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REDACTIONEEL
VOORWOORD:
There is somebody out there!
Met de “zielennood”-kreet Is there anybody out there ? riep de redactie in het voorwoord van de
vorige editie de lezers van de CMP-NieuwsFlash – als die er al zouden zijn – op om een teken van
leven te geven.
Dat voorwoord eindigde met een verwijzing naar het verhaal van Abraham en zijn neef Lot waarin
dezen Jahweh herhaaldelijk smeken om de zondige stad (Sodoma) te sparen als Hij, eerst 50,
dan 40, 30, 20 en uiteindelijk slechts 10 “rechtvaardigen” zou vinden. Het is niet onze bedoeling de bijbel te herschrijven, maar vanuit de CMP-context zou het verhaal als volgt kunnen zijn
verlopen.“Daarop zond Jahweh twee engelen naar de stad om te zoeken naar rechtvaardigen. De
engelen oordeelden dat de kans om rechtvaardigen te vinden het grootst was in de tempel boven
op de heuvel waarrond de stad gebouwd was. De hogepriesters en priesteressen toonden evenwel
weinig of geen belangstelling voor de engelen. Enigszins teleurgesteld daalden de engelen daarop
af naar de straatjes rondom de stad. De eerste uren, zelfs de hele eerste dag, ontmoetten zij vele
inwoners van de stad, maar geen enkele bleek tot de rechtvaardigen te behoren. Maar engelen
hebben geduld, engelengeduld. En zie, dat werd beloond, de volgende dag werden zij aangesproken, door een man. Daarna nog door nog één, een tijdje later door een vrouw en uiteindelijk in de
dagen daarop door nog een vijftal mannen en één vrouw. Ook een bezoeker uit de stad Gomorah
sprak hen aan. Na een kort gesprekje met elk van hen stelden de engelen vast dat deze mensen
wel degelijk tot de rechtvaardigen behoorden. Verheugd keerden zij daarop met die blijde boodschap terug naar Jahweh. En Jahweh sprak: jullie hebben 10 rechtvaardigen gevonden, dus zal ik
de stad sparen. En, zo voegde Jahweh er met een knipoog naar de engelen aan toe: ook al hadden
jullie slechts zeven rechtvaardigen gevonden, dan nog had ik de stad gespaard.”
Inderdaad, acht lezers en twee lezeressen hebben de oproep van de redactie beantwoord. Geen
massa, maar… at least, there is somebody out there! De CMP-NieuwsFlash wordt dus toch door
een aantal lotgenoten en/of hun naasten met interesse gelezen. Zelfs uit Nederland kwam er positief commentaar vanuit de Facebook-groep MM van Hematon, de overkoepelende vereniging voor
patiënten met een hematologische aandoening: “Ook altijd interessante publicaties over MM”.
Sant ook buiten eigen land, dus…
Een greep uit de andere reacties:
Naar aanleiding van jullie vraag naar reacties wens ik toch mijn tevredenheid te uiten over de driemaandelijkse flash. Toch wel steeds interessante artikels die ik nog niet in de pers gelezen had. Ook
telkens een herinnering dat CMP nog steeds actueel is. Doe zo voort!
Mijn conclusie wat betreft jullie CMP-NieuwsFlash is dus dat het zeker interessant is voor diegenen
die al dat wetenswaardige nieuws op het WWW of op de Sociale Media niet kunnen/willen zoeken
en/of vinden.
Ik lees de Nieuwsflash altijd en vind het blad interessant. Deze uitgave is weer degelijk. We leren
steeds bij.
Mijn echtgenote, MM-patiënte, is al twee jaar geleden overleden, maar ik blijf de Flash lezen, tot
het kookhoekje toe!

De redactie
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ACTIVITEITEN KALENDER 
Door de corona maatregelen zijn er momenteel geen bijeenkomsten
gepland. CMP zal in het voorjaar een digitale webinar organiseren –
Meer informatie zal volgen via mail en onze website.
ACTIVITEITEN KALENDER
Contactgroep Myeloom en Waldenström Patiënten

CMP-Vlaanderen vzw

Regio Brabant 31 maart 2022
Het lotgenoten contact van 18 november was wegens corona uitgesteld en is nu
gepland, behoudens corona maatregelen, voor 31 maart van 13.30u tot 17.00u
Leuven Romaanse Poort - Met spreker – onderwerp “Palliatieve zorg”
Inschrijven via: Mia Villé – tel. 016 250728 of mia@cmpvlaanderen.be
Symposium
Oorspronkelijk voorzien in maart 2020 en al enkele malen verdaagd.
Door de huidige corona toestanden, is het terug onmogelijk een nieuw
datum in het voorjaar te voorzien.
We plannen toch in het voorjaar een webinar en zullen tijdig verwittigen.
Maandag 17 januari – 2022
Digitale Nieuwjaarsdrink - Van 19.u30 tot 22.u00
Maandag 21 maart – 2022
Getuigenis met profssor Johan Swinnen - Van 19u30 tot 21u30
Maandag 16 mei -2022
Wandeling
Zaterdag 11 juni – 2022
Webinar samen met LVV
Maandag 20 juni – 2022
Uitstap – bezoek aan de brug van Vroenhoven
Maandag 19 september - 2022
Stamcellen en toepassingen in de hematologie - Door Professor Jean-Luc Rummens - Hoofddocent UHASSELT - Van 19u30 tot 22u00
Maandag 17 oktober – 2022
Feestvergadering – diner
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Maandag 21 november – 2022
Een notaris komt spreken over: Erfrecht – zorgvolmacht en giften
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GEZOCHT: MEDEWERKERS
Dringend regiomedewerkers GEZOCHT
Onze werking van CMP Vlaanderen heeft een heel
goede naam binnen de gekende lotgenotengroepen
in Vlaanderen. Ieder bestuurslid zet zich dan ook, volgens
zijn eigen mogelijkheid, vrijwillig in om onze organisatie
draaiende te houden.
Omdat onze bestuursploeg voor 90% bestaat uit lotgenoten
zoals jezelf met
Multipel Myeloom of Waldenström kampen wij in sommige
regio’s met een
tekort van medewerkers.
In Antwerpen, Limburg en West-Vlaanderen hebben wij jouw hulp nodig
Ben jij een lotgenoot of vrijwilliger die als medewerker enkele uren per
maand vrij heeft en iets wilt betekenen door mee te werken binnen jouw
regio voor CMP Vlaanderen? Dan ben jij de man of vrouw die wij dringend
zoeken. Uiteraard wordt jouw taak besproken tezamen met de regiomedewerkers.
Jouw taak kan erin bestaan om tijdens lotgenotencontacten mee te helpen
op allerlei vlakken, vb. helpen organiseren van activiteiten, inschrijvingen noteren
en registreren tot drankjes of koffie serveren.
Heb jij interesse en wilt jij in onze groep meehelpen gelieve contact op te
nemen met jouw regioverantwoordelijke. Wij kijken al uit naar jouw komst
om jou welkom te heten en onze medewerkersgroep te versterken.
Wacht niet langer en neem vandaag nog contact op met ons !
Regio Antwerpen regio Limburg Regio West-Vlaanderen

Regio Antwerpen
regio Limburg
Jan 0490 44 12 37
Willy 013 52 30 92
jan@cmpvlaanderen.be
willy@cmpvlaanderen.be
Jeannot 0477 433047
jeannot@cmpvlaanderen.be
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Regio West-Vlaanderen
Raoul 0478 40 40 15
raoul@cmpvlaanderen.be
Nicky 0470 09 30 23
nicky@cmpvlaanderen. be

SAMEN TEGEN CORONA
COVID-19: Pfizer kondigt veelbelovende resultaten aan
van zijn orale antivirale Paxlovid
Brenda Goodman

8 november 2021

Verenigde Staten –– Een experimentele orale antivirale behandeling, Paxlovid, lijkt zeer effectief
te zijn in het voorkomen van ernstige vormen van Covid-19 bij mensen met een hoog risico, volgens het Pfizer-laboratorium, fabrikant van het medicijn [1].
Het medicijn, dat werkt door het protease-enzym te blokkeren dat het coronavirus moet reproduceren, bleek 89% effectief te zijn, vergeleken met placebo, bij het voorkomen van ziekenhuisopnames bij Covid-19-patiënten die een hoog risico liepen op ernstige complicaties. Het bedrijf
kondigde plannen aan om een aanvraag in te dienen bij de FDA om het medicijn goed te keuren
voor noodgebruik.
De gerandomiseerde klinische studie omvatte meer dan 1.900 patiënten die positief testten op
Covid-19 en het risico liepen op ernstige complicaties. Degenen die Paxlovid binnen 3 dagen
na het begin van hun symptomen kregen, hadden 89% minder kans om in het ziekenhuis te
worden opgenomen dan degenen die een placebotablet kregen - drie van de 389 patiënten die
het medicijn kregen, werden in het ziekenhuis opgenomen, vergeleken met 27 van de 385 die
placebo kregen.
Van de patiënten die het medicijn binnen 5 dagen na het begin van hun symptomen kregen,
werden zes van de 607 binnen 28 dagen in het ziekenhuis opgenomen, vergeleken met 41 van
de 612 die de placebo kregen.
Er waren geen sterfgevallen in de maand na het gebruik van Paxlovid versus 10 sterfgevallen in
de placebogroep. Geconfronteerd met deze goede resultaten stopte Pfizer de klinische studie
voortijdig. Het stoppen van een klinische studie is echter een zeldzame actie die meestal wordt
ondernomen wanneer een therapie zeer effectief of gevaarlijk lijkt te zijn. In beide gevallen wordt
het als onethisch beschouwd om een klinische studie voort te zetten waarbij mensen willekeurig
een actief geneesmiddel of placebo krijgen toegewezen, wanneer veiligere of effectievere opties
beschikbaar zijn. In dit geval zei het lab in een persbericht dat de beslissing om de studie te stoppen werd aanbevolen door het onafhankelijke panel dat toezicht houdt op de studie (Data Security
Oversight Committee) en in overleg met de FDA.
“Deze gegevens suggereren dat onze orale antivirale kandidaat, indien goedgekeurd of geautoriseerd door regelgevende instanties, het potentieel heeft om het leven van patiënten te redden,
de ernst van Covid-19-infecties te verminderen en tot negen van de tien ziekenhuisopnames te
voorkomen”, zei prof. Albert Bourla,President en Chief Executive Officer van Pfizer.
Deze aankondiging volgt ook op de positieve van Merck, vorige maand, over de orale antivirale
behandeling molnupiravir. Volgens het laboratorium zou monulpiravir het risico op ziekenhuisopname of overlijden bij patiënten met milde tot matige Covid met 50% verminderen, vergeleken
met placebo. Het Verenigd Koninkrijk werd het eerste land dat het gebruik van molnupiravir, dat
de merknaam Lagevrio draagt® toestond.
Professor Stephen Griffin (universitair hoofddocent geneeskunde aan de Universiteit van Leeds),
niet betrokken bij de ontwikkeling van deze geneesmiddelen, prees het succes van deze twee
nieuwe orale antivirale middelen.
“Ze tonen allebei aan dat de ontwikkeling van ‘op maat gemaakte’ direct werkende antivirale geneesmiddelen tegen SARS-CoV2 bij uitstek haalbaar was en uiteindelijk veel effectiever bleek te
zijn dan het hergebruik van andere geneesmiddelen met twijfelachtige antivirale effecten,” zei hij.
“Het succes van deze antivirale middelen markeert mogelijk een nieuw tijdperk in ons vermogen om de ernstige gevolgen van SARS-CoV2-infectie te voorkomen, en is ook een essentieel
element in de zorg voor klinisch kwetsbare mensen die geen vaccins kunnen ontvangen of erop
kunnen reageren,” zei hij.
Het artikel Pfizer Says Its COVID-19 Pill Is Highly Effective werd oorspronkelijk gepubliceerd op
Medscape.com. Vertaald en bewerkt door Aude Lecrubier.
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WETENSCHAP
Hoopgevende ontwikkelingen voor r/r MM (*)
(*) r/r MM = recidiverend/refractair multipel myeloom

Antibody-drug conjugates (ADC’s) en bispecifieke antilichamen
Woord vooraf
MM-patiënten die reeds verschillende therapielijnen hebben doorlopen vragen zich
vaak af “wat als mijn huidige behandeling niet meer werkt? ”
Er zijn bemoedigende ontwikkelingen die nieuwe hoop geven op ietwat langere
termijn. Maar we mogen geen valse hoop wekken: op korte termijn zijn de meeste
(**) nieuwe therapieën nog niet terugbetaald en zijn ze alleen beschikbaar in het
kader van klinische studies, dus slechts voor een zeer beperkt aantal patiënten,
de spreekwoordelijke druppel op een hete plaat. We raden dus af aanvragen voor
behandeling met die therapieën in te dienen bij de universitaire ziekenhuizen, dat
kan alleen maar tot teleurstelling leiden. Patiënten mogen het wel steeds met hun
behandelende arts bespreken.
(**) Er is één uitzondering: de farmaceutische specialiteit belantamab mafotodin
komt in aanmerking voor vergoeding indien ze wordt toegediend als monotherapie
in het kader van de behandeling van volwassen rechthebbenden met multipel myeloom die voldoen aan de volgende cumulatieve voorwaarden:
1. Ten minste 4 eerdere behandelingen hebben ondergaan
2. en bij wie de ziekte refractair is voor ten minste één proteasoomremmer, één
immuunmodulerend middel en één anti-CD38 monoklonaal antilichaam
3. en waarvan de ziekte progressief was tijdens de laatste behandeling
In deze editie richten we de schijnwerper op twee relatief nieuwe immunotherapieën, met name de “antibody-drug conjugates” en “bispecifieke antilichamen”,
tweemaal een hele mondvol. Ze kunnen beschouwd worden als alternatieven maar
nog eerder als aanvullende behandelingen voor de in de CMP NieuwsFlash reeds
vaker besproken CAR T-celtherapie.
Om deze twee bomen een plaats te geven in het bos, zetten we de verschillende
immunotherapieën nog even op een rijtje:
• Immunomodulatoren (thalidomide, lenalidomide, pomalidomide), de IMiD’s,
gekend van o.a. de merknaam Revlimid
• Monoclonale antilichamen (daratumumab, elotuzumab, isatuximab,…), de mab’s
• Cellulaire immuuntherapie (allogene stamceltransplantatie, CAR T-cel therapie, NK-cel-therapie op basis van Natural Killer cellen…)
en, bij de jongere, meer complexe immunotherapieën,
• Antibody-drug conjugates (belantamab-mafodotin, AMG224, MEDI2228,
CC-99712 en HDP-101
• T-cell engagers (TCE) of bispecifieke antilichamen die gericht zijn tegen een
specifiek eiwit (antigen). Enkele voorbeelden zijn teclistamab, elranatamab,
cevostamab, talquetamab.
• Checkpoint inhibitors
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Bronnen

We baseerden dit artikel op twee bronnen:
1° het tweede deel van een online infosessie” Immunotherapie (R)evolutie bij MM”
door prof. M. Delforge en verpleegkundig specialist Anneleen Vanhellemont, beiden
van de afdeling hematologie van het UZLeuven
2° een artikel uit het tijdschrift Onco-Hemato: BCMA-gerichte immuuntherapieën
bij multipel myeloom. Peer-reviewed article Onco-Hemato Vol 15 l Nr 5 l 2021 van
Eveline Mermans1, Philip A. G. Shaw2, Michel Delforge1,3, Sébastien Anguille2,4
1 Dienst Hematologie, UZ Leuven
2. Laboratorium voor Experimentele Hematologie, Vaccin & Infectieziekte instituut (VAXINFECTIO), Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, UAntwerpen
3. LKI – KU Leuven Kankerinstituut, KU Leuven
4. Dienst hematologie & Centrum voor Celtherapie en Regeneratieve Geneeskunde (CCRG), UZ Antwerpen
Het tijdschrift Onco-Hemato richt zich tot zorgverleners, zodat de redactie het nodig
vond hier en daar een medische term toe te lichten met een noot van de redactie
(nvdr). Het artikel in Onco-Hemato begint met een inleiding die voor de meeste
lezers wellicht grotendeels overbodig is, maar die we volledigheidshalve toch overnemen, er komen immers steeds nieuwe lezers bij, zonder voorkennis...

