens lieten wij in een ander muizen model zien dat het geven van menselijke donor NK cellen een vertragend 
effect heeft op het ontwikkelen van menselijke beenmerg kanker (ziekte van Kahler). Om het effect van behandeling met 
NK cellen bij patiënten te kunnen onderzoeken zijn grote aantallen NK cellen nodig. Bovendien moeten deze NK cellen 
voldoende geactiveerd zijn om weerstand te bieden aan de remmende werking tumor omgeving. In het huidige project wordt 
onderzocht hoe we NK cellen dusdanig kunnen activeren dat ze optimaal in staat zijn om kanker cellen aan te vallen. 

Wat is er in de verslagperiode gerealiseerd? 
Om NK cellen te activeren hebben we in de loop der jaren verschillende strategieën ontwikkeld. De eerste is door middel 
van genetische modificatie waarbij we zogenaamde “CAR-NK cellen” genereren. CAR-NK cellen hebben een extra 
receptor op hun oppervlakte waardoor ze tumor cellen beter herkennen. In 2019 hebben wij de methodiek om deze CAR-
NK cellen te genereren verder geoptimaliseerd en hebben wij o.a. aangetoond dat statines het maken van deze cellen 
kunnen bevorderen (manuscript in voorbereiding). 

De tweede strategie is het combineren van NK cellen en antistoffen en wij toonden in eerder onderzoek al aan dat deze 
strategie werkt voor de ziekte van kahler. In 2019 hebben we, in een door ons opgezet kweek systeem, bij patiënten 
borstkanker cellen aangetoond dat ook voor borstkanker een antistof voor extra activatie van de NK cel kan zorgen. 
In 2019 heeft Femke Ehlers (promovendus op het killer cel project) een TEFAF fellowship gekregen om een half jaar 
onderzoek te doen op het lab van Prof. Coussens (Oregon Health and Science University, Portland, VS). Zij zal daar 
gebruik maken van een unieke technologie om heel gedetailleerd in kaart te brengen hoe NK cellen in de borstkanker 
omgeving eruitzien. Naar verwachting zal dit nieuwe aangrijpingspunten opleveren om de anti-tumor functie van NK 
cellen te optimaliseren. 

In 2019 hebben wij de door ons centrum gecoördineerde landelijke klinische studie afgerond waarbij patiënten 
een zogenaamde haploidentieke stamcel transplantatie krijgen (manuscript gesubmit). Dit is een speciale vorm 
van stamceltransplantatie waarbij NK cellen de kankercellen goed kunnen aanvallen. De studie toonde aan dat de 
behandeling niet superieur is ten opzichte van een gewone stamceltransplantatie. Daarnaast bleek dat de behandeling 
haalbaar en relatief veilig is en dat NK cellen met de juiste eigenschappen ontwikkelen vanuit de donor stamcellen. Op 
basis van deze data en onze eerdere preklinische data gaan wij in 2020 een studie voorbereiden waarbij de transplantatie 
gecombineerd zal worden met het geven van gekweekte NK cellen en een antistof. In eerder onderzoek hebben wij 
aangetoond dat Vitamine C een gunstig effect heeft op immuuncellen. Tevens toonden wij aan dat leukemie patiënten 
vaak een verlaagde Vitamine C spiegel hebben. Om te onderzoeken of deze patiënten baat zouden kunnen hebben 
bij het geven van extra Vitamine C, hebben wij eind 2019 een klinische studie geïnitieerd waarbij patiënten die een 
stamceltransplantatie ondergaan extra vitamine C toegediend krijgen. Naar verwachting zal Vitamine C een gunstig 
effect op aantallen en functie van immuuncellen na stamceltransplantatie hebben. 

Wat zijn de plannen voor de komende periode?
• Testen van de effectiviteit van de CAR-NK cellen 
• Vervolgstudies om de invloed van de remmende invloed van de tumor omgeving op te heffen 
• Vervolg Vitamince C studies 

Quote

“Killer cellen vallen kanker cellen aan, ons onderzoek is  
erop gericht om killer cellen dusdanig te activeren dat ze  

kanker cellen optimaal kunnen opruimen”. 
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Titel van het onderzoek

•  Niet-invasieve lymfeklierstadiëring van de oksel bij borstkankerpatiënten met behulp 
van de hybride PET-MRI scan

Participanten: K. de Mooij, PhD student; S. Samiei; PhD student; R. Granzier, PhD student; dr. T. Van Nijnatten;  
dr. M. Lobbes; dr. M. Smidt

Doel van het onderzoek

Jaarlijks wordt in Nederland bij ongeveer 15.000 vrouwen de diagnose borstkanker gesteld. 
De behandeling bestaat vaak uit verschillende onderdelen zoals een operatie, bestraling en systemische therapie. Door 
deze behandelingen en tevens door positieve invloeden van het landelijke bevolkingsonderzoek naar borstkanker is de 
afgelopen jaren de prognose van borstkankerpatiënten sterk verbeterd. Als gevolg hiervan is er meer aandacht voor 
bijwerkingen van de behandeling, bijvoorbeeld van de schildwachtklierprocedure. 
Deze operatie wordt uitgevoerd bij patiënten bij wie geen klinische verdenking is op uitzaaiingen in de oksel. Echter, 
de schildwachtklierprocedure is in 80% van de patiënten negatief, hetgeen betekent dat er geen uitzaaiing in de 
lymfeklier(en) gevonden wordt en de operatie dus feitelijk overbodig is. De schildwachtklierprocedure kan echter wel 
gepaard gaan met bijwerkingen, zoals lymfoedeem, arm- en schouderpijn, veranderd gevoel aan de binnenzijde van de 
bovenarm en schouderstijfheid. Momenteel is er geen beeldvormende techniek die lymfeklieruitzaaiingen in de oksel 
voor de operatie met zekerheid kan uitsluiten, waardoor de schildwachtklierprocedure dus (nog) niet veilig achterwege 
gelaten kan worden. Als we erin slagen een niet-invasieve manier, zoals een verbeterde beeldvormende techniek, te 
ontwikkelen om lymfeklieruitzaaiingen in de oksel uit te sluiten, dan kan de schildwachtklierprocedure veilig achterwege 
gelaten worden bij patiënten zonder lymfeklieruitzaaiingen. 

Wat is er in de verslagperiode gerealiseerd?

Momenteel focust onze onderzoeksgroep zich op de hybride PET-MRI scanner. Hierbij kan de anatomische 
nauwkeurigheid van het MRI-onderzoek gecombineerd worden met informatie over de stofwisseling van de lymfeklieren, 
zoals te bestuderen middels PET-onderzoek. Een eerdere pilotstudie van onze onderzoeksgroep met de hybride PET-
MRI scan toonde aan dat lymfeklieren in de oksel met de hybride PET-MRI scan goed kunnen worden afgebeeld. Dat is 
dan ook de reden dat wij twee jaar geleden met een validatiestudie zijn gestart na akkoord van de Medische Ethische 
Toetsingscommissie om bij 125 klinisch lymfeklier negatieve patiënten een hybride PET-MRI scan van de okselregio te 
verrichten. Op deze manier kunnen de resultaten van de hybride PET-MRI scan op een grotere groep patiënten worden 
bevestigd, waardoor in de toekomst patiënten wellicht geen schildwachtklierprocedure hoeven te ondergaan in geval 
van geen verdachte lymfklieren in de oksel volgens de hybride PET-MRI scan. De afgelopen periode zijn er veel patiënten 
geïncludeerd en gescand voor deze studie en momenteel zijn er circa 35 patiënten gescand.

Wat zijn de plannen voor de komende periode?

De komende periode zullen we doorgaan met het includeren van patiënten voor de validatiestudie, waarbij specifiek de 
okselregio met de hybride PET-MRI scan wordt onderzocht. 

Daarnaast zijn wij momenteel bezig om de studie vanuit Maastricht uit te breiden naar meerdere deelnemende 
ziekenhuizen in zowel het binnen- als buitenland. Zodoende kunnen er eerder 125 patiënten gescand worden waardoor 
de resultaten sneller bekend zullen worden. Inmiddels is het opstarten van dit onderzoek in twee ziekenhuizen in 
Edinburgh en Rotterdam in een vergevorderd stadium en zullen deze centra naar alle waarschijnlijkheid de eerste 
patiënten in 2020 includeren. 
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Dit alles om bij een positieve uitkomst van het onderzoek, de schildwachtklierprocedure te kunnen voorkomen bij 
klinisch lymfeklier negatieve patiënten, volgens de resultaten van de hybride PET-MRI scan.

Quote

”Gerichte PET-MRI is een nieuwe beeldvormende techniek die 
potentieel de schildwachtklierprocedure in de toekomst kan vervangen. Hierdoor wordt 

bij patiënten zonder uitzaaiingen in de lymfeklieren een - nu nog nodige maar in de 
toekomst - overbodige operatie met verhoogde kans op bijwerkingen voorkomen.”
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Titel van het onderzoek

•  De rol van voeding, voedingssupplementen en vitaminestatus bij aanhoudende 
vermoeidheid onder dikke darmkanker survivors in de EnCoRe prospectieve 
cohortstudie (00005739)

Participanten: Annaleen Koole, Matty Weijenberg, Martijn Bours, José Breedveld-Peters, Eline van Roekel, Jolanda 
Nelissen, IJmert Kant, Manon van Engeland, Stéphanie Breukink, Silvia Sanduleanu, Maryska Janssen-Heijnen, Jeroen 
Vogelaar, Michel Aquarius, Eric Keulen, Jan Stoot.

Doel van het onderzoek 

Het onderzoek richt zich op de longitudinale relatie tussen verschillende vitamines en de kwaliteit van leven van patiënten 
met dikke darmkanker. Er wordt gekeken naar het gebruik van voedingssupplementen, de inname van vitamines via de 
voeding en bloedwaardes van vitamine B en D, en hoe deze tot 2 jaar na de behandeling gerelateerd zijn aan specifieke 
klachten zoals vermoeidheid. Het onderzoek maakt deel uit van de EnCoRe-studie, een prospectieve cohortstudie in 
Limburg, en maakt daarnaast ook gebruik van internationaal verzamelde gegevens van soortgelijke studies bij overlevers 
van dikke darmkanker in o.a. Duitsland.

