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De uitdagingen in de gezondheidszorg zijn immens. De problematiek van de vergrijzing, de 
betaalbaarheid van onze zorg,… Onderzoek en innovatie in de zorgsector zijn cruciaal om een 
goede gezondheidszorg te garanderen. Nu en in de toekomst. En daar willen we ook in onze 
provincie actief toe bijdragen. 

Met programmafinanciering van Limburg Sterk Merk (LSM), de UHasselt, het Ziekenhuis 
Oost-Limburg (Genk) en het Jessa Ziekenhuis (Hasselt) lanceerden we een intensief samenwer-
kingsverband voor patiëntgerichte life-science-research, het Limburg Clinical Research Program 
(LCRP). Dit initiatief is bijzonder positief voor de ziekenhuizen omdat we heel wat academische 
kennis in de praktijk brengen. Ook de universiteit wint, want de UHasselt krijgt hiermee de kans 
om haar wetenschappelijke expertise toe te passen en verder uit te bouwen. Maar nog belang-
rijker is de meerwaarde van het project voor de hele regio: door de onderzoeksresultaten toe te 
passen in de dagelijkse praktijk zal de academische uitbouw van het medisch-wetenschappelijke 
onderzoek in de provincie bijdragen tot een verbeterde patiëntenzorg in Limburgse ziekenhuizen. 
Een patiëntenzorg die bovendien wetenschappelijk ondersteund is. 

Op amper vier jaar tijd boekten we met het LCRP heel wat successen. Onze baanbrekende 
onderzoeksresultaten haalden uitgebreid de pers en gooiden hoge ogen bij vakgenoten wereld-
wijd. Het medisch-wetenschappelijk onderzoek in Limburg kwam in een stroomversnelling. Op 
heel korte tijd creëerden we een stimulerende, kwalitatief hoogstaande zorgomgeving die als een 
magneet werkt op high potential medische zorgprofessionals van ver buiten de provinciegrenzen. 
Bovendien wakkert de LCRP-dynamiek de ondernemers- en innovatiespirit in de brede zorgsec-
tor aan.

Ook de industrie ziet veel potentieel in het LCRP-onderzoek. Dat maakt kruisbestuiving op dat 
terrein een stuk makkelijker. En dat is belangrijk, want ons onderzoek wil de klinische noden van 
de patiënten beter invullen. Het is toepassingsgericht en focust op praktische resultaten. Valorisa-
tie en samenwerking met de industrie zijn in die context heel belangrijk. 

Het LCRP heeft de voorbije jaren heel wat in beweging gezet. Het is het resultaat van boeiende 
synergieën tussen verschillende partners. De uitdaging is nu om het onderzoek draaiende te 
houden zodat onze expertise kan blijven groeien.

Prof. dr. Piet Stinissen, decaan van de faculteit Geneeskunde en Levenswetenschappen van de 
UHasselt en voorzitter van het Limburg Clinical Research Program

WOORD VOORAF
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ZUURSTOF VOOR INNOVATIEF ONDERZOEK
“Innovatie is van cruciaal belang om kwalitatieve zorg te garanderen. Nu en in de toekomst”, stelt 
dr. Griet Vander Velpen, medisch directeur van het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL). “Het Jessa Zie-
kenhuis en het ZOL hebben altijd al de ambitie gehad om hoogstaande kwalitatieve en innovatieve 
gezondheidszorg te verlenen. En in de Limburgse ziekenhuizen was er geen gebrek aan artsen met 
goede ideeën. Er liepen al heel wat ambitieuze onderzoeksprojecten en die hebben we ook in het 
verleden steeds ondersteund. Maar patiëntenzorg blijft natuurlijk onze core business. En dan is het 
niet altijd evident om die initiatieven continu te stimuleren. Door academische onderzoekers in die 
ziekenhuispraktijk te brengen, geef je die innovatieve projecten meer zuurstof en daag je de artsen 
uit om voortdurend scherp te blijven. Je geeft hen de ruimte om nieuwe ideeën te ventileren en 
genereert die onderzoeksmatige mindset die de kwaliteit van de zorgverlening nog extra versterkt.”
Dr. Frank Weekers, medisch directeur van het Jessa Ziekenhuis beaamt: “Met het LCRP hebben 
we een kanaal gecreëerd om het onderzoek dat al gebeurde beter te omkaderen en op een hoger 
wetenschappelijk niveau te brengen. En dat geeft een extra dimensie aan het klinische werk in 
onze ziekenhuizen.”

“Ook de UHasselt profiteert voluit van dit partnerschap”, vertelt prof. dr. Piet Stinissen enthousiast. 
“Onze doctorandi hebben voor een bepaald type klinisch onderzoek nood aan die ziekenhuisom-
geving. De interactie met artsen die elke dag in die klinische praktijk staan, werkt erg stimulerend. 
En door het LCRP maken we de link met de patiënt om wie het in hun onderzoek uiteindelijk gaat 
ook voelbaar. Het onderzoek dat in de Limburgse ziekenhuizen gebeurt is niet alleen belangrijk 
voor de talrijke wetenschappelijke publicaties die daaruit volgen. We creëren met de resultaten 
ook impact op de kwaliteit van de gezondheidszorg.”

HET DRAAIT ALLEMAAL OM DE PATIËNT
“Als je de kwaliteit van de zorg verbetert, dan wordt de patiënt daar altijd beter van”, zegt dr. 
Griet Vander Velpen. “Dit type onderzoek vertrekt altijd vanuit een medical need, die de situatie 
van de patiënt wil verbeteren: we willen snellere diagnoses kunnen stellen, ziektes beter begrijpen 
en efficiëntere behandelingsmethoden vinden”, vult dr. Frank Weekers aan. “Misschien verbeter 
je door wetenschappelijk onderzoek en innovatie de zorg voor de patiënt niet altijd direct, maar 
onrechtstreeks dragen die inspanningen wel bij tot een verbeterde zorgverlening. We 

GEBUNDELDE KRACHTEN KUNNEN MEER
Een stimulerend onderzoeksklimaat waar innovatie alle kansen krijgt

Artsen die in hun ziekenhuispraktijk dagelijks in contact komen met patiënten hebben vaak heel wat inspirerende ideeën om onze zorgver-
lening verder te verbeteren. Maar om nieuwe ideeën om te zetten in baanbrekende innovaties heb je de juiste omkadering nodig. Daarom 
lanceerden de ziekenhuizen ZOL en Jessa en de faculteit Geneeskunde en Levenswetenschappen van de UHasselt het Limburg Clinical 
Research Program (LCRP). Sinds de start van het samenwerkingsprogramma kwam het medisch-wetenschappelijk onderzoek in Limburg 
in een stroomversnelling. “Door de krachten te bundelen, versterken we elkaars expertise. Zo willen we een stimulerend onderzoeksklimaat 
scheppen waar innovatie alle kansen krijgt”, vertelt prof. dr. Piet Stinissen, decaan van de faculteit Geneeskunde en Levenswetenschappen 
van de UHasselt. “Daar winnen alle partijen bij: de UHasselt die internationaal hoge ogen gooit met haar vooruitstrevende onderzoeksresul-
taten, de Limburgse ziekenhuizen die hun medisch-klinische expertise zien groeien en uiteraard ook de patiënt zelf.”

v.l.n.r. dr. Griet Vander Velpen (ZOL), dr. Frank Weekers (Jessa) en prof. dr. Piet Stinissen (UHasselt)
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merken bovendien dat die bijkomende focus op medisch-wetenschappelijk onderzoek een 
belangrijke aantrekkingspool vormt voor jonge, beloftevolle artsen van ver buiten de provincie-
grenzen. Daar kunnen we als ziekenhuis natuurlijk enkel blij om zijn. En ook bij de artsen die 
aanvankelijk minder interesse hadden in dat onderzoeksluik merken we een duidelijke mentali-
teitswijziging. Het LCRP heeft in de ziekenhuizen een heuse dynamiek op gang gebracht waar 
niemand echt immuun voor blijft.”

DYNAMIEK IN HET KWADRAAT
“Door enthousiaste, talentvolle onderzoekers en ervaren, geïnspireerde artsen samen te brengen, 
ontstaat er een boeiende synergie die ontzettend stimulerend werkt. En dat zie je aan de talrijke 
innovatieve onderzoeksresultaten die elkaar in ijl tempo opvolgen,” aldus prof. dr. Piet Stinissen. 
“Bovendien zoeken de LCRP-doctorandi uit verschillende clusters elkaar vaak op en ook die 
onderlinge synergieën komen de kwaliteit van het onderzoek enkel ten goede.”
“Door de samenwerking met de UHasselt zoeken we ook heel bewust kruisbestuivingen op met 
andere disciplines als economie, informatica, rechten, mobiliteitswetenschappen en ingenieurs-
wetenschappen”, vertelt dr. Griet Vander Velpen. “Die multidisciplinariteit maakt het voor ons extra 
interessant, omdat we ons niet langer beperken tot het puur medische aspect van het verhaal. 
Daarmee verbreden we de scoop van ons onderzoek immens.” 

“Daardoor kijken we zelf ook met andere ogen naar het medisch-wetenschappelijke onderzoek”, 
vult dr. Frank Weekers aan. “Dat de inbreng van de biostatistici van de UHasselt zinvol was voor 
het onderzoek dat in de ziekenhuizen gebeurt, lag natuurlijk voor de hand. En we gingen ervan 
uit dat het interessant zou zijn om de gezondheidseconomen de betaalbaarheid van nieuwe 
innovaties te laten becijferen. Maar de link met heel wat andere disciplines zouden we anders 
zelf niet spontaan gaan opzoeken. Toch zijn multidisciplinaire onderzoeksprojecten zoals dat 
van de rijsimulator voor senioren vanuit de onderzoekslijn Verkeersveiligheid van de UHasselt, 
maatschappelijk relevant en bijzonder actueel. Dergelijk vernieuwend onderzoek kan de arts in het 
ziekenhuis helpen om op een objectieve manier beslissingen te nemen.” 

“Dit is onderzoek waar we in eerste instantie zelf nooit aan gedacht hadden, maar dat wel 
duidelijk inspeelt op een vraag uit de medische wereld. Die synergieën willen we in de toekomst 
nog meer gaan opzoeken”, zegt dr. Griet Vander Velpen . “We kijken al hoopvol uit naar de komst 
van de industrieel ingenieurs naar de UHasselt. Met hun technische kennis en inbreng kunnen 
we straks misschien interessante apparatuur bouwen om medische tools te verbeteren of zelfs te 
ontwikkelen.”

VRUCHTBARE BODEM VOOR INNOVATIE
“Die onderlinge kruisbestuivingen en de solide medisch-wetenschappelijke onderzoeksbasis 
die we met het LCRP leggen, vormen een vruchtbare bodem waarop heel wat innovatieve 
projecten kunnen gebouwd en geënt worden. Ook projecten waaruit economische activitei-
ten kunnen ontspruiten”, zegt prof. dr. Piet Stinissen. “Maar zonder kennis en onderzoek is 
innoveren onmogelijk. En voor zorginnovatie is die link met het werkveld cruciaal. Je moet 
de vinger aan de pols houden, weten wat de noden in de ziekenhuizen zijn en verschillende 
actoren bij elkaar brengen. Ook op het gebied van community formation hebben we met het 
LCRP een stimulerend kader gecreëerd. In de ziekenhuizen en de brede medische sector le-
ven er heel wat ideeën die tot innovatie kunnen leiden. Maar je moet ze natuurlijk wel zuurstof 
geven.”
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“En extra meststoffen”, lacht dr. Griet Vander Velpen. “Het LCRP is maar tot stand kunnen komen 
door de financiering van Limburg Sterk Merk (LSM): zij hebben elf doctoraten mogelijk gemaakt. 
Dat is een belangrijke hefboom geweest. Intussen hebben we voor elk LSM-doctoraat een 
tweede kunnen opstarten met een andere, externe financiering. Als onze onderzoeksprojecten in 
een uiterst competitieve interuniversitaire omgeving als het FWO en IWT na amper vier jaar al on-
derzoeksmiddelen kunnen verwerven, bewijst dit toch dat we op uitzonderlijk korte tijd prachtige 
en overtuigende resultaten hebben geboekt.”

“We zijn vertrokken vanuit de expertise die al in de ziekenhuizen aanwezig was om onderzoeks-
groepen die al iets gerealiseerd hadden, beter te omkaderen en de wind in de zeilen te geven”, 
licht dr. Frank Weekers toe. “De kiemen waren er al. Wij hebben de vruchtbare bodem gecreëerd 
en deze projecten optimale groeikansen geboden. Maar je hebt natuurlijk ook extra financiering, 
nodig om op korte tijd grote stappen voorwaarts te kunnen maken.”

“Het bewijst dat als de basis er ligt en je de juiste flankerende maatregelen neemt, je heel wat 
kan realiseren”, zegt prof. dr. Piet Stinissen overtuigd. “Dat is eigenlijk ook de centrale gedachte 
in het SALK-rapport: versnel, versterk en ontwikkel. In dat rapport wordt zorginnovatie trouwens 
uitdrukkelijk genoemd als één van de beloftevolle domeinen die in Limburg tot economische 
welvaartscreatie kan resulteren.”

NOG ONEINDIGE UITDAGINGEN IN HET VERSCHIET
Prof. dr. Piet Stinissen is ontzettend tevreden met wat het LCRP tot nu toe teweeggebracht 
heeft: “In 2012 kon het LCRP op heel wat belangstelling rekenen. We oogsten internationaal bij 
vakgenoten heel wat lof voor het onderzoek dat hier in Limburg verricht wordt en kwamen ook 
uitgebreid in de pers met baanbrekende onderzoeksresultaten. De dynamiek die het LCRP op 
gang heeft gebracht, willen we ook de komende jaren vasthouden en nog verder aanzwengelen. 
Met de toenemende vergrijzing en de stijging van chronisch zieken staat onze gezondheidszorg 
vandaag onder druk. Daar willen we ook in Limburg mee oplossingen voor bedenken. Voor de 
Limburgse ziekenhuizen, die samen goed zijn voor meer dan 1800 bedden en tot de belang-
rijkste werkgevers behoren in de regio, is ook de volgende jaren een belangrijke rol weggelegd. 
We moeten blijven investeren in hoogstaand medisch-wetenschappelijk onderzoek. Want grote 
uitdagingen vragen om grote inspanningen. En gebundelde krachten kunnen meer: dat heeft het 
LCRP de voorbije vier jaar al ruimschoots bewezen.” 
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Gebundelde krachten kunnen meer. Dat is onze overtuiging. Met het Limburg Clinical Research Pro-
gram investeren we in een intensieve samenwerking tussen de UHasselt en de Limburgse ziekenhuizen 
ZOL en Jessa. Met programmafinanciering van Limburg Sterk Merk (LSM), de UHasselt en de zieken-
huizen willen we het onderzoek naar patiëntgerichte lifesciencesresearch naar een hoger niveau tillen. 