Inleiding

Multipel myeloom (MM) is een B-celmaligniteit gekenmerkt door een monoklonale
proliferatie van plasmacellen in het beenmerg. MM kan zich presenteren met hypercalciëmie, nierfunctiestoornissen, osteolytische botletsels en symptomen secundair aan de onderdrukking van de normale hematopoëse zoals anemie en infecties.
MM is verantwoordelijk voor ongeveer 1% van alle tumoren en is de tweede meest
voorkomende hematologische maligniteit. Met de introductie van proteasoominhibitoren (PI), immuun modulerende geneesmiddelen (IMiD) en monoklonale antilichamen (mAL) gericht tegen CD38, zijn de therapeutische mogelijkheden bij MM
de laatste jaren aanzienlijk verbeterd.
Ondanks het steeds uitbreidende arsenaal aan behandelingsopties, is terugval bij
MM bijna onvermijdelijk door het ontwikkelen van resistentie.
De behandeling van recidiverend/refractair multipel myeloom (r/r MM) vormt een
enorme uitdaging in de klinischepraktijk.

Hematologie

Multipel myeloom (MM) is de tweede meest voorkomende hematologische kanker.
Ook al zijn de overlevingskansen van patiënten met MM de laatste jaren sterk verbeterd door de komst van verschillende nieuwe geneesmiddelen, toch blijft MM een
ongeneeslijke ziekte met een gemiddelde overleving van minder dan tien jaar na het
stellen van de diagnose. De prognose van patiënten met recidiverend of refractair
MM na blootstelling aan de drie belangrijkste antimyeloombehandelingen (zijnde
proteasoominhibitoren, immuun modulerende geneesmiddelen en monoklonale
anti-CD38-antilichamen) is infaust. (nvdr: infaust = ongunstig, met dodelijke afloop).
De behandelingsopties voor deze specifieke patiëntenpopulatie zijn gering. Gelukkig bieden de B-celmaturatie antigen (BCMA)-gerichte immuuntherapieën
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nieuwe hoop. Onder de noemer van de BCMA-gerichte immuuntherapieën, die
als gemeenschappelijk kenmerk hebben dat zij BCMA op het oppervlak van MMcel herkennen, vallen de antilichaam-drugconjugaten (ADC, bv. belantamab-mafodotin), de chimere-antigenreceptor-T-cellen (CAR-T, bv. Idecabtagene-vicleucel en
ciltacabtagene-autoleucel) en de bispecifieke antilichamen (bsAL, bv. teclistamab).
In dit artikel zullen wij de werkzaamheid van de ADC, CAR-T en bsAL bij recidiverend/refractair MM bespreken, alsook hun nevenwerkingen en aanduiden hoe deze
therapieën voor een omwenteling kunnen zorgen in de behandeling van patiënten
met MM.
MM-patiënten hebben over het algemeen een steeds kortere responsduur op iedere volgende therapielijn (5). Patiënten resistent aan een PI (proteasoominhibitor),
een IMiD en een CD38-gericht mAL hebben een mediane overleving van minder
dan één jaar. Penta-refractaire
patiënten (nvdr penta = vijf: refractair aan twee PI’s, twee IMiD én een antiCD38mAL) hebben een uiterst infauste prognose; hun mediane overleving bedraagt minder dan 6 maanden.
De laatste jaren kent immuuntherapie een belangrijke opmars in de behandeling van
kanker, zo ook bij r/r MM. Immuuntherapie is een verzamelnaam voor verschillende
behandelingsmodaliteiten waarbij kankercellen op immunologische wijze worden
aangevallen (bv. met behulp van mAL of door gebruik te maken van al dan niet
gemodifi-ceerde immuuncellen). Vele immuuntherapieën zijn gericht tegen antigenen, die op het oppervlak van de kwaadaardige cellen tot expressie komen. In de
context van MM is CD38 een veelvoorkomend target (nvdr doelwit - bv. voor de
mAL daratumumab en isatuximab).
Het B-celmaturatie antigen (BCMA) is een ander doelwitantigen voor MM-immuuntherapie. BCMA speelt een belangrijke rol in de proliferatie, overleving en tumorprogressie in MM. Het wordt nagenoeg exclusief tot expressie gebracht op plasmacellen, weliswaar op zowel normale als op maligne plasmacellen. Echter, BCMA komt
in veel hogere mate voor op de maligne plasmacelpopulatie in vergelijking met de
normale plasmacellen. Momenteel zijn er voor r/r MM meerdere types immuuntherapie in ontwikkeling die BCMA gebruiken als doelwit-antigen. In dit artikel worden
de drie belangrijkste klassen besproken, namelijk antilichaam-drugconjugaten (ADC),
chimere-antigenreceptor T-cellen (CAR-T) en bispecifieke antilichamen (bsAL).
Van elke klasse wordt minstens een voorbeeld besproken.
Figuur 1: De drie voornaamste B-celmaturatieantigen (BCMA)-gerichte immunotherapieën bij de behandeling van multipel myeloom (MM): antilichaam-drugconjugaten
(ADC), chimere-antigenreceptor-T-cellen (CAR-T) en bispecifieke antilichamen
(bsAL). Deze figuur werd gemaakt met behulp van BioRender.com.

Antilichaam-drug conjugaten (ADC)
BCMA-gerichte antilichaam-drugconjugaten bestaan uit een anti-BCMA-mAL (monoclonaal antilichaam/antibody) dat gekoppeld werd aan een cytotoxische stof.
Wanneer het mAL op het oppervlak van de maligne plasmacel BCMA bindt, ondergaat het ADC-receptor gemedieerde endocytose (nvdr: proces waarbij een celstoffen opneemt die door het celmembraan werden ingesloten), waarna het in de
lysosomen gesplitst wordt zodat de cytotoxische stof intracellulair vrijkomt. Dit resulteert uiteindelijk in celdood.
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Daarnaast kan het Fc-fragment van het mAL ook herkend worden door immuun
cellen resulterend in antilichaam gemedieerde cellulaire cytotoxiciteit en/of antilichaamafhankelijke
cellulaire fagocytose (nvdr: Fagocytose (v.
Gr. phagein = eten; kytos = holte, thans:
cel) is het proces waarbij het membraan van
een cel vaste deeltjes, zoals andere cellen,
omsluit en zo een holte (fagosoom) binnen
de cel vormt waarin de omsloten deeltjes
buiten het cytoplasma veilig opgeslagen
worden). Er zijn momenteel meerdere antiBCMA-ADC in ontwikkeling, waaronder belantamab-mafodotin, AMG224, MEDI2228,
CC-99712 en HDP-101.
Belantamab-mafodotin is momenteel het enige anti-BCMAADC met mature klinische data. Het product heeft ook reeds regulatoire goedkeuring van zowel de Food
and Drug Administration (FDA) als European Medicines Agency (EMA) bekomen.
Om die reden zullen wij ons hier enkel beperken tot een bespreking van dit ADC.
Belantamab-mafodotin (GSK2857916) is een gehumaniseerd anti-BCMA-mAL, geconjugeerd met de cytotoxische stof monomethyl-auristatin F (MMAF, mafodotin).
De veiligheid en werkzaamheid van belantamab-mafodotin werd beoordeeld in de
klinische fase 2-studie DREAMM-2 (NCT03525678). Alle patiënten hadden r/r MM
met progressieve ziekte na drie of meer voorgaande behandellijnen en waren refractair aan een PI, een IMiD en een anti-CD38-mAL.
Tijdens de klinische studie werden een dosis van 2,5mg/kg of 3,4mg/kg intraveneus
om de drie weken getest. Momenteel werd enkel het gebruik van de 2,5mg/kg
dosis goedgekeurd door de FDA en EMA, vandaar dat enkel deze resultaten zullen
worden besproken. Er werden 97 patiënten behandeld met infusen van 2,5mg/kg
om de 3 weken, met een mediaan van drie toegediende behandelingscycli. Er werd
een respons bekomen bij 31% van de patiënten; een zeer goede partiële respons
(very good partial response, VGPR) of beter werd bereikt bij19% van de patiënten,
waaronder 3% met een complete respons (CR). De mediane progressievrije overleving (progression free survival, PFS) was 2,9 maanden (Tabel 1). Patiënten die een
respons bereikten hadden een mediane responsduur van 11 maanden (Lonial et al.
2021). In totaal had 98% ten minste één bijwerking. Oculaire toxiciteit, onder de
vorm van keratopathie, was de meest voorkomende bijwerking (70%, 27% graad
3-4). Daarnaast werd ook hematologische toxiciteit vastgesteld bij een aanzienlijk
percentage van de patiënten (Tabel 1).
Tot hier de letterlijke overname van het artikel uit Onco-Hemato
Uit een daarin opgenomen tabel, met een vergelijking van de drie verschillende klassen van BCMA-gerichte immuuntherapieën inzake effectiviteit en bijwerkingen en
vanaf hier ook steunend op het onder “Bronnen” genoemde webinar leren we dat
belantamab-mafodotin ten opzichte van CAR T-celtherapie voor- en nadelen heeft:
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Pluspunten ten opzichte van CAR T-celtherapie:
• geen cytokine release syndroom,
• geen neurotoxiciteit
• mildere hematologische bijwerkingen, dwz minder impact op het niveau van
de bloedcellen, de witte, rode en bloedplaatjes (neutropenie, anemie, thrombocytopenie)
• directe beschikbaarheid “uit het schap” tegenover een zware en ook - soms
kostbare tijd - rovende logistieke procedure bij CAR T-celtherapie
• toediening in het dagziekenhuis tegenover wekenlange hospitalisatie bij CAR
T-celtherapie
Minpunten ten opzichte van CAR T-celtherapie:
• chronische behandeling vs eenmalig infuus bij CAR T-celtherapie
• lagere totale respons en lagere “progression free survival” (overlevingsduur
zonder voortschrijding van de ziekte)
• vervelende bijwerking in de vorm van keratopathie, een aandoening van het
hoornvlies.
Volgens Anneleen Vanhellemont manifesteert deze aandoening zich met volgende
symptomen; droge ogen, irriterend-schurend gevoel, last van licht (fotophobie), verminderd of wazig zicht, verhoogde traanvorming, maar geen blindheid, noch blijvend gezichtsverlies.
Mits heel wat voorzorgen kan deze bijwerking beperkt worden door het gebruik van
een koelend oogmasker en/of oogdruppeltjes tijdens het infuus. Door die voorzorgen worden de haarvaatjes rond de ogen vernauwd (vasoconstrictie) en komt er
minder product bij het hoornvlies.

Bispecifieke antilichamen (bsAL)
Hier hernemen we de letterlijke tekst uit het artikel uit Onco-Hemato
Bispecifieke antilichamen (bsAL) zijn antilichamen die specifiek ontworpen om enerzijds aan een antigen te binden op het oppervlak van de maligne plasmacel (bv.
BCMA) en anderzijds te binden aan CD3 dat op het oppervlak van T-cellen voorkomt.
Hierdoor zullen endogene T-cellen als het ware omgeleid worden naar MM-cellen,
die ze vervolgens kunnen eradiceren
AMG 420 is het eerste bsAL dat ooit gebruikt werd bij r/r MM, maar de ontwikkeling ervan werd stopgezet wegens de zeer korte halfwaardetijd van het product
met noodzaak van een continu intraveneus infuus. Bij wijze van voorbeeld zullen wij
ons in dit artikel beperken tot een bespreking van teclistamab, aangezien er reeds
solide klinische gegevens voorhanden zijn over de veiligheid en werkzaamheid van
dit product bij r/r MM.
Teclistamab (JNJ-64007957) is een bispecifiek
antilichaam dat zowel bindt aan BCMA als aan
CD3 om zo T-celgemedieerde cytotoxiciteit tot
stand te brengen tegen BCMA+ MM-cellen.
In de MajesTEC-1-studie (NCT03145181), een
fase 1-studie, werden patiënten geïncludeerd
met r/r MM met mediaan vijf voorgaande lijnen
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van therapie. Aangezien teclistamab een Fc-domein bevat en zo stabieler is in de
circulatie, is geen continue toediening noodzakelijk. Teclistamab werd zowel intraveneus als subcutaan toegediend, maar in vervolgstudies werd beslist om verder te
gaan met de subcutane (s.c.) toedieningswijze (NCT04557098).
Veertig patiënten werden behandeld met de aanbevolen klinische fase 2-dosering
bestaande uit wekelijks s.c. 1.500μg/kg. Het percentage totale respons was 65%.
Bijna 58% van de patiënten bereikte een VGPR of beter, en 40% van de patiënten
bereikte een CR (Tabel 1). De mediane duur tot het bereiken van de eerste respons
bedroeg slechts een maand; de responsen waren duurzaam en namen toe met
verloop van de tijd. Van de 26 patiënten met een respons waren er nog 22 onder
behandeling na een mediane opvolging van 7,1 maanden. De meest voorkomende
bijwerkingen waren CRS (70%; echter geen graad 3- of -4-toxiciteit), welke meestal
één of twee dagen na toediening optrad en vaak ook enkel bij het opstarten van de
behandeling werd waargenomen, en neutropenie (65%) (Tabel 1). Graad 1-neurotoxiciteit werd gemeld bij slechts 1 patiënt, dit verdween spontaan en leidde niet tot
stopzetting van de behandeling.
Anti-BCMA-immuuntherapieën zijn momenteel in volle klinische ontwikkeling en zullen in de nabije toekomst een prominente rol spelen in de behandeling van r/r MM.
Discussie
Anti-BCMA-immuuntherapieën zijn momenteel in volle klinische ontwikkeling en
zullen in de nabije toekomst een prominente rol spelen in de behandeling van r/r
MM. Ook al is een rechtstreekse vergelijking van de verschillende klassen BCMAgerichte immuuntherapieën (ADC, CAR-T en bsAL) niet mogelijk aangezien er (nog)
geen klinische head-to-head-studies voorhanden zijn, toch beginnen er zich reeds
enkele voorlopige conclusies af te tekenen.
CAR-T, en meer in het bijzonder cilta-cel met een responspercentage van 97%,
lijken het meest werkzaam. Het hoge responspercentage en de PFS van meer dan
12 maanden zijn zonder voorgaande bij patiënten met r/r MM. Een bijkomend voordeel is dat CAR-T ook slechts éénmalig toegediend moeten worden, in tegenstelling
tot ADC en bsAL die herhaaldelijk toegediend dienen te worden tot progressie (of
tot onaanvaardbare toxiciteit). De hoge graad van werkzaamheid van CAR-T, komt
echter wel met een kost.
(nvdr: niet zozeer financieel want de kostprijs van bsAl is nog niet gekend, maar zal
niet noodzakelijk veel goedkoper zijn dan CAR-T.)
De onmiddellijke toxiciteit is immers aanzienlijk; het percentage patiënten dat hemato-logische toxiciteit ontwikkelt is beduidend hoger dan bij bsAL en bij ADC (Tabel
1). Het merendeel van de patiënten ontwikkelt ook CRS (nvdr: cytokine release syndroom) (vaak binnen de eerste week na de toediening) en er bestaat een reëel risico
op neurotoxiciteit. Vanwege deze toxiciteit is een ziekenhuisopname (van enkele
weken) in de regel noodzakelijk. De hoge graad van toxiciteit maakt ook dat CAR-Tceltherapie voorlopig gereserveerd wordt voor de “jongere” en “fittere” patiënten
met r/r MM .
Bispecifieke antilichamen, zoals teclistamab, lijken zich qua werkzaamheid te positioneren tussen de CAR-T en ADC; er wordt een respons waargenomen bij 2 op 3
patiënten.
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De gegevens van de klinische studies zijn nog te immatuur om een duidelijk beeld te
kunnen vormen over de PFS (nvdr: progression free survival). Het risico op ernstige
CRS en vooral neurotoxiciteit is wel beduidend lager dan bij CAR-T. Een ander voordeel is dat bsAL ook “kant en klaar” beschikbaar zijn en dus meteen ingezet kunnen
worden, in tegenstelling tot autologe CAR-T waar het arbeidsintensieve productieproces vaak meerdere weken in beslag neemt. Een nadeel van de bsAL is wel dat
deze behandeling frequent moet toegediend worden (voor teclistamab geldt een
wekelijkse toediening) en dat deze behandeling afhankelijk is van de fitheid van de
endogene T-cellen, waarvan geweten is dat deze suboptimaal kan zijn bij fel voorbehandelde r/r MM-patiënten.
Antilichaam-drugconjugaten lijken het minst krachtig van de drie groepen van antiBCMA-immuuntherapieën, met 1 op 3 van de patiënten die een respons vertoont.
Modificaties aan de structuur van het ADC en combinaties met andere antimyeloommiddelen worden momenteel onderzocht in de hoop de werkzaamheid te verbeteren. In tegenstelling tot CAR-T en bsAL zijn ADC niet geassocieerd met CRS
en neurotoxiciteit. Wel is er een belangrijk risico op oculaire toxiciteit, hetgeen niet
gezien wordt bij CAR-T of bsAL. Het gaat – net zoals bij bsAL – om een “kant-enklare” behandeling zonder behoefte aan een duur en arbeidsintensief productieproces. De behandeling moet in principe wel herhaald worden, maar voor belantamabmafodotin geldt een frequentie van toediening van slechts 1x per 3 weken. Het
unieke voordeel van ADC ten opzichte van CAR-T en bsAL is dat deze therapie niet
afhankelijk is van de kwaliteit/functionaliteit van de T-cellen. Daarom kunnen ADC’s
in overweging genomen bij patiënten met lymfopenie of bij fel voorbehandelde patiënten bij wie er vaak een verminderde kwaliteit is van de T-cellen.