Wat is er in de verslagperiode gerealiseerd? 

In het jaar 2019 zijn er 68 nieuwe patiënten met dikkedarm kanker geïncludeerd in de EnCoRe-studie. Dit brengt het totale 
aantal studiedeelnemers op 593.

In het kader van het huidige project zijn het afgelopen jaar analyses gedaan naar de longitudinale relatie tussen vitamine 
D en verschillende aspecten van kwaliteit van leven, vanaf de diagnose tot 2 jaar na afloop van de behandeling. Het gebruik 
van vitamine D supplementen wordt landelijk geadviseerd voor vrouwen vanaf 50 jaar en mannen vanaf 70 jaar ten behoeve 
van de botgezondheid. De resultaten van ons onderzoek lieten zien dat 45% van de deelnemers vitamine D deficiënt zijn 
bij diagnose. Ook vonden we dat deelnemers met een hogere vitamine D status een betere kwaliteit van leven en minder 
vermoeidheid rapporteerden. We zagen geen relatie met vitamine D supplementgebruik of inname via de voeding. We 
kunnen op basis van onze resultaten niet concluderen dat alle dikke darmkanker patiënten vitamine D supplementen 
moeten gebruiken, maar wel blijkt dat het van belang is dat patiënten op de hoogte zijn van de geldende richtlijnen en dat 
de vitamine D status van patiënten gemonitord wordt door zorgprofessionals. Het artikel behorende bij deze analyses zal 
begin 2020 gepubliceerd worden.

Verder is het afgelopen jaar gewerkt aan analyses naar folaat en andere B vitamines en de relatie met kwaliteit van leven. 
Uit eerder onderzoek blijkt dat folaat en andere B vitamines een rol spelen bij het ontstaan en verloop van darmkanker en 
ook gerelateerd zijn aan bijvoorbeeld cognitief functioneren en vermoeidheid. Onze analyses worden uitgevoerd binnen 
een internationaal samenwerkingsverband waarbij naast gegevens van de EnCoRe-studie ook gegevens gebruikt worden 
van 2 andere (internationale) cohorten. Er is de afgelopen periode gewerkt aan het samenvoegen van deze gegevens in 
een database en de komende maanden zal het bijbehorende artikel afgerond worden en ter publicatie worden aangeboden 
aan een wetenschappelijk tijdschrift. 

Het afgelopen jaar is het eerdere artikel over de evaluatie van de voedselfrequentievragenlijst die binnen de EnCoRe-
studie gebruikt wordt, gepubliceerd: https://doi.org/10.1016/j.jand.2019.09.008. 
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Ook zijn de volgende artikelen gepubliceerd waarbij het Kankeronderzoekfonds Limburg vermeld wordt omdat er een 
bijdrage is geleverd aan het tot stand komen van de follow-up metingen van deelnemers aan de EnCoRe-studie:

-  Geijsen AJMR, et al. Colorectal cancers survivors’ adherence to lifestyle recommendations and cross-sectional 
associations with health-related quality of life. Br J Nutr. 2018 Jul;120(2):188-197. https://doi.org/10.1002/ijc.32666. 

-  Breedveld-Peters JJL, et al. The impact of participation restrictions on everyday life in long-term colorectal cancer 
survivors in the EnCoRe study: A mixed-method study. Eur J Oncol Nurs. 2020. https://doi.org/10.1016/j.ejon.2020.101724. 

-  Kiblawi R, et al. One-carbon metabolites, B-vitamins and associations with systemic inflammation and angiogenesis 
biomarkers among colorectal cancer patients: results from the ColoCare Study. Br J Nutr. 2020. https://doi.org/10.1017/
S0007114520000422. 

Wat zijn de plannen voor de komende periode?

De komende periode staat in het teken van afronding. Het artikel over de analyses naar folaat en andere B vitamines in 
relatie tot kwaliteit van leven zal worden afgerond en ingediend bij een wetenschappelijk tijdschrift. Verder zal, gezien de 
naderende einddatum van het project, het overkoepelende proefschrift worden geschreven en worden ingeleverd.

Quote

“Vitamine D lijkt gunstig te zijn voor een betere kwaliteit van leven bij patiënten met dikke 
darmkanker. In een volgende stap zijn interventiestudies nodig om de specifieke gunstige 

effecten van vitamine D suppletie na dikkedarmkanker verder te onderzoeken.”
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Titel van het onderzoek

•  Herstel van gevoel in de gereconstrueerde borst.

Participanten: Dr. Stefania Tuinder, Drs. Ennie Bijkerk, Drs. Hansje Smeele, Bjorn Jennekens, Dr. Jop Beugels,  
Prof. Dr. René van der Hulst.

Doel van het onderzoek 

Door betere diagnostiek en betere behandeling stijgen zowel de incidentie- als de overlevingscijfers van borstkanker. 
Een belangrijke bouwsteen in de behandeling van borstkanker is het amputeren van de borst. Daarnaast ondergaat een 
gezonde groep vrouwen een preventieve borstamputatie omdat zij genetisch een hogere kans hebben op het ontwikkelen 
van borstkanker. Door vroege diagnostiek en de ontdekking van genetische afwijkingen wordt de groep vrouwen die 
borstamputaties ondergaat steeds groter en ook steeds jonger. Hierdoor leven zij langer met de gevolgen van een 
borstamputatie. Om niet te hoeven ervaren hoe het is om geen borsten te hebben, ondergaat ongeveer 25% een directe 
reconstructie, welke in dezelfde operatie plaatsvindt als het verwijderen van de borst. Dit kan met siliconen implantaten 
of met eigen weefsel (autologe borstreconstructie), van bijvoorbeeld uit de buik (DIEP-lap). Het is bewezen dat een 
succesvolle borstreconstructie positief bijdraagt aan de kwaliteit van leven. Waar het succes van een borstreconstructie 
voorheen vooral gebaseerd werd op de cosmetische resultaten, worden de functionele aspecten steeds belangrijker. 
Een van deze functionele aspecten is het gevoel in de borst, waarvan het belang benadrukt wordt door in de literatuur 
beschreven casus over temperatuur- en mechanische schade aan de gereconstrueerde borst, doordat de beschermende 
functie van de huid verloren is gegaan. Om het gevoel en de beschermende functie in de gereconstrueerde borst zo veel 
mogelijk te behouden of te verbeteren, kan bij een autologe borstreconstructie microchirurgisch een gevoelszenuw uit de 
buik aangesloten worden op een gevoelszenuw uit de borst. Recent heeft onze onderzoeksgroep met voorlopende studies 
aangetoond dat met het aansluiten van een gevoelszenuw het gevoel in de borst daadwerkelijk verbetert en ook zorgt voor 
een betere kwaliteit van leven. Echter is een groter onderzoek nodig om onze resultaten en vermoedens te bevestigen.

Wat is er in de verslagperiode gerealiseerd? 

Daarom zijn wij in juli 2019 gestart met een loting-studie (DBR-NERVES trial), waarbij vrouwen 50% kans hebben op het 
krijgen van de zenuwaansluiting bij hun DIEP-lap borstreconstructie. De kracht van deze studieopzet zit hem in de loting 
en het dubbel-geblindeerde aspect: zowel de patiënte als de onderzoeker die de gevoelsmetingen uitvoert, weten niet 
of de patiënt de zenuwaansluiting heeft gehad. Dit geldt totdat de studie is afgelopen en neemt een mogelijk placebo-
effect weg. In deze studie wordt gekeken naar het effect van het aansluiten van de gevoelszenuw op het gevoel van de 
gereconstrueerde borst en wat dit voor invloed heeft op de kwaliteit van leven van vrouwen die een borstreconstructie 
middels een DIEP-lap hebben ondergaan. 

Wat zijn de plannen voor de komende periode?

De komende periode wordt de effectiviteit van een zenuwaansluiting bij een DIEP-lapborstreconstructie op de kwaliteit van 
leven onderzocht in de DBR-NERVES trial. 

Het onderzoek is pas net van start en zal 4 jaar duren. Als uit de DBR-NERVES trial blijkt dat de zenuwaansluiting het 
gevoel in de gereconstrueerde borst en daarmee de kwaliteit van leven verbetert, kan de techniek worden aangeboden 
voor alle vrouwen die een borstreconstructie met eigen weefsel ondergaan. 
Daarnaast willen wij als groep ook graag de invloed onderzoeken op het brein: wat doet het verliezen van een borst, het 
reconstrueren van een borst (met en zonder zenuwaansluiting) op hersenniveau? Hiervoor is een speciale MRI-unit nodig, 
die gelukkig beschikbaar is in Maastricht, maar erg duur is om te gebruiken en wij dus extra financiering voor zoeken. 

Quote

dr. Stefania Tuinder: “ 
 

Pijn is niet fijn, maar bij ons onderzoek 
zijn we er blij mee…”



HFL bestuursverslag 2019 37  

Titel van het onderzoek

•  Optimaliseren van immuun stimulatie van radiotherapie met protonentherapie versus 
fotontherapie bij patiënten met stadium III niet-kleincellige longkanker

Participanten: Prof. Dr. Dirk De Ruysscher, Dr. Lizza Hendriks, Prof. Dr. Marc Vooijs, Prof. Abhishek Garg, 
Drs. Rianne Vaes

Doel van het onderzoek 

Immuuntherapie verbetert de overleving van patiënten met stadium III niet-kleincellige longkanker (NSCLC) bij toediening 
na chemotherapie en radiotherapie. Radiotherapie met fotonen veroorzaakt immunologische veranderingen, maar het is 
onbekend welke deze zijn na protonentherapie, die volstrekt andere DNA-schade veroorzaakt dan fotonen. In deze studie 
onderzoeken wij de immunologische veranderingen van fotonen versus protonen bestraling gevolgd door immuuntherapie 
in patiënten met stadium III NSCLC. Het doel is om de optimale immuun stimulatie te bepalen waarmee in de toekomst 
individuele immunologische behandelstrategieën kunnen worden opgezet. Het identificeren van de effecten van 
behandeling op immuun cellen en de functionele consequenties hiervan is hiervoor essentieel. 

Wat is er in de verslagperiode gerealiseerd? 