“Bij dit initiatief winnen alle partijen: de ziekenhuizen, de universiteit, maar ook de patiënt zelf”, 
vertelt professor Piet Stinissen, decaan van de faculteit Geneeskunde en Levenswetenschappen 
van de UHasselt en voorzitter van LifeTechLimburg.“Door onderzoeksresultaten in de dagelijkse 
medische praktijk om te zetten, wil de academische uitbouw van het medisch-wetenschappelijke 
onderzoek in de provincie bijdragen tot een nog betere patiëntenzorg in Limburgse ziekenhuizen.”

CLUSTERS 
De onderzoekers van de UHasselt en het ZOL- en Jessa-ziekenhuis verrichten samen innovatief 
wetenschappelijk onderzoek in zes medische domeinen: ANESTHESIE/CENTRAAL ZENUW-
STELSEL, CARDIOLOGIE, GYNAECOLOGIE/ FERTILITEIT, INFECTIEZIEKTEN, OBESITAS 
EN ONCOLOGIE.

Daarnaast ondersteunt het LCRP ook andere dwarsprojecten die op een wetenschappelijke ma-
nier de patiëntenzorg in de regio verbeteren:

MOBILE HEALTH UNIT 
Telemonitoring, het opvolgen van patiënten op afstand, is actueel en maatschappelijk relevant. 
Op dit moment worden er in Limburg al meer dan 500 patiënten op deze manier dagelijks thuis 
opgevolgd door de hartcentra van het Jessa- en het ZOL-ziekenhuis. Via ingebouwde sensoren 
in pacemakers en eenvoudige apparatuur zoals een bloeddrukmeter en weegschaal, volgen 
Limburgse artsen het herstel van de patiënt nauwkeurig op. Zijn er op een bepaald moment afwij-
kingen? Is hun bloeddruk plots alarmerend hoog of is hun hartslag te laag? Dan wordt er meteen 
automatisch een alarm gegenereerd en verwittigt het ziekenhuis de huisarts. 

Binnen de Mobile Health Unit voeren we wetenschappelijk onderzoek uit rond mobiele en te-
le-toepassingen in de gezondheidszorg en evalueren we of die nieuwe manier van opvolging 
effectief een meerwaarde is in de nazorg van de patiënt. Dit gebeurt in nauwe samenwerking 
tussen artsen, academici en tal van bedrijven in Limburg en Vlaanderen. 

DE ZIEKENHUIZEN, DE UNIVERSITEIT EN DE PATIËNT

Alle partijen winnen met het Limburg Clinical Research Program (LCRP)

infectieziekten

obesitas

oncologie

anesthesie/centraal zenuwstelsel

cardiologie

gynaecologie/fertiliteit
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DE ZIEKENHUIZEN, DE UNIVERSITEIT EN DE PATIËNT

UBILIM – UNIVERSITAIRE BIOBANK LIMBURG 
Heel wat LCRP-doctorandi hebben op een bepaald moment in hun onderzoek nood aan lichaam-
smateriaal van patiënten, zoals bloed- of urinestalen. Medisch-wetenschappelijk onderzoek dat een 
impact wil hebben op de gezondheidszorg steunt op goed gedocumenteerd en kwaliteitsvol li-
chaamsmateriaal dat verzameld, verwerkt en bewaard wordt in één centraal punt: een biobank. Om 
de onderzoekssamenwerking tussen de UHasselt, het ZOL- en het Jessa-ziekenhuis nog te verster-
ken, richtten de LCRP-partners drie jaar geleden de Universitaire Biobank Limburg (UBiLim) op. 

UBiLim helpt onderzoekers niet alleen met het tijdelijk opslaan van hun onderzoeksstalen, maar 
adviseert hen ook over het correct verzamelen en gebruiken van dat waardevol lichaamsmate-
riaal. Bovendien maakt UBiLim ook werk van het aanleggen van structurele collecties om het 
onderzoeksproces in de toekomst nog te versnellen. Onderzoekers verliezen immers vaak heel 
wat tijd met het verzamelen van hun bronmateriaal. Wanneer dit lichaamsmateriaal, samen met 
de gegevens over het ziekteverloop van de patiënten al in één centraal punt direct voorhanden is, 
breng je het medisch-wetenschappelijk onderzoek in een stroomversnelling.  
 
De UBiLim participeert samen met de vier andere universitaire biobanken in het Centrum voor 
Medische Innovatie (CMI) om één gemeenschappelijke Vlaamse Biobank van een voldoende 
groot aantal patiënten te vormen.
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CLUSTER ANESTHESIE /CENTRAAL ZENUWSTELSEL
Onder leiding van prof. dr. Frank Jans, prof. dr. Cathy De Deyne, prof. dr. Jo Dens, prof. dr. Sven Hendrix
Kan een innoverende meettechniek de neurologische schade na een hartstilstand beperken?
Ingrid Meex
Elk jaar worden 375.000 Europeanen geconfronteerd met een hartstilstand. Het is de belangrijk-
ste doodsoorzaak ter wereld en veel patiënten die het ziekenhuis levend verlaten ondervinden 
achteraf neurologische problemen. Hoe vroeger men de oorzaken hiervan kan opsporen, des te 
beter kan men ze behandelen.

Kunnen we met een speciale techniek (near-infrared spectroscopy) de zuurstofsaturatie in de herse-
nen continu meten, zowel tijdens de reanimatie als in de kritische fase erna? En in hoeverre is deze 
meting bruikbaar om de behandeling van patiënten met hersenschade beter te sturen en op die 
manier de neurologische outcome te verbeteren?
Dit onderzoek kan de basis vormen voor uitgebreide toepassingsmogelijkheden van de techniek 
near-infrared spectroscopy (NIRS) binnen en buiten het ziekenhuis, op intensieve zorgen en 
tijdens operaties.

Kunnen we door een betere meting tijdens reanimatie de overlevingskansen na een hartstil-
stand verhogen en de kans op een goede neurologische toestand verbeteren?
dr. Cornelia Genbrugge
Is het meten van de cerebrale saturatie al tijdens de reanimatie - buiten het ziekenhuis - na een 
hartinfarct mogelijk? Heeft het meten van deze parameter implicaties voor de overlevingskansen 
en de behandeling van deze patiënten? En kan de opvang van reanimatiepatiënten in het zieken-
huis verbeterd worden?

Om welke medisch-wetenschappelijke onderzoeken 
gaat het concreet?

Het LCRP wil bijdragen tot een nog betere zorgkwaliteit.  Daarom werken binnen dit programma artsen en onderzoekers samen 
aan nieuwe behandelingen van hartziekten, betere detectiemethoden voor longkanker, effectievere opsporingsmethoden voor 
zwangerschapsvergiftiging en heel wat andere noden van de patiënt. Momenteel worden talrijke klinische doctoraatsonderzoeken verricht:



| 11 |

CLUSTER CARDIOLOGIE
Onder leiding van prof. dr. Paul Dendale, prof. dr. Wilfried Mullens, prof. dr. Jean-Luc Rummens, prof. 
dr. Pieter Vandervoort, prof. dr. Marc Hendrikx, prof. dr. Karen Hensen, prof. dr. Bert Op ‘t Eijnde
Na hartfalen: welke therapie past het best bij elke patiënt?
dr. Frederik Verbrugge 
Hartfalen neemt stilaan epidemiologische proporties aan. Maar wat gebeurt er concreet in het hart, 
de nieren en de longen bij hartfalenpatiënten? En gebeurt dit bij elke patiënt op dezelfde manier? 

Door de onderliggende interacties tussen hart en nieren, en veranderingen in het bloedvaten-
stelsel van de longen beter in kaart te brengen, wil dit onderzoek de heterogene populatie van 
hartfalenpatiënten beter in subtypes classificeren om doelgerichte therapieën te verkennen.

Kan fysieke training suikerziekte vertragen bij patiënten met hartfalen?
An Stevens
Veel patiënten met chronisch hartfalen hebben problemen met de regeling van hun bloedsuiker-
gehalte. De combinatie van hartfalen en een gestoorde glucosetolerantie heeft een negatieve 
invloed op de algemene gezondheidstoestand en de levensverwachting van de patiënt. Toch zijn 
de oorzaak hiervan en de onderliggende mechanismen nog weinig gekend.

Is fysieke activiteit een mogelijke behandeling voor een gestoorde glucosetolerantie bij personen 
met chronisch hartfalen? En kan fysieke training de ontwikkeling van suikerziekte vertragen bij 
deze patiënten met hartfalen?

Naar een behandeling-op-maat bij lekkende hartklep
dr. ir. Philippe Bertrand
De prognose voor patiënten met functionele mitralisklepinsufficiëntie – waarbij de hartklep tussen 
de linkervoorkamer en de linkerkamer lekt door een probleem van de linkerkamer (hartfalen) – is 
nog steeds heel slecht. De chirurgische behandeling richt zich vandaag nog eerder op de klepring 
zelf. Na chirurgie keert de lekkage bij een aantal patiënten terug. 

Dit doctoraatsproject heeft als doel om meer inzicht te verwerven in de veranderingen die optre-
den na klepherstel. Daarbij wordt getracht een numeriek computermodel op maat van de patiënt 
te ontwikkelen, waarin het effect van chirurgische opties kan gesimuleerd worden vooraleer de 
patiënt onder het mes gaat. Dit om te evolueren naar een behandeling-op-maat voor elke patiënt 
in functie van een beter en langdurig klepherstel. 

Hartfunctie na hartinfarct verbeteren door nieuwe stamcellen te kweken 
dr. Remco Koninckx en dr. Boris Robic
Na een hartinfarct kan het hart zelf geen nieuw hartspierweefsel aanmaken. Op dat moment 
wordt littekenweefsel gevormd. Hierdoor functioneert het hart na een infarct minder goed.
 
Met dit onderzoek wordt nagegaan hoe een nieuw type stamcellen dat door de onderzoeksgroep 
ontdekt werd en van nature aanwezig is in het hart van elke mens (cardiale stamcellen) efficiënt uit 
het hartweefsel kan geïsoleerd worden en in een laboratorium kan gekweekt worden.  
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Bij proefdieren die een infarct gehad hebben, werden de cellen al succesvol terug ingeplant, 
vormde zich nieuw hartspierweefsel en verbeterde de hartfunctie. Dit is een belangrijke stap om 
een toekomstige therapie te ontwikkelen voor patiënten na een hartinfarct.

Meer inzicht in gekweekte hartstamcellen en het natuurlijk herstelmechanisme van het hart
Severina Windmolders 
Hoe zit het met het groeipotentieel, de differentiatiemogelijkheden en de verouderingsprocessen 
van de cardiale stamcellen die in een laboratorium gekweekt worden? En welke moleculen, die 
beenmergstamcellen aanmaken, helpen om het hartweefsel opnieuw te activeren?
 
Zo wordt onderzocht hoe het herstelmechanisme dat van nature aanwezig is in het hart, optimaal 
geactiveerd kan worden. Dit onderzoek kan de basis vormen voor een minder risicovolle, efficiën-
tere en goedkopere therapie voor hartfalenpatiënten in de toekomst.

Kunnen gekweekte cardiale stamcellen bloedvaten herstellen in het infarctgebied?
Yanick Fanton
Het hartspierweefsel is sterk doorbloed. Het herstel van de bloedtoevoer na een infarct is dus 
cruciaal voor het functioneel herstel van het hart. Kunnen de cardiale stamcellen die in een labora-
torium gekweekt worden ook revascularisatie (bloedvatherstel) mogelijk maken? En hoe kan men 
deze stamcellen wapenen tegen de ongunstige, zuurstofarme omgeving in het infarctgebied?
 
Met dit onderzoek willen de artsen en onderzoekers de efficiëntiegraad van deze stamceltherapie 
aanzienlijk verhogen.

Kan de vorming van littekenweefsel na een hartinfarct onderdrukt worden?
Leen Willems
Na een hartinfarct wordt het aangetaste hartspierweefsel vervangen door littekenweefsel. Omdat 
dit niet kan samentrekken, treedt verlies van hartfunctie op en de ontwikkeling van hartfalen. Hoe 
kan dat proces van littekenvorming onderdrukt worden?
 
Voorts wordt onderzocht welke effecten de moleculen die beenmergstamcellen produceren 
precies uitoefenen op de hartstamcellen op vlak van bescherming tegen onvoldoende doorbloe-
ding of het mobiliseren van de hartstamcellen naar de plaats van het infarct. Indien men daarin 
kan slagen, zou het proces van celisolatie, vermenigvuldiging in het laboratorium en transplantatie 
misschien vermeden kunnen worden.
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CLUSTER GYNAECOLOGIE/ FERTILITEIT
Onder leiding van prof. dr. Wilfried Gyselaers en prof. dr. Willem Ombelet
Een nieuwe oorzaak van zwangerschapsvergiftiging
Kathleen Tomsin 
Pre-eclampsie (zwangerschapsvergiftiging) leidt tot een hoog sterftecijfer en vaak ernstige compli-
caties, zowel voor moeder als kind. Tot nu toe was er geen sluitende oorzaak gekend en dus ook 
geen concrete behandelingsprocedure voorhanden. Men linkte de aandoening voornamelijk aan 
afwijkingen aan de moederkoek en beschadiging van de binnenkant van de slagaders.

In dit onderzoek wordt vooral gefocust op de werking van de aders van de zwangere vrouw. Op 
die manier bracht de onderzoeksgroep een tot nog toe onbekende en genegeerde oorzaak van 
deze onbegrepen ziekte aan het licht. Deze belangrijke medische doorbraak is goed nieuws voor 
zwangere vrouwen. Deze onderzoeksresultaten vormen immers een belangrijke eerste stap om 
nieuwe therapieën te kunnen ontwikkelen.

