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Sciencefiction in
de gezondheidszorg
Internet of medical things
Steeds vaker worden medische
apparaten met het internet
verbonden. Dat kan gaan over
apparatuur in een ziekenhuis, maar
evengoed over sensoren die zorg
vanop afstand toelaten. Dat dringt
nu steeds verder door in België,
zeker als gevolg van COVID-19.
Eind 2020 introduceerde ons
land bijvoorbeeld een project om
coronapatiënten thuis op te volgen
via telemonitoring. En de Belgische start-up FibriCheck volgt via
een slim horloge de conditie van
hartpatiënten vanop afstand op.

Orsi Academy
Orsi Academy is een trainingscentrum voor robotische
chirurgie gelegen in Melle, dicht
bij Gent. Hier worden chirurgen
opgeleid om met complexe chirurgische robots te werken. Midden 2020 kreeg Orsi Academy
ook een kapitaalsverhoging: de
European Association of Urology
investeerde 3,1 miljoen euro in
het trainingscentrum.

self

Gezondheidszorg staat niet stil, en nieuwe technologie komt
constant op ons af. Twee trends: robotchirurgie en bioprinten
zorgen misschien voor een grote stap vooruit. Maar tegelijk komen
deze technologieën nog uitdagingen tegen.

R

obotoperaties klinken misschien als sciencefiction, maar
ze gebeuren vandaag al regel
matig. Dr. Geert Vandenbroucke,
diensthoofd anesthesie-intensieve
zorgen-urgentiegeneeskunde in het
OLV Ziekenhuis Aalst en mede
oprichter van Orsi Academy, een
trainingscentrum voor robotchirurgen, legt uit hoe zo’n operatie werkt.
“De robot heeft vier armen die via
kleine incisies het lichaam van de
patiënt binnengaan”, legt Vandenbroucke uit. “De armen worden op
hun beurt bestuurd door een chirurg
die achter een console zit. bijna als
een PlayStation. De chirurg kijkt
door een driedimensionale bril
binnen in het lichaam. Zo kunnen
ze bewegingen uitvoeren die veel
fijner en gedetailleerder zijn dan wat
je met je handen kunt doen.”
Die nieuwe operatiemethode levert
alvast een hoop voordelen op.
“Dankzij de robot ben je in staat om
via erg kleine openingen te werken”,
stelt Vandenbroucke. “Je moet dus
geen grote incisies in het lichaam
van de patiënt maken tijdens de
operatie. Ook zijn de instrumenten

heel fijn, je kunt zo bewegingen
uitvoeren die handmatig moeilijk te
maken zijn. En ook factoren zoals
handen die beven komen niet meer
voor. Dat zorgt voor betere resultaten, snellere genezing en minder
pijn. Ook laat ons dat toe om te
opereren op plekken die normaliter
moeilijk te bereiken zijn.”
Vandenbroucke vertelt dat er
momenteel ongeveer 800 robotische operaties per jaar gebeuren in
het ASZ Aalst. Voor COVID-19
gebeurde ongeveer 3 procent van
de totale operaties via een robot.
Maar over de komende jaren kan
dat aantal scherp stijgen, tot aan 25
procent.
“De robot zal evolueren tot een computer die tussen een chirurg en de
patiënt staat”, stelt Vandenbroucke.
“Vandaag is de robot eigenlijk een
dom instrument dat een aantal
handelingen van de chirurg verfijnt.
Maar in de toekomst zal de robot
toelaten om zaken zoals augmented
reality, data en simulaties te integreren in een operatie. Een chirurg
zal bijvoorbeeld tijdens de operatie
advies krijgen van een algoritme, dat

