
oNDerZoeK

in het lab

van lab naar praktijk

in de praktijk

IN HEt LAb » Wetenschappers proberen in het lab te ontrafelen hoe een ziekte in elkaar zit, welke stofjes een rol spelen en hoe dat 
samenhangt. VAN LAb NAAR pRAKtIJK » Wetenschappers leggen de link tussen ontdekkingen in het lab en toepassingen in de 
praktijk. Dit duurt vaak jaren. IN DE pRAKtIJK » Wetenschappers passen de gevonden resultaten toe in de praktijk. een aantal 
longpatiënten wordt betrokken in dit praktijkonderzoek. Als dit onderzoek goede resultaten laat zien, kunnen alle longpatiënten er 
in Nederland mee te maken krijgen.
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Stel dat je kind gewoon vanuit school of thuis op een website kan inloggen en
checken hoe het ook alweer zit met zijn astmabehandeling. Hoe hij bijvoorbeeld zijn 
inhaler moet gebruiken tijdens sporten en buitenspelen. En wat hij het beste kan 
doen bij benauwdheid of piepen. Nog handiger is het als hij via die site snel een 
berichtje kan sturen aan zijn eigen dokter of longverpleegkundige die hem binnen
48 uur advies geeft. Is zo’n digitale kliniek toekomstmuziek? Nee, tenminste niet ver 
in de toekomst. Op dit moment ontwikkelen onderzoekers van het UMC St Radboud 
in Nijmegen een virtuele astmakliniek. Deze is speciaal bedoeld voor jonge kinderen 
van 6 tot 12 jaar en pubers van 12 tot 16 jaar. Iedere groep krijgt zijn eigen portal.

Minder naar het ziekenhuis
‘Begeleiding via zo’n digitale kliniek is in ons ziekenhuis al eerder ingezet bij onder 
andere ivf-behandeling en kinderen met diabetes’, vertelt kinderarts dr. Jolt Roukema 

Wie is Jolt Roukema? 

Jolt Roukema (1977): ‘Ik vind het belangrijk dat we als artsen niet
alleen patiënten behandelen, maar ons ook inzetten om hun leven
te verbeteren. Met onze virtuele astmakliniek willen we het voor 
kinderen met astma makkelijker maken om een zo normaal mogelijk 
leven te leiden.’Jolt groeide op in het hoge noorden en studeerde
geneeskunde in Groningen. Na zijn specialisatie in Leiden tot
kinderarts, verhuisde hij dit jaar naar Nijmegen om kinderlongarts 
te worden. Jolt is getrouwd met Marieke en ze kregen in augustus 
van dit jaar hun eerste kind. In zijn vrije tijd doet hij graag aan 
wielrennen en roeien. 

van de afdeling Kinderlongziekten. ‘De ervaringen hiermee waren 
zo goed dat mijn collega, kinderlongarts dr. Peter Merkus, op het 
idee kwam om ook voor kinderen met astma een virtuele kliniek te 
ontwikkelen. Daarmee willen we bereiken dat kinderen meer con-
trole krijgen over hun astma en zich er minder door beperkt voelen. 
Ook is het de bedoeling dat ze door de virtuele astmakliniek minder 
vaak naar het ziekenhuis hoeven voor controle. Nu komen ze 
meestal elke drie tot zes maanden op controle. En natuurlijk zorgt 
de virtuele astmakliniek ook voor bewustwording en educatie.’

Bemoedigende berichtjes
De virtuele astmakliniek is nu nog in ontwikkeling. De portal op 
internet gaat luchtbrug.nl heten. In deze portal komen drie
onderdelen beschikbaar. De eerste is een site waar allerlei handige 
informatie en leuke filmpjes over astma te vinden zijn, de tweede 
een forum om te praten met leeftijdgenootjes met astma. De derde 
is een persoonlijke, afgeschermde behandelpagina waarop je ook 
direct berichtjes aan je artsen en verpleegkundigen kunt sturen. 
Hoe ziet die persoonlijke pagina er precies uit? ‘Aan de linkerkant 
staat bij wie je als kind in behandeling bent en hoe jouw persoonlijke 
behandelplan eruitziet’, schetst Jolt. ‘Dus welke medicijnen je moet 
nemen en wat jij zelf kunt doen als je het benauwd krijgt. 
Aan de rechterkant komen alle berichtjes die je naar je dokter en 
longverpleegkundige stuurt en de antwoorden die ze terugsturen. 
De drempel om even een berichtje te sturen is heel laag in de 