Nieuwe behandelingsmethodes voor zwangerschapsvergiftiging
dr. Anneleen Staelens 
Op dit moment beperkt de behandeling van vrouwen met zwangerschapsvergiftiging zich al 
decennialang tot bloeddrukverlagende middelen, maar de bevindingen van de onderzoeksgroep 
rond pre-eclampsie kan nieuwe deuren openen voor andere medicaties. 

In deze studie wordt gezocht naar andere types medicatie die zich richten op de aders van de 
moeders. Bovendien wordt nagegaan of deze aanpak ook zinvol kan zijn bij de voorspelling van 
pre-eclampsie in een vroeg stadium van de zwangerschap.

Spermabanken in België: medische, ethische en economische aspecten 
Annelies Thijssen
De vraag naar donorsperma is de voorbije jaren onmiskenbaar toegenomen. Het aanbod is echter 
gering en de meeste Belgische centra moeten zich wenden tot buitenlandse spermabanken. 

Binnen dit project worden diverse aspecten onderzocht om een hoog-kwalitatieve spermabank 
op te starten. Wat zijn de meest optimale omstandigheden voor bewaring van sperma en succes-
volle zwangerschappen? En hoe wordt best tewerk gegaan vanuit medisch, ethisch, juridisch en 
economisch standpunt?
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CLUSTER OBESITAS
Onder leiding van prof. dr. Guy Massa, prof. dr. Luc Michiels, prof. dr. Jean-Paul Noben, prof. 
dr. Peter Adriaensens
Kinderen en adolescenten met obesitas
Liene Bervoets
De laatste decennia kampen steeds meer kinderen en adolescenten met obesitas. Dit vormt 
een ernstige bedreiging voor hun gezondheid, want obesitas op jonge leeftijd verhoogt niet 
alleen het risico om ook als volwassene zwaarlijvig te zijn. Vaak ontwikkelen zich hierbij ook 
andere aandoeningen zoals het metabool syndroom, suikerziekte en hartfalen. 

Hoeveel Limburgse kinderen met overgewicht vertonen eveneens prediabetes en het metabool 
syndroom? Kunnen we voorspellen in welke mate deze kinderen vatbaar zijn voor de ontwik-
keling van metabole complicaties? En welke factoren spelen precies een rol in de ontwikkeling 
van overgewicht bij kinderen?

CLUSTER ONCOLOGIE
Onder leiding van prof. dr. Michiel Thomeer, prof. dr. Liesbet Mesotten, prof. dr. Jean-Luc Rummens, 
prof. dr. Loes Linsen, prof. dr. Jeroen Mebis, prof. dr. Kurt Van der Speeten, prof. dr. Peter Adriaensens 

Kunnen we longkanker vroegtijdig opsporen via een eenvoudige bloedtest?
Evelyne Louis 
Longkanker is wereldwijd de kanker met het hoogste sterftecijfer. Om de overlevingskansen 
en de levenskwaliteit van longkankerpatiënten te verbeteren, is het cruciaal om methodes te 
ontwikkelen die het mogelijk maken om deze kanker vroegtijdig op te sporen.

In dit onderzoek wordt nagaan of er een onderscheid kan gemaakt worden tussen longkanker-
patiënten en controle-personen via de analyse van een bloedstaal met nucleaire magnetische 
resonantie (NMR) spectroscopie. Hoe is de correlatie met een PET-scan-analyse? En kan je met 
NMR-spectroscopie bepalen of een patiënt al dan niet gunstig op een therapie zal reageren?

De ontwikkeling van Multiple Myeloma voorspellen
Karen Geunes 
Multiple myeloma (MM) wordt gekenmerkt door een kwaadaardige woekering van plasmacellen 
in het beenmerg. Deze bloedziekte, die o.a. leidt tot botafbraak, nierfalen en bloedarmoede, 
wordt voorafgegaan door een voorstadium, MGUS genaamd.

In het kader van dit doctoraat willen artsen en onderzoekers biomerkers opsporen die kunnen 
voorspellen welke MGUS-patiënten op termijn effectief MM zullen ontwikkelen en welke niet. 
Hiervoor zal gebruik gemaakt worden van een uitgebreide verzameling van beenmergstalen van 
het Jessa Ziekenhuis, beschikbaar in de Universitaire Biobank Limburg (UBiLim).

CLUSTER INFECTIEZIEKTEN
Onder leiding van prof. dr. Inge Gyssens, prof. dr. Geert Robaeys, prof. dr. Jeroen vander Hilst, 
prof. dr. Niels Hellings
Een nieuw licht op de oorzaken van appendicitis
Yati Thys
Acute appendicitis is een van de meest voorkomende chirurgische abdominale aandoeningen 
in de westerse wereld. Het risico op overlijden is dan wel relatief laag, maar het risico op com-
plicaties blijft onaanvaardbaar.
 
Dit onderzoek is gericht naar de oorzaken van het ontstaan van appendicitis. Op welke manier 
verschilt de immuunrespons van de patiënten bij wie de appendix verwijderd moet worden van 
die van gezonde personen? En wat is de impact van omgevingsfactoren, levensstijl en specifie-
ke micro-organismen?
 
 
Hoe kunnen we druggebruikers met hepatitis C beter bereiken en behandelen?
Amber Arain
Hepatitis C is de hoofdoorzaak van levertransplantatie, de grootste kost in de gezondheidszorg 
voor leverlijden. Intraveneus druggebruik ligt aan de basis van 9 op 10 van de nieuwe infecties. 
Daarmee vormen druggebruikers de belangrijkste risicogroep. Hoewel ook zij – in tegenstelling 
tot wat men vroeger dacht - succesvol kunnen worden behandeld met de standaardtherapie, 
blijft het percentage patiënten dat behandeld wordt bijzonder laag. Slechts een kwart van de 
patiënten is zich van zijn infectie bewust.
 
Welke factoren spelen een belangrijke rol in het opstarten en het vervolledigen van de behan-
deling? Kunnen we met specifieke interventies zoals informatiesessies het aantal behandelde 
patiënten verhogen? En hoe kunnen we hun therapietrouw verbeteren?

LCRP-onderzoekers
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De financiering van LCRP-doctoraten door de stichting Limburg Sterk Merk (LSM) is een belang-
rijke hefboom geweest om het medisch-wetenschappelijk onderzoek in Limburg in een versneld 
tempo te ontwikkelen. Intussen kon voor elk LSM-doctoraat al een tweede opgestart worden 
met externe financiering. Een bewijs dat het LCRP-onderzoek van hoogstaand wetenschappelijk 
niveau is.

“De talrijke publicaties in gerenommeerde vaktijdschriften zijn een mooie erkenning voor het on-
derzoek dat we verrichten”, vertelt dr. Helene Piccard, projectcoördinator van het Limburg Clinical 
Research Program (LCRP). “Daardoor kunnen we ook makkelijker bijkomende onderzoeksfinan-
ciering aantrekken en zo kunnen we nog meer medisch-wetenschappelijk onderzoek verrichten in 
Limburg en blijft onze expertise groeien. Het bewijst dat hoe we hier in Limburg rond zorginnova-
tie werken van internationaal niveau is.”

Facts & Figures 2012

■	 13 doctoraatsprojecten in uitvoering

■	 5 doctoraatsprojecten in opstart

■	 7 internationale wetenschappelijke artikels

■	 12 gepubliceerde abstracts van onderzoeksresultaten

■	 31 posterpresentaties en 26 mondelinge presentaties op wetenschappelijke congressen

■	 Eigen georganiseerde onderzoekssymposia: ‘Annual symposium LCRP 2012’ en PhD  
 symposium ‘Patiënt-gericht wetenschappelijk onderzoek in de Limburgse ziekenhuizen’  
 waarbij de LCRP-onderzoeksresultaten werden voorgesteld, met tevens gastsprekers

■	 extra verworven onderzoeksfinanciering: 2 Flanders’Care projecten, 1 IWT-doctoraatsbeurs  
 en 2 BOF-doctoraatsbeurzen 
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DE LCRP-PIONIERS

Samen vooruit in één kader met één doel

ONDERZOEKSRESULTATEN WAAR DE PATIËNT BETER VAN WORDT
“Toen prof. dr. Gyselaers (ZOL, UHasselt) mij na mijn masterstage vroeg om bij hem in het zieken-
huis te komen doctoreren rond zwangerschapsvergiftiging heb ik geen seconde getwijfeld”, vertelt 
dr. Kathleen Tomsin. “Zwangere vrouwen hebben mij altijd al gefascineerd en ik was ook meteen 
gewonnen voor het idee om in een ziekenhuis – een zeer atypische onderzoeksomgeving voor 
biomedische doctorandi - aan mijn doctoraat te werken. Onderzoek in een laboratorium sprak me 
veel minder aan. Dan ben je vanzelf meer bezig met cijfertjes en data, en een stuk minder met de 
patiënt om wie het eigenlijk draait.”

“Hoewel mijn doctoraat naar cardiale stamcellen voor het grootste deel in het ziekenhuislabo-
ratorium wordt uitgevoerd, was het voor mij ook precies die patiëntgerichte component van 
het onderzoek die mij over de streep trok”, zegt Severina Windmolders. “Een hartinfarct is een 
veelvoorkomende aandoening en ik vond het buitengewoon boeiend om mee te werken aan 
een manier om dat te genezen. Dat mijn onderzoeksresultaten zouden kunnen bijdragen tot een 
nieuwe methode van behandelen die kan toegepast worden in de ziekenhuispraktijk, intrigeerde 
mij. Bovendien boekte men in het Jessa Ziekenhuis op dat moment al heel positieve resultaten in 
het onderzoek rond cardiale stamcellen. En het is natuurlijk extra prettig als je mee kan timmeren 
aan een groeiend succesverhaal.”

Een biomedische wetenschapper die doctoreert in een ziekenhuis? Dat was tot voor kort een rariteit. Doctorandi Severina Windmolders en 
Kathleen Tomsin brachten hier verandering in. Deze eerste doctoraatsstudenten binnen de samenwerking tussen UHasselt en de zieken-
huizen ZOL en Jessa bewezen dat zij met hun expertise ook in ziekenhuizen een belangrijke wetenschappelijke bijdrage kunnen leveren. 
Zo baanden ze de weg voor hun opvolgers. “We hebben het Limburg Clinical Research Program vanop de eerste rij zien ontstaan en zien 
groeien: in expertise, in aantal onderzoekers en in bekendheid”, vertellen de pioniers enthousiast. 

Jessa Ziekenhuis, Hasselt
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DE LCRP-PIONIERS

HET LELIJKE EENDJE
“In het begin was het niet eenvoudig om artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis duidelijk 
te maken wat onze rol als doctorandi precies inhield”, zegt dr. Kathleen Tomsin. “We hoorden 
nergens echt thuis: niet bij de artsen, niet bij de vroedvrouwen,… De samenwerking tussen 
de UHasselt en de ziekenhuizen bestond al wel, maar nog op een heel elementair niveau. De 
omkadering van het Limburg Clinical Research Program en de bekendheid die dit onderzoekspro-
gramma gaandeweg kreeg, maakten voor alle partijen veel duidelijker op welke manier we in het 
ziekenhuis actief waren.”

Severina Windmolders beaamt: “In het begin van ons doctoraat zaten we vaak afgezonderd in het 
lab of alleen op een bureautje in het ziekenhuis. Nu is onze onderzoeksgroep veel groter gewor-
den en delen we met heel wat LCRP-doctorandi samen een kantoor. Dat is bijzonder positief en 
maakt de brede samenwerking van UHasselt-doctorandi ook zichtbaar op de werkvloer. Intussen 
is er in heel wat diensten van het ziekenhuis een LCRP-doctorandus aan de slag.“

ONDERZOEKSEXPERTISE GROEIT MET RASSE SCHREDEN
Het LCRP heeft een ongelooflijke dynamiek teweeg gebracht in het biomedische klinische 
onderzoek in onze provincie. “Wij hebben dat succesverhaal vanop de eerste rij zien groeien”, 

v.l.n.r. dr. Kathleen Tomsin en  Severina Windmolders
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vertelt Severina Windmolders. “En die groei mag je heel letterlijk interpreteren als ik kijk naar onze 
onderzoeksgroep onder leiding van prof. dr. Jean-Luc Rummens en prof. dr. Marc Hendrikx 
(Jessa, UHasselt): het aantal doctorandi verdubbelde op amper vier jaar tijd. Daardoor groeit 
onze onderzoeksexpertise ook exponentieel. In het begin van mijn doctoraat werd er voorname-
lijk in vitro onderzoek verricht, waarbij men de differentiatie van beenmergstamcellen en cardiale 
stamcellen naar hartspiercellen onderzocht. Op dat moment slaagde onze onderzoeksgroep 
erin een nieuw type cardiale stamcel te identificeren dat in het lab positief beïnvloed kon worden 
om tot een volwaardige hartspiercel uit te groeien. Dat nieuws werd in 2012 gepubliceerd in het 
gerenomeerde tijdschrift Cardiovascular Research en heeft daarenboven alle nationale media 
gehaald. Recent konden we dit type stamcel ook patenteren. De mogelijkheden van deze cardiale 
stamcel worden nu verder onderzocht in een in vivo minipig-infarct-model. Anderzijds toonden we 
aan dat beenmergstamcellen zelf niet uitgroeien tot hartspiercellen maar dat ze factoren kunnen 
vrijzetten die het cardiale herstel kunnen begunstigen. Mijn doctoraat bouwde verder op deze 
bevindingen. Zo ontwikkelde ik onder andere een in vitro 3D-model om de rol van (de factoren 
die vrijgezet worden) door beenmergstamcellen verder te onderzoeken. Op dit moment zijn er 
nog twee collega-doctorandi hierrond aan het werk. De ene doctorandus focust op het potentieel 
om deze cardiale stamcellen te laten uitgroeien tot cellen die deel uitmaken van bloedvaten. De 
andere doctorandus gaat na of de vorming van het littekenweefsel, een heel vijandige omgeving 
voor stamcellen, positief beïnvloed kan worden om zo het cardiale herstel te bevorderen. Met de 
resultaten van al deze projecten willen we op lange termijn een klinisch toepasbare celtherapie 
ontwikkelen voor hartinfarctpatiënten. Doordat al die onderzoeken parallel verlopen in één kader 
met één duidelijk doel, boek je veel sneller resultaten. Die onderlinge kruisbestuiving rendeert en 
brengt een ongelooflijke dynamiek op gang.”