Samenvattend

Kunnen wij stellen dat de anti-BCMA-immuuntherapieën een zeer waardevolle aanvulling zijn van het therapeutische arsenaal bij MM. Wij voorzien dat deze therapeutische klasse op zeer korte termijn de hoeksteen van de behandeling zal worden bij
MM-patiënten die een terugval doormaken of refractair zijn na voorgaande blootstelling aan een PI, IMiD en een anti-CD38-mAL.
Daarnaast zien we dat deze behandelingen, en meer in het bijzonder de CAR-T en
bsAL zoals teclistamab, momenteel ook volop getest worden in de vroegere therapielijnen en zelfs bij diagnose als eerstelijnsbehandeling. De eerste resultaten van
deze studies zijn veelbelovend;
Op middellange termijn verwachten wij dan ook dat in de vroegere therapielijnen zich een verschuiving van het therapeutische landschap in de richting
van de anti-BCMA-immuuntherapieën zal voordoen.

Dankwoord

Allereerst een hartelijk woord van dank aan prof. Delforge voor zijn welwillende toelating om dit artikel te mogen opnemen in onze CMP NieuwsFlash, alsook voor zijn
kritische nalezing ervan en de daaruit voortgekomen verbeteringen en suggesties.
Ook danken wij de uitgever van het tijdschrift Onco-Hemato en de auteurs van het
artikel voor hun toestemming tot gedeeltelijke overname ervan.
Tenslotte gaat onze dank ook naar farmabedrijf GlaxoSmithKline om ons de weg te
wijzen naar het artikel in Onco-Hemato.
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Eerste Nederlands wetenschappelijk onderzoek naar
de ziekte van Waldenström afgerond.
Voor het eerst is in Nederland een klinische studie afgerond bij patiënten met de
ziekte van Waldenström. Dit is de HOVON-124 studie. Bij deze studie werd de combinatie van drie medicijnen onderzocht. Dat waren ixazomib, rituximab en dexamethason, afgekort het IRD-schema.

Introductie

Waldenström’s Macroglobulinemie (WM) is een indolent B-cellymfoom, gekenmerkt door beenmerg (BM) infiltratie van lymfoplasmacytoïde cellen en plasmacellen (PC’s), die immunoglobuline M (IgM) M-eiwit produceren.1

Doel

Proteasoomremmers zijn effectief bij macroglobulinemie (WM) van Waldenström,
maar vereisen parenterale toediening en zijn geassocieerd met polyneuropathie.
We onderzochten de werkzaamheid en toxiciteit van de minder neurotoxische orale
proteasoomremmer ixazomib in combinatie met rituximab bij patiënten met recidiverende WM.
Proteasoomremmers remmen het proteasoom, de ‘afvalfabriekjes’ in de cel. Bortezomib is een proteasoomremmer die al langer wordt gebruikt bij de ziekte van
Waldenström, maar geeft vaak neuropathie als bijwerking. Ixazomib is een nieuwe
proteasoomremmer die veel minder neuropathie geeft. Na acht kuren van de combinatie IRD werd onderhoudsbehandeling gegeven met rituximab, elke drie maanden gedurende twee jaar.

Afname ziekteactiviteit

Aan de studie, gepubliceerd in de Journal of Clinical Oncology, deden zestig Nederlandse, Belgische en Griekse patiënten mee. Deze patiënten hadden gemiddeld al
twee eerdere behandelingen gehad en kregen de ziekte weer terug. Bij 85 procent
van de patiënten leidde deze combinatiebehandeling tot een afname van de ziekteactiviteit. In de bloedcontroles was een daling te zien van het IgM M-proteïne en
een stijging van het hemoglobinegehalte (Hb).
Na twee jaar was bij 56 procent van de patiënten de ziekte nog steeds in remissie.
Er was geen belangrijke toename van neuropathieklachten tijdens of na de behandeling.
In 2020 is een kleinere studie vanuit de Verenigde Staten gepubliceerd waarbij dezelfde combinatie werd gegeven aan patiënten die nog niet eerder behandeld waren voor de ziekte van Waldenström. Hierbij werkte de combinatie bij 96 procent
van de patiënten en hield het effect gemiddeld veertig maanden aan.
Combinatie van medicijnen goed verdragen
Prof. Marie José Kersten van het Amsterdam UMC leidde deze eerste wetenschappelijke studie voor de ziekte van Waldenström in Nederland. Kersten: ‘De resultaten
van dit onderzoek zijn met name belangrijk voor patiënten met de ziekte van Waldenström. Dit zijn vaak oudere patiënten die een of meerdere behandelingen achter
de rug hebben.
De combinatie van deze medicijnen werd goed verdragen door deze groep. Helaas
is het op dit moment onduidelijk wanneer dit medicijn beschikbaar komt voor patiënten, omdat de farmaceut dit middel nog niet heeft geregistreerd voor de ziekte
van Waldenström.
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Ixazomib is wel geregistreerd voor de behandeling van multipel myeloom. Wanneer
registratie van dit middel voor de ziekte van Waldenström zou plaatsvinden, moet er
daarna nog worden bepaald of het wel of niet wordt vergoed. Er is op dit moment
geen goede procedure voor het toelaten van voor zeldzame indicaties niet geregistreerde medicijnen op de (Nederlandse) markt.’
Op basis van deze resultaten zal bekeken worden wat de plaats van deze behandeling bij de ziekte van Waldenström wordt ten opzichte van de andere beschikbare
opties.

Onderzoek zeldzame ziekte

Onderzoeker Karima Amaador stelt dat we met dit onderzoek hebben aangetoond
dat het ook in Nederland mogelijk is om klinische studies op te zetten voor een
zeldzame ziekte. Het onderzoek wordt vervolgd om de lange-termijneffecten van dit
medicijn te onderzoeken.
Dr. Josephine Vos, die de richtlijn voor behandeling van de ziekte van Waldenström
heeft geschreven, bevestigt dat het medicijn nog niet kan worden voorgeschreven
en worden opgenomen in de richtlijn. De procedure rondom het toelaten van voor
een zeldzame indicatie geregistreerde geneesmiddelen is een belangrijk onderwerp
van gesprek tussen de patiëntenvereniging, de zorgverzekeraars en de overheid.
De volledige resultaten van de Hovon studie kunnen opgevraagd worden bij HEMATON Nederland.
Bron: Hematon