virtuele astmakliniek. Dit is handig als kinderen of hun ouders een 
niet zo dringende vraag hebben waarvoor je niet meteen het 
ziekenhuis zou bellen.’ Verder komt op de rechterkant van de 
pagina ook een grafiek die laat zien hoe het met je astma gaat. De 
dokter en de longverpleegkundige houden dat namelijk goed bij. 
‘De kinderen vullen elke maand een korte lijst van vijf vragen in die 
ze per e-mail krijgen’, legt Jolt uit. ‘Deze vragen zijn een beproefde 
methode om astmacontrole bij kinderen te testen. Bovendien maakt 
het invullen van de vragenlijst dat een kind bewuster stilstaat bij zijn 
astma. Als het goed gaat,  haalt hij een hoge score en dat ziet hij 
dan terugkomen in de grafiek op zijn webpagina. Bovendien krijgen 
kinderen dan leuke bemoedigende berichtjes. Als de astmascore 
laag blijkt, krijgen de kinderen een berichtje met het advies contact 
op te nemen. Ze kunnen dan bijvoorbeeld via een berichtje aan de 
dokter vragen wat ze hieraan kunnen doen. Hoe dan ook geldt dat 
als ze plotseling meer last hebben van hun astma ze altijd kunnen 
bellen. Net zoals dat nu al gebeurt.’ 

Meer tijd
De virtuele astmakliniek lijkt dus binnen handbereik, maar komt 
waarschijnlijk pas over een paar jaar beschikbaar voor alle kinderen 
met astma in Nederland. Eerst is onderzoek nodig om te bewijzen 
dat de virtuele kliniek in ieder geval veilig is en dat kinderen er zelfs 
beter mee af zijn. Dit onderzoek gaat in september van start met 
ruim tweehonderd kinderen met astma afkomstig van acht  »

op het forum kunnen
kinderen praten 

met leeftijdgenootjes
met astma

Even inloggen om je medicatie te checken, te zien hoe het met je astma 
gaat of je arts een vraag te stellen. Voor kinderen met astma is dat over 
een tijdje mogelijk. Hartstikke fijn, want dankzij de virtuele astmakliniek 
hoeven ze waarschijnlijk minder vaak naar het ziekenhuis voor controle.

kids op consult
in virtuele kliniek 

Astma online
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ziekenhuizen in Nederland. Jolt coördineert het en 
legt uit hoe de studie in elkaar steekt. ‘Gedurende 
zestien maanden volgen we hoe de astma verloopt 
van de tweehonderd kinderen die aan de studie 
meedoen. We vergelijken honderd kinderen die ge-
bruikmaken van de virtuele astmakliniek met honderd 
kinderen die gewoon doorgaan met hun normale 
controlebezoeken aan het ziekenhuis. Zij blijven 
de dokter elke vier maanden bezoeken, terwijl de 
kinderen die de virtuele kliniek gebruiken slechts elke 
acht maanden naar het ziekenhuis gaan. De virtuele 
astmakliniek is dus niet bedoeld om het ziekenhuis-
bezoek helemaal te vervangen, maar wel om het 
aantal bezoeken te verminderen. Minder ziekenhuis-
afspraken betekent meer tijd voor alle betrokkenen: 
de kinderen missen minder school, de ouders hoeven 
niet vrij te vragen van hun werk en ook de dokters en 
verpleegkundigen kunnen zo hun behandelingstijd 
efficiënter gebruiken.’