INSPIRERENDE KRUISBESTUIVING BINNEN HET LCRP
“Die kruisbestuiving is niet alleen binnen elke cluster voelbaar, maar ook veel breder in het hele 
LCRP”, gaat dr. Kathleen Tomsin voort. “Doordat we samen een kantoor delen, discussiëren 
we veel over elkaars projecten. We proberen voor elkaar een klankbord te vormen en bundelen 

waar we kunnen de krachten. We inspireren elkaar niet alleen met kritische bedenkingen en 
nieuwe ideeën maar helpen elkaar ook met heel praktische dingen. Hoe bewaar ik het best mijn 
verzamelde urinestalen? Wie moet ik contacteren in verband met die bloedstalen? En hoe vertaal 
ik mijn onderzoeksresultaten het best in duidelijke en wetenschappelijk correcte statistieken? Tien 
doctorandi weten echt meer dan één. En door samen te werken waar we kunnen, besparen we 
heel wat tijd. We verrichten niet meer elk op ons eigen eilandje ons onderzoek, maar profiteren 
optimaal van die onderlinge kruisbestuiving. Dat maakt ook dat we sneller vooruitgang boeken. 
Soms ben ik wat jaloers op de omkadering die de nieuwe doctorandi hierdoor krijgen, want ik ben 
zelf in het begin van mijn doctoraat best veel tijd verloren door al die praktische beslommeringen.”
“In het kader van de doctoral school hebben we allemaal samen een PhD-symposium georgani-
seerd voor zowel de geïnteresseerde huisartsen als voor de artsen en verpleegkundigen van het 
Jessa en het ZOL”, vertelt Severina Windmolders enthousiast. “Dat was niet alleen de perfecte 
manier om in het ziekenhuis duidelijk en kenbaar te maken welke onderzoeken er allemaal binnen 
het LCRP gebeuren. Het heeft ons als groep doctorandi ook dichter bij elkaar gebracht. Bij dinner 
meetings leerden we elkaar veel beter kennen.”

DE WERELD KIJKT NAAR LCRP
“Met LCRP-collega’s van gedachten wisselen is bijzonder verrijkend, maar als doctorandus heb je 
ook nood aan een klankbord van experten die wereldwijd rond eenzelfde topic werken. Daarom is 
het heel prettig om internationale vakgenoten te kunnen ontmoeten op congressen of andere bij-
eenkomsten. Doorheen mijn doctoraat heb ik die contacten heel intensief opgezocht door op ei-
gen initiatief stages te lopen in de universitaire ziekenhuizen van Nottingham en Nancy. Ik riep ook 
een internationale klankbordgroep in het leven van vakgenoten die rond eenzelfde topic werken. 
Die synergieën inspireren mij mateloos”, vertelt een gepassioneerde Kathleen Tomsin. “Bovendien 
put je uit die ontmoetingen ook de bevestiging dat je goed bezig bent. Waar er in het begin van 
mijn doctoraat niemand geïnteresseerd leek in mijn nieuwe onderzoeksmethode, merkte ik na een 
paar jaar dat de internationale belangstelling en erkenning steeg. Plots wilden internationale auto-
riteiten in mijn vakgebied op congressen met mij praten. Dat gaf me telkens weer een ontzettende 
boost. Het mooiste moment was voor mij dan ook toen internationale experten mij vroegen om lid 
te worden van de internationale werkgroep rond maternale hemodynamica. Een hele eer om als 
jonge wetenschapper deel uit te maken van zo’n internationaal befaamde groep!” 

“Het is inderdaad heel aangenaam om je onderzoeksresultaten af te toetsen bij vakgenoten inter-
nationaal”, beaamt Severina Windmolders. “Zelf mocht ik meteen bij de start van mijn doctoraat 
een posterpresentatie geven op een congres in Madrid. Dat was een hele leerrijke en onvergete-
lijke ervaring. En in juli trek ik – als afsluiter van mijn traject - naar een congres in Las Vegas. Ook 
daar kijk ik ontzettend naar uit.”
“Door die contacten merk je dat het - ook op wereldschaal - echt innoverend is wat hier in 
Limburg gebeurt op het gebied van klinisch onderzoek”, zegt dr. Kathleen Tomsin. “Men kijkt 

 Doordat al die onderzoeken parallel verlopen in 
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DOCTORAL SCHOOL FOR MEDICINE AND LIFE SCIENCES 
Een betere omkadering voor doctorandi 

Doctorandi zijn gepassioneerde experten met een uitzonderlijke vakkennis. Ze bijten zich 
vier jaar lang intensief vast in één heel specifiek onderzoeksdomein. Maar specialiseren kan 
je blik op wetenschap soms ook verengen. Daarom riep de UHasselt in 2011 de Doctoral 
School For Medicine and Life Sciences in het leven. “We willen onze jonge onderzoekers 
beter omkaderen en hen een veelzijdiger traject laten afleggen”, zegt professor Sven Hendrix, 
directeur van de Doctoral School for Medicine and Life Sciences. En die omkadering legt de 
LCRP-doctorandi geen windeieren.

TECHNISCHE VAARDIGHEDEN EN SOFT SKILLS
“In de eerste plaats willen wij doctoraatsstudenten beter begeleiden tijdens hun traject”, 
vertelt professor Sven Hendrix. “Ze moet natuurlijk focussen op hun onderzoek en zorgen dat 
ze publiceren in toptijdschriften. Maar daarnaast moeten ze ook een Phd-symposium organi-
seren en cursussen volgen waarin we zowel hun technische vaardigheden als hun soft skills 
aanscherpen. Zo komen ze niet alleen in contact met de nieuwste technieken binnen hun 
vakgebied, maar werken ze ook intensief aan hun persoonlijke vaardigheden. Binnen de cur-
sussen die wij aanbieden, krijgt elke individuele doctorandus een grote keuzemogelijkheid.“

DE DOCTORANDUS PLUKT DE VRUCHTEN
“De doctoral school heeft mij echt geholpen tijdens mijn traject”, vertelt dr. Kathleen Tomsin. 
“Van soft skills als presentatietechnieken, projectmanagement en academisch Engels pluk je 
meteen de vruchten. En voor de hard skills mochten we als LCRP’ers zelf een pakket samen-
stellen dat relevant was voor onze onderzoekspraktijk. In mijn onderzoek in het ziekenhuis 
had ik immers geen nood aan een cursus lab safety, maar wel aan cursussen die specifiek 
toegespitst zijn op het klinische onderzoek.”
“Door de doctoral schools komen we straks ook sterker op de arbeidsmarkt”, vertelt Severina 
Windmolders. “Veel bedrijven hebben nogal wat vooroordelen ten opzichte van doctorandi. 
Certificaten rond cursussen projectmanagement en communicatievaardigheden, en interac-
tieve sessies met professionals uit de lifescience-industrie staan dan heel mooi op ons cv.”

met grote ogen naar het onderzoek dat binnen het LCRP verricht wordt en naar de rol die 
wetenschappers in de ziekenhuizen kunnen spelen. Deze vorm van klinisch onderzoek is echt 
vooruitstrevend.”

EEN MAGNEET VOOR JONGE BELOFTEVOLLE ONDERZOEKERS
“Mocht ik morgen opnieuw kunnen beginnen, ik zou meteen weer dezelfde keuze maken”, zegt 
dr. Kathleen Tomsin vastberaden. “De omkadering die het LCRP vandaag biedt aan doctorandi is 
bijzonder stimulerend. Dat dit succesverhaal als een magneet werkt op jonge beloftevolle onder-
zoekers, is dan ook geen wonder. Een evolutie die we alleen maar kunnen toejuichen.”

Ziekenhuis Oost-Limburg, Genk
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EEN SNELLERE PROGNOSE
“Longkanker is wereldwijd de meest dodelijke kanker bij mannen en de tweede bij vrouwen. 
Meestal detecteren we de kanker te laat: bij 4 op 5 patiënten is de ziekte al in een te ver gevor-
derd stadium en stellen we bij die eerste diagnose meteen uitzaaiingen elders in het lichaam vast. 
Daardoor zijn de prognoses voor deze patiënten dan ook vaak heel slecht. Als longspecialist 
betekent dit dat ik soms tot drie keer per dag slecht nieuws moet brengen. Dat is bijzonder frus-
trerend en daar wil je dan ook wat aan doen”, vertelt prof. dr. Michiel Thomeer (ZOL, UHasselt). 
“Om de overlevingskansen en de levenskwaliteit van longkankerpatiënten te verbeteren, is het 
cruciaal om methodes te ontwikkelen om deze kanker in een vroeg stadium op te sporen.”

“Een paar jaar geleden kwamen we in contact met een onderzoeker van de UHasselt die 
bloedstalen van onze patiënten nodig had. Hij vertelde over de metabolomics-techniek en de mo-
gelijkheden die hij hierin zag. Dat fascineerde ons natuurlijk, want als je dagelijks kankerpatiënten 
ontmoet en ziet wat de ziekte kan aanrichten, wil je die kankercellen en het mechanisme achter 
de ziekte ook beter begrijpen. En als er een manier is om via een nieuwe techniek longkanker- 
patiënten in een vroeg stadium te onderscheiden van gezonde personen, dan wil je daar als arts 
ook graag aan meewerken”, aldus prof. dr. Liesbet Mesotten (ZOL, UHasselt).

LONGKANKER OPSPOREN VIA HET BLOED
“De metabolomics-techniek is an sich niet bijzonder nieuw. In medisch-wetenschappelijk onderzoek 
gebruikt men deze techniek al jaren succesvol in andere disciplines en ook de farmaceutische  

MEERWAARDE VAN NIEUWE TECHNIEKEN VOOR DE 
KLINISCHE PRAKTIJK

Een boost voor de medische zorg in Limburg
Stilstaan is achteruitgaan. Dat geldt niet in het minst voor de medische zorgverlening in ziekenhuizen. Want ook de medische wetenschap 
staat niet stil en nieuwe technieken kunnen een antwoord bieden op bestaande klinische noden en behoeften. Door innovatieve technieken 
en behandelingsmethoden in de (ziekenhuis)praktijk te brengen, wil het LCRP zo goed mogelijk inspelen op de medische noden op het 
terrein. Zo houden we de medische dienstverlening up-to-date en kunnen de artsen – ook in de toekomst – de best mogelijke zorgverlening 
in hun ziekenhuis garanderen. De metabolomics-techniek is één van die nieuwe technieken die het LCRP binnen afzienbare tijd in het Lim-
burgse zorglandschap wil introduceren. “De resultaten die we tot nu toe met deze techniek geboekt hebben in het longkankeronderzoek, 
spreken tot de verbeelding”, vertelt prof. dr. Michiel Thomeer enthousiast. “Op termijn willen we deze techniek gaan gebruiken om longkan-
ker sneller op te sporen. Op die manier hopen we de prognoses van deze patiënten drastisch te verbeteren.”

industrie ziet hier graten in. Toch zijn de diagnostische toepassingen in kankeronderzoek op dit 
moment nog erg beperkt”, legt prof. dr. Michiel Thomeer uit. “Het principe is eenvoudig: iedere cel 
in het menselijk lichaam genereert afbraakproducten, de zogenaamde metabolieten, en die 
vertellen ons ontzettend veel over de fysiologische toestand waarin die cel op dat moment 
verkeert. Genen vertellen of iemand risico heeft op een ziekte, maar metabolieten zeggen ons veel 
meer over de echte toestand van de patiënt. En dat metaboliet profiel is vrij uniek. Dat ziet er voor 
elke patiënt heel anders uit.”

“Via nucleaire magnetische resonantie (NMR) spectroscopie kunnen we dat metaboliet profiel van 
elke patiënt heel eenvoudig, met een simpele bloedstaal, in kaart brengen”, gaat prof. dr. Liesbet 
Mesotten voort. “Het voordeel van die techniek is dat je ontzettend veel verschillende parameters 
op hetzelfde moment kan meten. Wij zijn met ons onderzoek nagegaan welke van die parame-
ters tekenend zijn voor longkankerpatiënten. Daar komt heel wat biostatistiek en analysewerk 
bij kijken. Op dit moment hebben we zo’n 35 metabolieten kunnen onderscheiden. Dat is een 
belangrijke doorbraak in ons onderzoek.”

OVERTUIGENDE RESULTATEN
“Wij zouden graag onze test op zo’n manier ontwikkelen dat huisartsen straks via een eenvoudige 
bloedname mensen kunnen screenen. De test die wij op dit moment nog verder ontwikkelen, lijkt 
longkanker al in 9 van de 10 gevallen te kunnen detecteren. Dat zijn bijzonder hoopvolle resulta-
ten”, vertelt prof. dr. Michiel Thomeer enthousiast. “Om wetenschappelijke bevindingen te vertalen 
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 Soms moet ik als arts tot drie keer per dag slecht 

nieuws brengen. Door wetenschappelijk onderzoek 

hopen we de vooruitzichten van deze patiënten in de 

toekomst te verbeteren.”
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GEPERSONALISEERDE BEHANDELING-OP-MAAT
“Als blijkt dat we longkanker met de metabolomics-techniek effectief sneller kunnen detecteren, 
betekent dat een ontzettend grote stap voorwaarts in het kankeronderzoek. Toch blijven er nog 
heel wat vragen onbeantwoord”, zegt prof. dr. Michiel Thomeer. “Soms stellen we vast dat de 
kanker zich bij patiënten, zelfs wanneer die nog in een vroeg stadium zit en ondanks de behan-
deling, toch opnieuw ontwikkelt. Bij andere patiënten blijkt diezelfde behandeling dan weer wel 
aan te slaan, hoewel bij hen soms een tumor moet verwijderd worden die er op het eerste gezicht 
veel ernstiger uitziet. Hoe komt dat? Daar heb je als dokter helemaal geen verklaring voor. Hoe 
komt dat wat voor de ene patiënt werkt bij de andere totaal zijn effect mist? En kan je van tevoren 
nagaan of een patiënt al dan niet gunstig op een therapie zal reageren? Ook dat willen we met de 
metabolomics-techniek in onze studie verder onderzoeken. Want een onderzoek is pas geslaagd 
als de patiënt daar straks ook langer door gaat leven.”