In een recente exploratieve studie hebben wij laten zien dat patiënten die bestraald zijn met fotonen een verlaagde NK- 
en T-cel activiteit hebben. Functionele testen met serum van deze patiënten wijzen op een sterke onderdrukking van 
het immuunsysteem. Hoewel deze patiënten zijn bestraald met fotonen, hetgeen dat immunologische veranderingen 
veroorzaakt, wijzen deze resultaten op de afwezigheid van een systemisch functionele immuun stimulatie. 

In een vervolgstudie gaan wij de immunologische veranderingen van fotonen versus protonen bestraling gevolgd door 
immuuntherapie in patiënten met stadium III NSCLC onderzoeken. In november 2019 is dit project gehonoreerd door 
KankerOnderzoekFonds Limburg. 

Wat zijn de plannen voor de komende periode?

Wij zijn reeds gestart met het opstellen van een onderzoeksprotocol voor het verkrijgen van toestemming van de medisch 
ethische toetsingscommissie. We verwachten in Q4 te kunnen starten met de inclusie van patiënten voor de desbetreffende 
studie. Tijdens de behandeling zal op vooraf vastgestelde tijdspunten bij de patiënt bloed worden afgenomen. Deze 
bloedsamples zullen in een later stadium van deze studie worden onderzocht op verschillen in circulerende immuun-
gerelateerde factoren en de functionele effecten daarvan op immuun cellen. 

Parallel aan de opstartfase van deze klinische studie gaan wij het directe effect van radiotherapie op longtumor 
organoïden onderzoeken. Tumor organoïden zijn driedimensionale stamcelkweken waarvan de structurele en functionele 
eigenschappen van de oorspronkelijke tumor behouden blijven. Door deze tumor organoïden te bestralen kunnen we 
onderzoeken 1) welke factoren door de tumor worden uitgescheiden en 2) welke functionele effecten deze factoren hebben 
op immuun cellen. 

Quote 

‘Beliefs do not change facts.  
Facts should change beliefs’.
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Titel van het onderzoek

•  Prognosis REnal CancEr and Detection (PRECEDE): Enhancing diagnosis and  
risk-stratification of renal cell carcinoma

Participanten: Dr. K.M. Smits, Dr. J.G. van Roermund, Dr. M.J. Aarts, Dr. L.J. Schouten, Dr. E. Oosterwijk, 
Drs. K. Lommen.

Doel van het onderzoek 

Jaarlijks worden er bijna 3000 nieuwe gevallen van nierkanker gediagnosticeerd in Nederland. Ongeveer de helft van 
de mensen met nierkanker ervaart geen symptomen, en vaak worden tumoren per toeval gediagnosticeerd tijdens 
beeldvorming bedoeld voor andere klachten of pas in een laat stadium, als klachten wel optreden. Nierkanker in 
een vergevorderd stadium, met uitzaaiingen, gaat gepaard met lage overlevingscijfers. Voor het verbeteren van de 
vooruitzichten bij nierkanker is het van belang om de diagnostiek van nierkanker te verbeteren en nierkanker met 
een ongunstig beloop eerder te herkennen. De laatste jaren worden door de toename in het gebruik van medische 
beeldvorming (echo, CT scan etc.), steeds vaker per toeval kleine gezwellen gediagnosticeerd in de nier. Op basis 
van de huidige beeldvorming is het erg moeilijk om vooraf het onderscheid te maken tussen een goedaardig en een 
kwaadaardig gezwel, en het huidige beleid is in de meeste gevallen een operatieve (gedeeltelijke) verwijdering van de 
nier. Achteraf blijkt echter slechts een deel van deze kleine gezwellen daadwerkelijk kwaadaardig te zijn.

In ons onderzoek gaan wij op zoek naar nieuwe specifieke biomarkers voor nierkanker die gemeten kunnen worden 
in de urine van patiënten. Het doel hiervan is om de huidige manier van diagnosticeren van nierkanker op een 
patiëntvriendelijke manier te verbeteren waardoor nierkanker makkelijker te herkennen is, en vooraf een beter 
onderscheid te maken is tussen een goed- en een kwaadaardig gezwel. 

Wat is er in de verslagperiode gerealiseerd? 

Door de financiële steun van Kankeronderzoeksfonds Limburg hebben wij ook in 2019 weer een heel aantal zaken 
kunnen realiseren. In 2018 hebben we, samen met een bioinformaticus, 10 nieuwe biomarkers geïdentificeerd in een 
publieke dataset (the Cancer Genome Atlas) die nog niet eerder waren bestudeerd in nierkanker. In 2019 hebben we 
de technieken geoptimaliseerd om deze DNA biomarkers te kunnen bestuderen in nierkanker. Na optimalisatie van 
de technieken hebben we deze markers bestudeerd in ruim 150 weefsels, waaronder nierkanker weefsel en gezond 
nierweefsel. Een aantal van de bestudeerde markers leverde veelbelovende resultaten op; met deze markers kunnen 
we weer aan de slag om deze verder te ontwikkelen. We hebben daarom in de afgelopen periode ook verschillende 
technieken getest om deze markers te meten, om te ontdekken welke techniek het beste bij onze toepassing past.

Voor de urine studie zijn we in 2018 gestart met de eerste experimenten uitgevoerd om DNA isolatie uit urine te 
optimaliseren. In totaal zijn zes verschillende manieren om DNA uit urine te halen, vergeleken en is uiteindelijk de beste 
manier, met de hoogste DNA opbrengst van hoge kwaliteit, gekozen voor verder gebruik binnen het project. In 2019 zijn 
we verder gegaan met het optimaliseren van de protocollen voor de experimenten in urine. 

Hiervoor hebben we verschillende opslag- en preservatieprotocollen onderzocht en vergeleken en uiteindelijk de beste 
manier, waarbij het DNA het meest stabiel kan worden bewaard gedurende langere tijd, gekozen voor verder gebruik 
binnen het project. 

Naast uitgebreide experimenten in weefsel en urine, hebben we in 2019, in overleg met het gehele projectteam, een 
aanvraag geschreven voor de medisch-ethische commissie (METC), voor het verkrijgen van toestemming voor het 
starten van een prospectieve urine biobank binnen het Maastricht Universitair Medisch Centrum. 
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Na het beantwoorden van een aantal vragen van de METC hebben we uiteindelijk eind 2019 toestemming gekregen 
van de METC voor het starten van deze biobank. Kort daarna volgde de toestemming van de Raad van Bestuur van het 
Maastricht Universitair Medisch Centrum. 

Wat zijn de plannen voor de komende periode?

Er zijn uitgebreide plannen gemaakt voor het komende jaar. Als eerste moeten de nieuwe DNA biomarkers, die we 
geïdentificeerd hebben in een publieke dataset, en al bestudeerd hebben in een eerste set weefsels, verder onderzocht 
worden in materiaal van patiënten. In eerste instantie betreft dit een volgende weefsel serie, deze gegevens kunnen we 
gebruiken om een voorselectie te doen omdat we alleen de allerbeste DNA biomarkers uiteindelijk willen testen in urine. 
Daarnaast zullen we starten met het bestuderen van de beste DNA biomarkers in urine van patiënten. Deze urine zullen 
we in eerste instantie verkrijgen via leden van ons projectteam, maar 2020 is ook het jaar dat we zullen gaan starten met 
de urine biobank in het Maastricht Universitair Medisch Centrum! Voordat we kunnen starten betekent dit echter eerst 
dat we uitgebreid moeten nadenken en bediscussiëren over de logistiek van deze biobank. Daarom gaan we eerst om 
tafel met alle betrokkenen van de polikliniek Urologie, en de biobank, om een werkprotocol te schrijven voor de biobank. 
Als dit gereed is, en besproken met alle partijen, zal gestart worden met de Maastrichtse Urine Biobank!

Quote

“Voor het ontwikkelen van patiëntvriendelijke biomarkers in urine,  
hebben we heel veel urine-monsters nodig.  

De start van de Maastrichtse Urine biobank is daarom een belangrijke stap!”



40  HFL bestuursverslag 2019

 

Titel onderzoek: 

• MijnBreincoach

Participanten: Prof. dr. Frans Verhey, prof. dr. Marjolein de Vugt, dr. Martin van Boxtel, dr. Sebastian Köhler, drs. Irene 
Heger, dr. Kay Deckers

Het aantal mensen met dementie neemt snel toe, omdat we allemaal steeds ouder worden. In Nederland zijn er volgens 
Alzheimer Nederland op dit moment ongeveer 280.000 mensen met dementie. Dit aantal zal oplopen tot meer dan een 
half miljoen mensen met dementie in 2040. Er is op dit moment helaas geen behandeling mogelijk voor dementie. De 
laatste jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor hoe dementie te voorkomen is. Onderzoek heeft laten zien dat 
een ongezonde leefstijl verantwoordelijk lijkt te zijn voor maar liefst 30-35% van het aantal gevallen van dementie in de 
wereld. Het is daarom belangrijk om vroeg in het leven te kiezen voor een gezonde leefstijl.

Doel van het onderzoek

Uit recent onderzoek van Alzheimer Centrum Limburg blijkt dat meer dan de helft van de Limburgers tussen de 40 
en 75 jaar niet bewust is van een relatie tussen leefstijl en de kans op het krijgen van dementie. Het doel van het 
MijnBreincoach project is daarom om alle Limburgers tussen de 40 en 75 jaar meer bewust te maken van de relatie 
tussen leefstijl en de gezondheid van hun hersenen. Tevens willen we mensen op een positieve manier motiveren om 
kleine en haalbare stappen te zetten naar een gezondere leefstijl en dus gezondere hersenen. 

Wat is in verslagperiode gerealiseerd?

Tijdens de laatste campagneweek, de nationale eHealth-week (21-25 januari 2019), werden er diverse activiteiten in 
Limburg georganiseerd om een laatste keer risicoreductie van dementie onder de aandacht te brengen. Zo werd er 
een megabrein van de Hersenstichting opgezet in de serrehal van het Maastricht UMC+, was er een speciale actie 
onder alle Maastrichtse apotheken waarbij medicijnzakken in de campagnestijl werden verspreid, en er werden diverse 
publiekslezingen verzorgd (o.a. Maastricht, Voerendaal, Vaals, Brunssum, Landgraaf en Venlo).