Stichting
tegen Kanker
Samen voor het leven
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VOOR U GELEZEN
‘Je moet wapens ontwikkelen in vredestijd, niet
wanneer de oorlog begint’
De Loopbaanprijs Wetenschapscommunicatie bekroont elk jaar een uitzonderlijke, carrièrelange inzet
op het vlak van wetenschapscommunicatie. Tijdens
de coronapandemie gaf viroloog Johan Neyts (KU
Leuven) geregeld duiding in de media over antivirale
geneesmiddelen en vaccins.
De jury van de Koninklijke Vlaamse Academie van België
voor Wetenschappen en kunsten (KVAB) en de Jonge
Academie loofde Neyts’ jarenlange inspanningen om de maatschappij op een begrijpelijke
wijze te informeren over de complexe materie van zijn vakgebied. ‘Het doet me persoonlijk
heel veel deugd om die prijs te krijgen, het voelt aan als een duwtje in de rug in een periode
waarin we hard werken en mensen volop proberen uit te leggen wat wetenschap is’, vertelt
hij. ‘Maar deze prijs komt niet alleen mij toe, hij had even goed naar al mijn collega’s kunnen
gaan die ook het beste van zichzelf geven om het publiek te informeren. En dan heb ik het
niet alleen over mijn wetenschapsdomein, maar bijvoorbeeld ook over heel de discussie rond
het klimaat en veel andere belangrijke topics. Ook daar is het heel erg van belang dat wetenschappers hun stem laten horen zodat mensen zich kunnen baseren op feiten en niet op
zaken die circuleren op het internet.’
Wat was de belangrijkste boodschap die u het publiek absoluut wou meegeven?
‘Ik stond er soms van versteld hoe weinig achtergrondkennis het brede publiek had over
virussen en vaccins. Wetenschappers hebben die achtergrondkennis wel, ze volgen bovendien de wetenschappelijke literatuur op de voet en ze discussiëren daarover met elkaar. Wij
moesten vanuit onze bredere kennis de vertaalslag maken naar het publiek. En er is iedere
dag wel iets nieuws waar we meer context over moeten bieden, onder andere om mensen
gerust te stellen. Toen er bijvoorbeeld twijfels rezen rond de AstraZeneca-vaccins nadat er
zich bij enkele patiënten bloedklonters hadden gevormd, moesten we uitleggen dat honderd
procent veiligheid niet bestaat.’
‘Als vaccins al langetermijneffecten hebben, dan is het dat ze bescherming bieden tegen
infecties’
‘Een van de boodschappen die ik absoluut probeerde te brengen was dat bedrijven niet zomaar als cowboys vaccins kunnen beginnen te ontwikkelen en inspuiten. Er zijn autoriteiten
zoals het EMA in Europa en het FAGG in België waar experten achter de schermen heel
streng alle dossiers bekijken vooraleer ze groen licht geven om studies op te zetten of producten op de markt te brengen. Die mensen hebben uiteraard geen enkele commerciële ambitie en zijn zeer beducht voor alle soorten problemen die vaccins en geneesmiddelen kunnen
geven. Het is hun taak om ervoor te zorgen dat wat op de markt komt veilig en werkzaam is
en daarvoor gaan ze niet over een nacht ijs.’
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Een van de redenen waarom mensen zich niet laten vaccineren is dat de langetermijneffecten van de vaccins niet konden worden onderzocht. Hebben ze een punt?
‘Je moet dat wetenschappelijk benaderen. Virologie bestaat voor een groot stuk uit kennis
uit het verleden. Miljarden mensen zijn ooit als kind gevaccineerd tegen hepatitis B, mazelen,
bof en rodehond en andere ziekteverwekkers en de meeste mensen geboren na 1960 zijn
gevaccineerd tegen polio. Er is bij mijn weten geen enkel vaccin dat langer dan vier à vijf
weken na vaccinatie problemen geeft. De meeste nevenwerkingen, als ze er al zijn, duiken
binnen de eerste dagen tot soms twee weken na het inspuiten ervan op.’
‘Als vaccins al langetermijneffecten hebben, dan is het dat ze bescherming bieden tegen
infecties. Voor de jaren zeventig werden kinderen soms geboren met heel ernstige handicaps
omdat hun moeder tijdens de zwangerschap geïnfecteerd raakte met rodehond. Dankzij vaccinatie komt dat nu niet meer voor. Volgens de WHO heeft vaccinatie tegen mazelen in de
periode 2000 tot 2018 niet minder dan 23,2 miljoen overlijdens bij kinderen vermeden, vooral
in ontwikkelingslanden.’
‘Ik zit al meer dan dertig jaar in het vak en had ik enige bezorgdheid gehad omtrent de langetermijneffecten van de vaccins, dan had ik mijn ouders, mijn kinderen, mijn vrouw en mijn familie echt wel geadviseerd om zich niet te laten vaccineren tegen covid-19. Hoe zou iemand
die niet in het vak zit overigens meer weten dan de experten? Als ik een probleem heb met
mijn auto dan ga ik daarover ook niet discussiëren met mijn garagist, ik vertrouw erop dat hij
of zij dat beter weet dan ik want die mensen hebben ervoor gestudeerd en zijn er dagelijks
mee bezig. Met vaccinatie is dat net zo.’
‘We weten nog niet hoelang je immuun bent na de derde prik’
Vorig weekend was er een grote betoging in Brussel tegen de coronamaatregelen. Rik
Torfs zei daarover in De Afspraak dat er een redelijker debat zou ontstaan als er meer
openheid zou zijn over de onzekerheden in de wetenschap.
‘Wetenschap is voortschrijdend inzicht. Het is niet zoeken maar onderzoeken. Het is dagelijks
bijleren met vallen en opstaan. Ik doe dan ook niet anders dan zeggen dat we sommige dingen nog niet weten. Hoelang gaat de immuniteit blijven duren na de derde prik bijvoorbeeld?
Dat weten we gewoon niet. Net na de tweede prik met de vaccins van Pfizer en Moderna
lag de bescherming heel hoog, na een paar maanden kalft de immuniteit wat af. We hopen
dat de bescherming na de derde prik langer zal aanhouden, maar we kunnen op dit moment
onmogelijk voorspellen hoelang dat gaat blijven duren.’
‘Feit is wel dat het onderzoek nu veel sneller gaat dan normaal omdat daar nu ontzettend
veel teams en bedrijven heel intensief mee bezig zijn en er enorm veel kapitaal tegenaan is
gegooid. In 1969 heeft de NASA nauwelijks acht jaar nadat ze daar de opdracht voor kreeg
van president Kennedy de eerste mensen op de maan gezet. Het ging toen ook tegen ‘warp
speed’, net om dezelfde redenen.’
Ongeveer een jaar geleden zei u in Eos dat u een vaccin aan het ontwikkelen was tegen
het coronavirus dat mogelijks langdurige bescherming zou bieden. Is dat gelukt?
‘Ons vaccin is gebaseerd op het gelekoortsvaccin dat een van de meest optimale virale vaccins is die ooit zijn ontwikkeld. Je krijgt een prikje en je kan twee weken later op je twee oren
slapend op safari vertrekken want je bent met die ene dosis beschermd tegen een heel dodelijke infectie. En als je over twintig jaar weer op safari vertrekt ben je nog altijd beschermd. Wij
liften met ons SARS-CoV-2-vaccin mee op de perfecte manier waarop het gelekoortsvaccin
het immuunsysteem en het geheugen ervan levenslang activeert en zijn dan ook zeer hoopvol dat ons vaccin daardoor iets te bieden heeft dat andere vaccins niet hebben.’
‘Toen we met de ontwikkeling van ons vaccin begonnen, wisten we natuurlijk nog niet dat er
nog varianten zaten aan te komen. Vanaf januari van dit jaar zijn we ons vaccin telkens begin-
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nen aan te passen aan de nieuwe variant, maar toen na alfa en beta ook gamma eraan kwam,
hebben we het geweer van schouder veranderd en zijn we gaan werken aan een vaccin
waarvan we hopen dat het een universeel vaccin kan zijn. We hebben een versie 2.0 van ons
vaccin ontwikkeld dat hamsters complete bescherming biedt tegen een infectie met zowel
alfa, beta, gamma als delta. Het is meteen ook een proof of concept, het bewijs dat de code
van de corona-spike die we daarvoor in elkaar knutselden ook in andere vaccintechnologieën
in een brede werking zou moeten resulteren. We gaan nu bestuderen of deze versie 2.0 ook
bescherming biedt tegen omikron. Spannend.’
Heeft u enig idee wanneer het op de markt zou komen?
‘Om onze productie op te schalen en studies bij proefpersonen op te starten hebben we vele
miljoenen euro’s nodig. Op het moment dat we goed op weg waren om dat kapitaal bijeen
te krijgen, kwamen Pfizer en Moderna met die fantastische resultaten van 90 à 95 procent
werkzaamheid. Sommige investeerders kregen daardoor koudwatervrees en haakten af. Dus
we moeten het nu met veel minder kapitaal doen, waardoor we veel minder snel kunnen
lopen dan bedrijven zoals Moderna die van de Amerikaanse overheid miljarden kregen.’
‘Maar we boeren verder en maken goede vooruitgang. Zo zijn we overigens ook al een hele
tijd bezig met een nieuwe manier om het gelekoortsvaccin - en dus ook de vaccins die we
daarop baseren - te maken. De vaccins tegen gele koorts, bof, mazelen en rodehond zijn
allemaal levend verzwakte vaccins. Uit ons onderzoek blijkt dat als je het commerciële gelekoortsvaccin twintig minuutjes op 50 graden zet, het compleet geïnactiveerd is. Je hebt dus
altijd een koudeketen nodig hebt om dit vaccin tot in alle uithoeken van de brousse te krijgen.’
‘We zullen nog jaren en decennia vaccins nodig hebben om SARS-CoV-2 te bestrijden’
‘Wij ontwikkelden de voorbije twee jaar de PLLAV-technologie (op plasmiden gebaseerde
technologie voor levende verzwakte vaccins, red.) waarbij we de code van zo’n levend verzwakt gelekoortsvirus in een plasmide, een cirkelvormig stukje DNA, steken dat bij hoge
temperaturen intact blijft. Als we het twee weken op 50 graden Celsius zetten, dan blijft dat
nog altijd even werkzaam na vaccinatie van proefdieren, ontdekten we. In plaats van het levend verzwakt gelekoortsvirus in te spuiten dat op lage temperaturen moet worden bewaard,
spuiten wij het plasmide in dat niet koud moet worden bewaard. Vanaf dat plasmide wordt
dan op de plaats van de injectie het eigenlijke gelekoortsvaccin in je lichaam geproduceerd.
Het is dus identiek hetzelfde vaccin, we produceren het en dienen het gewoon op een andere manier toe.’
‘We hebben de technologie nu redelijk onder controle en willen nu uitzoeken of we dat ook
kunnen gebruiken voor ons SARS-CoV-2-vaccin dat gebaseerd is op het gelekoortsvaccin.
Want ook al zijn er nu al fantastische vaccins tegen corona, SARS-CoV-2 is een virus dat
gaat blijven bestaan. We zullen dus nog jaren en decennia vaccins nodig hebben om het te
bestrijden. Onze missie ligt vooral in het beschikbaar maken van vaccins voor Afrika, Azië en
Latijns-Amerika waar ons thermostabiel vaccin het verschil kan maken.’
Waarom wordt er nu niet meer ingezet op het vaccineren in Afrika, Azië en LatijnsAmerika waar door de lage vaccinatiegraad constant nieuwe varianten kunnen ontstaan?
‘De problematiek in landen met lage en middeninkomens verschilt van regio tot regio. Los
van Zuid-Afrika en een aantal Noord-Afrikaanse landen zoals Marokko en Tunesië zien we
dat de situatie in Sub-Sahara-Afrika tot nu toe niet is ontspoord, dat daar relatief weinig covid
is. Dat neemt niet weg dat daar absoluut moet worden gevaccineerd. Het verschijnen van
de omikronvariant op het Afrikaanse continent is het duidelijkste bewijs dat in niet gevaccineerde populaties makkelijk nieuwe, lastige varianten kunnen ontstaan.’
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Is er een reden waarom bepaalde Afrikaanse regio’s gespaard zijn gebleven van infecties?
‘Het is redelijk duidelijk dat er iets is wat maakt dat sommige mensen minder gevoelig zijn zijn
voor SARS-CoV-2, maar er is niemand die dat met zekerheid weet. Er speelt zeer waarschijnlijk een genetisch component mee en wellicht spelen ook omgevingsfactoren een rol: de
regio’s die tot nu toe gespaard zijn gebleven, vallen bijvoorbeeld voor een groot stuk samen
met de regio’s waar malaria voorkomt. Het ligt niet aan het tropische klimaat, want in India en
grote delen van Brazilië kent men een gelijksoortig klimaat en daar hebben we wel explosies
van covid-19 gezien. Het ligt ook niet aan de geografische verspreiding, want ook in Afrika zijn
er megasteden waar mensen dicht op elkaar wonen.’
U werkt ook aan geneesmiddelen tegen covid-19. Hoe ver staat u daarmee?
‘Er zijn twee grote lijnen in therapie-ontwikkeling. Enerzijds heb je de monoclonale antilichamen die zich vastklikken aan het spike-eiwit, het uitsteeksel van het coronavirus, en zo
voorkomen dat het virus kan binnendringen in onze cellen. Wij ontwikkelen zelf geen antilichamen, maar we testen wel de antilichamen van academische partners en bedrijven in ons
hamstermodel.’
‘Anderzijds heb je de antivirale middelen in de vorm van een pil die je na besmetting zo snel
mogelijk moet innemen. Daar zit de hoofdmoot van onze therapie-ontwikkeling. Virusremmers zorgen ervoor dat het virus zich niet kan vermenigvuldigen en kunnen heel krachtig
zijn. Denk maar aan de aids-remmers voor patiënten met hiv. In de jaren ’80 en ’90 was aids
een doodsvonnis, vandaag kunnen we patiënten met een pilletje per dag gezond houden.
Patiënten met Hepatitis C, die een groot risico lopen op levercirrose en leverkanker, slikken
nu krachtige virusremmers en zijn na twee à drie maanden compleet genezen.’
‘Binnen de orale virusremmers, werken we op twee sporen. Enerzijds gaan we op zoek naar
bestaande medicijnen die werken tegen andere aandoeningen en onderzoeken we of ze
ook werken tegen SARS-CoV-2. Daarvoor worden we al van in het begin van de pandemie
gefinancierd door de Bill & Melinda Gates Foundation. Van sommige van die geneesmiddelen
blijkt uit ons hamstermodel dat ze inderdaad werken tegen SARS-CoV-2, al is dat vaak niet superkrachtig. Maar dat mag je ook niet verwachten aangezien het niet voor SARS-CoV-2 werd
ontwikkeld. Bovendien kan elk beetje het verschil maken. We hebben ook al gemerkt dat als
je twee middelen combineert, je soms een betere werkzaamheid krijgt dan de optelsom van
de twee afzonderlijk.’
‘Antivirale middelen lijken een krachtig wapen in de strijd tegen covid-19, al kan er wel een
addertje onder het gras zitten. Virussen kunnen resistent worden tegen virusremmers, net
zoals bacteriën resistent kunnen worden tegen antibiotica. Maar voor de middelen die wij
bestuderen, waaronder Molnupiravir en Paxlovid, blijkt dat voorlopig goed mee te vallen.’
‘Het tweede spoor is het ontwikkelen van nieuwe ultrakrachtige coronaremmers. Daarvoor
hebben we al in 2017 een volautomatisch lab gebouwd dat 24 uur op 24, zeven dagen op zeven op zoek gaat naar een speld in een hooiberg: stoffen die corona remmen. Vinden we een
molecule die werkt tegen SARS-CoV-2, dan werken we samen met medicinale scheikundigen om de werking ervan te optimaliseren. We hebben momenteel al meer dan twee miljoen
testen uitgevoerd, dat is de basis voor de ontwikkeling van enkele krachtige moleculen die
we de komende jaren hopelijk verder kunnen ontwikkelen tot een krachtig antiviraal middel.
En dat zal nodig zijn, want dit virus gaat nooit meer weg.’
In deze video zie je het volautomatische lab dat constant op zoek is naar stoffen die corona
remmen.
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Stel dat er in de toekomst nog gevaarlijker virussen op ons afkomen, met een hoger
sterftecijfer bijvoorbeeld. Zijn we daar door de coronacrisis beter op voorbereid?
‘Op 20 september 2019, allicht maar een paar weken voor de eerste mens-op-mens-transmissie van het coronavirus is gebeurd, stond ik op een congres in Wuhan uit te leggen dat
de wereld niet voorbereid was op een volgend virus met een epidemisch of pandemisch
potentieel. En dat we breedwerkende virusremmers moesten ontwikkelen om die het hoofd
te kunnen bieden. Dat was overigens niet de eerste keer, ik was dat al jaren aan het verkondigen. Maar jammer genoeg tevergeefs.’
‘Samen met biostatisticus Niel Hens hebben we in modellen aangetoond wat de impact kan
zijn van virusremmers bij het begin van een uitbraak. Stel je maar eens voor dat er op 10 januari 2020, toen wetenschappers voor het eerst wisten dat het om een coronavirus ging, bij
de Wereldgezondheidsorganisatie breed werkende virusremmers voorradig waren geweest.
We kenden toen al zes humane coronavirussen, dus de mensheid kon al een middel gehad
hebben dat tegen die zes virussen zou gewerkt hebben. Dat was wellicht ook werkzaam geweest tegen SARS-CoV-2. Ze hadden dat middel kunnen invliegen naar Wuhan en er de eerste
patiënten mee kunnen behandelen, waardoor die minder virus zouden hebben uitgescheiden.
Ook artsen, verpleegkundigen en andere contactpersonen van die eerste patiënten hadden
preventief behandeld kunnen worden. Er zijn in die eerste weken veel Chinese artsen en
verpleegkundigen gestorven. Samen met quarantainemaatregelen, die Chinezen doorgaans
streng opvolgen, had het gebruik van virusremmers de uitbraak allicht heel fel kunnen inperken. Dat zou de internationale verspreiding van het virus zeker hebben bemoeilijkt. En hoe dan
ook hadden we op zijn minst een wapen gehad vooraleer de vaccins beschikbaar werden.’
‘Mogelijk krijgen we in de toekomst vlak voor de winter een herhaalprikje zodat we veilig de
winter doorkomen’
‘Het blijft mijn boodschap dat we ons als wereldbevolking moeten wapenen tegen nieuwe
virussen die nog de kop kunnen opsteken. Dat gebeurt overigens bijna met de regelmaat van
een klok. In mijn relatief korte leven waren dat onder andere het Ebola-virus, hiv, influenza
H1N1, Zika en chikungunya. Een virusfamilie die nauw in het oog wordt gehouden zijn de
paramyxovirussen, waar ook de mazelen, bof en RSV toe behoren. Tropische vleermuizen
zitten er vol van en er zijn eerder al paramyxovirussen - het Nipah- en het Hendravirus - van
vleermuizen naar mensen overgesprongen.’
‘Ik wil niet doemdenken, maar het mazelenvirus heeft een reproductiegetal (het gemiddeld
aantal mensen dat een besmette patiënt op zijn beurt besmet, red.) van 15 tot 18. Daar is
SARS-CoV-2, dat in het begin een reproductiegetal had van 2 of 3, klein bier tegen. Als zo’n
virus zich gaat verspreiden kan je er nooit tijdig vaccins tegen ontwikkelen. En stel dat het om
een virus gaat zoals mazelen en RSV dat vooral jonge kinderen treft? Ik wil er niet bij zijn om
dan te zeggen dat we er nog niets tegen hebben, maar dat we nu eens gaan beginnen aan
een vaccin.’
‘Je moet geen wapens beginnen te ontwikkelen wanneer de oorlog begint, je moet je wapens ontwikkelen in vredestijd. Gelukkig zijn de geesten eindelijk aan het rijpen. Het kabinet
volksgezondheid gaat bijvoorbeeld investeren in de oprichting van een virusbank waar we
voor elk van de problematische virusfamilies de nodige modellen zullen ontwikkelen om beter
voorbereid te zijn tegen nieuwe epidemische en pandemische uitbraken.’
Heeft u een idee wanneer we dit coronavirus helemaal klein krijgen? Of zitten we er
voorgoed mee opgescheept?
‘Het pokkenvirus is compleet uitgeroeid door vaccinatie, het poliovirus bijna. Maar dit virus
raken we nooit meer kwijt. Het gaat uiteindelijk wel evolueren zodat we van een grootschalig
pandemisch probleem uiteindelijk meer in een endemische situatie zullen terechtkomen. Alleen weten we niet hoelang dat nog gaat duren. Maar het goede nieuws is wel dat er vaccins
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zijn en dat er virusremmers in ontwikkeling zijn. Zeker voor hoogrisicopatiënten kunnen dergelijke medicijnen hopelijk een belangrijk verschil maken en de kans dat ze bij infectie in het
ziekenhuis belanden fel reduceren. Mogelijk gaan we in de toekomst vlak voor de winter een
herhaalprikje moeten krijgen zodat we veilig de winter kunnen doorkomen.’
Johan Neyts (1966) is een Belgisch viroloog. Hij is hoofd van The Neyts-lab of Virology, Antiviral Drug and Vaccine Research (www.antivirals.be), dat deel uitmaakt van het Laboratorium
voor Virologie en Chemotherapie van het Rega Instituut voor Medisch Onderzoek. Hij is hoogleraar virologie aan de Faculteit Geneeskunde van de KU Leuven.
Bron: Eos Wetenschap
Onderzoek in Nederlands tijdschrift over werkhervatting bij Multipel Myeloom patienten
Hoewel de ziekte multipel myeloom (ziekte van Kahler) en de bijwerkingen van behandeling
ernstig zijn, hechten de meeste MM-patiënten veel waarde aan terugkeer naar werk. Zowel
patiënten als experts benadrukken het belang van flexibele en gefaseerde re-integratie en
eerdere en gespecialiseerde begeleiding naar passend werk.
Die conclusies staan in het artikel Werkhervatting bij multipel myeloom: resultaten van een
kwalitatieve studie in het Nederlands Tijdschrift voor Hematologie. Een inhoudelijk sterk artikel over werkhervatting van mensen met mutipel myeloom (ziekte van Kahler). Vanuit hun
ervaringen en de perspectieven van experts is een aantal thema’s in kaart gebracht, zoals
kenmerken van de ziekte hebben effect op werkhervatting en het belang van een stapsgewijze re-integratie. Zo blijkt het belang van het hebben van werk verschillend wordt ervaren
en dat het gebrek aan deskundige begeleiding wordt gemist.
Voor dit onderzoek zijn 9 patiënten en 15 experts geïnterviewd. In het artikel staan voor veel
patiënten heel herkenbare situaties beschreven. Hoewel sommige mensen na hun diagnose
blijven werken, zijn velen daartoe niet in staat. Dat komt met name door bijwerkingen van de
behandeling zoals vermoeidheid, neuropathie, cognitieve problemen en infecties. De mogelijkheid om aangepast werk met flexibele werktijden te doen of vanuit huis te kunnen werken,
waardoor reisbelasting kan worden voorkomen, zijn belangrijke voorwaarden om wel weer
aan het werk te gaan.
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PATIENT EMPOWERMENT
Betrokkenheid & Medezeggenschap van patiënten in zorgorganisaties voor het eerst gemeten
Door Edgard Eeckman
Uit een pilootstudie met de ‘Patient Empowerment-monitor’ in 8 Vlaamse
zorgorganisaties blijkt dat artsen en andere zorgverleners aandacht hebben
voor de betrokkenheid en het medezeggenschap van patiënten bij de verbetering van hun gezondheid tijdens de behandeling, maar dat er nog ruimte is
voor verbetering. De Patient Empowerment-Monitor is uitgewerkt door de
vzw Patient Empowerment en onderzoekbureau BING Research en vertrekt
van de resultaten van het doctoraatsonderzoek van prof. Edgard Eeckman.
Tijdens de zomer van 2021 werden meer dan 1.000 patiënten bevraagd over de
mate waarin ze kunnen participeren in hun eigen zorgtraject en in de zorg in het
algemeen. Dat gebeurde op basis van 20 vragen gedistilleerd uit het doctoraatsonderzoek in de media- en communicatiestudies van prof. Edgard Eeckman. De
centrale vraag was of de arts of een andere zorgverlener rekening houdt met de
persoonlijke voorkeuren en wensen gedurende onderzoek, behandeling, therapie
of ingreep. Uit het onderzoek blijkt dat iets meer dat 1 op 2 patiënten (55%) van de
ondervraagde patiënten helemaal akkoord is met deze stelling. Er is dus nog marge
voor verbetering in het “empoweren” van patiënten. Opvallend is ook dat patiënten van mening zijn dat artsen daartoe nog meer inspanningen moeten doen dan
andere zorgverleners.