“Hierbij willen we niet alleen nagaan wat de respons op de concrete behandeling zal zijn. We willen 
ook kijken of we via deze techniek kunnen voorspellen wat de kans is dat een bepaalde longkan-
ker antwoordt op een behandeling en wat de kans is op bepaalde toxiciteiten, de zogenaamde 
bijwerkingen van die behandeling. Bijwerkingen, die vaak een enorme impact hebben op de 
levenskwaliteit van die patiënten”, legt prof. dr. Liesbet Mesotten uit. “Bij sommige patiënten keldert 
de chemotherapie de witte bloedcellen waardoor het risico op infecties stijgt. Bij anderen tast de 
behandeling het beenmerg of de nieren aan. Als je die neveneffecten kan voorspellen, kan je hier 
in de behandelingsmethode beter op inspelen. Dan kan je de therapie aanpassen op maat van die 
individuele patiënt. En dat zou de levenskwaliteit van longkankerpatiënten enkel ten goede komen.”

LCRP, EEN SUCCESVERHAAL
“Dat het LCRP medisch-wetenschappelijk onderzoek van hoog niveau in de Limburgse zieken-
huizen brengt en versterkt, kunnen we alleen maar toejuichen. Zonder het LCRP zouden we in 
ZOL op dit moment dit onderzoek niet aan het uitvoeren zijn”, besluit prof. dr. Michiel Thomeer. 
“Een arts die actief met onderzoek bezig is, stelt zich ook een stuk kritischer op voor de dingen 
waar hij dagelijks mee bezig is: voor de behandelingen die hij opzet en de onderzoeken die hij 
laat uitvoeren. Hij kijkt vanuit een totaal andere mindset naar de patiënt die voor hem staat en 
legt meer verbanden. Daardoor wordt hij volgens mij ook een betere arts. Bovendien brengt een 
hoogstaand wetenschappelijk onderzoeksproject heel wat vakmensen met uiteenlopende experti-
ses bij elkaar. Dat werkt ongelooflijk inspirerend: je leert ontzettend veel van elkaar en benadert de 
thematiek vanuit een veel breder, multidisciplinair perspectief.”

“Het afgelopen jaar boekten we met het LCRP heel mooie resultaten”, aldus prof. dr. Liesbet 
Mesotten. “Het onderzoek dat we in Limburg verrichten krijgt hierdoor een heleboel aandacht en 
waardering: zowel van het grote publiek als van vakgenoten. Die succeservaringen stralen op het 
hele team af. Het brengt een enorme dynamiek in de ziekenhuizen en mensen zijn trots dat ze 
deel mogen uitmaken van dit mooie project.”

naar een klinische toepassing moet ons onderzoek verschillende fases doorlopen. In de eerste 
fase proberen we het metabool nummerbord vast te stellen: dit is quasi afgerond. In een tweede 
fase proberen we de test te valideren bij 250 gezonde mensen en 250 longkankerpatiënten. Het 
grootste deel van die testfase hebben we ook al afgewerkt. Maar in een derde fase willen we de 
test verder valideren in een zo getrouw mogelijke ware omgeving, zoals bijvoorbeeld een huisart-
senpraktijk. Hier komt longkanker niet frequent voor, ook niet in een geselecteerde risicogroep 
zoals bij rokers boven de 40 jaar. Voor die laatste fase hebben we een industriële partner nodig 
die samen met ons een gebruiksvriendelijke test kan ontwerpen. Als we patiënten, die zich vol-
gens onze test in de risicogroep bevinden, in de toekomst heel gericht kunnen doorverwijzen naar 
een PET-CT-scan, kunnen we de kanker in een veel vroeger stadium opsporen. Zo hopen we de 
overlevingskansen en de levenskwaliteit van deze patiënten drastisch te verbeteren.”

“Het procédé is eenvoudig: je centrifugeert een bloedstaal, stopt het plasma in de NMR-spectro-
scoop en na amper 7 minuten vertelt het bloedstaal of iemand in de risicogroep zit of niet. Deze 
techniek is dus logistiek haalbaar en kosteneffectief”, legt prof. dr. Liesbet Mesotten uit. “In een 
ander deel van ons onderzoek gaan we ook na wat precies de correlatie is tussen de resultaten van 
de PET-CT-scan en die van het bloedonderzoek. Het zou natuurlijk fantastisch zijn, mochten die re-
sultaten overlappen. We willen ook een nieuwe beeldvormingstechniek, de PET-NMR, die momen-
teel nog niet in België aanwezig is maar veelbelovend is voor het opsporen van kanker, correleren 
met ons bloedonderzoek. In eerste instantie zullen we hiervoor samenwerken met een buitenlands 
onderzoekscentrum, maar we hopen dat we binnen enkele jaren over een eigen toestel kunnen 
beschikken om op een niet-invasieve manier het metabool profiel van een kanker te omschrijven.”

Dit LCRP-onderzoek zit al in zo’n vergevorderd stadium dat de artsen en de onderzoekers nu ac-
tief op zoek zijn naar industriële partners die samen met hen een test op de markt willen brengen. 
Prof. dr. Michiel Thomeer: “We hopen dat we snel een partner zullen vinden. Als we onze klinische 
ervaring en de biochemische expertise van de UHasselt kunnen koppelen aan de technische 
knowhow van een industriële speler, dan kunnen we echt een verschil maken in het ziekteverloop 
van longkankerpatiënten.”
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INTERNATIONALE 
ERKENNING
De wereld kijkt mee naar het medisch-wetenschappelijk onderzoek dat in Limburg gebeurt. “Het voorbije jaar was het LCRP 
goed voor 13 doctoraatsprojecten in uitvoering, 5 in opstart en talrijke internationale wetenschappelijke publicaties in vaktijd-
schriften”, vertelt een enthousiaste dr. Helene Piccard, projectcoördinator van het LCRP. “Onze onderzoekers en doctorandi 
zijn zeer gegeerde sprekers op nationale en internationale congressen: van Dublin en Parijs tot Los Angeles. Het is een bewijs 
dat het medisch-wetenschappelijk onderzoek in onze provincie internationaal wordt gewardeerd.”
De impact van het onderzoek van het Limburg Clinical Research Program beperkt zich niet tot de provincie Limburg. De onder-
zoekers zetten internationale samenwerkingsverbanden op met collega-vakgenoten uit de hele wereld om nog betere resulta-
ten te kunnen boeken. 



| 24 |

Het afgelopen jaar presenteerden de LCRP’ers de Limburgse medisch-
wetenschappelijke onderzoeksresultaten op heel wat nationale en internationale 
congressen.

LCRP zet medisch-wetenschappelijk onderzoek in Limburg   internationaal op de kaart

ZWITSERLAND
 • Genève: 18th World Congress of the International Society for the Study of
  Hypertension in Pregnancy

OOSTENRIJK 
 • WENEN: EuroNeuro 2012

DUITSLAND
 • Leipzig: 51st Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology

BELGIË
 • Brussel: 32nd International Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine
 •  Brussel: 6th Belgian Heart Rhythm Meeting
 •  Luik: Biomedica 2012, The life sciences summit
 •  Gent: Knowledge for Growth 2012
 •  Spa: 29th Scientific Meeting of the Belgian Society for Reproductive Medicine
 •  Leuven: Meeting of the Belgian Association for the Study of Obesity
 •  Genk: Permanente vorming anesthesiologie, intensieve geneeskunde,
  urgentiegeneeskunde en pijntherapie

USA
 • Cleveland: 21th Century Treatment of Heart Failure
 • Los Angeles: American Heart Association Scientific Sessions 2012

IERLAND
 • Dublin: EuroPRevent 2012

SPANJE
 • Mallorca: 22nd Workshop of the European Childhood Obesity Group

TURKIJE
 • Istanbul: Acute Cardiac Care 2012

FRANKRIJK
 • Parijs: EuroPCR 2012
 •  Parijs: Euroanaesthesia 2012
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LCRP zet medisch-wetenschappelijk onderzoek in Limburg   internationaal op de kaart



| 26 |

Samenwerking met Universitair Ziekenhuis Nijmegen versterkt 
LCRP-onderzoek

Binnen de cluster Infectieziekten van het LCRP wordt nauw samengewerkt met het Universitair 
Ziekenhuis van Nijmegen (UMC St-Radbouw en Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, Nederland). De 
sterke wisselwerking met de Nederlandse onderzoekers, onder meer op vlak van immunologische 
analysetechnieken, betekent een belangrijke verrijking voor het onderzoek binnen het LCRP. 

Deze samenwerking vloeit voort uit de onderzoeksactiviteiten die promotor prof. dr. Inge Gyssens, 
internist-infectiologe in het Jessa en professor aan de UHasselt, reeds jarenlang verricht rond 
infectiologie in het Universitair Ziekenhuis van Nijmegen, waar zij zelf doctoreerde en momenteel 
eveneens doctoraatsonderzoek begeleidt.

Hartfalen-, klepherstel- en telemonitoring-onderzoek in samenwer-
king met Cleveland Clinic en Massachusetts General Hospital (USA)

Het cardio-onderzoek dat het ZOL-team verricht rond hartfalen, klepherstel en telemonitoring 
gebeurt in nauwe samenwerking met de Amerikaanse ziekenhuizen Cleveland Clinic (Ohio) en 
Massachusetts General Hospital (Boston). Geregeld gaan de professoren en LCRP-doctorandi 
naar de States voor overleg en uitwisseling rond de nieuwste ontwikkelingen. 
Deze sterke onderzoekssamenwerking is gegroeid uit de meerjarige gespecialiseerde opleidingen 
die prof. dr. Pieter Vandervoort en prof. dr. Wilfried Mullens (ZOL/UHasselt) de voorbije decennia in 
de VS genoten. Door de internationale cardiologische ervaring van prof. dr. Vandervoort in het Lim-
burgse ZOL binnen te brengen, kwam het onderzoek rond telemonitoring van hartpatiënten in een 
stroomversnelling. Onder zijn impuls volgde onder meer ook prof. dr. Mullens opleiding in Cleveland. 

Prof. dr. Vandervoort en prof. dr. Mullens (ZOL, UHasselt) keerden beiden uit de Verenigde Staten 
terug om de zorg voor patiënten met hartfalen en het wetenschappelijk cardiologisch onderzoek 
in Vlaanderen en Limburg verder uit te bouwen. Binnen hun internationale netwerk wordt zo onder 
meer ook het doctoraatsonderzoek naar hartfalen en klepherstel dat kadert in het LCRP, versterkt. 

Sloveense hartchirurg start doctoraat binnen het LCRP 

De cardiologen van het Medical University Center van Ljubljana volgen al een hele tijd met veel 
belangstelling het cardiologisch onderzoek dat verricht wordt onder leiding van prof. dr. Marc 
Hendrikx (Jessa, UHasselt). Het voorbije jaar kwam de Sloveense hartchirurg dr. Boris Robic als 
doctoraatsstudent het Jessa-onderzoeksteam binnen het LCRP versterken. Chirurgisch assistent 
dr. Boris Robic is vooral betrokken bij het mini-pig-model. 

Prof. dr. Marc Hendrikx is verheugd over deze nieuwe samenwerking: “De expertise van dr. Robic 
komt uitstekend van pas bij de chirurgische ingrepen. Hij is uitstekend geplaatst om via de EKG 
de ritmestoornissen bij mini-pigs met getransplanteerde cardiale atrium stamcellen (CASCs) op te 
volgen. Een mooie versterking van ons onderzoeksteam.”

Internationale klankbordgroep rond zwangerschapsvergiftiging

Met een Nederlandse co-promotor prof. dr. L. Peeters van UMC Maastricht, kreeg de doctoraats-
begeleiding van dr. Kathleen Tomsin al van bij het begin een internationale dimensie. En dat smaakte 
naar meer, want doorheen haar doctoraat rond zwangerschapsvergiftiging, onder leiding van prof. 
dr. Wilfried Gyselaers (ZOL, UHasselt), bouwde dr. Kathleen Tomsin intensieve contacten uit met 
vakgenoten uit heel Europa. Op eigen initiatief liep ze onderzoeksstage in de universitaire ziekenhui-
zen van Nottingham (Engeland) en Nancy (Frankrijk) en riep ze een internationale klankbordgroep in 
het leven van artsen en onderzoekers die rond ditzelfde topic wetenschappelijk actief zijn. 

Die investeringen in internationale contacten legden dr. Kathleen Tomsin geen windeieren. De 
internationale belangstelling en erkenning voor haar onderzoekstopic steeg met rasse schreden. 
Recent vroegen internationale experten haar om lid te worden van de prestigieuze, internationale 
werkgroep Maternal Haemodynamics in Pregnancy Workgroup. Een hele eer om als jonge weten-
schapper deel uit te maken van zo’n internationaal befaamde groep!

INTERNATIONALE SAMENWERKING
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PATIËNT PLUKT 
DE VRUCHTEN
Het medisch-wetenschappelijk onderzoek dat in het kader van het Limburg Clinical Research Program verricht wordt, vertrekt 
steeds vanuit een duidelijke klinische nood. Vanuit inspirerende ideeën van ervaren artsen die dagelijks met patiënten in 
contact komen en die actief willen meewerken aan een verbeterde patiëntenzorg in onze provincie – en daarbuiten.
Met het LCRP-onderzoek willen we meer inzicht verwerven in de mechanismes van ziektes om aandoeningen sneller op 
te sporen en behandelingsmethoden te verfijnen. Door innovatieve onderzoeksresultaten toe te passen in de dagelijkse 
ziekenhuispraktijk zal de academische uitbouw van het medisch-wetenschappelijk onderzoek in de provincie bijdragen tot een 
verbeterde patiëntenzorg in Limburgse ziekenhuizen. Daar plukt de patiënt de vruchten van. 
Zo’n kwalitatief hoogstaande zorgomgeving is bovendien ontzettend aantrekkelijk voor high potential medische 
zorgprofessionals. Door het onderzoek van het LCRP vinden beloftevolle ambitieuze artsen steeds makkelijker de weg naar 
Limburgse ziekenhuizen. Een evolutie waar de patiënt meteen mee van profiteert.