Met ondersteuning van de GGD Zuid Limburg en de Gemeente Roermond heeft in februari 2019 de wetenschappelijk 
eindmeting (digitale vragenlijst) plaatsgevonden onder 600 deelnemers om het effect van de campagne in beeld 
te brengen. Op maandag 11 maart 2019 is de campagne feestelijk afgerond met een eindsymposium in de 
Statenzaal van het Gouvernement te Maastricht. Tijdens dit drukbezochte symposium werden de resultaten van de 
campagne gepresenteerd. Limburgers die van de campagne gehoord hadden lieten een duidelijke toename in het 
“hersenbewustzijn” zien.

Vanaf de lancering van de campagne in maart 2018 hebben ruim 140 instellingen (o.a. gemeenten, sportclubs, 
musea, ziekenhuizen, supermarkten) zich als “vriend” bij de campagne aangesloten. Verder hebben bijna 12.000 
mensen de MijnBreincoach app gedownload. Tijdens de campagne zijn er meer dan 35.000 campagnefolders en 1000 
campagneposters verspreid over Limburg. 

Verder hingen de campagneposters in meer dan 400 Limburgse bushokjes. Daarnaast zijn er meer dan 50 activiteiten 
georganiseerd door het campagneteam (o.a. workshops, publiekslezingen). De campagne en de app hebben 
ruimschoots de landelijke (o.a. EditieNL RTL4) en regionale (o.a. Limburger, L1, 1Limburg) media gehaald. Verder zijn 
er verschillende gesprekken gevoerd met externe partijen over de mogelijkheden om (onderdelen van) de campagne te 
adopteren (o.a. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Deense Alzheimer-organisatie).
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Het project is officieel geëindigd in april 2019. Een overzicht van de activiteiten en de campagne rond MijnBreincoach is 
te vinden op de website www.wezijnzelfhetmedicijn.nl.

Quote

“Mensen weten vaak wat goed voor ze is, maar ze missen meestal de drive om leefstijl 
veranderingen te kunnen volhouden. Juist het motiveren van de mensen en het stellen van 
reële doelen is een belangrijk onderdeel van het proces. Het is een kwestie van patronen 

doorbreken. Iets dat niet altijd even gemakkelijk is.“
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Titel van het onderzoek

• Op zoek naar de eerste hersenveranderingen van de ziekte van Alzheimer.

Participanten: Dr. Heidi Jacobs, prof. dr. Frans Verhey, e.a.

Doel van het onderzoek

Het aantal mensen met dementie neemt snel toe. De oorzaak van de ziekte van Alzheimer wordt gelinkt aan de 
ophoping van twee giftige eiwitten in de hersenen. Deze eiwitten zijn reeds te zien 20-30 jaar voordat een diagnose 
gesteld wordt. Het Alzheimer Center Limburg heeft nieuwe beeldvormende methoden (MRI) ontwikkeld waarmee we 
het kleine gebiedje waar de eerste eiwitten zich opstappelen te bestuderen. Het doel van dit project is te ontdekken 
wanneer precies de eerste hersenveranderingen van de ziekte van Alzheimer zich voordoen en welke persoonlijke of 
levensstijlfactoren hier een invloed op hebben. 

Wat is in verslagperiode gerealiseerd?

Afgelopen jaar hebben we succesvol vele mensen kunnen contacteren en hebben we de inclusie van gezonde 
deelnemers voortgezet. Door middel van verschillende interviews met Dr. Jacobs in lokale bladen, mede mogelijk 
gemaakt door de Health Foundation Limburg, hebben vele vrijwilligers zich aangemeld voor deelname aan onze studie. 
Hieruit hebben we op het moment 100 deelnemers geïncludeerd en uitgenodigd voor de eerste visite. Daarnaast hebben 
we tijdens de wereld Alzheimer week met hulp van de Health Foundation Limburg een presentatie gegeven over ons 
project voor klanten van ING private banking waardoor ons onderzoek breed onder de aandacht staat. 

Wat zijn de plannen voor de komende periode?

Het komend jaar zullen we verder doorpakken met als doel uiteindelijk 160 gezonde mensen te includeren tussen de 
30-95 jaar. De focus zal in de komende periode zich vooral richten op de 30 tot 50-jarige en de mensen ouder dan 80. Al 
deze mensen zullen we uitnodigen om cognitieve testen ondergaan, vragenlijsten rond levensstijl invullen en bloed laten 
prikken. Ook zullen alle vrijwilligers deelnemen aan een gespecialiseerde MRI-scan.

Quote

“De ziekte van Alzheimer begint vroeger dan we dachten, waarschijnlijk 20-30 jaar voor de 
eerste symptomen. Met geavanceerde beeldvormende technieken kunnen we nu de allereerste 

hersenveranderingen opsporen. Deze informatie is cruciaal om straks tijdig deze ziekte te 
vertragen en mogelijk te voorkomen.” 
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Titel onderzoek: 

• Adoptieproject Jong adopteert Oud

Participanten: Dr. Fania Dassen, dr. Niels Jansen projectuitvoerder, drs. Stevie Hendriks projectuitvoerder,  
prof. dr. Marjolein de Vugt Projectleider en prof. dr. Frans Verhey

Doel van het onderzoek

Het adoptieproject is ontwikkeld door Alzheimer Centrum Limburg van het Maastricht UMC+. Binnen het Adoptieproject 
- ook wel “Jong adopteert Oud” genoemd - worden jonge en oude generaties en leefwerelden bij elkaar gebracht. 
Leerlingen van groep 7 en 8 van diverse basisscholen ontvangen een gastles over dementie, alvorens ze structureel 
in kleine groepjes op bezoek gaan bij ouderen met dementie die niet meer zelfstandig kunnen wonen en om die reden 
in een zorgcentrum verblijven. Tijdens de bezoeken ondernemen ze samen alledaagse activiteiten zoals een spelletje 
spelen, de krant (voor)lezen of een wandeling maken. 

Dit project heeft tot doel: 
1)  kinderen kennis te laten maken met de leefwereld van mensen met dementie en ze te leren hoe ze ermee kunnen 

omgaan, om zo bij te dragen aan een dementievriendelijke samenleving; 
2) het taboe rondom dementie te doorbreken; 
3) het welbevinden van ouderen met dementie in een zorgcentrum te verbeteren. 

Sinds 1 oktober 2018 is Alzheimer Nederland mede-eigenaar van het Adoptieproject geworden, en in samenwerking met 
hun grote bestand aan voorlichters zijn we bezig om we het project verder over het land uit te rollen.

Wat is er in verslagperiode gerealiseerd?

Het project wordt in het huidige schooljaar 2019-2020 wederom op vijftien basisscholen in Zuid-Limburg uitgevoerd. 
Voor de zomer werd er geïnventariseerd of er behoefte was aan een onderlinge evaluatie van het schooljaar 2018-2019, 
en vervolgens werd na de zomervakantie de gastles dementie aan de nieuwe groepen 7 en/of 8 verzorgd. Ook werd de 
gastles op enkele scholen in aangepaste vorm aan de lagere groepen gegeven.
Er zijn weer 4 nieuwe koppelingen van zorgcentrum en basisschool gevormd en van start gegaan. Het uitvoerende team 
is uitgebreid met 2 medewerkers van ACL, zodat de gastlessen hier in de regio door meerdere personen gegeven kunnen 
worden. 

Op 28 maart 2019 vierden we ons 10-jarig jubileum met basisschool Anne Frank en zorginstelling La Valence in 
Maastricht. Overdag was er een feestelijke bijeenkomst van bewoners en leerlingen, en in de avond hadden we een 
jubileumviering met (oud-)deelnemers en (oud-)betrokkenen, waarbij we terugblikten op 10 jaar adoptieproject en 
vooruitkeken naar de toekomst. Hier verscheen een artikel over in De Limburger, online op Thuis in Maastricht en er 
werd een filmpje over gemaakt door MosaLira-tv. Ook hebben we ons samen met Alzheimer Nederland ingezet om een 
aflevering van het Jeugdjournaal aan het project ten het jubileum te weiden, maar helaas is er uiteindelijk niet voor 
gekozen om ons project op te nemen. 

In 2019 zijn we verder gegaan met de uitvoerende fase (implementatie van het Adoptieproject over rest van het land). 
Het project is opgenomen op het online Vrijwilligersplein van Alzheimer Nederland en er is een vacature door Alzheimer 
Nederland verspreid om actief nieuwe vrijwilligers Adoptieproject te werven. Op maandag 21 oktober was er op het 
hoofdkantoor van Alzheimer Nederland in Amersfoort wederom een voorlichting voor nieuwe vrijwilligers Adoptieproject. 
Hierbij waren ook alle regio-coördinatoren van Alzheimer Nederland aanwezig. Zij zullen het project nu actief gaan 
promoten bij de afdelingsbesturen in hun regio, en zo zullen er diverse nieuwe koppelingen ontstaan in de rest van het 
land.
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Wat zijn de plannen voor de komende periode?

Op dinsdag 24 maart is er wederom een bijeenkomst voor nieuwe vrijwilligers georganiseerd in Amersfoort. Hierbij 
zullen ook personen van vergelijkbare initiatieven in het land aanwezig zijn, om te zien wat we voor elkaar kunnen 
betekenen. Ook zal er op zaterdag 6 juni op de landelijke Vrijwilligers dag van Alzheimer Nederland aandacht worden 
besteed aan het project, om zo hopelijk nieuwe vrijwilligers te werven. Op Wereld Alzheimer Dag (21 november) is het 
thema Jong en Oud door Alzheimer Nederlands gekozen en zullen we een leuke actie bedenken voor onze deelnemende 
scholen en zorginstellingen om zo het project in het zonnetje zetten. We hopen door deze acties en onze duurzame 
samenwerking met Alzheimer Nederland volgend jaar nog meer basisscholen en zorginstellingen te koppelen. 

Quote 

“Ik draag het project een zeer warm hart toe.  
Als ik zie, wat het voor onze bewoners betekent, maar ook hoe de kinderen reageren.  

Gewoonweg geweldig om te zien. Mensen, die normaal niet uit bed komen, maar die als de 
kinderen er zijn met gemak uit bed komen. Lachende gezichten. Leven in de brouwerij.  