Betere kwaliteit van leven
Tijdens de studie checken de onderzoekers
belangrijke graadmeters die laten zien of de astma 
beter of slechter verloopt. ‘Zo houden we bij hoeveel 
symptoomvrije dagen de kinderen hebben en hoe 
vaak hun medicatie gewijzigd wordt’, vertelt Jolt.

‘Ook checken we hoe vaak ze naar het ziekenhuis 
moeten voor extra controle, opname of spoed-
eisende hulp. Verder houden we met verschillende 
vragenlijsten in de gaten hoe trouw de medicijnen 
zijn ingenomen. En we willen weten hoe het hebben 
van astma het dagelijks leven beïnvloedt. We vragen 
bijvoorbeeld: hoe vaak was je moe door je astma, hoe 
vaak was je ongerust, zat je te piekeren of was je er 
boos over? We hopen dat de kinderen zo een beter 
leven krijgen. Aan het einde van de studie, eind 2013, 
vragen we ook wat de dokters en verpleegkundigen 
van de virtuele kliniek vinden, want ook voor hen is 
het een nieuwe manier van werken.’ 

Trots
Al met al lijkt het een veelbelovend project en
verschillende partijen zien succes in de virtuele astma- 
kliniek. Jolt: ‘Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars, 
dat naast het Astma Fonds dit onderzoek financiert, 
noemde het project zelfs een ‘toonaangevend 
voorbeeld van zorgvernieuwing’ in het voorwoord 
van hun jaarverslag. Daar zijn we best trots op.’ 
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een vraag aan de arts? via de site kan uw 
kind makkelijk een berichtje sturen

nieuw longweefsel 
Een longtransplantatie is behoorlijk ingrijpend. Wie een donorlong krijgt, moet 
de rest van zijn leven medicijnen gebruiken om de afweer te onderdrukken. 
Maar misschien is er in de toekomst een alternatief. Het is een team van 
Amerikaanse en Italiaanse onderzoekers gelukt om met één soort stamcel ver-
schillende weefsels uit de long te maken. Stamcellen zijn cellen die nog geen 
definitief celtype hebben. De onderzoekers gebruikten voor hun experiment 
menselijke stamcellen die zij verzamelden uit donorlongen. Ze spoten die in bij 
muizen met een beschadigd stukje longweefsel. In de dagen erna werden rond 
de beschadiging verschillende celtypen van menselijk longweefsel ingebouwd. 
De volgende uitdaging is om dit onderzoek te herhalen in menselijke longen.

Geweldig resultaat
Tot nu toe dachten we dat het niet kon, zulk weefselherstel voor de longen.
De long bestaat immers uit veel verschillende weefseltypen. Maar dit onder-
zoek laat zien dat één type stamcel wél kan worden aangezet om die totaal 
verschillende weefsels uit een long te maken. In de toekomst biedt dit misschien 
een alternatief voor longtransplantatie. Het zou geweldig zijn als je ooit 
dit soort stamcellen zou kunnen aanzetten om nieuw, lichaamseigen long-
weefsel te maken.

RADIOGOLVEN
tEGEN AstMA
Ernstig astma behandelen met radiogolven…
In Engeland zijn er goede resultaten mee 
behaald. Bij deze zogenaamde ‘bronchiale 
thermoplastiek’ gebruiken de onderzoekers 
warmte om stukjes van het longweefsel te 
veranderen. Daardoor nam de overgevoelig-
heid van de longen af. De proefpersonen 
konden makkelijker ademhalen, het aantal 
astma-aanvallen nam af en ze waren
minder afhankelijk van hun medicijnen.
Deze behandeling biedt perspectief voor mensen met ernstig astma en vooral 
voor wie niet goed reageert op de huidige bestaande inhalatiemedicijnen. Het 
is nog niet bekend of en wanneer deze toegankelijk zal zijn via de reguliere 
zorg: de behandeling bevindt zich nog in een onderzoeksfase en is erg duur. 

Europese longwetenschappers houden 

hun jaarcongres dit jaar in Amsterdam. 

Op woensdag 28 september is er

een speciale ochtend voor patiënten.

Zie astmafonds.nl/ers