De Monitor brengt het niveau van Patient Empowerment in kaart
“Patient Empowerment” kent verschillende niveaus. Het eerste niveau is de informatiedeling tussen zorgverstrekker en zorgvrager. Het tweede niveau heeft betrekking op de wederzijdse beïnvloeding in de communicatie onder meer door het
uitwisselen van pro’s en contra’s van een behandeling. Het derde niveau gaat over
de mate waarin de zorgvrager de kans krijgt om mee te beslissen over zijn behandeling. Het 4de niveau gaat nog één stap verder: wordt een zorgvrager ook aangezet
tot zelfredzaamheid? De pilootstudie leert dat naar mate het niveau van “patient
empowerment” stijgt, patiënten minder helemaal akkoord antwoorden op de gegeven stellingen in de bevraging.
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% helemaal akkoord +
% akkoord

% helemaal akkoord

Arts houdt rekening met
persoonlijke voorkeuren/
wensen

94

55

Andere zorgverleners
houden rekening met
persoonlijke voorkeuren/
wensen

94

58

Niveau 1: uitwisseling
info patiënt- arts

91

54

Niveau 2: wisselwerking
arts-patiënt

89

49

Niveau 3: samen beslissen

87

44

Niveau 4: zelfzorg en
zelfredzaamheid

86

43

De 8 deelnemende ziekenhuizen deden vrijwillig mee. Ze zijn vaak al bezig met kwaliteits- en participatie-initiatieven rond dit thema. Het zou kunnen dat daardoor de
resultaten positiever zijn. Als meer zorgorganisaties deelnemen aan de definitieve
Patient Empowerment-monitor zou daaruit een ander globaal beeld kunnen voortkomen. Het is de bedoeling dat de definitieve Monitor wordt uitgebreid bij meer
patiënten en in meer zorgorganisaties.

Validatie
In deze pilootstudie werden grote verschillen tussen de ziekenhuizen vastgesteld
en vooral ook een verschil afhankelijk van de afdeling of medische discipline waar de
patiënt verblijft of in behandeling is. Zo zijn er verschillen tussen die disciplines die
patiënten met een chronische aandoening behandelen en de patiënten met eerder
een kortdurend gezondheidsprobleem. Dit maakt het interessant omdat verondersteld zou kunnen worden dat chronische patiënten op een meer continue manier afhankelijk zijn van zorgverstrekkers en zorgorganisaties. De details per deelnemende
zorgorganisatie wordt voorbehouden aan de deelnemers.
De Patient Empowerment-monitor wordt nu in overleg met de deelnemers gevalideerd. Daarna wordt hij ter beschikking gesteld van alle ziekenhuizen. Op dat
ogenblik zullen de deelnemers ook onder elkaar anoniem kunnen benchmarken.
Bekeken wordt of de Monitor later ook kan uitgerold worden in de thuiszorg en de
eerstelijnsgeneeskunde.
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Verbeteren van betrokkenheid van patiënten

Deze resultaten geven een indicatie van de patiënten betrokkenheid in zorgorganisaties. Op basis van de resultaten kunnen die verder onderzoek doen om de oorzaken van een score te achterhalen en vervolgens de betrokkenheid te verbeteren. In toenemende mate vragen patiënten om meer participatie en steeds meer
zorgorganisaties bevragen patiënten. De Monitor onderscheidt zich van bestaande
patiënten bevragingen doordat bijna alle vragen afgestemd zijn op de participatie
van patiënten.
Deze pilootstudie is uitgevoerd door BING Research, in samenwerking met volgende zorginstellingen: AZ Alma (Eeklo), AZ Groeninge (Kortrijk), AZ Monica (Antwerpen), AZ Oudenaarde (Oudenaarde), Jan Yperman Ziekenhuis (Yper), O.L.V. van
Lourdes Ziekenhuis (Waregem), Psychiatrisch Centrum Ariadne (Lede), Revalidatieziekenhuis Inkendaal (Vlezenbeek) en met medewerking van volgende patiëntenverenigingen: Allergienet, CVS Contactgroep, De Maretak, Hoofd-stuk, Persephone, RA-Liga, Reumanet, Sensoa, Stichting tegen Kanker, VeBeS en Vlaamse liga
Fibromyalie. Bijzondere dank aan hen.
Bron: Patient Empowerment

Het goede of het slechte nieuws eerst?
door Lieve Flour |
Merk: Boomer – Bouwjaar 1944 –
Max. snelheid: ca. 3 km/uur. Twintig
jaar mantelzorg en een reeks eigen
aandoeningen waarvan de combinatie moeilijk op een bevredigende
manier te behandelen blijkt, hebben
haar een schat opgeleverd aan ervaringen in de zorg. Zowel over hoe
het kan als hoe het vooral niet moet.
In de hoop dat ook anderen daar wat
aan hebben, wil ze die graag delen.
Nog lastiger dan het wachten op een onderzoek, is het wachten op de uitslag
ervan.
Dat kan lang duren en soms lijkt me dat niet echt nodig. Vooral niet als het goed
nieuws is. Anderzijds, als goed nieuws systematisch snel zou gemeld worden,
weet je vanzelf dat langer wachten slecht nieuws betekent, slecht nieuws waar je
ondertussen nog bij niemand mee terechtkunt. Dat lijkt me ook niet ideaal.
Een hoogtechnologisch onderzoek ondergaan, kan niet zomaar. Met mijn carcinoom-plus-vraagteken had ik me – veertien dagen na de aanvraag door de uroloog
– gemeld bij de Medische Beeldvorming. Eerdere ervaringen indachtig had ik de
moeite genomen vooraf nog eens te bellen om de betrokkenen extra te wijzen op
een bestaande jodiumallergie. De enige reactie was dat ik me dan niet een half,
maar een heel uur eerder moest melden op de afdeling.
Sorry, sorry, sorry, …
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Daar zat ik nog maar net of een medewerkster stak haar hoofd door de deur van de
kleedhokjes en vroeg of ik mevrouw Flour was. Dat ben ik inderdaad. Ze verplaatste
nu ook de rest van haar lichaam naar de wachtkamer. Met veel sorry’s meldde ze dat
ze vergeten waren alternatieve contrastvloeistof te voorzien en dat het onderzoek
bijgevolg uitgesteld moest worden. Met – sorry – vier weken. Bij de slots van de
verschillende afdelingen staat urologie namelijk niet bovenaan. Zelfs niet voor carcinomen met een vraagteken. “Als u nu naar de andere wachtkamer wil gaan, daar
krijgt u een nieuwe afspraak.”
Naast het feit dit een flinke domper op mijn dag betekende, zat ik met een nieuw,
nog groter probleem. De uitslag van het onderzoek moest op tijd bij de uroloog zijn
waar ik al een vervolgafspraak had. Die zou ik nu ook moeten uitstellen en dat zou
nog een bijkomende vertraging betekenen.

Een empathische arts bracht de oplossing

Gelukkig beschikt de Nederlandse taal over zeer toepasselijke spreekwoorden zoals
“als de nood het hoogst is, is de redding nabij”. De moed die ondertussen in mijn
schoenen zat, schoot pijlsnel weer omhoog toen een arts uit de onderzoeksruimte
van Medische Beeldvorming net zo pijlsnel mijn richting uit stoof. In geen tijd zorgde
hij ervoor dat ik op de ochtend van mijn urologische afspraak door de MRI kon en
dat de meest relevante bevindingen diezelfde middag al bij urologie op het scherm
zouden verschijnen. Het ging allemaal niet zo rimpelloos als ik het hier neerschrijf,
maar het werd uitermate efficiënt geregeld en met een krachtig: “Allez, hoe moeilijk
kan dat nu zijn?” afgesloten.
Wel ja, hoe moeilijk kan dat nu zijn? In dit geval was een even daadkrachtige als
empathische arts de oplossing.
Kaart het zelf aan
Maar waarom zou je dat als patiënt niet evengoed zelf kunnen aankaarten en vertellen dat je het wachten en de onzekerheid zo belastend vindt dat je graag de kern van
de boodschap zo snel mogelijk te horen krijgt? Niet elke arts zal daar waarschijnlijk in
meegaan en soms zal het ook technisch niet mogelijk zijn. Maar als het kan, scheelt
het een hoop miserie… En uiteindelijk heb je het recht om de vraag te stellen.
Dat je dan alle minder belangrijke details pas later verneemt, is per slot van rekening
veel minder bepalend voor je gemoedsrust.