De kinderen zorgen voor een glimlach op het gezicht van onze bewoners. Ze zorgen er voor,  
dat de zon weer in ons huis en in de harten van onze bewoners schijnt. En als ik zie hoe 

de kinderen met situaties omgaan, die ze niet gewend zijn, zo ongedwongen, natuurlijk en 
hartelijk. Een plezier om naar te kijken.”
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Titel van het onderzoek

• Gepersonaliseerde criteria voor de ziekte van Alzheimer
	 	Diagnostische	en	prognostische	waarde	van	biomarkers	in	vroege	stadia	van	de	ziekte	van	Alzheimer

Participanten: Dr. Stephanie Vos, dr. Inez Ramakers, dr. Pieter Jelle Visser, prof. dr. Frans Verhey.

Doel van het onderzoek

De ziekte van Alzheimer kan tegenwoordig al in een vroeg stadium worden vastgesteld door middel van zogeheten 
bio markers. Voor de ziekte van Alzheimer zijn dit bepaalde eiwitten in het hersenvocht en de krimp van specifieke 
hersendelen op een scan. Echter bij mensen van middelbare en oudere leeftijd spelen ook vasculaire problemen een 
belangrijke rol voor hersengezondheid. Zo is bekend dat hoge bloeddruk, diabetes,
overgewicht en roken slecht zijn voor de bloedvaten en hierdoor ook de hersengezondheid kunnen beïnvloeden. Het 
is echter nog onduidelijk hoe deze vasculaire problemen samenhangen met de ziekte van Alzheimer en hoe beide 
ziekteprocessen elkaar beïnvloeden. In dit onderzoek willen we bestuderen hoe de ziekte van Alzheimer en vasculaire 
problemen elkaar beïnvloeden. Omdat iedere patiënt uniek is, willen we tot een persoonlijk model komen om diagnostiek 
en beloop vast te stellen bij geheugenpoli patiënten.

Wat is in verslagperiode gerealiseerd?

Na de start van het project hebben we in overleg met de geheugenpoli in Aken, waarmee in dit project samengewerkt 
zal worden, de relevante variabelen en patiëntenpopulatie geselecteerd uit ons geheugenpoli databestand en deze 
klaargemaakt voor data analyses. Daarnaast hebben we vasculaire schade op hersenscans gemeten. Met steun van de 
Health Foundation Limburg heeft Dr. Vos ook een interview gehad voor het Limburgs Dagblad. 

Wat zijn de plannen voor de komende periode?

De komende periode gaan we verder met de laatste metingen van vasculaire schade op scans en zullen we de data van 
beide geheugenpoli’s samenbrengen. Er zal dan in een eerste fase gekeken worden hoe vasculaire schade is op basis 
van risico factoren, ziektes, en pathologie het best gedefinieerd kan worden. Vervolgens zal bestudeerd worden hoe 
vasculaire schade samenhangt met bio markers voor de ziekte van Alzheimer en cognitief beloop.

Quote

“Niet iedereen met de ziekte van Alzheimer vertoont dezelfde symptomen of onderliggende 
pathologie. Dit vergt ook een aangepaste gepersonaliseerde zorg. Het voorgestelde project zal 

bijdragen aan een beter begrip van de belangrijkste onderliggende processen van de ziekte 
van Alzheimer, het klinische beloop van de vroege fases van de ziekte, en de rol van vasculaire 

problematiek bij deze mensen in het ziekteproces.” 



46  HFL bestuursverslag 2019

Titel onderzoek

• @ease

Participanten: drs. S. Leijdesdorff MSc en  
prof. dr. T. van Amelsvoort 
 
Doel van het onderzoek

Wat is @ease?
Bij @ease kunnen jongeren tussen 12 en 25 jaar spontaan 
binnenlopen om te praten over hun zorgen: zonder 
wachtlijst, gratis en anoniem. Getrainde jonge vrijwilligers 
en professionals staan voor ze klaar. Simpelweg door er te 
zijn en te luisteren! En als het nodig is, helpen we de juiste zorg buiten @ease te vinden. Bij @ease behandelen we niet! 
We luisteren naar jongeren en kunnen in overleg gebruik maken van een kortdurende oplossingsgerichte werkwijze (in 
tegenstelling tot probleemgerichte of klachtgerichte therapie) om jongeren te motiveren te werken aan hun problemen. 
Jongeren bepalen zelf wanneer zij in het @ease centrum langs willen komen, en hoeveel tijd er tussen hun bezoeken 
in zit. Er is geen maximum aantal contacten. Een jongere die al in zorg is kan blijven langskomen voor gesprekken. 
Lotgenotencontact kan spontaan ontstaan in de @ease centra waar jongeren elkaar treffen en spreken. Indien de 
psychische klachten complexer zijn, vormt @ease een brugfunctie naar instanties in de omgeving. Indien gewenst maakt 
de @ease medewerker samen met de jongere de afspraak en/of gaat mee naar de eerste afspraak bij de zorgverlener.

Missie en doel van @ease 
Na een intensieve periode van voorbereiding in 2017, stond 2018 in het teken van het openen van de eerste  
@ease vestigingen. Maastricht had de primeur en opende in januari 2018 haar deuren; Amsterdam volgde in maart 2018. 
We ontvingen de eerste jongeren voor een luisterend oor. 

In 2019 zien we duidelijk dat steeds meer jongeren de weg naar @ease weten te vinden. De eerste stap over de drempel 
is natuurlijk niet altijd easy; toch voelen de meeste bezoekers zich al snel @ease. 

Wat is er in verslagperiode gerealiseerd?

Om ons werk binnen @ease te evalueren en te verbeteren is wetenschappelijk onderzoek vanaf het begin een vast 
onderdeel van @ease. Jongeren die @ease bezoeken kunnen aan het einde van hun gesprek een korte anonieme 
vragenlijst op een IPad invullen. Deze vragenlijst is samengesteld uit drie wetenschappelijk gevalideerde korte 
vragenlijsten (de Core-10, de Sofas en de Euroqol) aangevuld met vragen die wij belangrijk vinden. 

Een overzicht van de aantallen en achtergronden (peildatum 15/12/2019):
In totaal zijn er sinds de start 304 gesprekken geregistreerd (216 in Maastricht en 88 in Amsterdam), waarvan 192 eerste 
gesprekken (156 in Maastricht en 36 in Amsterdam) en 112 follow-up gesprekken (60 in Maastricht en 52 in Amsterdam). 
Daarnaast is de follow-up vragenlijst, die onze bezoekers na 3 maanden en na 6 maanden ontvangen via de mail/
whatsapp, tot nu toe 67 keer ingevuld. De gemiddelde leeftijd van de jongeren is 21 jaar, 63% is vrouw.
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De meeste jongeren willen praten over hoe ze zich voelen, maar ook over sociale 
relaties, school of werk. Sommige jongeren komen voor advies of willen hulp bij een 
doorverwijzing naar zorg. De mate van psychische stress werd gemeten door middel 
van de CORE-10. Dit is een vragenlijst met 10 stellingen die door de jongere zelf wordt 
ingevuld. De CORE-10 meet psychische problemen zoals angst, depressie, trauma’s, 
maar ook lichamelijke problemen, het steunsysteem, sociale omgang, algemeen 
functioneren en risicogedrag. Daarnaast is een deel van de vragen positief geformuleerd, wat door jongeren als prettig 
wordt ervaren.  
De gemiddelde

Core10-score bij @ease is met 18 nog net matig (<10 is laag/gezond, 10-15 is mild, 15-20 matig, 20-25 matignstig en 
>25 ernstig).

Wat zijn de plannen voor de komende periode?

Uiteraard willen we @ease steeds blijven toespitsen op de behoeften van jongeren. Ook willen we dat nog meer jongeren 
@ease weten te vinden én gemakkelijk kunnen binnenlopen wanneer ze iemand nodig hebben om mee te praten. Voor de 
komende periode hebben we de volgende ambities:

-  Openen van nieuwe @ease vestigingen in Limburg. Heerlen is al concreet en wordt dit jaar officieel geopend. 
Roermond is een wens i.o.m. lokale zorgpartijen en gemeenten.

-  Openen van nieuwe @ease vestigingen in Amsterdam (2e vestiging is al concreet), Rotterdam, Den Bosch, Den Helder 
en Groningen.

-  Meer bekendheid onder jongeren. We willen onze sociale mediakanalen verder professionaliseren en 
communicatiemiddelen ontwikkelen die meer op de jongere doelgroep zijn gericht.

-  Meer samenwerking met middelbare scholen.
-  Bestendigheid in de (landelijke) financiering van @ease.
-  Nog meer aanwezigheid bij events gericht op jongeren.
-  Verder laten groeien van de @ease community!

Quote 
 

Prof. dr. Thérèse van Amelsvoort, Hoogleraar Transitiepsychiatrie Maastricht UMC+ en  
mede-initiatiefnemer @ease: “Geen enkele jongere mag er alleen voor staan als het (l)even 

niet lekker loopt. @ease wil bijdragen aan een zorgaanbod, waarin iedere jongere zich gehoord 
voelt als het lichamelijk, mentaal of sociaal minder goed gaat.”
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Titel onderzoek

• Psymate

Participanten: prof. dr. Ph. Delespaul, dr. Catherine van Zelst, dr. Simone Verhagen, e.a.

Doel van het onderzoek

PsyMate™ is ontwikkeld door de afdeling Psychiatrie en Neuropsychologie van het Maastricht UMC+ en Maastricht 
University als middel om inzicht te krijgen op gedrag, welbevinden en psychische klachten in het dagelijks leven. De 
PsyMate™ wordt breed toegepast bij psychische en somatische aandoeningen.  
De PsyMate™ helpt cliënten om opeen systematische wijze data te verzamelen over variabiliteit in functioneren (wat 
kan ik goed, wat zijn mijn kwetsbaarheden en onder welke omstandigheden). Dit geeft zowel cliënt als hulpverlener 
waardevolle informatie en draagt bij aan een geïndividualiseerde hulpverlening. Conform concepten van positieve 
gezondheid kunnen mensen (binnen in samenwerking met professionals en buiten zorg op zichzelf of met betrokkenen) 
werken aan het ontwikkelen van hun weerbaarheid, als ook het bevorderen van hun herstel en de eigen regie. Monitoren 
met PsyMate™ heeft als doel om het dagelijkse leven perspectief (daar waar de cliënt wenst te slagen) deel te laten 
worden van de zorg. De PsyMate™ is een modern hulpmiddel in de zorg dat aansluit bij het gedachtegoed over positieve 
gezondheid.