stelt dat de meeste andere chirurgen
actie A in plaats van actie B zouden
nemen. De robot wordt als het ware
de gps van de chirurg.”
Machines helpen ons in de toekomst niet alleen met operaties. Zo
3D-printen we binnenkort misschien
zaken zoals kraakbeen, huid of zelfs
hele organen. “Bioprinten is een
manier om heel precies een levend
implantaat te maken”, stelt professor
Liesbet Geris van de KU Leuven,
die samen met haar collega’s van het
Prometheus platform onderzoek doet
naar 3D-bioprinten. “We gebruiken
daarbij een zacht soort hydrogel die
bestaat uit een kluwen van moleculen
die samen veel water kunnen vasthouden – zoals haargel. De combinatie van deze hydrogel met cellen van
de patiënt, dat is onze inkt waarmee
we weefsel 3D-printen.”
Een van de focusgebieden van het
team waar Geris deel van uitmaakt is
bot en kraakbeen. “Dat zou bijvoorbeeld belangrijk zijn voor kinderen
met neurofibromatose type I, een
genetische afwijking die ook wel eens
een orthopedische nachtmerrie wordt
genoemd”, stelt Geris. “Hier worden
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In de verre toekomst printen we
misschien zelfs hele organen. Een
transplantatie-hart zou zo op
maat ge-3D-print worden. Maar
voordat we daar aankomen moet de
technologie nog sterk evolueren. “In
bepaalde organen zoals kraakbeen
zitten we al vrij ver”, stelt Geris.
“Over een vijftal jaar denk ik dat we
daar al toepassingen van zullen zien.
Ook het printen van huid wordt
steeds makkelijker. Maar complexe
organen blijven een uitdaging. Ik
vraag me af of we dat ooit succesvol
zullen doen. Dit zal alvast niet voor
de eerste tien jaar zijn.”

Door Tom Cassauwer

Het Belgische SELF is pionier in vegan huidverzorging. Het begon allemaal toen Isabelle Ulenaers geen kwalitatieve natuurlijke producten
vond die de eczeemhuid van haar dochter konden herstellen en kalmeren. Haar zoektocht mondde uit in een eigen huidverzorgingslijn. ‘Al
onze formules zijn exclusief voor SELF ontwikkeld. Ik ben van mening
dat je als huidverzorgingsbedrijf je producten from scratch moet ontwikkelen. We werken samen met de beste Belgische labo’s en sluiten
geen compromissen.’

SELF is ontwikkeld voor vrouwen die de
beste huidverzorging ter wereld willen.
Ieder product is dermatologisch getest
op de gevoelige huid en veilig voor alle
huidtypes. ‘SELF is voedsel voor de huid.
Onze producten bevatten enkel 100% veganistische en natuurlijke ingrediënten
die langdurig beschermend, voedend en
herstellend werken.
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kinderen met een slecht stuk bot
geboren, wat vaak tot breuken leidt.
De bestaande behandeling bestaat
eruit om dat slechte stuk weg te
snijden en te vervangen door gezond
weefsel. Maar gezien kinderen niet
veel bot hebben gebeurt dat op basis
van zogenaamd bottransport, waarbij
er via pinnen door de huid gezonde
stukken bot naar beneden uitgetrokken worden. Dat is dus helemaal
niet aangenaam. Een stuk botweefsel
printen en gebruiken zou die behandeling veel makkelijker maken.”

We kiezen voor de hoogste concentratie aan werkzame stoffen, zonder één druppel kunstmatige chemicaliën.’ Voortaan hoef je dus niet te
kiezen tussen natuurlijke ingrediënten en een zichtbaar resultaat. ‘SELF
is er voor vrouwen die weigeren hun gezondheid in gevaar te brengen
voor schoonheid. Iedereen verdient een gezonde en stralende huid,
zonder het gebruik van nasties!’

SELF luidt een nieuwe kijk op skin care in. ‘We
zijn zoveel méér dan natuurlijke skin care voor
een gevoelige huid. SELF wil een merk zijn
waarop vrouwen kunnen bouwen. We moedigen aan om bewuste keuzes te maken en goed
voor jezelf te zorgen. Elk moment dat je even
stilstaat en aandacht besteedt aan je lichaam
geeft energie. We willen vrouwen inspireren
om hun authentieke zelf te zijn. Want echtheid
is schoonheid, en dat is onze passie! We love
taking care of you!’

