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BETER OMGAAN MET GEZONDHEIDSDATA

“Laat dit een 
wake-up call zijn!”

“Hebben personen met MS een hogere kans op 

een coronabesmetting? Kent COVID-19 bij hen een 

ernstiger verloop? Kunnen ze hun medicijnen gewoon 

blijven gebruiken? Of passen zij hun therapie best aan 

om zichzelf te beschermen? Personen met MS zaten 

met een heleboel vragen. Maar zonder veel en sterke 

data, is het onmogelijk om daar juiste antwoorden op 

te formuleren”, vertelt dr. Liesbet Peeters. De UHasselt-

onderzoekster leidt een wereldwijd onderzoek naar de 

impact van het coronavirus op MS-patiënten.

COVID-19 ONDERZOEK
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“Ik ben enorm gecharmeerd door de manier 
waarop de MS-community, artsen, onder-
zoekers en personen met MS, zich op een 
recordtijd georganiseerd hebben. Op amper 
vier weken tijd verzamelden we een massa 
patiëntengegevens. De MS Data Alliance en 
de MS International Federation sloegen de 
handen in elkaar om wereldwijd data te ver-
zamelen en te delen voor analyse. QMEN-
TA stelde zijn platform ter beschikking en  
Amazon zorgde voor de nodige reken-
kracht. We rolden één platform uit dat data 
samenbrengt – van patiënten en clinici – uit 
vijf verschillende continenten. Dat was een  
ongelooflijke krachtinspanning. Impressionant 
teamwerk van collega´s uit de hele wereld. 
Daar ben ik ontzettend trots op.”

 DRINGEND ANTWOORDEN  
 NODIG 

“Personen met MS zaten met veel vragen. 
En dat is logisch. Bij gezonde mensen  
beschermt het immuunsysteem tegen aanval-
len van ziekteverwekkers. Bij mensen met MS 
is dat afweersysteem overactief. Het valt de 
omhulling van hun zenuwen aan, waardoor 

er allerlei lichamelijke klachten ontstaan. 
Daarom worden zij behandeld met medicij-
nen die dat immuunsysteem onderdrukken. 
Hoe gevaarlijk is dat in tijden van corona? 
Maakt de therapie die hen beschermt tegen 
MS hen nu automatisch vatbaarder voor het 
coronavirus? En heeft dit gevolgen voor het 
verloop van hun ziekte? Zowel artsen als pati-
enten waren dringend op zoek naar antwoor-
den. Wachten tot deze crisis voorbij was om 
grootschalige studies daarover op te zetten, 
was geen optie. De patiënt wilde zo snel  
mogelijk antwoorden. En terecht.”

 ONMOGELIJKE UITDAGING 

“Toch is het niet zo eenvoudig om heel snel 
betrouwbare antwoorden te formuleren. MS 
is een zeldzame ziekte: slechts 1 op 1.000 
wordt door de ziekte getroffen. En hoewel 
de hele wereld in de ban is van COVID-19, 
raakte tot nu toe nog maar drie procent van 
de wereldbevolking besmet. Bovendien zijn 
er een heleboel variabelen die invloed heb-
ben op de verspreiding en het verloop van 
het virus: leeftijd, geslacht, onderliggende 
ziektepatronen,,… Je hebt gigantisch veel 

patiëntengegevens nodig om de analyse  
correct te kunnen maken. En we moesten  
helemaal van nul af aan beginnen. De pan-
demie was al op haar hoogtepunt, en de  
datacollectie moest nog opgestart worden. 
Voor elke datawetenschappers is dat een 
nachtmerrie. Toen men mij vroeg om dit plat-
form op te starten, was mijn eerste gedach-
te: dit gaat niet lukken. Sowieso zullen alle  
inzichten te laat komen.”

“Heel even heb ik gedacht: kunnen we niet 
beter focussen op het onderzoek ná de pan-
demie? Als we nu halsoverkop alle data op 
één platform samenbrengen, halen we ze 
weg uit de nationale databanken en brengen 
we het lange-termijnonderzoek in gevaar. 
Eenmaal de gegevens in een centraal regis-
ter terechtkomen, worden er  immers zoveel 
privacy-maatregelen op toegepast, dat je 
achteraf nooit nog het hele ziektetraject van 
een patiënt kan reconstrueren. Dat wou ik kost 
wat kost vermijden. Tegelijkertijd konden we 
de patiënten niet in de kou laten staan. Zij 
wilden niet wachten tot de crisis voorbij was. 
Op dat moment was er alleen nog maar een 
hashtag #MScovid19 op Twitter waar artsen 
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over de hele wereld ervaringen uitwisselden. 
Als MS-community moesten we méér doen.”

“Uiteindelijk heb ik beslist om de uitdaging 
aan te gaan. Om het lange-termijnonderzoek 
niet in gevaar te brengen, stimuleren we alle 
partners zo veel mogelijk om hun eigen,  
nationale databanken te gebruiken. Die ont-
sleutelen we om de data samen te brengen. 
Een heel kluwen, maar het is de allerbeste  
optie. Zijn er echt therapieën die MS- 
patiënten kwetsbaarder maken voor  
COVID-19, dan zal dat in onze analyses ook 
snel zichtbaar worden en kunnen we patiën-
ten waarschuwen. De eerste resultaten zijn al-
vast geruststellend. MS-patiënten lijken geen 
verhoogd risico te hebben op een corona- 
besmetting. COVID-19 treft vooral oudere 

MS-patiënten die in een vergevorderde fase 
van hun ziekte zitten, en die onderliggend 
ook aan andere aandoeningen lijden. Dat is 
goed nieuws.”

 DATA SAVES LIVES 

“Als coördinator van dit nieuwe platform 
ben ik ontzettend trots op het harde werk 
van de hele MS-gemeenschap. We hebben 
de krachten gebundeld en bijzonder snel 
geschakeld. En we zien dat onze inspannin-
gen renderen. En toch…. ben ik tegelijkertijd  
gefrustreerd door de tijd die we verloren heb-
ben. Als ambassadrice van #Datasaveslives 
ijver ik al jaren voor een betere verzameling 
en analyse van gezondheidsdata. Deze 
crisis maakt pijnlijk duidelijk dat dit geen 

overbodige luxe is. Het is toch waanzin dat 
we op het hoogtepunt van een wereldwijde 
gezondheidscrisis nog moeten starten met de 
datacollectie. Dat we nu nog artsen en pati-
enten moeten sensibiliseren om hun data te 
delen. Als deze crisis één ding duidelijk ge-
maakt heeft, is het wel dat digitalisering in de  
gezondheidssector een absolute noodzaak 
is. De manier waarop we vandaag wereld-
wijd omgaan met gezondheidsdata, zorgt 
ervoor dat het uiterst moeilijk is om tot datage-
dreven inzichten te komen om een pandemie 
als deze te managen. Ik hoop dat dit een 
wake-up call is, en dat we in de toekomst veel 
beter gewapend zijn om in crisissituaties snel 
de juiste beslissingen te nemen.” ■

”Ik ben enorm gecharmeerd door de manier waarop 
de MS-community, artsen, onderzoekers en personen met MS, 

zich op een recordtijd georganiseerd hebben