Wat is er in verslagperiode gerealiseerd?

PsyMate™ werd in 2019 veelvuldig gebruikt als instrument voor dataverzameling bij medisch wetenschappelijk 
onderzoek en in de klinische praktijk. Steeds meer zorginstellingen zijn bezig met mobile health vernieuwingen. 
We merken dat de interesse voor onze app toeneemt, ook omdat dit één van de weinige instrumenten is die 
wetenschappelijk onderzocht en bewezen effectief blijkt voor de meerderheid van mensen. Daarnaast zagen we dat 
steeds meer mensen op eigen initiatief de PsyMate™ als instrument voor zelfmonitoring vonden in de Apple App Store 
en Google Play Store. Het is ons beleid dat de PsyMate™ vrij toegankelijk is. Voor eigen gebruik is een generieke module 
beschikbaar. Voor onderzoek en specifieke klinische vragen is maatwerk tegen een vergoeding mogelijk. De app werkt 
los van een internetverbinding en streamt data naar de cloud, telkens wanneer het kan. Daarnaast is de data bezit van de 
cliënt zelf. Moderne beveiliging is van toepassing.

In 2018 is er veel aandacht geweest voor gebruikerservaringen en zijn de zorgbehoeftes van onder andere de 
praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ) uitgebreid in kaart gebracht. Het jaar 2019 heeft in 
het teken gestaan om de wensen van gebruikers en de zorgbehoeftes te integreren binnen onze vrijblijvende module. 
Onze insteek is geweest om een goed product ter beschikking te stellen aan het publiek om de zorg te ondersteunen 
en mensen meer regie te geven op weg naar herstel of ervaringen van positieve gezondheid. De vernieuwingen op het 
gebied van de app interface, feedbackmogelijkheden en de verbeterde inlogprocedures die in 2018 gestart zijn, zijn in 
2019 gerealiseerd met de lancering 

van een bèta-versie van PsyMate™, genaamd UM ESM. Deze app is een jaar lang uitgebreid getest en heeft gratis op de 
Apple App Store en Google Play Store gestaan. In december 2019 is groen licht gegeven en is de app officieel gelanceerd 
als de vernieuwde PsyMate™ app: PsyMate 2. 

Naast een nieuwe versie van de app zelf, is ook hard gewerkt aan het aanpassen van de generieke vragenlijst (demo 
genaamd) die mensen ontvangen als ze de app downloaden. Deze bestond voorheen uit een aantal vragen over 
stemming, somatiek en context. Hoewel bruikbaar, merkten we dat het aanbod onvoldoende flexibel was voor de 
behoeften binnen de zorg. Een breder palet aan vragen was nodig. Gebaseerd op gebruikerservaringen van de afgelopen 
jaren is de gratis beschikbare, generieke lijst uitgebreid naar 25 vragen (over stemming, concentreren, piekeren, de 
omgeving en algemeen welbevinden) die breed toepasbaar zijn voor mensen met uiteenlopende klachten. 
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Om aan de behoefte van enige flexibiliteit van behandelaren en gebruikers te voldoen, bestaat er nu de mogelijkheid 
om 1 of meerdere persoonlijke vragen toe te voegen. Als iemand bijvoorbeeld zijn of haar neiging tot uitstellen wil 
monitoren of de mate van wantrouwen, dan kan dit. Inloggen via een QR-code is inmiddels mogelijk en werkt prettig. 
Privacy en beveiliging zijn gewaarborgd. Deelnemers kunnen ervoor kiezen om hun gegevens anoniem te doneren voor 
wetenschappelijk onderzoek. Dit is voor ons belangrijk om onderzoek naar de PsyMate™ te kunnen blijven doen en de 
app beter te inrichten op de behoeften van de gebruiker. 

Er lopen inmiddels 13 PsyMate™ studies in het Maastricht UMC+, waarbij de app wordt ingezet om somatiek bij 
te houden. Binnen het Limburg Meet Project zijn POH-GGZ-medewerkers aan de slag gegaan met de app en de 
bevindingen worden momenteel geanalyseerd en opgeschreven in verschillende wetenschappelijke publicaties. Een 
grote interventiestudie om het zelfvertrouwen van getraumatiseerde jongeren te verbeteren is inmiddels in volle gang, 
er zijn reeds 36 jongeren geïncludeerd. Binnen GGZe (GGZ Eindhoven) wordt PsyMate™ ingezet als Routine Uitkomst 
Meting en als instrument om medicatie-afbouw te monitoren. De bevindingen van de pilots rondom ESM en cognitie zijn 
gepubliceerd in internationale, peer-reviewed tijdschriften. Ook het ervaringsverhaal van Jaimie werd gepubliceerd. 
Zij heeft gedurende 2 jaar lang PsyMate™ gebruikt om haar herstel van een depressie te monitoren. In dit bijzondere 
verhaal beschrijft ze hoe de app op verschillende momenten in het herstelproces ondersteuning bood. De app werkte als 
een houvast, gaf inzicht en bood manieren om verandering te kunnen volgen en nieuwe behandelvormen te toetsen in de 
praktijk. Deze gebruikerservaringen vormen een groot deel van onze motivatie voor verdere ontwikkeling. 

Quotes 

“PsyMate helpt me om mijn doelen te bereiken. In mijn geval betekent dat dat ik  
mezelf help om met vrienden af te spreken en de deur uit te gaan.” 

Dennis (27) gebruikt de act-module

“Twee jaar geleden kreeg ik tot mijn schrik de diagnose borstkanker. Door mijn  
behandelingen ben ik vaak erg vermoeid. Met PsyMate leer ik mijn energielevel  

in de gaten te houden en op tijd rust te nemen.”
Sylvia (34) gebruikt de vermoeidheid naar kanker-module 

“PsyMate is een natuurlijk onderdeel geworden van mijn dag en functioneert  
voor mij als een soort thermometer waardoor ik nauwkeuriger veranderingen  

kan opmerken en daarop kan inspelen. PsyMate is voor mij houvast op  
weg naar herstel” 

Jamie (29) gebruikt reeds 2 jaar een personaliseerde module
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Titel onderzoek: 

• PsychoseNet.be 

Participanten: Prof. dr. J. van Os, e.a. 

Doel van het onderzoek

PsychoseNet.nl en PsychoseNet.be zijn een online kennis- en ontmoetingspunt voor alle betrokkenen rondom psychose: 
patiënten, zorgverleners en andere mensen die in hun directe omgeving met psychose te maken hebben. Het platform is erop 
gericht bestaande stereotyperingen rondom psychose binnen de GGZ en in de samenleving te doorbreken en patiënten te 
ondersteunen in hun herstel. PsychoseNet is laagdrempelig, voor iedereen toegankelijk en draagt bij aan dat patiënten sneller 
hun weg kunnen vinden naar de juiste zorg, aan snellere behandeling, beschikbaarheid van kennis over juiste behandeling, 
kostenbesparing in de zorg en verbetering van perspectief en kwaliteit van leven voor patiënten.

Wat is er in verslagperiode gerealiseerd?

Zowel PsychoseNet.nl als PsychoseNet.be hebben in 2019 een flinke groei doorgemaakt wat betreft bezoekersaantallen 
en interacties via bijvoorbeeld het online eSpreekuur. Afgelopen jaar werd de .nl versie door bijna 1,5 miljoen unieke 
bezoekers bezocht en leverde dit ruim 4,7 miljoen paginaweergaven op. Van al deze bezoekers was 83% organisch; zij 
kwamen op PsychoseNet via zoekmachines zoals Google. 
De .be versie trok in het afgelopen jaar bijna 180.000 unieke bezoekers, goed voor bijna 400.000 paginaweergaven. Ook 
hier kwamen veruit de meeste bezoekers via zoekmachines (79%), wat betekent dat de site online goed vindbaar is. 

Naast het onderhouden van de reeds bestaande onderdelen (eSpreekuur, forum, blogs, sociale kaart) is er het 
afgelopen jaar op beide kanalen gewerkt aan het uitbreiden van eigen content. Er zijn nieuwe video’s gemaakt met 
ervaringsdeskundigen en hulpverleners en nieuwe informatieve pagina’s geschreven over bijvoorbeeld depressie, 
verschillende therapievormen en de nieuwe Wet verplichte GGZ. 

Wat zijn de plannen voor de komende periode?

Het uitbreiden van de redactie met (vrijwillige) redactieleden is een belangrijke stap om het platform te kunnen 
continueren en aan de groeiende vraag te blijven voldoen. Op PsychoseNet.nl zal omstreeks april de chatfunctie weer 
worden opgestart, waarmee bezoekers een extra vorm van laagdrempelig contact met een ervaringsdeskundige of 
hulpverlener wordt geboden. Op PsychoseNet.be wordt een specifieke sectie voor jongeren uitgewerkt. Er wordt gezocht 
naar funding om deze met een eigen look en feel te kunnen realiseren.
Tevens wordt er gewerkt aan een Engelstalige versie (PsychosisNet.com), deze zal medio 2020 worden gelanceerd.

Quote 

 
Suzanne (44): “PsychoseNet is een hele duidelijke en fijne community  

met enorm veel kennis die gedeeld wordt. Een echte hulp voor mij.  
Het is Super interessant, verhelderend en herkenbaar, zowel voor mij met mijn  

langdurige psychose ervaring als voor mijn familie en goede vrienden.”
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Titel onderzoek: 

Mentale veerkracht bij vroege tegenslag

Participanten

prof. dr. Bart Rutten, prof. dr. Philippe Delespaul, prof. dr. Jim van Os en e.a.

Doel van het onderzoek

Vergroten en verdiepen van kennis van de neurobiologische mechanismen die betrokken zijn bij mentale veerkracht en 
kwetsbaarheid. Dit is een observationeel onderzoek bij mensen naar gedrag, ervaringen mentaal gezondheid in relatie 
tot blootstelling aan stress en trauma en in relatie tot de biologie en nieuwe technologie. Tevens wordt een directe 
vertaling gemaakt naar en vanuit experimentele studies bij cel modellen, zodat naar nieuwe interventies gezocht kan 
worden.