INTERNATIONALE SAMENWERKING
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DE KANS OP OVERLIJDEN EN HEROPNAME VERMINDERT DRASTISCH
“Als je het herstelproces van patiënten goed wil opvolgen, heb je heel wat data nodig: je moet heel wat 
parameters zoals hun bloeddruk en gewicht nauwlettend in de gaten houden om eventuele proble-
men tijdig te kunnen opsporen en de behandeling bij te sturen op maat van die individuele patiënt”, 
zegt prof. dr. Pieter Vandervoort, cardioloog van het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) en professor aan 
de faculteit Geneeskunde en Levenswetenschappen van de UHasselt. “Met telemonitoring breng je al 
die parameters samen in één centraal verzamelpunt. Dat laat je toe om het herstelproces van ernstig 
zieke patiënten in de thuissituatie vanop afstand op te volgen. Wij zijn ervan overtuigd dat je op die 
manier de kans op overlijden en heropname van die patiënten drastisch kan verminderen. Met de 
Mobile Health Unit willen we die ervaringen nu ook wetenschappelijk onderbouwen en de medische 
meerwaarde van telemonitoring aantonen. De UHasselt is hiervoor de perfecte partner.” 
“De eerste resultaten waren alvast zeer beloftevol: in de groep patiënten die na een hartfalen via 
telemonitoring werden opgevolgd, was er één derde minder sterfte dan in de groep patiënten met 
een normale klinische nazorg. De levensverwachting en –kwaliteit van deze groep patiënten stijgt 
exponentieel”, zegt prof. dr. Paul Dendale, diensthoofd cardiologie van het Jessa Ziekenhuis en 
professor aan de faculteit Geneeskunde en Levenswetenschappen van de UHasselt. “Met bijko-
mende onderzoeken willen we die meerwaarde nog diepgaander in kaart brengen en analyseren.”

CLINICAL CALL CENTRE FILTERT ENORME HOEVEELHEID DATA 
Op dit moment worden er in Limburg al meer dan 500 patiënten op die manier dagelijks opgevolgd 
door de hartcentra van het Jessa- en het ZOL-ziekenhuis. Via ingebouwde sensoren in pacemakers 
en eenvoudige apparatuur zoals een weegschaal en bloeddrukmeter volgen de artsen in de Limburgse 
ziekenhuizen het herstelproces van de patiënt thuis – vanop afstand – nauwkeurig op. Zijn er op een 
bepaald moment afwijkingen? Is hun bloeddruk plots alarmerend hoog of is hun hartslag te laag? Dan 

wordt er meteen automatisch een alarm gegenereerd en verwittigt het ziekenhuis de huisarts. “We zijn 
erin geslaagd om op heel korte tijd een degelijke omkadering voor deze telemonitoringactiviteiten op 
touw te zetten”, vertelt prof. dr. Pieter Vandervoort. “Het afgelopen jaar waren er alleen in het ZOL al 
410 patiënten met pacemakers die we dagelijks op deze manier opvolgen: die patiënten genereren 
een enorme hoeveelheid data. Het is geen sinecure om daar op een goede manier mee om te gaan. 
Al die ongefilterde parameters op onze artsen en specialisten loslaten, is geen optie. Daarom startten 
we samen met het Jessa Ziekenhuis een clinical call centre op. Hier interpreteren speciaal opgeleide 
hartfalenverpleegkundigen de inkomende data. Via gestroomlijnde protocollen weten zij precies wat 
ze moeten doen in bepaalde situaties. Sommige dingen kunnen ze zelf afwerken, soms moeten ze de 
patiënt even opbellen voor bijkomende informatie. Bij alarmerende situaties contacteren ze meteen de 
specialist of de huisarts en vragen ze de patiënt om dringend naar het ziekenhuis te komen.”

“Zonder een dergelijke structuur is telemonitoring niet haalbaar”, gaat prof. dr. Paul Dendale voort. 
“Via de Mobile Health Unit verkennen we, samen met andere onderzoeksgroepen van de UHas-
selt, ook nieuwe mogelijkheden om op een nog efficiëntere manier – via bijvoorbeeld data-mining 
- met deze exponentieel groeiende data om te gaan.” 

PATIËNT IS ACTIEVER BIJ ZIJN HERSTELPROCES BETROKKEN
“Een bijkomend voordeel van telemonitoring is dat de patiënt zelf veel actiever bij zijn herstelpro-
ces betrokken wordt”, vertelt prof. dr. Paul Dendale. “In het verleden vroegen we patiënten na-
tuurlijk ook om hun medicijnen heel stipt in te nemen en hun bloeddruk en gewicht op te volgen. 
Toch merken we dat dit - nu ze weten dat wij hen vanop afstand mee opvolgen – tegenwoordig 
veel consistenter gebeurt. Omdat patiënten weten dat we over hun schouder mee kijken, blijven 
ze gemotiveerder om te blijven meten.”

MOBILE HEALTH UNIT

Telemonitoring is de toekomst!

Telemonitoring is een belangrijke toepassing in de gezondheidszorg van de toekomst.  En de Limburgse ziekenhuizen ZOL en Jessa zijn ab-
solute koplopers in België op dit terrein. Zij volgen al jaren succesvol ernstig zieke hartfalenpatiënten uit heel Limburg vanop afstand thuis 
op. In 2012 besloten beide ziekenhuizen, in het kader van het Limburg Clinical Research Program (LCRP), de krachten te bundelen met de 
UHasselt. Via de Mobile Health Unit willen ze de medische meerwaarde van hun telemonitoringsactiviteiten wetenschappelijk onderbouwen 
en op die manier nog meer visibiliteit creëren voor hun projecten. Een geslaagde formule, zo blijkt, want op amper een jaar tijd sleepten ze 
de Agoria E-Health Award in de wacht en haalden ze bovendien twee Flanders’ Care-projecten binnen.
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MOBILE HEALTH UNIT
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“Ze weten dat wanneer hun bloeddruk twee dagen op rij achteruit gaat, dat ze een telefoontje 
van het ziekenhuis mogen verwachten”, aldus professor Pieter Vandervoort. “Ook de huisartsen 
en de thuisverpleging worden veel nauwer bij het opvolgproces betrokken. Vanuit het ziekenhuis 
koppelen we heel regelmatig terug naar deze eerstelijnszorg. In de toekomst willen we ook werk 
maken van een gezamenlijk elektronisch medisch dossier waarin alle partijen met elkaar kunnen 
communiceren over de toestand van een patiënt.”

VEEL TOEPASSINGSDOMEINEN MOGELIJK
Op dit moment focust de Mobile Health Unit haar telemonitoringactiviteiten op twee speerpunten 
in de cardiologie: hartfalen en revalidatie, maar uiteraard biedt deze nieuwe innovatieve techno-
logie ook veel opportuniteiten voor andere medische domeinen. Ook patiënten met bijvoorbeeld 
diabetes, risicozwangerschappen of slaapproblemen hebben heel wat te winnen bij deze vorm 
van individuele opvolging.

“En naarmate de apparatuur gesofisticeerder wordt, zullen we in de toekomst nog betere parameters  
kunnen hanteren”, legt prof. dr. Paul Dendale uit. “Op dit moment gaat het nog vaak over eenvoudi-
ge parameters als bloeddruk en gewicht, maar er bestaan nu al systemen waarbij een druksensor in 
de slagader van de longen continu de druk in het hart van de patiënt kan meten. Dit soort innovaties 
laat toe om in de nabije toekomst nog veel intelligenter te gaan meten.”

WIN-WIN IN HET KWADRAAT
“Als je ernstig zieke patiënten continu opvolgt, is de behandeling vanzelfsprekend beter afge-
stemd op de individuele patiënt. En de levenskwaliteit van die patiënt verbeteren: daar is het 

ons in de eerste plaats om te doen”, zegt prof. dr. Pieter Vandervoort. “Maar deze innovatieve 
techniek biedt ook een antwoord op de grote maatschappelijke uitdagingen van vandaag zoals 
de sterk toenemende vergrijzing, de stijging van het aantal chronisch zieken en het tekort aan 
zorgverstrekkers. Als we kunnen aantonen dat patiënten minder vaak en minder lang gehospita-
liseerd worden omdat we hen via telemonitoring beter kunnen opvolgen, dan wordt dit ook voor 
de overheid financieel interessant. Want in ziekenhuisopname ligt de grootste kost voor onze 
gezondheidszorg.”

VERSTERKING VAN INNOVATIEVE GEZONDHEIDSZORG EN MEDISCHE TECHNOLOGIE 
IN LIMBURG EN VLAANDEREN
Om de Limburgse telemonitoringsactiviteiten in goede banen te leiden, werken artsen, academici, 
zorginstellingen, thuiszorg en industrie nauw samen. “Met de Mobile Health Unit bieden wij een 
proeftuin aan met honderden patiënten waarmee we het nut van die nieuwe technologieën kunnen 
uittesten in de klinische praktijk. De klinische context wordt aangeboden door de twee ziekenhuizen, 
en de onderzoeksondersteuning door de universiteit”, legt prof. dr. Vandervoort uit. Intussen is er 
al een ruim netwerk ontstaan met heel wat bedrijfspartners in Limburg en Vlaanderen. “Zo werken 
we samen met belangrijke high-techspelers in het veld zoals Imec om onderzoek te doen naar 
bijvoorbeeld miniaturisatie van meetapparatuur. Om de grote hoeveelheid gegevens te visualiseren 
en analyseren wordt samengewerkt met het Microsoft Innovation Center in Genk.” 
“Voorts staan we in contact met technologieleveranciers zoals YorBody, fifthplay-Vitalsys, Remedus, 
Cubigo, Cegeka en Essec Healthcare”, aldus prof. dr. Dendale. Zo groeit de Mobile Health Unit 
vanuit het LCRP stilaan uit tot een katalysator voor de uitbouw van innovatieve gezondheidszorg en 
nieuwe medische technologie in Limburg.  

v.l.n.r. prof. dr. Pieter Vandervoort, prof. dr. John Cleland, prof. dr. Paul Dendale
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EREDOCTORAAT UHASSELT VOOR PROFESSOR 
JOHN CLELAND

De faculteit Geneeskunde en Levenswetenschappen van de UHasselt reikte het voorbije 
jaar haar eredoctoraat uit aan prof. dr. John Cleland, een wereldautoriteit op het gebied 
van telemonitoring van hartfalenpatiënten. “Aangezien we in 2012 via de Mobile Health 
Unit het multidisciplinair onderzoek op het vlak van telemonitoring opstartten, was het 
ook logisch dat we één van de pioniers in dat domein wilden eren”, vertellen prof. dr. 
Pieter Vandervoort (ZOL, UHasselt) en prof. dr. Paul Dendale (Jessa, UHasselt). 

MANAGING THE INFORMATION OVERLOAD VOOR GEVORDERDEN
In 2012 stonden de eredoctoraten van de UHasselt in het teken van managing the informati-
on overload. En telemonitoring is managing the information overload voor gevorderden. “Via 
telemonitoring produceer je niet alleen een hele nieuwe stroom patiëntengegevens. Je gebruikt 
deze extra data ook om een meer gepersonaliseerde en efficiëntere vorm van geneeskunde te 
ontwikkelen”, leggen prof. dr. Paul Dendale en prof. dr. Pieter Vandervoort uit. “Prof. dr. John Cle-
land van de Academic Unit of Cardiology van de universiteit van Hull (UK) kon tien jaar geleden al 
aantonen dat de kans op een heropname in een ziekenhuis van hartfalenpatiënten drastisch kan 
verminderen wanneer je een aantal parameters (gewicht, bloeddruk, hartritme) van deze groep 
ernstig zieke patiënten vanop afstand opvolgt.” 

TELEMONITORING: THE FUTURE OF MEDICINE?
Naar aanleiding van dit eredoctoraat organiseerde de UHasselt op 29 mei 2012 het internationale 
symposium Telemonitoring: the Future of Medicine? Op dit symposium was er aandacht voor 
telemonitoring in al haar facetten. Zowel de achterliggende technologie als de invloed op de zorg- 
economie en de toepassingsmogelijkheden in verschillende klinische domeinen kwamen aan bod. 
Dit symposium vormde ook het officiële startschot van de Mobile Health Unit, het gezamenlijk 
kennisplatform voor mobiele gezondheidstoepassingen van de partners ZOL, Jessa en UHasselt.

TELE-REHAB KAAPT AGORIA E-HEALTH AWARD WEG

Elk jaar beloont Agoria, de federatie van de technologische industrie, met haar E-Health Award 
personen en instellingen die de kwaliteit van e-Health in ons land verbeteren. In het jaar dat de 
Mobile Health Unit werd opgericht, viel het Tele-Rehab-project, onder leiding van prof. dr. Paul 
Dendale meteen in de prijzen. Een mooie erkenning voor het pionierswerk in de Limburgse 
ziekenhuizen.

 

1HEART2CARE4 EN TELEREHAB III KRIJGEN 
FLANDERS’ CARE ERKENNING  

Dat ook Flanders’ Care gelooft in de telemonitoringprojecten van de Mobile Health Unit, blijkt uit 
de projectfinanciering die de organisatie voor 1Heart2Care4 en TeleRehab III vrijmaakt. 

GEÏNTEGREERD ZORGPAD VOOR PATIËNTEN MET GEVORDERD HARTFALEN
Met het 1Heart2Care4-project willen de Mobile Health Unit, de ziekenhuizen ZOL en Jessa 
samen met het Wit-Gele Kruis Limburg een geïntegreerd zorgpad ontwikkelen voor patiënten met 
gevorderd hartfalen. “Huisartsen, hartfalenverpleegkundigen en cardiologen werken in dit project 
intensief samen om de levenskwaliteit van de patiënten te verbeteren, medicamenteuze therapie 
te optimaliseren en zoveel mogelijk ziekenhuisopnamen te voorkomen”, legt professor Pieter 
Vandervoort (ZOL, UHasselt) uit. Telemonitoring van bloeddruk, hartritme, gewicht en – zo nodig – 
pacemakerparameters vormt een belangrijke hoeksteen van dit zorgtraject.

