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'Va
age klach
k hten zijn verk
klaarrbaar'
Interview Nieuwe hoogleraar
h
Marjolein
M
Dre
ent.

(ffotograaf: Marccel van den Berrgh)

Zij ziet relatie tusse
en longproblemen en errnstige verm
moeidheid.
Gaat het nu om het aa
antal patiënten of om hun kkwaliteit van leven',
l
zegt prrof. dr. Marjoolein Drent een
n beetje
geprikkelld als het relatief geringe aantal
a
patiënteen met interstitiële longzie
ekten (ild) terr sprake komt:
ongeveerr twintigduizen
nd in Nederland. Aanzienlijjk minder dan
n de 350 duize
end Nederlandders met de diiagnose
longemfyyseem of de 45
50 duizend me
et astma. 'Wee hebben hier te maken mett mensen die ernstig vermo
oeid zijn
en soms n
nauwelijks kunnen function
neren in het d agelijks leven
n. Ze worden ook
o nauwelijkks serieus geno
omen.
Niet doorr hun omgevin
ng, collega's en
n hun werkgevver en dikwijlls ook niet doo
or hun artsen'', stelt Drent die
d sinds
half dece
ember bijzond
der hoogleraarr longziekten aaan de Univerrsiteit Maastricht is en vorigge week vrijdag haar
oratie hie
eld. Naast die in Utrecht be
ezet ze nu de tweede Nede
erlandse leersttoel die zich iin het bijzonder richt
op intersttitiële longaan
ndoeningen.

Het prob
bleem wordt natuurlijk onderschatt, anders zatt u niet op deze
d
nieuwe
e leerstoel.
'Ik denk d
dat we er de komende
k
jaren
n achter zulleen komen dat veel meer me
ensen dan we dachten klach
hten,
zoals verm
moeidheid en kortademighe
eid, hebben d
die terug te vo
oeren zijn op een vorm vann chronische ontsteking
o
van het lo
ongweefsel. Die
D ontstekingsreacties kun nen ontstaan door stoffen die
d worden inngeademd - fijjn stof en
vezeltjes, spray voor le
eren jasjes, onkruidbestrijd
o
dingsmiddelen
n. Drukkers, die
d siliconensppray gebruiken
n, kunnen
er last va
an krijgen of la
assers, door de
d dampen diee vrij komen. Mensen hebbe
en geen idee hoeveel van de
d stoffen
die we ge
ebruiken schad
delijk zijn. Ma
aar klachten zzijn ook terug
g te voeren op stoffen die inn het bloed zijn
opgenomen, zoals med
dicijnen. We verwachten
v
voooral dat bepa
aalde combina
aties van meddicijnen schadelijk
kunnen ziijn'. De betrefffende stoffen
n irriteren hett longweefsel,, waardoor er een immunollogische reacttie op
gang kom
mt. De afweerccellen probere
en de irritatiee weg te neme
en en om een of andere redden lukt dat niet
n goed.
Bijvoorbe
eeld omdat de
e vezeltjes van
n steenwol te weerbarstig zijn
z voor de opruimcellen.
o
Maar het kan ook
komen do
oordat de stofffen de afwee
ercellen stimu leren om signaalstoffen uitt te scheiden ddie de afweerrreactie
op gang h
houden. Langzzaam maar zeker gaan de loongcellen daa
ardoor kapot en
e worden ze vervangen do
oor
bindweeffsel. Daardoorr vermindert de
d capaciteit vvan het gaswiisselende long
gweefsel.' Niett iedereen rea
ageert
even hefttig op die scha
adelijke invloe
eden in lucht en bloedbaan
n. De combina
atie van blootsstelling, gene
etische
aanleg en
n omgevingsfa
actoren is bepalend. Mijnweerkers die jare
en kolenstof (silica)
(
inadem
mden hadden vaak deze
vorm van longschade, maar zij zijn in Nederland een uitstervende groep. Oo
ok mensen diee een combina
atie van
bepaalde
e antidepressivva (de SSRI's) en bloeddrukm
middelen (bettablokkers) ge
ebruiken hebbben een groterre kans op
ild. Dat ggeldt ook voorr mensen die een
e specifiekee opmaak hebben van het gen
g voor het eenzym cytochrroom
P450. Ditt CYP is, onderr meer in de lever,
l
betrokkken bij de afbraak van medicijnen. 'Bij oongeveer één op
o de vijf
v
dat het bijbehoreende enzym z'n
z afbraakfunctie minder go
goed vervult. Daardoor
D
mensen iss dat gen zo veranderd
worden b
bepaalde mediicijnen slechter uit het lichhaam verwijde
erd. In dat gev
val is het beteer deze mense
en zulke

medicijnen niet, of minder gedoseerd, voor te schrijven. Vooral wanneer de werkzaamheid van het betreffende medicijn juist is toe te schrijven aan een door het CYP-systeem gevormd afbraakproduct. Mensen reageren
dan onvoldoende op het medicijn, de dosis wordt verhoogd en er ontstaan concentraties in het bloed die
schadelijk voor de longen zijn.