Wat is er in verslagperiode gerealiseerd?

We hebben een aantal belangrijke bevindingen gedaan en gepubliceerd in de afgelopen periode:
We hebben een algoritme ontwikkeld om op basis van verschillende omgevingsfactoren (aan trauma, gebruik van 
drugs, en andere) waaraan een persoon is blootgesteld tijdens het leven, 1 score van de algehele omgevings-belasting 
te bereken. We hebben vervolgens aangetoond dat deze score gerelateerd is aan een duidelijk verhoogd risico op het 
ontwikkelen van psychische klachten, symptomen en stoornissen. Dit onderzoek werd gepubliceerd in een van de meest 
voorname wetenschappelijk tijdschriften binnen de psychiatrie.
Hierna hebben we aangetoond dat deze risico verhogende effecten van de omgevingsbelasting score een duidelijke 
interactie vertoont met de onderliggende genetische opmaak. D.w.z. dat de effecten van de meetbare genetisch 
achtergrond en de meetbare omgevingsbelasting meer zijn dan alleen de optelsom van de twee effecten, dus de 
effecten komen ongeveer neer op 2x2 = 8. Deze conclusies zijn gepubliceerd in het meest voorname internationale 
wetenschappelijke tijdschrift in de psychiatrie (World Psychiatry) en zijn met veel enthousiasme ontvangen in de 
wetenschappelijke wereld, mede door plenaire lezingen op internationale congressen.
Verder hebben we eerste uitkomsten (in een kleine studie) gedaan dat specifieke meetbare minuscule onderdelen van 
het menselijke RNA onderscheidend kunnen zijn voor mensen met post-traumatische stress stoornis vergeleken met 
mensen die aan dezelfde trauma’s zijn blootgesteld maar daarbij mentaal fit bleven. Interessant hierbij is dat dit RNA 
in de hersenen kan worden aangemaakt maar detecteerbaar is in het bloed. We bekijken nu of we deze resultaten ook 
terugzien in een grotere groep van mensen met en zonder PTSS. Deze bevindingen worden nu voorbereid om in te 
dienen bij een voornaam wetenschappelijk tijdschrift.
In onze laboratoria hebben we verder een model gebouwd (mede op basis van de VIDI beurs verkregen van de 
Nederlands Wetenschappelijke Organisatie) waarin menselijke hersencellen kunnen worden onderzocht. Deze 
hersencellen zijn geproduceerd uit menselijke stamcellen. We hebben het model verrijkt door stress-moleculen 
aan deze cellen te geven en daarbij zien we dat de hersen cellen duidelijke veranderingen laten zien (zoals celdood, 
degeneratie en andere veranderingen). 

Dit is een eerste stap bij het nabootsen van de effecten van ernstige stress op de hersenen bij levende mensen, en kan 
op termijn leiden tot een modelsysteem waarop mogelijke nieuwe medicijnen of voedingsbestanddelen kunnen worden 
getest.
Bij de aanvang van de coronacrisis hebben we hard gewerkt om de reeds bestaande Psymate Apsp aan te passen en in te 
zetten ter versterking van de zelfregie van medewerkers in de zorg die in de corona periode worden blootgesteld aan 
ernstige stress en aan traumatiserende omstandigheden (zie persbericht hieronder). Deze App ‘Psymate voor 
medewerkers’ is eind april gelanceerd voor medewerkers van het Maastricht UMC+, en wordt momenteel 
aangeboden aan andere instellingen in Nederland en buitenland.
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Wat zijn de plannen voor de komende periode?

Verdiepen van onderzoekslijn 1 en 2 door:
Analyse van de rol van specifieke biologische processen (gemeten met genetische variatie in de betrokken genen) bij de 
impact van omgevingsblootstelling op de mentale gezondheid van mensen. Zodoende hopen we meer zicht te krijgen op 
welke biologische processen we ons moeten gaan richten om de negatieve effecten van de blootstellingen tegen te gaan.

Voortzetten van onderzoekslijnen 3 en 4, zie boven door:
Replicatie van de RNA bevindingen in een grote groep mensen, en onderzoeken of de RNA moleculen ook een 
voorspellende waarde zouden kunnen hebben
Optimaliseren van het cel model en toepassen van dit model bij cellen verkregen van militairen die naar Afghanistan zijn 
gestuurd en waarvan een deel PTSS heeft gekregen

Uitbreiden van onderzoekslijn 5, gerelateerd aan de coronacrisis:
De impact van de coronacrisis op de mentale gezondheid en de veerkracht van medewerkers in de zorg zal in de 
komende periode worden bestudeerd in twee studies. Enerzijds zullen de gegevens die worden verzameld met de 
‘Psymate voor medewerkers’ App een mogelijkheid bieden voor directe en hoogkwalitatieve bestudering van de impact 
van corona gerelateerde stress en trauma’s op de mentale gezondheid van zorgmedewerkers. Anderzijds wordt er 
geparticipeerd aan het internationale COVID-19 HEalth caRe wOrkErS (HEROES) onderzoek. Dit is een wereldwijde 
studie naar de uitdagingen op het gebied van de mentale gezondheid, gedrag en sociaal leven onder zorgmedewerkers 
in instellingen uit meer dan 20 landen op 5 verschillende continenten. In Nederland heeft de Universiteit Maastricht 
een coördinerende rol hierbij opgepakt. De longitudinale aard van de studie biedt ons de mogelijkheid om het traject 
van nadelige (en mogelijk voordelige) effecten door de tijd te bestuderen. Dit terwijl we rekening houden met de fase 
van de pandemie, de aard en de mate van veranderingen in de gezondheidszorg (bijv. overplaatsingen, toename van 
de werkdruk) om ons begrip van deze complexe fenomenen te begrijpen en beleid hierop aan te passen. De doelgroep 
bestaat uit medewerkers van zorginstellingen die in aanraking zijn gekomen of zullen komen met mensen die 
(vermoedelijk) besmet zijn met COVID-19.

Quote 

Prof. dr. B. Rutten, hoofd van de afdeling Psychiatrie van het Maastricht UMC+:

”Tijdens deze coronacrisis zijn er situaties, waar medewerkers professionele en persoonlijke 
waarden en normen soms niet zodanig ten uitvoer kunnen brengen als ze eigenlijk zouden 

willen en van zichzelf verwachten. Ook worden ze soms blootgesteld aan potentieel 
traumatiserende situaties en gebeurtenissen. Onder het motto ‘let ook een beetje op jezelf’ is 
het dan ook uitermate belangrijk dat zorgmedewerkers zicht houden op hun eigen psychische 
gesteldheid en regie behouden op hun mentale fitheid en hulp zoeken als dat nodig is. Dat is 
natuurlijk niet altijd even gemakkelijk, maar met behulp van de ‘Psymate voor medewerkers 
App’ hopen we een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan het bevorderen van mentale 

veerkracht van de medewerkers in de zorg.”
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Titel onderzoek: 

• Auto-immuun mechanismen als mogelijke oorzaak van psychiatrische aandoeningen. 

Participanten: prof. dr. Pilar Martinez-Martinez, prof. dr. Thérèse van Amelsvoort, e.a.
 
Dit onderzoek richt zich op mensen vanaf 16 jaar die tijdens een psychose de grip op de werkelijkheid kwijtraken. 
We onderzoeken of een auto-immuunziekte zorgt voor depsychotische klachten. In dat geval kunnen we gericht 
behandelen. Schizofrenie is een aandoening met ingrijpende gevolgen voor het dagelijks leven (bijv. psychosen). 
De oorzaken zijn onduidelijk, meerdere factoren lijken in het spel waaronder erfelijke factoren. Aangetoond is dat 
antistoffen afkomstig van het eigenlichaam, die gericht zijn tegen de hersenen, ernstige psychiatrische en neurologische 
klachten kunnen veroorzaken. Het is mogelijk dat een deel van de mensen met een psychotische stoornis eigenlijk 
een auto-immuunziekte heeft. Er zijn sterke aanwijzingen dat receptoren voor dopamine en glutamaat alsmede 
kaliumkanalenonvoldoende functioneren. Wij kunnen specifieke mechanismen aanwijzen in het immuunsysteem 
die psychotische symptomen lijken te triggeren. Immuuntherapietegen deze antistoffen kan dan succesvol zijn om 
psychosegevoeligheid te bestrijden.

Doel van het onderzoek

Het is bekend sedert ongeveer 12 jaar dat er een vorm van encefalitis is met autoantistoffen tegen de NMDA-receptor 
in de hersenen waarbij tevens psychiatrische klachten optreden waaronder psychose. In een aantal gevallen is 
waargenomen dat er in dit ziektebeeld perioden zijn waarbij neurologische symptomen afwezig zijn en de psychiatrische 
symptomen op de voorgrond treden. De vraag rijst derhalve of er ook autoantistoffen zijn die louter psychiatrische 
klachten geven. Een aantal publicaties gaven aan dat deze studie ertoe zou kunnen leiden dat in de toekomst 5 tot 10% 
van de patiënten met een psychotische stoornis zonder anti-psychotische medicatie klachtenvrij gemaakt zou kunnen 
worden. Tevens zouden de onderzoeksresultaten psychiaters kunnen bijstaan om deze patiënten met behulp van 
antistof-tests sneller te herkennen en aldus een nieuwe behandeling mogelijk te maken voor die groep van patiënten 
waarbij antistoffen een belangrijke rol spelen in het activeren van psychische klachten.

Wat is er in verslagperiode gerealiseerd?

Restbloed monsters afkomstig van ruim 600 patiënten met psychiatrische klachten zijn eerder getest met de uitkomst 
dat de monsters negatieve uitslagen hadden in de bepalingen op de neuronale receptoren: a. NMDA; b. AMPA; c. 
GABA-A; d. alpha7-AChR en de ondersteunende eiwitten Caspr2 en LGi1 van het voltage-afhankelijke kalium-ionkanaal. 
Deze bepalingen werden uitgevoerd middels de “cell-based assay”. Ook de immunohistochemie-testen op plakjes van 
rattenhersen bleek voor het overgrote deel negatief. De omvangrijke resultaten met restbloed (studie Carolin Hoffmann) 
zijn onlangs gepubliceerd in het tijdschrift JAMA Psychiatry. 