Neem deel & Steun de campagne ‘Elke stap zet je samen’.
Ga meteen naar https://patientempowerment.be/campagnes/
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GESPREK MET JE DOKTER
Wie te maken krijgt met de diagnose kanker komt meteen in een maalstroom terecht. Emoties, onzekerheid, vragen, van alles gaat er op zo’n moment door je heen.
Begrijpelijk, want niemand is op die boodschap voorbereid. Je leven staat op zijn
kop.
De vraag hoe het verder gaat met jou en je gezondheid ligt ineens op tafel. Zodra
de diagnose is gesteld willen de meeste mensen veel meer dingen weten: over de
aard van je ziekte, de verwachtingen voor de toekomst, de behandeling en heel veel
andere zaken. Op dat moment is je medisch specialist het belangrijkste aanspreekpunt. Met hem of haar ga je praten over alle vragen die je bezighouden.
Patiënt zijn, zeker als je kanker hebt, lijkt bijna een nieuw vak dat je moet leren. Bijna
niemand is daarop ingesteld. Want hoe doe je dat, praten met je dokter? En wat
moet je vragen? Heeft de dokter alle antwoorden of blijven er onzekerheden? Moet
je jezelf op dat gesprek voorbereiden en hoe doe je dat? Sta je er alleen voor of kan
iemand je daarbij helpen? Logische vragen. In deze brochure gaan we op die vragen
in. Zo krijg je een goed inzicht in wat je van het gesprek met je arts kunt verwachten.
En welke rol je daar zelf in kunt spelen.
WAT IS JE ROL ALS PATIËNT?
Hoe moet je je als patiënt opstellen in het gesprek met de dokter over je ziekte? Dat
is een lastige vraag, want veel patiënten hebben daar helemaal geen ervaring mee.
Is het gesprek met je dokter gepland, dan beginnen zenuwen vaak onbewust al een
rol te spelen. Dat patiënten zich na het gesprek soms overdonderd voelen, is niet
uitzonderlijk. Tenslotte kwam de boodschap van je ziekte al hard aan. En nu moet je
je ook nog instellen op nieuwe informatie over die ziekte, de behandelmethoden en
het perspectief voor je verdere leven. Dat is vaak moeilijk te bevatten.
Sommige patiënten duiken weg voor hun ziekte en willen ‘al die ellende’ liever niet
horen. Er zijn ook mensen die niet ‘lastig’ willen zijn als patiënt en die uit zichzelf
niet zo veel vertellen of vragen. Begrijpelijk, maar daarmee gaat de ziekte niet weg.
Gaandeweg begrijpen patiënten dat ze zelf ook een rol spelen in hun ziekte- en behandelproces. Dan komen er vanzelf meer vragen aan de dokter en inzichten in wat
je zelf kunt doen. Dat is een proces dat bijna alle patiënten doormaken. En daarom
eigenlijk heel normaal.
SPANNING VOOR EEN CONSULT
Geen mens gaat helemaal ontspannen naar een consult bij de dokter. Veel mensen
bekruipt de angst dat in het gesprek nieuwe, ongunstige informatie wordt verteld
over hun ziekte. Bijvoorbeeld als er onderzoeken zijn gedaan, waarvan je de uitslag
te horen krijgt. Dat veroorzaakt op voorhand spanning.
Dit geldt ook voor het wachten in de wachtkamer, totdat het consult begint. Je gedachten staan niet stil en naarmate het langer duurt, kan de onrust toenemen. Vraag
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aan de balie hoe lang het nog duurt voordat je aan de beurt bent. Is dat langer dan
verwacht, haal dan koffie of maak – als daar voldoende tijd voor is – een ommetje.
Dat verzet de zinnen. Je kunt ook proberen een consult zo vroeg mogelijk op de dag
af te spreken, zodat je geen uren in onzekerheid verkeert.
Een gesprek met je dokter is tweerichtingsverkeer. Overdenk thuis wat je over jezelf wilt vertellen en wat je de dokter wilt vragen. Ben je bang dat je vergeet wat
er gezegd wordt? Schrijf het op in een boekje. Of neem je partner, een familielid of
vriend of vriendin mee ter ondersteuning of om dingen op te schrijven.
EMOTIES TIJDENS EEN CONSULT
Een gesprek met je dokter over je ziekte, kan soms teleurstellend zijn. Omdat uitslagen tegenvallen, of omdat de vooruitzichten anders zijn dan je hoopt. Dat zijn
boodschappen die hard kunnen aankomen en emoties oproepen tijdens het gesprek. Een draaikolk van woede, teleurstelling en verdriet. Dat is menselijk en dus
helemaal niet erg. Elke dokter is daarop voorbereid en je hoeft je er niet voor te
schamen.
Het kan er wel toe leiden dat je de informatie van de dokter niet goed meer opneemt. Het is verstandig om vooraf na te denken wat je kunt doen als je door emoties wordt overmand. Een adempauze in het gesprek kan dan goed van pas komen.
Vraag de dokter of je even kunt stoppen om weer tot jezelf te komen.
Verwacht je dat emoties een rol gaan spelen in het gesprek, vraag dan iemand mee
die jij goed kent en die je gerust kan stellen als het even moeilijk wordt. Als je denkt
dat er slecht nieuws kan komen, vraag dan je arts om dat steeds aan het begin van
het gesprek te vertellen. Dan weet je wanneer zulk nieuws komt. Overigens zullen
de meeste artsen dat uit zichzelf al doen.
VRAGEN STELLEN
Ziek zijn roept heel veel vragen op bij de patiënt. Hoe verloopt de ziekte, word ik
behandeld of niet, wat zijn de behandelmethoden, welke medicijnen krijg ik, wat zijn
de bijwerkingen daarvan, wat zijn mijn vooruitzichten? En zo zijn er nog talloze andere vragen. Logisch dat die opkomen. Stel ze dan ook gerust aan de dokter. Want
de dokter kan niet raden met welke vragen jij zit.
Het is verstandig al die vragen op te schrijven, zodat je ze in de spreekkamer niet
vergeet. En vergeet ook niet te vragen wanneer en hoe je vragen kunt stellen die je
tijdens het consult bent vergeten. Vaak borrelen na het gesprek met je dokter tóch
nog een paar nieuwe vragen op. Dat is volstrekt normaal. Het is handig als je weet
waar, wanneer en bij wie je die vragen kunt stellen.
Gekke of domme vragen bestaan niet. Het is jouw ziekte en elke vraag daarover is
een goede vraag. Of die nu gaat over wat je perspectief is, of je door kunt werken en
hoe het zit met seksualiteit tijdens je ziekte. Elke dokter geeft daar antwoord op. En
als die het niet weet, verwijst hij je naar iemand die je wel kan helpen met je vraag.
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HAAL ALLES UIT HET GESPREK
Je hoopt tijdens een consult antwoord te krijgen op al jouw vragen. Dat zal meestal
ook het geval zijn. Soms lukt dat niet. Bijvoorbeeld omdat de arts zelf veel vertelt en
er weinig tijd is voor je vragen. Of omdat het consult korter is dan verwacht, omdat
de arts wordt weggeroepen. Dan kan het gevoel je bekruipen dat je niet alles uit het
gesprek hebt gehaald. Wat kun je daaraan doen?
Je kunt bijvoorbeeld vragen of je bij het begin van je consult meteen je vragen mag
stellen. Is het consult snel voorbij, omdat je dokter een spoedoproep krijgt, vraag
dan of je hem daarna nog kunt spreken. Het is prettig als je niet te lang met je vragen
blijft zitten.
En om te bepalen of je alles uit het gesprek hebt gehaald, kun je aan het eind van het
consult de antwoorden van de dokter nog even in je eigen woorden samenvatten.
Zo kun je controleren of je alle informatie hebt en of je alles goed hebt begrepen.
HET GESPREK OPNEMEN
Tijdens het consult krijg je van je dokter informatie over de ontwikkeling van jouw
ziekte. Soms is dat te veel om te onthouden. Er kunnen ook medische termen worden gebruikt die je misschien niet eerder hebt gehoord of die je niet begrijpt. Het
kan handig zijn om het gesprek met je dokter op te nemen.
Dat kan op elke smartphone, of op een speciaal opname-apparaatje, een voicerecorder, dat voor weinig geld te koop is. Zo kun je de gesprekken thuis nog eens rustig
terugluisteren.
Vraag bij het begin van het consult meteen aan de dokter of er bezwaar is tegen
het opnemen van het gesprek. In veel gevallen is dat geen enkel probleem. Houd
er ook rekening mee dat sommige dokters niet zo enthousiast zijn over het idee dat
het gesprek wordt opgenomen. Een gesprek opnemen zonder toestemming is niet
netjes. Je mag opgenomen informatie alleen voor jezelf gebruiken en niet delen op
internet en sociale media.
DUIDELIJKHEID KRIJGEN
Als je de diagnose te horen hebt gekregen is het belangrijk dat je alle informatie die
je daarna krijgt, goed begrijpt. Soms gaat het allemaal zo snel, dat je denkt er geen
grip meer op te hebben.
Je dokter vertelt over de ziekte, wat het voor jou betekent, welke behandelmethoden er zijn... Het is veel en vaak ook ingewikkelde informatie om allemaal meteen
te kunnen bevatten. Dat is niet erg. Belangrijk is dat alles wat over jouw ziekte gaat,
duidelijk is. Soms moet je misschien de dokter vragen een tekeningetje te maken
dat jouw situatie verduidelijkt. Zeg nooit dat je het begrijpt, als dat niet zo is. Vraag
door, net zo lang tot je begrijpt wat de dokter je vertelt.
Vat de informatie samen, zodat de dokter kan horen of je het goed begrijpt. Of vraag
om informatie op papier over je ziekte. Hematon heeft ook actuele brochures over
alle vormen van bloed- en lymfklierkanker.
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JE ARTS GOED INFORMEREN
Om jou goed te kunnen informeren over het verloop van je ziekte wil de dokter weten hoe het met je gaat. Neem daar genoeg tijd voor. Je kunt allerlei klachten hebben waarvan je niet weet of die iets met je ziekte te maken hebben. Het is belangrijk
dat je alle klachten, hoe schijnbaar onbelangrijk ook, vertelt.
Bijvoorbeeld dat je vaker verkouden bent dan in het verleden, of dat je slecht slaapt
en veel piekert. Ook vage pijntjes, die je moeilijk kunt benoemen, moet je met de
dokter bespreken. Hij kan je vertellen of die klachten verband houden met je ziekte,
of dat ze daar helemaal los van staan. Hoe meer je vertelt, des te beter kan de dokter zich een beeld vormen van wat de ziekte met je doet.
Voor klachten die je dokter niet kan oplossen, zal hij je naar een collega verwijzen.
Besef dat alles wat je aan de dokter vertelt, eraan bijdraagt dat de dokter een beter
beeld krijgt van wat de ziekte met je doet en welke behandeling daarbij het beste
past.
DUIDELIJK ZIJN OVER JE WENSEN
Het kan zijn dat je ziekte gepaard gaat met vervelende ongemakken. Vermoeidheid
bijvoorbeeld. Dat kan lastig zijn als je weer aan het werk gaat, of als je er tijdens het
werk mee te maken krijgt. Dan is het fijn als de dokter je goede raad kan geven.
Daarom is het belangrijk dat je je wensen duidelijk uitspreekt. Schroom niet om de
dokter te vertellen met welke problemen je zit en wat je van hem verlangt. Hij kan
je tips geven of doorverwijzen naar een andere zorgverlener.
Ben je bijvoorbeeld onzeker omdat je van de dokter minder vaak op controle hoeft
komen? Op zich is dat een goed teken, maar wat moet je doen als er tussen de
controles in iets gebeurt? Kun je dan weer op je dokter rekenen? Of moet je dan
iemand anders aanspreken? Geef al je wensen en verwachtingen aan. Als jij weet
wat je wilt, kan de dokter je gerichter helpen.
INFORMATIE VAN ANDEREN CHECKEN
Dankzij internet is er een schat aan informatie over kanker beschikbaar. Dat is nuttig
om je te oriënteren over je ziekte. Soms is de informatie die je op bepaalde websites
vindt, anders dat wat de dokter je vertelt. Dan kun je gaan twijfelen: wie heeft er
nu gelijk.
Dat gebeurt ook als familie, vrienden of collega’s jou dingen vertellen over het verloop van je ziekte. Allemaal goed bedoeld, omdat ze je graag willen helpen. Maar
daardoor kan er onzekerheid bij je ontstaan. Niet alles wat anderen je vertellen klopt,
en niet alles wat je op internet leest is juist of op jou van toepassing. Het is verstandig om informatie uit deze bronnen voor te leggen aan je dokter. Die kan uitleggen of
die informatie goed is en ook voor jou geldt. Kanker kan bij elke patiënt tot verschillende conclusies leiden. De dokter weet wat in jouw geval het beste is.
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ALS JE NIET TEVREDEN BENT
Elke patiënt hoopt dat de gesprekken met de dokter plezierig verlopen. Dat is meestal ook het geval. Maar niet altijd: het blijft mensenwerk. Er kunnen misverstanden
ontstaan, bijvoorbeeld omdat sommige onderzoeken opnieuw worden gedaan. Of
er ontstaat onbegrip omdat de dokter geen tijd lijkt te hebben voor de vragen waar
je mee zit. Dat is lastig, want je voelt je toch afhankelijk van de dokter.
Met dergelijke gevoelens moet je niet blijven zitten. Spreek de dokter erover aan.
Stel dat niet uit, want dan wordt de drempel steeds hoger. Durf je er niet over te
beginnen tijdens het consult, neem dan iemand mee die je vertrouwt en steunt. Of
schrijf een brief aan de dokter waarin je uitlegt wat je onprettig vindt. Je kunt natuurlijk ook een collega-arts uit het team aanspreken.
Meer informatie?
Op de website vind je een uitgebreide serie korte filmpjes onder de titel ‘Gesprek
met je dokter’. De filmpjes helpen je om ontspannen en goed voorbereid het gesprek met je dokter in te gaan, en er zo veel mogelijk uit te halen.
In de filmpjes maak je kennis met vijf patiënten, die elk in een andere fase van hun
ziekte en behandeling zitten. Ze vertellen in een kort fragment hun ervaringen bij de
communicatie met de arts. Bijvoorbeeld over het omgaan met ingewikkelde informatie, de spanning voor een consult of zorgen dat al je vragen beantwoord worden.
In een volgend fragment laten ze dan zien hoe ze met deze situaties omgaan en geven ze concrete tips. De filmpjes duren één tot twee minuten. Je vindt de filmpjes
in de rechterkolom op deze pagina, of op de videopagina.
Bron: Hematon

Contactgroep Myeloom en Waldenström Patiënten
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EEN LOTGENOTE VERTELT
Mijn verhaal
Mijn echtgenoot heeft op 14 februari 2006 de diagnose “Waldenström” gekregen.
Na een periode van afwachten, heeft hij dan toch in 2009 de gebruikelijke medicatie
gekregen, zoals cyclofosfamide en fludarabine en uiteindelijk Retuximab.
Ook dat jaar ondervond hij problemen met zijn hart en heeft de cardioloog een stent
geplaatst.
Toen moest hij hiervoor een lichte bloedverdunner nemen “asaflow”.
Hij is daarna gedurende meer dan 8 jaar vrij van behandeling geweest.
Ondertussen gaat het leven gewoon zijn gangetje met de gebruikelijke controles,
om de 3 maand bij de hematoloog en om het jaar bij de cardioloog.
In 2017 waren zijn bloedwaardes niet meer zo goed en de Igm was aan het stijgen.
De hematoloog stelde een behandeling voor, hij kreeg toen Retuximab subcutaan
en Ibrutinib, een medicijn in de vorm van een pil die dagelijks moet ingenomen
worden.
Het resultaat was verbluffend goed.
Wie hem heeft aangeraden om geen “Asaflow” meer te nemen weet ik niet, maar
ondertussen was hij wel gestopt met het nemen van “Asaflow”.
In 2020 in volle coronatijd had mijn echtgenoot zijn jaarlijkse check- up bij de cardioloog.
Toen bleek dat hij voorkamer fibrillatie had, hij moest een “halter” dragen gedurende 24uur.
De uitslag was een te trage hartslag, 27 slagen/min. en gedurende 3 seconden niks.
Onmiddellijk werd besloten tot het plaatsen van een “pacemaker” plus een zware
bloedverdunner “Lixiana”.
Wanneer wij de cardioloog attent maakten op het feit dat die zware bloedverdunner
niet samengaat met de Ibrutinib, vond hij dit geen argument en hield vast aan de
“Lixiana”.
Mijn echtgenoot een super optimistische persoon heeft dit allemaal met de glimlach ondergaan.
Tot hij opeens overal bloedingen en bloedbleinen kreeg die dan spontaan openbarstten. Dit had hij zeker niet verwacht van een ingreep die vandaag vrij standaard is.
Dan maar terug proberen contact te hebben met de hematoloog, die dan op zijn
beurt met de cardioloog beraadslaagde. Gevolg was even de Ibrutinib laten en de
“Lixana” verder nemen.
Als bij toverslag verdwenen alle bloedbleinen en ongemakken, dus bewijs dat die 2
medicijnen niet overeenkomen. Natuurlijk was dit geen definitieve oplossing.
Om nog meer complicaties te vermijden, stelde de cardioloog voor om “het linker
hartoortje” te sluiten, zodat alle problemen zouden opgelost zijn.
Dit was voor mijn echtgenoot wel even slikken, maar hij ging er toch mee akkoord.
Het hartoortje is gesloten en toen moest hij nog gedurende 6 weken een andere
bloedverdunner nemen ttz. “Clopidogrel” – dus terug bloedverdunner zonder Ibrutinib.
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Ondertussen was de Igm na die 6 weken gestegen naar 7; terwijl hij voordien op
2.10 stond.
Vandaag neemt mijn man terug de Ibrutinib en is zijn Igm opnieuw binnen de normen.
Hij neemt nu wel “Asaflow” en we merken toch dat er stilaan terug kleine bloedpuntjes ontstaan.
Dit wordt terug een verhaal voor de Hematoloog!
Waarom ik dit hele verhaal heb opgeschreven is omdat ik vermoed dat er nog Waldenström patiënten, die Ibrutinib nemen, dezelfde problemen kunnen hebben. Een
van de bijwerkingen van Ibrutinib is hartproblemen. Het is uiterst belangrijk dat de
cardioloog goed op de hoogte is wat Ibrutinib is en wat het kan veroorzaken. In het
geval van mijn echtgenoot, heeft de cardioloog er zeer licht over geoordeeld omdat
hij het product niet echt kende.
Ibrutinib is een zeer goed product voor Waldenström patiënten, maar er moet rekening gehouden worden met de bijwerkingen.
Het verhaal van Inge
Dit is haar aangrijpende verhaal, verstuurd in een e-mail aan een van onze regio
verantwoordelijken.