Zijn deze voor longschade gevoelige mensen te identificeren.
'In het Academisch Ziekenhuis Maastricht hebben we een speciale CYP-werkgroep opgericht die artsen
begeleidt bij het voorschrijven van de juiste doses en combinatie van medicijnen. We proberen te voorspellen
welke patiënten een verhoogde kans hebben op het ontwikkelen van bijwerkingen. We realiseren ons te weinig
dat een derde van de ziekenhuisopnames te maken heeft met een verkeerd medicijngebruik. Ik vind dat bij het
testen en registreren van medicijnen beter moet worden gekeken naar de negatieve effecten, zeker bij
patiënten met bekende defecten in het CYP-afbraaksysteem.
'Centraal daarbij staat de overactivatie van het immuunsysteem. Dat zien we ook bij patiënten met sarcoïdose.
Dat is een grillige aandoening die zich overal in het lichaam kan voordoen en waarbij afweercellen het weefsel
infiltreren. Vooral de longen, maar ook de spieren, ogen, lever, huid en gewrichten kunnen zijn aangedaan.
Sarcoïdosepatiënten zijn dikwijls erg moe. Naar schatting leiden in Nederland zevenduizend mensen aan
sarcoïdose. Hun kwaliteit van leven is vaak ernstig aangetast, wat versterkt wordt doordat moeheid moeilijk
objectief is vast te stellen en door de omgeving vaak niet wordt erkend. 'Wij zijn er achter gekomen dat het
geen toeval is dat patiënten redelijk consistent een aantal vage klachten, zoals moeheid, pijn, onrustige benen
en eetstoornissen melden. Dit klachtenpatroon is terug te voeren op de zogeheten dunne vezel neuropathie.
Stoornissen in de dunne zenuwvezels die het onwillekeurige zenuwstelsel vormen dat betrokken is bij pijn,
temperatuurzin en de regulatie van de bloeddruk. Door deze bevindingen zijn we er, door samenwerking van
diverse disciplines in ons Sarcoïdose Management Team, achter gekomen dat dit onwillekeurig zenuwstelsel
geregeld is aangetast bij patiënten met sarcoïdose en andere aandoeningen waarbij het afweersysteem is
betrokken. Dat verklaart een groot deel van de vage klachten. Die zitten dus niet ‘tussen de oren’. Ook hier
gaat het weer over die aanhoudende ontstekingsreactie. Voorbeelden daarvan zijn reuma, mensen die
cytostatica gebruiken en wellicht ook het chronisch vermoeidheidssyndroom ME.

Valt die overactivatie van het immuunsysteem te remmen?
Er is een medicijn dat bepaalde signaalstoffen van het afweersysteem remt. Helaas is het alleen geregistreerd
voor toepassing bij patiënten met reuma en de ziekte van Crohn. De fabrikant die het maakt, vindt het op dit
moment niet opportuun om het te laten registreren voor sarcoïdose en wil het middel vooralsnog ook niet
gratis beschikbaar stellen voor onderzoek. Een patiënt ermee behandelen kost 25 duizend euro per jaar. Voor
gedegen onderzoek hebben we minstens vijftig patiënten nodig. Alleen al een paar miljoen voor medicijnen
kan het ziekenhuis niet opbrengen. 'De kosten voor specialistische, en vaak experimentele, behandeling zijn
overigens een algemeen probleem. Door de introductie van de DBC's, de Diagnose-Behandel Combinaties,
krijgen ziekenhuizen een vast bedrag voor elke patiënt met een bepaalde diagnose. De kosten van experimentele medicijnen zijn echter schrikbarend hoog en het zijn juist de specialistische centra die de patiënten
krijgen die voor behandeling met zulke middelen in aanmerking komen. Die worden slechts deels vergoed en
soms helemaal niet. Bovendien doet soms de ene zorgverzekeraar het wel en de andere het niet. Daardoor
ontstaat een onaanvaardbare ongelijkheid tussen patiënten.'

U pleit voor specialistische expertisecentra waar verschillende disciplines samenwerken ten
behoeve van het stellen van een diagnose en het behandelen van patiënten.
'De medische wetenschap is dermate ingewikkeld geworden dat er superspecialisten zijn ontstaan omdat alle
ontwikkelingen niet meer door één persoon zijn bij te houden. Daardoor ontbreken echter artsen die de
samenhang van verschijnselen kunnen zien, over de grenzen van de superspecialismen kunnen heen kijken. 'Het
gebeurt dat een cardioloog, een longarts, een internist zeggen: ik heb de patiënt onderzocht en in mijn
discipline kan ik er niets mee. Zo'n patiënt kan vervolgens onterecht worden teruggestuurd naar de huisarts.
Die zou dan de samenhang van de klachten en bevindingen moeten zien. Daar zijn huisartsen niet voor
bedoeld. 'Daarom moeten specialismen zelf veel meer samenwerken. Niet alleen in logistieke zin, zodat een
patiënt snel van de ene specialist naar de andere kan. Maar specialisten moeten ook gezamenlijk patiënten
bespreken en zo de samenhang aanbrengen. Anders komen we er straks achter dat we als artsen weliswaar
heel veel kunnen, maar dat een toenemende groep patiënten tussen de wal en het schip is gevallen.'
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