Hetzelfde cohort werd door Carolin ook getest voor antistoffen tegen een aantal (eventueel non-neurale) intracellulaire 
target eiwitten. Deze studie wordt momenteel ter publicatie aangeboden. Hierbij werden nieuwe patronen van 
antistofbinding aan hypocampusplakjes waargenomen.
In 2019 is door andere onderzoekers in de Lancet Psychiatry een Position paper gepubliceerd waarin red flags werden 
voorgesteld voor het onderzoek naar anti-neuronale antistoffen in patiënten met psychose. De consensus van dit paper 
kon door onze groep en de groep van Titulaer uit Rotterdam niet worden ondersteund (publicatie Correspondence Letter, 
Titulaer & Martinez, Lancet Psychiatry 2020).

In de Psyantib studie hebben 62 patiënten meegedaan tot en met december 2019. Dit betreft patiëntgebonden 
onderzoek waarbij bloed- en hersenvocht-uitslagen voor receptor-antistoffen worden vergeleken met cognitieve 
vaardigheden die bij patiënten worden getest met vragenlijsten. In deze studie worden stabiele patiënten met een 
geschiedenis met psychose tevens neurologisch onderzocht om te zien of er naast psychiatrische symptomen ook 
neurologische problemen zijn. Als geheel scoorde deze groep negatief op bovengenoemde bepalingen voor antistoffen 
en histochemische bindingsstudies aan hersenplakjes. 
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Het is mogelijk dat patiënten geen verhoogde spiegels hebben van auto-immuun antistoffen tijdens een stabiele periode 
maar dat het niveau van de antistoffen tijdens een psychose in bloed en hersenvocht omhooggaat (en dat de antistoffen 
verantwoordelijk of nauw betrokken zijn voor het ontstaan van de psychose). Om dit te kunnen onderzoeken is een 
amendement goedgekeurd door de Medisch-ethische Commissie om wilsonbekwame patiënten tijdens een periode met 
psychose te mogen onderzoeken. In 2019 hebben we dergelijke patiënten helaas nog niet kunnen includeren. 
In 2019 is Shenghua Zong gepromoveerd. Shenghua Zong en Marina Mané-Damas hebben. Beiden een Kootstra 
fellowship award gekregen.

Wat zijn de plannen voor de komende periode?

In het Psyantib onderzoek zal het accent vallen op de studie met 
wilsonbekwame patiënten. Tevens zal voor de selectie van proefpersonen 
gebruik gemaakt worden van red flags voor mogelijke sero-positiviteit.

Quote 

prof. dr. Pilar Martinez

“Als onze behandeling blijkt te werken dan vergroot dat de kwaliteit van  
leven van de patiënten aanzienlijk: ze zouden bijvoorbeeld geen of minder antipsychotica 

hoeven in te nemen. We hebben in de kliniek al een casus gezien waarbij de patiënt na 
immuuntherapie geheel klachtenvrij werd en ook geen antipsychotica meer hoefde in te 

nemen. De verwachting is dat voor 5% van de psychotische patiënten kan gelden,  
maar dat zal het onderzoek moeten uitwijzen.”
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Titel onderzoek: 

•  Dyskinetische cerebrale parese: een studie naar onderliggende neurale mechanismen; 
een voorbereiding op implementatie van diepe hersen stimulatie.

Participanten: Prof. dr. R. Jeroen Vermeulen, drs. Brian Martens, dr. Linda Ackermans, drs. Tim Boumans, dr. K. Meijer, 
dr. Y Janssen-Potten, dr. Hans Essers, dr. Lucianne Speth en prof. dr Yasin Temel.

Doel van het onderzoek

Vergroten van de inzichten bij dystonie bij kinderen en adolescenten om de huidige matige behandeleffecten te 
verbeteren.

Wat is er in verslagperiode gerealiseerd?

Wij hebben de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan bij kinderen met een ernstige dystonie bij cerebrale parese. Dit 
zijn rolstoel gebonden kinderen die veel problemen ervaren in het dagelijks leven. In een dubbelblinde gerandomiseerde 
studie hebben we laten zien dat behandeling met intrathecaal baclofen bij de meeste kinderen een verbetering van 
doelen in het dagelijks functioneren ervaren.
Maar er blijven kinderen die slechts beperkte of geen baat ondervinden. Hierbij zijn ook kinderen die een ernstige 
eenzijdige dystonie hebben. Wij hebben voor deze kinderen een uitgebreide analyse opgezet en bij twee kinderen de 
problemen geïnventariseerd. Hierbij hebben we enerzijds gebruik gemaakt van 3D bewegingsanalyse met meting van 
spieractiviteit, Hierdoor krijgen we beter inzicht in de afwijkende aansturing van de motoriek. Anderzijds hebben we 
geavanceerde elektrofysiologische technieken toegepast om inzicht te krijgen welke neurologische banen intact zijn en 
welke betrokken.

Wat zijn de plannen voor de komende periode?

We hebben een plan opgesteld dat uit 3 stappen bestaat. Stap 1 is de uitgebreide analyse van het bewegen bij een groep 
normale jongvolwassenen, een groep kinderen en adolescenten met een eenzijdige dystonie en kinderen met een 
ernstige (rolstoel gebonden) dystone cerebrale parese. Stap 2. Bestaat uit een uitgebreide neurofysiologische analyse 
van een groep normale jongvolwassenen, een groep kinderen en adolescenten met een eenzijdige dystonie en kinderen 
met een ernstige (rolstoel gebonden) dystone cerebrale parese.
Stap 3. Bestaat uit een evaluatie van de effecten van diepe hersenstimulatie van de nucleus subthalamicus een groep 
kinderen en adolescenten met een eenzijdige dystonie en kinderen met een ernstige (rolstoel gebonden) dystone 
cerebrale parese.

Spin-off:
We hebben nu een prachtige multidisciplinaire setup met de afdelingen kinderneurologie, neurochirurgie, 
bewegingswetenschappen en revalidatie (Adelante). Op basis van dit samenwerkingsverband hebben we een duidelijke 
plaats binnen het nationale en internationale onderzoek bij kinderen met bewegingsstoornissen. 
Daarnaast hebben we ook de samenwerking met het Academisch ziekenhuis van Leuven verder gestalte gegeven.

Quote 

Prof. dr. R. Jeroen Vermeulen: 

“De kleine groep kwetsbare kinderen en adolescenten met dystonie  
verdienen onze uiterste aandacht om ook voor hen werkzame  

behandelingen te ontwikkelen.”
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Titel onderzoek: 

• Een kwetsbaar begin van vroeg geborenen

Participanten: Dr. Tim Wolfs, Prof. dr. Luc Zimmermann, Dr. Daan Ophelders, Dr. Matthias Hütten,  
Dr. Reint Jellema, Dr. Niki Reynaert, Prof. Jeroen Vermeulen en Prof. Linda Jacobi.

Doel van het onderzoek

Een infectie van het vruchtwater kan leiden tot ontsteking van de vruchtvliezen (chorioamnionitis) wat de meest 
voorkomende oorzaak (60%) is van vroeggeboorte. Daarnaast zorgt chorioamnionitis voor een ontsteking van de 
organen (waaronder de longen, de darm en het brein) bij het ongeboren kind, waardoor schade en verstoring van de 
orgaanontwikkeling optreedt. Hierdoor lopen deze kinderen na geboorte maar ook op volwassen leeftijd groot risico op 
verschillende ziekten.
 
Vroeggeboren baby’s krijgen na geboorte hulp op intensive care voor pasgeborenen, o.a. door toediening van extra 
zuurstof of kunstmatige beademing. Helaas zijn aan deze behandeling risico’s verbonden zoals het veroorzaken van 
verdere weefselschade die de al aanwezige ontstekingsreactie na chorioamnionitis verergert met verdere schade 
en verstoring van de orgaanontwikkeling tot gevolg. Momenteel zijn er geen behandelingen beschikbaar die de 
orgaanontwikkeling bij deze kwetsbare kinderen kunnen bevorderen, om daarmee de kans op ziekten na geboorte te 
verkleinen.
 
Om de gevolgen van chorioamnionitis en intensive care complicaties op de orgaanontwikkeling te bestuderen,  
maken wij in het laboratorium gebruik van unieke onderzoeksmodellen.
 
In dit onderzoek willen wij onderzoeken of de toediening van humane volwassen stamcellen weefselherstel kan 
bevorderen om problemen op orgaanniveau te voorkomen. We richten hier op al de orgaansystemen met bijzondere 
aandacht voor de hersenen en de longen. 

Wat is er in verslagperiode gerealiseerd?

Ons eerder onderzoek laat zien dat stamceltherapie een veelbelovende behandeling is bij deze kwetsbare neonaten.  
Om dit onderzoek verder uit te werken hebben we het afgelopen jaar veel nieuwe onderzoeksmodellen ontwikkeld in het 
laboratorium die meer inzicht zullen geven in de werkingsmechanismen achter stamceltherapie. Om dit alles zo snel 
als mogelijk te realiseren hebben wij het afgelopen jaar een groot netwerk opgezet om dit vervolgonderzoek mogelijk te 
maken. 

Wat zijn de plannen voor de komende periode?

Op dit moment zijn we druk bezig om het aantal toepassingen voor deze stamceltherapie verder uit te breiden.  
Tevens willen we belangrijke stappen maken om de behandeleffecten van deze stamcellen verder te vergroten.
We onderzoeken momenteel de meest efficiënte toedieningsroute van stamcellen (via de bloedbaan, de neus en of de 
longen) en testen het meest optimale farmacologisch beleid.
Uiteindelijk moet dit onderzoek resulteren in klinische studies die deze kwetsbare kinderen via beter functionerende 
organen een beter perspectief moet bieden.

Quote 

Dr. Tim Wolfs: 

‘Het toepassen van stamceltherapie rondom vroeggeboorte zal een enorme doorbraak 
betekenen voor de behandeling van te vroeg geboren kinderen’. 
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