Bedankt voor je antwoord. Heb jullie nog nooit ontmoet maar volg jullie van op een
afstand... deels te wijten aan de afstand en deels omdat ik nog niet de moed heb
gehad.
Eric zijn multiple myoloom is vastgesteld bijna 3 jaar geleden nu. Hij is niet gespaard
geweest... vele complicaties... Eric mijn echtgenoot is 57 j nu en ik 48 j. Hij hervalt
veel te snel om goed te zijn dus het is vrij agressief. Hij ging naar lijn 4 afzakken
waarschijnlijk. We zijn in juli gestart met een sportversie van behandeling omdat de
chemo wel iets had uitgehaald maar niet genoeg. Weer een nieuw letsel erbij, dus
ja we zijn in mei een beetje aan onze bucketlist begonnen, nog de dingen meepikken die we kunnen omdat we wel aanvoelden dat ons verhaal misschien niet die tijd
waar we zo op hoopten misschien gingen hebben.. mei en juni intensief genoten..
juli behandeling begonnen met de nodige bijwerkingen... vermoeidheid.. moede-
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loosheid...depressiviteit agitatie...van bed naar de zetel... de maand juli was best
heavy.. De kanker had ons leven weer in zijn greep. De kleine liefdevolle momentjes
werden overschaduwd ...als partner doet je dit wel iets... het maakt je stil. Je voelt
je machteloos... het is een strijd die je gewoon moet aangaan maar je kan niet
winnen... ik was me ervan bewust dat jammer genoeg we die Quality time of life
misschien wel eens korter zou kunnen worden, kleiner. Ik word wel al een half jaar
bijna opgevolgd, ondersteund door een palliatieve psychologe waar ik veel aan heb.
Ik zag Eric zienderogen achteruitgaan, brozer worden. Soms vroeg ik me af hoe
andere mensen in dezelfde positie hier mee omgaan... ook de partners. Iedereen
vraagt me steeds ..’ hoe gaat het met Eric’. Zelden wordt er gevraagd aan mij .. ‘hoe
gaat het met jou’, alles draait ook om hem en de kanker, heel ons leven... mensen
die afhaken... of ook die ons niet meer meevragen omdat ze denken van ja ..we
gaan ze maar laten want tis al zwaar genoeg en ze zullen toch weer nee moeten
zeggen. Het is alsof je niet meer echt meedraait in het dagelijkse leven... je wordt
niet meer gemist... de etentjes in huis de gezellige familiemomenten. Het werd
niet alleen stil buiten ons huis, in ons sociaal leven .. maar ook stil in ons huis.. het
werd stil tussen ons...
Alles veranderde. Het sluipt stil stiekem binnen... het is ontastbaar maar het verandert niet alleen je omgeving maar ook jezelf als persoon.
We hadden nog een kleine korte vakantie geboekt naar Spanje. We hadden toestemming gekregen om een kort verblijf aan te gaan tussen zijn therapie om even
emotioneel op adem te komen. Eric had het enorm zwaar. Zowel geestelijk al lichamelijk...dus de 23ste augustus zijn we vertrokken ook al had ik mijn bedenking erbij
omdat hij toch wat zwak was maar Eric zei me ‘gun me dit ik wil nog eens in Spanje
zijn, mooie herinneringen opdoen met jou... misschien is het de laatste keer want
ik voel dat het niet de goede kant uitgaat’...We zijn vertrokken de 23ste augustus
dit jaar, die middag nog iets gegeten, zijn lievelingstapa’s. Hij had erge hoofdpijn
als hij van de vlieger stapte, we stelden er niet te veel vragen bij, zal de druk zijn,
de vermoeidheid. Vroeg in bed... de volgende dag echter had hij geslapen tot 15
u in de namiddag, de hoofdpijn was er nog steeds. Ook nekpijn, hij wilde zich niet
laten checken in het ziekenhuis. Morgen zal het wel beter zijn, de reis zit nog wat
in mijn kleren., lichte temperatuursverhoging, de 25ste ging het mis , hoge koorts
, verwardheid, Eric zijn zak gemaakt om naar de urgentie te gaan, hij wou niet...
‘zoet, neem me dit niet af... ik wil niet.. ik wil bij jou zijn... geef me nog 1 dag en 1
nacht om bij jou te zijn, als ik nu naar het ziekenhuis ga zie je me niet meer weer.’
ik was bang, ontzettend bang. De dag nadien heb ik hem binnen gedaan. Die nacht
is er bacteriële meningitis listeria vastgesteld. De 27ste om 18 u is het fout gegaan,
geïntubeerd, die avond nog per spoed geopereerd omdat er teveel hersenvocht
aanwezig was. Hij lag daar op de operatietafel terwijl onze zoon en schoondochter
in arbeid waren voor hun tweede kindje. Die nacht als Eric in coma is gegaan is ons
Lily geboren...
Vele dubbele emoties... Eric is daar bijna 2 weken in coma geweest, maar toch
ontwaakt uit zichzelf. Een reanimatie ging niet meer plaats vinden, . Het was goed
geweest, toch bang dat ik de papa van onze 3 kinderen niet meer ging kunnen thuisbrengen. Ondertussen liet de Europese ziekteverzekering ons in de steek, wilden
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niet meer dekken want Eric had zichzelf in gevaar gebracht, terwijl we schriftelijke
toestemming hadden gekregen van de hoofdprofessor oncologie. De artsen daar
ter plaatse steunden ons hier ook in maar tevergeefs, daar sta je gans alleen in een
vreemd land te vechten voor Eric zijn mensenrechten... het recht op verzorging,
het was een medische noodzaak dat hij met een medisch vliegtuig moest gerepatrieerd worden, maar er werd niet meer naar de patiënt gekeken, enkel nog naar
het financiële plaatje, het draaide gewoon om geld.... De verzekeringen...Europese
ziekteverzekering. OZ... DKV waren enkel maar achterpoortjes aan het zoeken om
zich te kunnen ontdoen aan hun plichten... er tussen uit te knijpen.... heb een advocate moeten nemen om op te komen voor ons. Daar zat ik alleen in een vreemd
land, ver weg van mijn familie en vrienden, ver weg van de kinderen een complete
nachtmerrie. Toch dankbaar aan de mensen van de B&B die me zo gesteund hebben, me opnamen in hun midden, af en toe eens een praatje, een schouderklop,
een knuffel, ongelooflijke mensen. Mijn dochter Maxime met partner is me een
weekendje opkomen zoeken om te knuffelen, om er te zijn voor mij. Dat was een
bom aan emoties... het weerzien... de liefde ...maar ook het verdriet om alleen weer
achter te moeten blijven.
Uiteindelijk dankzij verschillende wegen is het me gelukt om DKV te overhalen om
ons ons dossier te heropen ..23 september is Eric gerepatrieerd naar België naar
UZ Jette Brussel...
Eric heeft eerst op infectiologie gelegen, zwaar in psychose. Na pet scan is er ook
bevestigd dat de kanker weer progressief is, wel beperkt maar weer 2 nieuwe letsels, samen met de arts beslist dat we geen behandeling gaan opstarten voorlopig,
we laten Eric tot zijn positieven komen om zo hem even terug te kunnen hebben,
een normaal gesprek met hem te kunnen voeren. Hij is trouwens ondertussen opa
geworden van ons 4de kleinkindje 29/10/2021 Amelie. Beide heeft hij ze nog niet
kunnen zien, vasthouden, knuffelen, enkel op foto. We willen even gewoon dat
familie momentje, kunnen genieten van elkaar. Uiteindelijk zal de kanker de tijd
ingehaald hebben.
Ik mis mijn man enorm, ben al die jaren nog nooit zolang van hem verwijderd geweest... het is hier stil... Hij ligt daar op een kamertje alleen te wachten op een plekje
in Inkendaal.... De tijd verstrijkt... zijn kostbare tijd...
Hij is de zin in het leven kwijt, hij wil enkel naar huis, maar daar is hij te psychotisch,
te verward voor. Er zijn nu al wel kleine heldere momentjes een week en half, maar
dat maakt dat hij zo immens verdrietig is, het besef dat hij ziek is. Ik voel me zo immens machteloos in dit verhaal.
Ik weet niet goed waarom ik dit deel met jullie ... laat me toe te zeggen dat ik misschien via deze weg de steun zoek bij lotgenoten
Lieve groetjes ... Inge
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KOM OP TEGEN KANKER
WAT DOET ... KOM OP TEGEN KANKER

Patiënten en naasten steunen
Kanker heeft een grote impact op het leven van kankerpatiënten en de mensen in
hun omgeving. Daarom zorgt Kom op tegen Kanker voor de nodige ondersteuning,
of dat nu is in de vorm van praktische hulp, informatie of activiteiten die zijn aangepast aan kankerpatiënten, financiële steun of een luisterend oor.
Voor patiëntenrechten opkomen
Elke patiënt heeft recht op de beste behandeling en zorg. Daar ijvert Kom op tegen
Kanker bij zorginstanties en op politiek niveau voor. Net als voor een kwaliteitsvol
leven na kanker en de beperking van de financiële impact van kanker.
Onderzoek en zorg financieren
Kom op tegen Kanker investeert sterk in wetenschappelijk kankeronderzoek waarbij
het belang van de
(ex-)kankerpatiënt centraal staat.
Fondsen inzamelen
Om kanker te vermijden, te bestrijden en te verzachten, zijn veel middelen nodig.
Menselijke en financiële. Daarom voert Kom op tegen Kanker het hele jaar door
campagne om zoveel mogelijk mensen te verenigen in de strijd tegen kanker. En
elk jaar opnieuw kunnen we rekenen op de steun van duizenden actievoerders die
geld inzamelen tegen kanker.
Helpers ondersteunen
De vele mensen die kankerpatiënten en hun naasten vrijwillig of professioneel helpen, verdienen ook zelf de nodige ondersteuning. Kom op tegen Kanker zorgt er
daarom op verschillende manieren voor dat zij zich optimaal kunnen inzetten voor
mensen met kanker en hun omgeving.
Kanker voorkomen
Kom op tegen Kanker wil er in de eerste plaats voor zorgen dat minder mensen kanker krijgen. Daarom ijveren we bij overheden voor veranderingen aan de wetgeving
zodat het risico op kanker bij de bevolking verlaagt en financieren we onderzoek en
initiatieven die een betere kankerpreventie mogelijk maken.
Zie verder op de website: www.komoptegenkanker.be
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WALDO & KALO
Dat moet lukken!!
Mijn cartoon in het vorige nummer Flash was helemaal in het teken van het voorwoord van dat nummer (nr 4 - 2021 derde prik, ankers los? p40en p24) Kahlo en
Waldo waren blij dat de maskers konden worden afgezet want zij waren benieuwd
om te zien of onze lezers nog wel lachten met de cartoons !!
Is er een muur tussen redactie en lezer die “spontane reacties” afremt? Is het
boekske te “zus” of is het te “zo” of te academisch......”we don´t need your education” zoals Pink Floyd bezingt in The Wall?
Maar iets grappig overbrengen met tekeningen is nog wat anders dan alleen tekst.!
Is mijn humor jouw humor?
Interessant zou het installeren van een criterium zijn een soort statistiek die het
gehalte lol/leut kan peilen van de cartoons
De ingrediënten van een cartoon of grap/mop zijn niet zo evident te kiezen als de
ingrediënten in het programma “dagelijkse kost”
Mijn vader zaliger had een mop die al generaties meeging, ik geef ze u mee en laat
u niet langer in spanning wachten.......
-mijn vader vroeg dan: “ken je de mop van het wit paard?” Je moest dan “nee” zeggen. Dat was de afspraak generaties lang en als automatisme overgeleverd.
Hij antwoordde dan “dan moet je er maar eens aan rieken “
Een uitsmijter van jewelste! En ik begrijp dat nu heel wat lezers er het hunne van
denken en dat het niveau er niet een is om van te billenkletsen
We lachten niet met de mop in sė maar om het flauwheidsgehalte en het ruim overschrijden van de houdbaarheidsdatum
Meerdere terminologie geeft de intensiteit van lachen weer wat nodig is om de
kwaliteit van de grap/gag te beoordelen:
Schateren; zich een bult lachen; lachen als een geit op een zinken dak......; groen
lachen (rire jaune…chemobrain ??) ; de slappe lach hebben; een breuk lachen; een
kriek lachen
Enfin een cartoon is een dubbele opdracht: tekenen en grappig zijn! Behoort dit wel
tot mijn faculteiten?
Misschien kunnen we een volksraadpleging houden om te peilen wat de criteria zijn
om zulk brouwsel te produceren! Bijeenkomen fysiek met de redactieraad bijvoorbeeld in Poupehan met al zijn magische krachten indachtig
Ik voeg ook mijn coördinaten toe zoals mijn collega’s redactie deden in vorig
nummer wim@cmpvlaanderen.be en tot horens!
Met Multiple groeten
Wim Koolen
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STICHTING TEGEN KANKER

Stichting
tegen Kanker
Samen voor het leven
WAT KAN STICHTING TEGEN KANKER VOOR U DOEN?
Stichting tegen Kanker definieert haar actiepunten op basis van de behoeften en
verwachtingen van patiënten en hun families, in overleg met alle belanghebbenden.
Onze telefoonlijn voor informatie en steun is er voor al wie van ver of van nabij wordt
getroffen door kanker. Heb je vragen? Bel het gratis nummer 0800 15 802.
WELZIJN VOOR KANKERPATIËNTEN
Kanker kan in sommige gevallen het leven van de patiënt en zijn familie doen schudden. Het beïnvloedt niet alleen het lichaam, maar ook de geest.
Dat is de reden waarom Stichting tegen Kanker ziekenhuizen aanmoedigt om via
onco-esthetiek momenten aan te bieden aan kankerpatiënten waar ze even kunnen
ontsnappen aan de ziekte.
De projectoproepen, gelanceerd door Stichting tegen Kanker in 2018 (Beauty
Grants), hebben ervoor gezorgd dat 26 Belgische projecten zijn kunnen starten.
Deze zijn geselecteerd door een onafhankelijke jury en hebben allemaal het doel
om het welzijn en de levenskwaliteit van zo veel mogelijk patiënten te verbeteren.
Samen delen ze een bedrag van 1.261.424 euro
PSYCHOLOGISCHE STEUN BIJ KANKER
Ondersteuning voor patiënten
De Stichting biedt psychologische begeleiding voor mensen met kanker en hun
naasten, complementair aan de psychologische dienstverlening in het ziekenhuis.
Zie verder op de website van: www.kanker.be
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NIEUWS UIT DE REGIO
Regio OOST- en WEST-VLAANDEREN
LOTGENOTENCONTACT op 09/10/2021
“Lotgenoten delen hun verhaal met mekaar”
Na de isolatie in coronatijd konden onze Lotgenoten met de ziekte van Kahler (M.M.) of
Waldenström (W.M.) mekaar opnieuw ontmoeten in Brasserie Oud Gemeentehuis te
Zwijnaarde. De babbel met mede-lotgenoten, die hun eigen ervaring met de aanwezigen
deelden was zeer verrijkend.

“Eindelijk weer samen”
Na bijna meer dan 18 maanden zonder enig fysisch contact vonden wij de tijd rijp om
opnieuw een regionaal contact, volgens de opgelegde Corona-maatregelen, te organiseren.
Ons regioteam van Oost- en West-Vlaanderen, Marijke, Lucien en ikzelf, Nicky kon er
door familiale omstandigheden pas rond de middag aanwezig zijn, waren reeds rond
9u aanwezig om nog enkele kleine aanpassingen en voorzieningen in de zaal in orde te
brengen.
Door de zeer goede organisatie en afspraken met de uitbaters van onze locatie stond
alles klaar voor de koffie en de tafels waren al gedekt voor de deelnemers aan de lunch.
Er werd ook gezorgd dat de 2 groepen van M.M.-ers en W.M.-ers afzonderlijk, aan in een
vierkant opgestelde tafels, konden zitten. Zo waren we zeker dat de gesprekken in de
groep dan ook de eigen ziekte aanbelangde.
Gezien de besmettingen in sommige regio’s van het land, waren wij toch tevreden over
de opkomst van onze lotgenoten. Er waren 26 deelnemers ingeschreven waarvan we
uiteindelijk tweeëntwintig lotgenoten en hun partners mochten verwelkomen. Uiteraard
was de grootste groep Oost-Vlaming maar we mochten toch enkele West-Vlaamse lotgenoten verwelkomen. Bij aankomst hadden enkele deelnemers, door problemen van
hun GPS, al een stukje van de rand rond Gent leren kennen. Doch na wat zoeken bereikten ze veilig en wel de locatie.
Vanaf 9u30 begonnen de deelnemers aan te komen. Na hun aanmelding stond de koffie of thee of water met een lekkere boterkoek op hen te wachten. Natuurlijk bleef de
conversatie aan de koffietafel dan niet lang achterwege. Vooral doordat het voor velen
zolang geleden was dat ze mekaar nog gezien en gesproken hadden.
Omstreeks 10u was iedereen ter plaatse en konden we het gesprek in groep aanvangen. Marijke zorgde voor de begeleiding van het gesprek in de Multipel Myeloom-groep
en ikzelf begeleidde de groep van Waldenström. Iedere deelnemer in de groep kreeg de
gelegenheid om zichzelf voor te stellen aan de mede lotgenoten. Zo vernamen we dat er
in de groep van M.M. 5 lotgenoten waren die voor de éérste maal deelnamen aan een
lotgenoten-bijeenkomst. Die waren zeer nieuwsgierig hoe de komende uren zouden verlopen. De vragen bleven niet lang uit, en de meeste items werden met z’n allen besproken. De onderwerpen handelden over velerlei zaken, gaande van stamceltherapie, naar
bijwerkingen van bepaalde medicaties, bijkomende allergieën en dieet. Ook nieuwe en
toekomstige behandelingen werden aan het licht gebracht. Uit de gesprekken vernamen