THUIS REVALIDEREN – OPVOLGING VANOP AFSTAND
Ook het Tele-Rehab III-project werd weerhouden voor Flanders’ Care-financiering. Met dit onder-
zoeksproject volgen de Limburgse ziekenhuizen en de UHasselt vanop afstand de gezondheidstoe-
stand van chronische hartpatiënten op. “Na een hartinfarct volgt slechts 1 op 5 patiënten een reva-
lidatieprogramma, terwijl bewezen werd dat zo’n programma de kans op overlijden of heropname 
met 30% kan verminderen”, vertelt prof. Paul Dendale (Jessa, UHasselt). “Met het Tele-Rehab-ini-
tiatief willen we meer patiënten overtuigen om van thuis uit dit revalidatieprogramma te volgen. Via 
een websitegestuurde en interactieve applicatie laten we hen op een veilige, gecontroleerde manier 
werken aan hun fysieke conditie. Via telemonitoring volgen we hun revalidatieproces op en kunnen 
we bijsturen wanneer nodig, maar de patiënt oefent op eigen tempo wanneer en waar hij dat wil.”



| 32 |

NIEUWE OORZAAK VAN ZWANGERSCHAPSVERGIFTIGING

Elk jaar worden er in Vlaanderen zo’n 2.000 vrouwen tijdens hun zwangerschap geconfronteerd 
met pre-eclampsie (zwangerschapsvergiftiging). Toch is er over de precieze oorzaken van de 
ziekte op dit ogenblik nog maar weinig bekend. Het allereerste doctoraat binnen de samen-
werking ZOL-UHasselt leverde op dit terrein meteen een belangrijke medische doorbraak op. 
Onderzoekster Kathleen Tomsin bracht in haar proefschrift immers een nieuwe mogelijke oor-
zaak van de ziekte aan het licht. De resultaten zetten de deur open voor nieuwe therapeutische 
mogelijkheden.
 

WERELDPRIMEUR 
Het wetenschappelijk onderzoek spitste zich tot nu toe vooral toe op de ontwikkeling van de 
moederkoek en op de veranderingen in het hart en de slagaders van de moeder-in-spe. Het 
onderzoeksteam van de UHasselt en het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) focuste op de wer-
king van de aders van de zwangere vrouw en bracht op deze manier een nieuwe oorzaak van 
deze onbegrepen ziekte aan het licht. “Dit terrein werd, omwille van technologische problemen, 
voordien nog nergens ter wereld in die mate onderzocht”, vertelt dr. Tomsin. De resultaten van 
het proefschrift werden door internationale experten in het vakgebied dan ook heel enthousiast 
onthaald.

GOED NIEUWS VOOR ZWANGERE VROUWEN
Intussen werkt het onderzoeksteam, onder leiding van prof. dr. Wilfried Gyselaers (ZOL, UHasselt), 
binnen het LCRP al actief aan vervolgstudies waarbij ze de resultaten van dit onderzoek willen 
omzetten in betere behandelingen. En dat is goed nieuws voor zwangere vrouwen. “Op dit 
moment beperkt die behandeling zich al decennialang tot het toedienen van bloeddrukverlagen-
de middelen en het beëindigen van de zwangerschap”, vertelt prof. dr. Wilfried Gyselaers. “Nu 
zoeken we naar andere types medicatie die zich richten op de aders van de moeders. Daarnaast 
bekijken we ook of deze nieuwe aanpak zinvol kan zijn bij de voorspelling van pre-eclampsie 
maanden voordat de symptomen zich manifesteren.”

MEDISCHE DOORBRAKEN
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NIEUWE PACEMAKER MAAKT EEN VERSCHIL

Door de vergrijzing is hartfalen in België een ware epidemie aan het worden: één op tien Belgen 
zal uiteindelijk te maken krijgen met de ziekte waarbij het hart onvoldoende bloed naar de 
organen pompt. Naar schatting één op vijf overlijdens in ons land is aan deze diagnose gelinkt. 
De prognose voor patiënten was tot nu toe uitermate slecht: wie in het ziekenhuis belandde met 
hartfalen had 50% kans om binnen het jaar te overlijden of opnieuw in het ziekenhuis te wor-
den opgenomen. Dankzij het onderzoek van dr. Frederik Verbrugge (UHasselt) en zijn promotor, 
cardioloog prof. dr. Wilfried Mullens (ZOL, UHasselt), zijn de vooruitzichten van een deel van deze 
patiënten mogelijk ineens een heel stuk beter.
 

MULTI-DISCIPLINAIRE ZORGPAD VAN PACEMAKER VERLENGT LEVENSDUUR 
Het Limburgse onderzoek bij vierhonderd testpersonen toont aan dat een multidisciplinaire follow-up 
van een speciale pacemaker het aantal ziekenhuisheropnames kan halveren en de levensduur van 
de patiënten zelfs kan verlengen. “Het gaat om patiënten met een heel ernstige vorm van hartfalen,” 
vertelt professor Mullens. “Hun vooruitzichten waren allesbehalve rooskleurig. Hun hart was niet alleen 
veel zwakker, maar in een aantal gevallen trokken de hartkamers bovendien niet meer gelijktijdig 
samen. Met een speciale pacemaker, die we cardiale resynchronisatie therapie (CRT) noemen, laten 
we de kamers dan terug gelijktijdig samentrekken. Nadien volgen we deze patiënten – in nauwe 
samenwerking met de huisartsen - op via een speciaal zorgtraject, dat op dit moment uniek is voor 
het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) en samen met Universiteit Hasselt ontwikkeld werd.  Het gevolg? 
De patiënten voelen zich niet alleen veel beter en ondervinden minder last van kortademigheid en 
vochtopstapeling. De kans op een heropname en een overlijden is ook drastisch verminderd.” 

INTERNATIONALE ERKENNING
Dit wetenschappelijke onderzoek leverde niet alleen heel wat publicaties op in gerenommeerde inter-
nationale vakbladen zoals het European Journal of Heart Failure en Nature Reviews in Cardiology. Dr. 
Frederik Verbrugge sleepte het voorbije jaar ook de Young Investigator Award in de wacht. Een mooie 
erkenning voor zijn onderzoek van de Belgian Society of Cardiology.

MEDISCHE DOORBRAKEN
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NIEUWE HARTSTAMCELLEN KWEKEN IN LABORATORIA

Onderzoekers van het Jessa Ziekenhuis en de UHasselt zorgden in 2012 voor een medische 
doorbraak in het onderzoek naar een stamceltherapie na een hartinfarct. Ze slaagden erin om een 
nieuw stamceltype te isoleren uit het menselijke hart en dit op te kweken in hun laboratorium. Bij 
proefdieren die een infarct gehad hebben, werden de cellen al succesvol terug ingeplant: het hart 
herstelde sneller en beter in vergelijking met de controledieren. Dit is een belangrijke stap in het 
cardiaal stamcelonderzoek.
 

EEN BELANGRIJKE DOORBRAAK
Elk jaar worden 15.000 Belgen getroffen door een hartinfarct. Na een infarct functioneert het 
hart minder goed, omdat er altijd hartspierweefsel verloren gaat. Door stamceltherapie proberen 
wetenschappers al jaren nieuwe hartspiercellen te kweken om het herstel na een hartinfarct te 
verbeteren. Onderzoekers van het Jessa Ziekenhuis en de UHasselt zijn er nu in geslaagd om 
een nieuw type stamcel, de cardiale atrium stamcel (CASC), te isoleren uit het menselijke hart en 
dit in hun laboratorium op te kweken. “Het nieuw type stamcel komt uit het hartweefsel zelf en 
is daardoor eigenlijk al voorgeprogrammeerd om uit te groeien tot hartspiercellen”, vertellen prof. 
dr. Karen Hensen en dr. Remco Koninckx (Jessa, UHasselt). “Dit nieuw type stamcel heeft heel 
wat voordelen in vergelijking met de eerder bekende types: het laat zich gemakkelijker isoleren en 
kan vlotter opgekweekt worden in het laboratorium. Daardoor kunnen we nu veilig en snel grotere 
hoeveelheden bruikbare hartstamcellen produceren dan voordien.”

GETEST OP DIEREN
De onderzoekers zijn er al in geslaagd om cellen die opgekweekt werden in hun laboratorium suc-
cesvol terug in te planten bij proefdieren. Prof. dr. Jean-Luc Rummens en prof. dr. Marc Hendrikx 
(Jessa, UHasselt): “De eerste resultaten zijn zeer positief: de cellen groeien in het hart uit tot mooi 
samentrekkende hartspiercellen waardoor de hartfunctie van de dieren verbeterde. Als volgende 
onderzoeken deze resultaten bevestigen, kan een toepassing op mensen volgen.” 

MEDISCHE DOORBRAKEN
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STEEDS MEER ZWARE BABY’S IN VLAANDEREN

Het aantal pasgeboren baby’s met een geboortegewicht van meer dan 4 kilogram steeg de 
voorbije 20 jaar in Vlaanderen met 18%. Dat stelde prof. dr. Wilfried Gyselaers (ZOL, UHasselt) 
vast in zijn onderzoek: Door die forse toename stijgt ook het aantal keizersneden omwille van te 
zware baby’s met 13%. “Dit is geen typisch Vlaams fenomeen”, aldus prof. dr. Wilfried Gyselaers. 
“Eenzelfde evolutie doet zich ook in andere geïndustrialiseerde landen voor.”
 

GEWICHT VAN DE MOEDER IS BEPALEND
Dat de moderne mens alsmaar groter wordt, verklaart het fenomeen slechts gedeeltelijk. Een 
tweede oorzaak moet gezocht worden in obesitas, al dan niet geassocieerd met suikerziekte. “De 
lengte en het gewicht van de moeder bepalen in grote mate mee het gewicht van de pasgebore-
ne. Daarnaast stellen we vast dat baby’s van diabetespatiënten ook vaker een te hoog geboorte-
gewicht hebben”, concludeert prof. dr. Wilfried Gyselaers.

Baby’s met een geboortegewicht van meer dan 4 kilogram lopen op hun beurt weer een ver-
hoogd risico om als volwassene obesitas of diabetes te ontwikkelen. Op die manier dreigt het 
probleem de volgende decennia alleen maar toe te nemen. 

REANIMATIE OP STRAAT VERBETEREN

Wat gebeurt er in de hersenen wanneer een patiënt gereanimeerd wordt? Kan de hoeveelheid 
zuurstof in de hersenen gemeten worden bij reanimaties met de mobiele urgentiegroep (MUG)? 
Is die cerebrale saturatie een goede parameter om de kwaliteit van de reanimatie in kaart te bren-
gen? En kunnen we uit deze informatie al iets afleiden over de neurologische prognose van de 
patiënt? Op deze vragen zoeken LCRP-onderzoekers met het Copernicus-project een antwoord. 
Met die nieuwe input wil men de kwaliteit van de reanimatie op straat verbeteren.
 

VITALE PARAMETERS MONITOREN TIJDENS REANIMATIE
“Elke dag zijn er in België 30 hartstilstanden”, vertelt prof. dr. Cathy De Deyne  (ZOL, UHasselt). 
“Door recente ontwikkelingen, een betere educatie naar het brede publiek en nieuwe technie-
ken neemt de overlevingskans na een hartstilstand toe. Maar toch overleeft slechts 1 op 10 een 
hartstilstand in goede neurologische toestand. Met ons onderzoek willen we nagaan of we tijdens 
een reanimatie de vitale parameters van de patiënt kunnen monitoren en of die informatie een 
kwaliteitsparameter kan zijn van de toegediende behandeling of een indicatie kan geven over 
de neurologische prognose van de patiënt.” Het Copernicus-project zou een grote stap kunnen 
betekenen in de evaluatie van de kwaliteit van hartmassage, in de behandeling, opvolging van de 
post-reanimatie patiënt en de neurologische uitkomst. 
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EERSTE LIMBURGSE SPERMABANK

Sinds februari 2012 ging het ZOL op zoek naar spermadonoren uit eigen land. Voor de kunst-
matige bevruchting van zo’n 500 vrouwen per jaar deed het ziekenhuis tot nu toe voornamelijk 
een beroep op sperma uit Denemarken. Met een eigen Limburgse spermabank wil het ZOL een 
grotere diversiteit en een betere kwaliteit aanbieden. 

MEDISCHE DOORBRAKEN

BLAUWE OGEN EN BLONDE HAREN
Vlaamse spermabanken kampen de laatste jaren met een nijpend tekort aan spermadoneren, 
terwijl Denemarken met zijn export bijna heel Europa kan bevoorraden. Onze regering toonde 
zich echter bezorgd om de eenzijdige import van sperma uit één land in Vlaamse fertiliteitsklinie-
ken en de commerciële aanpak van de Deense spelers. Daarom vroeg minister Onkelinx om de 
Deense import ernstig te reduceren. Voor prof. dr. Willem Ombelet (ZOL, UHasselt) biedt deze 
vraag vooral opportuniteiten voor Limburg. “Onze provincie kent een grote verscheidenheid onder 
de bewoners. De meeste koppels die hier komen,willen graag een kindje dat op hen lijkt. Ook de 
allochtone koppels”, legt prof. dr. Ombelet uit. “Met enkel sperma van Deense mannen met blond 
haar en blauwe ogen is dat nogal moeilijk.”
 

SPERMABANK ONDER DE LOEP
De oprichting van een kwaliteitsvolle Limburgse spermabank wordt gekoppeld aan een weten-
schappelijk doctoraatsonderzoek waarin Annelies Thijssen (UHasselt) de medische, juridische, 
ethische, economische en labo-technische aspecten van zaadbanken zo volledig mogelijk 
probeert in kaart te brengen en te optimaliseren.
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Het Limburg Clinical Research Program? Dat draait om de patiënt. Daarom organiseren de UHasselt, het ZOL en het Jessa Ziekenhuis in 
het kader van het LCRP ook heel wat activiteiten voor het grote publiek. Want we weten dat thema’s als kanker en hartproblemen nog heel 
wat vragen oproepen. 

AVONDLEZING “WEEK VAN HET HART”
Wat houdt voorkamerfibrillatie – de meest voorkomende hartritmestoornis – precies in? Hoe kan 
dit tot een beroerte leiden? Op welke manier wordt deze aandoening vandaag behandeld? En is 
zo’n beroerte te vermijden? Het zijn vragen die heel wat Limburgers bezighouden. Logisch, want 
iedereen kent wel iemand met hartproblemen. Op deze avondlezing lichtten artsen van de drie 
partnerinstellingen (UHasselt, ZOL, Jessa) de huidige stand van zaken in de medische wereld toe. 
De talrijke opkomst (van meer dan 240 aanwezigen) bewees dat er heel wat interesse bestaat 
voor dit soort informatie.

Medisch-wetenschappelijk onderzoek naar het brede 
publiek vertalen

Met initiatieven als het Hartparcours, avondlezingen en de Dag van de Zorg willen we de brede 
bevolking extra informeren over de hoogstaande zorg die de Limburgse ziekenhuizen op dit ge-
bied verlenen. De evenementen die we in 2012 organiseerden, konden op heel wat belangstelling 
rekenen.