40

we dat sommige aanwezigen nog bezig waren met hun behandeling tegen de ziekte of
een complexe behandeling hadden ondergaan. Iedereen kon zijn verhaal brengen en er
werd zeer aandachtig geluisterd.
De tijd ging vliegensvlug voorbij en om 12u15 werd ons gevraagd om het gesprek af te
ronden. Want de ingeschreven deelnemers voor de lunch werden verzocht om aan tafel
te gaan. Wij mochten van een smakelijke lunch genieten en volgens ieder zijn keuze
was dat als hoofdgerecht vis of vlees. Aan tafel werd natuurlijk verder gekeuveld over
koetjes en kalfjes Velen bleven nog nakaarten, zodat de allerlaatsten omstreeks 15u15
huiswaarts keerden.
Alle aanwezigen waren overtuigd dat een gesprek onder lotgenoten aan ieder van ons
een positieve kijk op onze eigen situatie kan bezorgen. Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen met nieuwe informatie en tevreden naar huis is teruggekeerd.
Veel dank aan Marijke, Lucien en Nicky voor jullie inzet voor de werking binnen CMP
Vlaanderen en het organiseren van deze prachtige lotgenotendag.
Raoul, medebestuurslid van CMP Vlaanderen

LOTGENOTENCONTACT op 6 november 2021
PCLT-opleidingscentrum Roeselare
Thema: Vraag het aan de dokter
Door de stijgende coronabesmettingen waren we spijtig genoeg genoodzaakt om deze
regionale bijeenkomst te annuleren.
Het zag er veelbelovend uit. De spreker van dienst zou hematologe Dr. Liesbeth Schauvliege zijn van het A. Z. Groeninge Kortrijk en de Sint-Jozefskliniek Izegem.
De inschrijvingen verliepen vlot en zowel van myeloom als van waldenstrom hadden we
verscheidene geïnteresseerden.
Daar de maand voordien in Zwijnaarde alles zo vlot en positief verliep zag iedereen vol
verwachting uit naar deze ontmoeting.
Maar we blijven hopen op verbetering van de coronacijfers. Zodra het weer kan zullen al
de medewerkers van West en Oost-Vlaanderen de koppen weer bijeensteken voor een
nieuwe bijeenkomst.
Het gaat jullie allen goed, verzorg jullie allen en zijt voorzichtig in deze pandemietijd.

Regio Antwerpen
LOTGENOTENBIJEENKOMST op zaterdag 27 november 2021
Sterrenwacht URANIA te Hove

Lang aangekondigd, maar onder het moeilijke gesternte van COVID-XX, ging dan
uiteindelijk de eerste Regiobijeenkomst van Antwerpen voor lotgenoten door in
sterrenwacht Urania, te Hove. Iedereen had een mondmasker op en de verplichte
covidsafe screening werd uitgevoerd. Het was een warme bijeenkomst desondanks
het kille weer en de wat koudere lokalen en omgeving door de verplichte ventilatie.
De start ving aan in de gang waar ons zonnestelsel aan touwtjes aan het plafond
hing te bengelen en vervolgens langs het museum met infokiosken. De Gids Roger
gaf zijn rondleiding op gedreven en geanimeerde wijze, zo dat het eenieder kon bekoren.
Hierna volgde een korte visite aan de grote Telescoop van Urania in de waarneemtoren,

41

om dan allen af te zakken naar de
cafetaria, waar we ons allen konden
opwarmen aan een goede warme
kop koffie of thee vergezeld van
een stukje taart. Hier kon ieder even
op adem komen en in alle rust even
praten met andere lotgenoten. De
tafels waren beperkt tot 4 personen, daar waar de nieuwe regelgeving de dag ervoor de limiet op 6
had gelegd.
We vervolgden onze weg langs het
planetarium waar het aangenaam was van temperatuur, door de speciale daarvoor voorziene ventilatie en de zeer goede relax zetels. De dag werd afgesloten met een 360°
film over de zon. Er werden nog een aantal dingen gekocht in de astroshop voor we
huiswaarts keerden. We hebben zulk een goede reacties gekregen enerzijds en velen
geïnteresseerden die niet konden komen, dat de kans vrij groot is dat we dit in de toekomst nog eens gaan over doen!

Regio LIMBURG en Wildgroei
Uitstap CMP en Wildgroei naar Cera Leuven en Health House

Op maandag 18 oktober laatstleden organiseerde de afdeling CMP Limburg in samenwerking met de patiëntenvereniging Wildgroei een uitstap naar Leuven.
Deelnemers van Limburg stapten op een gereserveerde bus in Hasselt en Diest. Na een
filevrije rit werd er een koffietje aangeboden door Cera.
Dan volgde een rondleiding in het Cera-gebouw in de Muntstraat. Deze coöperatieve
financiële organisatie heeft ongeveer 500.000 individuele leden en engageert zich om
maatschappelijke meerwaarde te creëren. Eén daarvan is de ontvangst van CMP en
Wildgroei.
Het vroegere Hotel d’Eynatten, gelegen in de Eikstraat en het Helleputgebouw, dat gebouwd werd in 1913 in de Muntstraat zijn twee erkende monumenten. Samen met het
Huis der Vlaamse Leergangen dat vervangen werd door een nieuw complex vormen
ze het kloppend hart van Cera. Het nieuwbouwcomplex is opgetrokken in moderne architectuur en is van de hand van Robbrecht & Daem die een enorm respect aan de dag
legden voor het historisch karakter. Het gebruik van de nieuwste technologieën liet toe
de oorspronkelijke vormgeving en de materiële integriteit te behouden.
De heer Kris Debruyne van Cera was zéér boeiend in zijn uitleg en liet ons aan de verschillende beroepen raden die je aan de buitenkant in de Muntstraat aan de bovenkant
van het gebouw kan zien. Zelf heb ik op kot gezeten in Leuven maar dit was mij nog nooit
opgevallen. Als je dus nog eens in de Muntstraat passeert zeker eens naar boven kijken
aan het Cera-gebouw en raden maar…….
Van de Muntstraat wandelden we met de nodige uitleg via het prachtige Leuvense stadhuis naar de Sint-Pieterskerk waar zich het grafmonument van hertog Hendrik I van Brabant bevindt.
In de Sint-Pieterskerk bewonderden we bovendien het beroemde werk van Dirk Bouts:
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“Het Laatste Avondmaal”. Dit drieluik dateert uit de 15e eeuw en onderging een grondige restauratie van 1996 tot 1998. Tot september 2018 bevond het topstuk zich in de
M-Schatkamer van Sint-Pieter (onderdeel van M-Museum Leuven). Sinds 2020 heeft de
Sint-Pieterskerk een nieuwe opstelling en is het schilderij naar zijn oorspronkelijke plaats
teruggekeerd. Ook het schilderij “Het martelaarschap van de H. Erasmus” van dezelfde
schilder is hier te zien, alsook de “Edelheeretriptiek” van een navolger van Rogier van
der Weyden.
‘t Hoog tijd om de magen te versterken. “n Leive on de stoase es er veil ammesoase”
zegt een Leuvenaar maar ……..we wandelen wel terug naar de Muntstraat.
In Ristorante Ascoli werden we met Italiaanse vriendelijkheid vergast op de zuiderse
keuken. Het was wel een beetje een wedloop tegen de tijd want om 14 uur moest onze
bus stoppen in Health House te Heverlee waar zich nog enkele leden van Wildgroei en
CMP melden die niet aan het volledig dagprogramma deelnamen.
Na verwelkoming met de gebruikelijke koffie worden we rondgeleid in Health House.
Het centrum, gelegen in het wetenschapspark Arenberg in Heverlee, richt zich vooral
tot professionals. Toch hebben wij hier met onze verenigingen een rondleiding kunnen
organiseren.
Meer en meer wordt ook de wereld van gezondheid en zorg bepaald door technologie.
Health House biedt een uniek platform waarop partners hun innovaties en technologieën kunnen tentoonstellen, aanleren of demonstreren, of zelf werken
met de toekomstige trends in geneeskunde en zorg.
In eerste instantie wordt voor ons de focus gelegd
hoe de ziekenhuizen er in de toekomst gaan uitzien.
We krijgen nadien een indrukwekkende reeks staaltjes
van medische spitstechnologie te zien. Zoals een digitale dissectietafel waarop je een lichaam driedimensionaal kan onderzoeken. Een digitale dissectietafel met
een prijskaartje van 100.000 euro. Je kan op een groot
touchscreen dat in de tafel is gebouwd, naar hartenlust doorheen het virtuele menselijk lichaam snijden.
Vervolgens kan je dan bij elk klein detail stilstaan, en
van verschillende perspectief bekijken. De dissectietafel is een instrument dat een grote waarde heeft voor
zowel doorgewinterde professoren, als eerstejaarsstudenten die bij wijze van spreken hun cursus anatomie mee op tafel leggen.
Ook de medische toepassingen van 3D-printing komen aan bod. En voor de ultieme
virtual reality-ervaring kan je binnentreden in het menselijk brein. Zo ervaar je hoe een
epileptische aanval tot stand komt en aanvoelt.
De uitleg was aangepast op onze maat niemand kon dus zeggen: “k em ne kop gelak
nen blisiejmer”
Na de rondleiding wordt er nog met een stukje Limburgse vlaai gegeten en genoten van
de productie van het plaatselijk koffieapparaat.
De bus naar huis wacht. Deze dag werd door velen als een leuke uitstap ervaren in dit
moeilijke Corona-jaar. Met uiteraard veel dank aan Cera die een serieuze financiële bijdrage aan deze dag leverden.
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ONS KOOKHOEKJE
Stoofpotje van vis met venkel en prei (Voor 4 personen)
Ingrediënten
600 g wokmix vis (diepvries)
2 venkels
1 prei
2 wortelen
1 dille plantje
2 teentjes knoflook
600 g vastkokende aardappelen
1dl extra lichte room (7 % V.G.)
1 eetl. olijfolie
1 blokje visbouillon
		zwarte peper (molen)
		zout
Voorbereiding (minder dan 30 min.) (ontdooitijd + 20 min.)
- Laat de vis oppervlakkig ontdooien en dep droog.
- Snij de prei in ringen van 1/2 cm.
- Verwijder de harde kern van de venkels en snij ze in blokjes van max. 2 cm.
- Snij de wortelen in schijfjes van max. 2 cm.
- Schil de aardappelen en snij in 4 gelijke stukken.
- Hou enkele takjes dille apart en snij de rest fijn.
- Snipper het knoflook fijn.
Bereiding (30 min.)
- Verhit de olijfolie in een grote kookpot met dikke bodem en stoof de prei, de wortelen, de venkel en het knoflook 5 min.
- Voeg de aardappelen toe en overgiet met 5 dl water. Doe er het bouillonblokje bij
en laat 20 min. afgedekt garen.
- Voeg de stukken vis en de room toe en laat nog 5 min. garen op een zacht vuur. Kruid met de dille, peper en zout.
Afwerking
Werk de borden af met een takje dille.

Voedingswaarde:
346
8g
31,7 g
8,2 g

Energie (kcal)
Vetten (waarvan 2,2 g verzadigd)
Koolhydraten
Suikers

6,5 g
33,3 g
1,9 g

Vezels
Eiwitten
Zout

Recept afkomstig van COLRUYT.BE/LEKKERKOKEN
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NOTA VAN ONZE LEDENADMINISTRATIE
NIEUW VOOR CMP-Vlaanderen vzw.
Fiscale attesten:
Giften die gedurende 2021 op onze rekening BE82 9734 0606 4868 zijn gestort en
die e 40 of meer bedragen, bekomen hiervoor een fiscaal attest. De attesten zullen
in de loop van de komende maand worden opgemaakt.
Wij danken onze gulle schenkers voor hun vertrouwen en hun gift.
Wij willen nogmaals herhalen dat als er nog giften gestort zijn op de andere
bankrekening en die 40 euro of meer bedragen, en u hiervoor een fiscaal attest wenst, vragen wij u met aandrang contact met ons te willen opnemen.
Hetzij telefonisch naar Jeannot Poelman tel. 0477 43 30 47 of
per e-mail: jeannot@cmpvlaanderen.be
Of naar Marijke Foucart tel 09 324 09 31 of
per e-mail: marijke@cmpvlaanderen.be
Adressenbeheer :
Wij vragen om al uw adreswijzigingen bij ons te laten weten bij :
- Verandering van uw e-mail adres
- Verhuis
- Ander telefoonnummer
- Bij overlijden
Dit aan: marijke@cmpvlaanderen.ge
Zo blijven de adressen up-to-date !

UW GIFTEN !
Voortaan zal elke gift gelijk aan of groter dan 40 euro u recht geven op belastingvermindering en wij zullen u hiervoor jaarlijks een fiscaal attest toesturen.
Alle giften zijn welkom op onze reken nr. BE82 9734 0606 4868 BIC: ARSPBE22
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Contactadressen CMP Vlaanderen vzw
Antwerpen
Wim Koolen (Myeloom)
Bethaniëlei 8
2970 Schilde
Tel.: 03 384 38 93
wim@cmpvlaanderen.be

Jeannot Poelman (Waldenström)
gsm: 0477 43 30 47
jeannot@cmpvlaanderen.be

Etienne Govaerts (Waldenström)
gsm: 0475 30 31 62
etienne@cmpvlaanderen.be

Jan Walschap (Myeloom)
Meikeverstraat 7
2880 Bornem
gsm: 0490 44 12 37
jan@walschap.net

Brabant
Anne Aertssen (Myeloom)
Broekstraat 7
3390 Tielt-Winge
Tel.: 016 63 52 79
anneaertssen@yahoo.com

Mia Villé (Myeloom)
Tel.: 016 25 07 28
miameville@gmail.com

Roger Aertsens (Myeloom)
Maleizenstraat 48
3020 Herent
Tel.: 016 20 14 68
raertsens@telenet.be

Sonja Goovaerts (Myeloom)
Baron Eduard Empainlaan 107
2800 Mechelen
Tel.: 015 65 37 32
sonja@cmpvlaanderen.be
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Oost-Vlaanderen
cmp.regiovlaanderen@gmail.com
Marijke Foucart (Myeloom)
Tel.: 09 324 09 31
marijke@cmpvlaanderen.be

Raoul Van Gaever (Waldenström)
Goedlevenstraat 199
9041 Oostakker
Tel.: 0478 40 40 15
raoul.van.gaever@telenet.be

Nicky De Boever (Waldenström)
Bakkereel 30
9600 Ronse
Tel: 0470 82 47 45
nickydeboever@hotmail.com
West-Vlaanderen
cmp.regiovlaanderen@gmail.com
Nicky De Boever (Waldenström)
Bakkereel 30
9600 Ronse
Tel: 0470 82 47 45
nickydeboever@hotmail.com

Raoul Van Gaever (Waldenström)
Goedlevenstraat 199
9041 Oostakker
Tel.: 0478 40 40 15
raoul.van.gaever@telenet.be

Limburg
Willy Schepers (wildgroei vzw)
Vandermarckestraat 30
3560 Lummen
Tel.: 013 52 30 92
02willy.schepers@skynet.be
Webmaster
webmaster@cmpvlaanderen.be
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Informatie en verantwoordelijke uitgever:
CMP Vlaanderen vzw
Jeannot Poelman
Boordeken 4
2980 Zoersel
Tel.: 0477 43 30 47
jeannot@cmpvlaanderen.be
www.cmpvlaanderen.be

Giften worden in dank aanvaard
CMP vzw

Boordeken 4
2980 Zoersel
Ondernemingsnr.: 860 749 987
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Bankrekening ARGENTA

IBAN: BE93 9790 7671 3867
BIC: ARSPBE22