AVONDLEZING “BORSTKANKER: WAT NU?”
Bijna 1 op 9 vrouwen krijgt op een bepaald moment in haar leven de diagnose van borstkanker. 
De ziekte roept heel wat vragen op en boezemt vrouwen angst in. Het Jessa Ziekenhuis, het 
ZOL en de faculteit Geneeskunde en Levenswetenschappen van de UHasselt organiseerden 
daarom op 26 april 2012 samen een avondlezing voor het grote publiek. Artsen en paramedici 
gaven toelichting over de nieuwste opsporings- en behandelingsmethoden, de multidisciplinaire 
nazorg waarop de patiënt kan rekenen en de psychosociale aspecten waarmee de ziekte ge-
paard gaat. De belangstelling was groot. Ruim 270 aanwezigen woonden deze avondlezing bij.

MEDISCHE DOORBRAKEN
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DAG VAN DE ZORG
Meer dan 7.000 bezoekers kwamen op zondag 18 maart 2012 een kijkje nemen achter de scher-
men van het ZOL en het Jessa Ziekenhuis. Interessante rondleidingen, heldere toelichtingen door 
artsen, interactieve revalidatie-tools uittesten of zelf eens de handelingen oefenen die dokters 
tijdens een kijkoperatie uitvoeren? Op de eerste editie van Dag van de Zorg leerden de bezoekers 
de Limburgse ziekenhuizen van binnenuit kennen. Op deze manier maakten het Jessa Ziekenhuis 
en het ZOL de innovatieve opsporings-, behandelings- en revalidatietechnieken tastbaar voor het 
grote publiek. Een mooie kans ook om het medisch-wetenschappelijk onderzoek dat in Limburg 
verricht wordt in de kijker te plaatsen. In samenwerking met LifeTechLimburg was het LCRP dan 
ook van de partij in beide ziekenhuizen met heel wat informatie en demo’s. 

HARTPARCOURS
In welke mate loop ik risico op hart- en vaatziekten? Aan de hand van eenvoudige wetenschap-
pelijke testen konden de bezoekers dit tijdens de Dag van de Wetenschap zelf ontdekken. Meer 
dan 230 mensen namen deel aan het Hartparcours. Naast deze doe-activiteiten waren er ook 
verschillende demo’s en infostanden over innovatieve apparatuur en technieken die in Limburgse 
ziekenhuizen gebruikt worden om hart- en vaatziekten op te sporen en te behandelen. Ook de 
Limburgse medisch-wetenschappelijke expertise rond telemonitoring werd in de kijker gezet.
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DYNAMIEK IN DE 
TOEKOMST BLIJVEN 
GARANDEREN 
Wanneer academische onderzoekers en artsen met goede ideeën elkaar vinden, dan vormt die onderlinge kruisbestuiving een vruchtbare 
voedingsbodem voor innovatie in de gezondheidszorg. Daarvan is het Limburg Clinical Research Program een prachtig bewijs. Sinds de start 
van het samenwerkingsprogramma van de UHasselt, het ZOL- en Jessa-ziekenhuis kwam het medisch-wetenschappelijk onderzoek in Lim-
burg in een stroomversnelling. En daar wordt ook de patiënt beter van. De uitdaging is nu om de dynamiek die het project op gang brengt, 
nog verder aan te zwengelen en te versterken.

“Het LCRP levert een belangrijke meerwaarde aan de uitbouw van innovatieve gezondheidszorg en medische technologie in Limburg. Het 
programma heeft de voorbije jaren heel wat in beweging gezet. Medische doorbraken, talloze publicaties, veel persaandacht en visibiliteit 
voor ons onderzoek”, vertelt projectcoördinator dr. Helene Piccard. “De uitdaging is nu om het onderzoek draaiende te houden zodat onze 
expertise kan blijven groeien. Want ook in de toekomst willen we verder blijven bouwen aan een verbeterde, innovatieve gezondheidszorg 
in Limburg. In 2012 slaagden we er al in om de nodige extra onderzoeksfinanciering aan te trekken en om de Limburgse biobankcollecties 
ernstig uit te breiden. Dat zijn belangrijke voorwaarden om in de toekomst nog meer klinisch onderzoek te kunnen verrichten.“
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KWALITEIT VAN BRONMATERIAAL BEÏNVLOEDT ONDERZOEKSRESULTATEN
“Veel mensen verwarren een biobank met een cel- en weefselbank zoals een spermabank”, zegt 
prof. dr. Loes Linsen, biobankmanager van UBiLim. “Toch is het iets totaal anders. In een biobank 
verzamelen we onder andere lichaamsmateriaal van patiënten met welbepaalde aandoeningen 
om er wetenschappelijk onderzoek op uit te voeren, maar de materialen worden nooit gebruikt 
voor geneeskundige toepassingen op mensen. Dat lichaamsmateriaal (bloed, urine, tumorweef-
sel,…) bewaren we samen met de gegevens over het ziekteverloop van deze patiënten in één 
centraal punt. Kwaliteitsbewaking dragen we hierbij heel hoog in het vaandel, want we weten dat 
onder andere de manier waarop je stalen verwerkt en opslaat de onderzoeksresultaten beïnvloedt 
of zelfs kan doen afwijken. Intussen hebben we heel wat expertise opgebouwd in dat domein.”

EEN EXTRA SERVICE VOOR ONDERZOEKERS
“Heel wat LCRP-doctorandi hebben op een bepaald moment in hun onderzoek nood aan onder 
meer bloed- of urinestalen van patiënten en/of controles”, legt dr. Helene Piccard uit. “UBiLim 
helpt hen niet alleen met het tijdelijk opslaan van die stalen, maar adviseert hen ook over het 
correct verzamelen en gebruiken van dat lichaamsmateriaal.”
“Voor een doctorandus die bijvoorbeeld de glucosewaarde in bepaalde bloedstalen van patiënten 
wil bepalen, is het cruciaal dat hij deze stalen zo snel mogelijk opslaat. Wacht hij hier te lang mee 
dan vertekent dat zijn onderzoeksresultaten en kunnen verkeerde conclusies getrokken worden. 
Dat soort informatie is extreem belangrijk als je hoogstaand medisch-wetenschappelijk onderzoek 

wil verrichten. En die expertise delen wij graag met de onderzoekers”, aldus prof. dr. Loes Linsen. 
“Met ons advies waken we niet alleen over de kwaliteit, maar streven we ook naar een zo efficiënt 
mogelijk gebruik van het bronmateriaal. Is het echt nodig dat de doctorandus voor een bepaald 
onderzoek 2 ml bloed gebruikt per staal? Of volstaat met een andere analysemethode 0.5 ml 
bloed al? En is dit onderzoek wel uniek genoeg of heeft een andere onderzoeker voordien al eens 
hetzelfde onderzocht? Voor ons is elk staal waardevol lichaamsmateriaal dat optimaal gebruikt 
moet worden. Het is een geschenk van de donor waar je als wetenschapper heel omzichtig en 
integer moet mee omspringen.”

UNIVERSITAIRE BIOBANK LIMBURG

Veel meer dan een magazijn voor lichaamsmateriaal

 Voor ons is elk staal waardevol lichaamsmateriaal 
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en integer moet mee omspringen.”

Onderzoekers kunnen maar hoogstaand medisch-wetenschappelijk onderzoek verrichten als ze ook een beroep kunnen doen op hoog-
waardig menselijk lichaamsmateriaal. Want ook de kwaliteit van het lichaamsmateriaal (bloed, urine, tumorweefsel,…) beïnvloedt de on-
derzoeksresultaten. De Universitaire Biobank Limburg (UBiLim) speelt hierin een heel belangrijke rol. Ze verzamelt en bewaart doelgericht 
goed gedocumenteerd en kwaliteitsvol lichaamsmateriaal en ondersteunt de onderzoekers met haar expertise. “UBiLim is enorm belangrijk 
voor het LCRP”, vertelt dr. Helene Piccard, projectcoördinator. “Deze biobank is broodnodig om de kwaliteit van het medisch-wetenschap-
pelijk onderzoek in Limburg mee te garanderen. Bovendien kan het aanleggen van systematisch aangelegde collecties de opstart van 
studies in de toekomst aanzienlijk verkorten.”

Operationele Groep van UBiLim: v.l.n.r. prof. dr. Loes Linsen, prof. dr. Veerle Somers, 
prof. dr. Jean-Luc Rummens, prof. dr. Joris Penders en (niet op foto) prof. dr. Piet Stinissen
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DUUR VAN ONDERZOEK DRASTISCH VERKORTEN
“In de biobank helpen we niet alleen individuele onderzoekers die graag hun eigen collectie willen 
opslaan, we proberen ook systematische collecties op te bouwen rond de topics van het LCRP, 
andere Limburgse speerpuntenonderzoeken zoals MS en de onderzoeksthema’s van de Vlaamse 
Biobank”, legt prof. dr. Loes Linsen uit. “Onderzoekers verliezen vaak heel wat tijd met het verza-
melen  
van hun bronmateriaal. Wanneer dit waardevol lichaamsmateriaal, samen met de gegevens over 
het ziekteverloop van de patiënten, in één centraal punt direct voorhanden is, breng je het 
medisch-wetenschappelijk onderzoek in een stroomversnelling.” 

“Hoewel onze UBiLim nog maar vijf jaar bestaat, beschikken wij op dit moment al over 50.000 
stalen die teruggaan tot 1998. Dat hebben we te danken aan initiatiefnemer prof. dr. Jean-Luc 
Rummens (Jessa, UHasselt), die niet alleen jaren geleden al het initiatief nam om lichaamsma-
teriaal van patiënten systematisch te verzamelen, maar ook de Limburgse Biobank vestigde op 
deze bestaande verzamelingen. Zo’n uitgebreide biobank betekent een belangrijke meerwaarde 
voor onderzoekers die willen nagaan hoe een virus dat bijvoorbeeld 10 jaar nodig heeft om te 
ontwikkelen, evolueert. In Scandinavische landen heeft men hier een ruime ervaring in opge-
bouwd: dankzij hun sterk uitgebouwde biobanken waren onderzoekers in staat om een vaccin 
tegen baarmoederhalskanker te ontwikkelen. Met minder en inferieurdere stalen lichaamsmateri-
aal hadden onderzoekers onmogelijk het papillomavirus kunnen opsporen”,vertelt prof. dr. Loes 
Linsen. “Zo zal er binnenkort een LCRP-doctoraat om voorspellende biomarkers op te sporen, 
geënt worden op een historische collectie van beenmergstalen die aangelegd werd in het Jessa 
Ziekenhuis en een totale follow-up periode tot 14 jaar overspant”, aldus dr. Helene Piccard.

 Wanneer dit waardevol lichaamsmateriaal, 

samen met de gegevens over het ziekteverloop van de 

patiënten, in één centraal punt direct voorhanden is, 

breng je het medisch-wetenschappelijk onderzoek in een 

stroomversnelling.” 
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MEER DAN EEN GROTE DIEPVRIES
“Veel mensen zien een biobank onterecht nog als een groot magazijn waarin lichaamsmateriaal 
bewaard wordt, maar dit klopt allerminst”, vertelt prof. dr. Loes Linsen. “De ruimte moet voldoen 
aan allerlei veiligheidsnormen: je moet onder andere voortdurend de zuurstof in de lucht monito-
ren, de warmte afvloeien en de temperatuur in de vriezers opvolgen en kunnen garanderen. Daar 
komt heel wat bij kijken. En goed opgeleid personeel is echt een must voor een goede dienstver-
lening naar de onderzoekers.”
“UBiLim is bijzonder goed omkaderd”, zegt dr. Helene Piccard. “Zowel prof. dr. Loes Linsen, 
biobankmanager, als de andere leden van de Operationele Groep beschikken over heel wat 
expertise. Op die manier kunnen ze onderzoekers dagelijks adequaat adviseren en ondersteunen. 
Daarnaast heeft de UBiLim ook een Wetenschappelijke Raad: oncologen, pathologen, artsen van 
verschillende disciplines, een juriste en een ethicus evalueren de onderzoeksprojecten vanuit een 
brede achtergrond. Met de suggesties en bedenkingen die zij formuleren, kunnen onderzoekers 
meteen aan de slag. De Stuurgroep houdt zich dan weer eerder beleidsmatig en financieel bezig 
met de UBiLim: is de koers die we beleidsmatig varen met de biobank nog steeds de juiste? En 
hoe kan gezorgd worden voor vervolgfinanciering? Belangrijke thema’s want zo’n biobank kost 
ook handenvol geld. Op dit moment wordt UBiLim door LSM gefinancierd, maar we moeten 
ervoor waken dat een initiatief, dat zo waardevol is voor het medisch-wetenschappelijk onderzoek 
in Limburg, ook in de toekomst kan voortgezet worden.”

VLAAMSE BIOBANKEN WERKEN SAMEN
“Een Limburgse biobank is ontzettend belangrijk voor het onderzoek dat hier verricht wordt”, 
aldus dr. Piccard. “Bovendien werken we op Vlaams niveau samen met de vier andere univer-
sitaire biobanken. Het Centrum voor Medische Innovatie (CMI) nam het initiatief om één virtuele 
overkoepelende Vlaamse biobank van een nog groter aantal patiënten te vormen. Dit moet het 
medisch-wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen nog versnellen.
Hiervoor zal de UBiLim nauw samenwerken met de KU Leuven. Onder meer door het opzetten 
van de gepaste ICT-infrastructuur, worden de Vlaamse universitaire biobanken momenteel met 
elkaar verbonden en toegankelijk gemaakt. Uiteindelijk zal de patiënt hiervan de vruchten plukken.” 

UBiLim wint posterprijs op internationaal biobankcongres
Dat UBiLim excelleert door de kwaliteit van haar onderzoek en haar biobankexpertise is ook 
internationale vakgenoten niet ontgaan. Haar onderzoek werd op de jaarlijkste meeting van de 
European, Middle Eastern & African Society for Biopreservation & Biobanking (Granada, Span-
je) bekroond met de posterprijs in de categorie Biospecimen Research. 
In haar onderzoek toonde UBiLim aan dat de invriesvorm van witte bloedcellen een drastische 
impact heeft op de resultaten van de analyses en zelfs kan leiden tot foutieve bevindingen. Een 
bewijs dat ook de pre-analytische fase van onderzoek heel wat aandacht verdient!
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