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Fonds voor Wetenschappelijk Reuma Onderzoek

 

 

Wist u dat een Belg op vijf lijdt aan reuma en dat 5 procent van de 
bevolking ernstige en chronische gevolgen hiervan draagt? 

Ongeveer 80.000 Belgen lijden aan reumatoïde artritis, een 
aandoening die vooral voorkomt bij jonge mensen (40 jaar), vooral 
vrouwen, en die soms zware behandelingen vereist om handicaps te 
voorkomen. Ook kinderen kunnen lijden aan artritis: een kind op 

1000 lijdt aan juveniele artritis! Deze aandoeningen, die soms ande-
re organen treffen dan de gewrichten, vormen nog steeds een ernstig 

probleem voor de gezondheid en levenskwaliteit van de getroffen per-
sonen. 

 
Nog geen twintig jaar geleden waren de medische vooruitzichten 
voor personen met een chronische reumatische aandoening (artritis, 
artrose, reumatoïde artritis, osteoporose, spondylitis ankylosans, ju-
veniele artritis, lupus, sclerodermie, inflammatoire spierziekten …) 

verre van goed. 
 

Daarom werd het Fonds voor Wetenschappelijk Reumaonder-
zoek (FWRO) opgericht in 1999 met als doel het verbeteren van de 
levenskwaliteit van personen met een van die aandoeningen. Sinds 
2009 zet het Fonds haar activiteiten verder onder toezicht van het 

Koning Boudewijnfonds. 
 

Het FWRO ondersteunt het wetenschappelijk onderzoek in ver-
band met de oorzaken, de behandeling en de evaluatie van reumati-
sche aandoeningen. Meer dan 100 reumatologen en paramedici heb-
ben dan ook een wetenschappelijke prijs, een reisbeurs of financiële 

steun gekregen om hun onderzoek uit te voeren. 
 

Het FWRO financiert eveneens sociale projecten gebaseerd op een 
samenwerking tussen medische en niet-medische partners, zoals pati-
ëntenverenigingen; het heeft onder meer bijgedragen tot de verbete-
ring van behoud van/terugkeer naar het werk van patiënten gecon-

fronteerd met belangrijke functionele beperkingen te wijten aan hun 
aandoening. 

Samen kunnen deze ziekten bestrijden! 
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STANDPUNTEN: 

• Het succes van het onderzoek in de 
reumatologie tijdens de afgelopen jaren 
wijst op de mogelijkheden en kansen 
voor de toekomst. 

• Vooruitgang is slechts mogelijk wanneer 
de financiële mogelijkheden blijven 

toenemen. 

• Hier kunt u het verschil maken voor 
het leven van mensen die lijden aan 
reumatische aandoeningen. Met een 
erfenis of gift ten gunste van het FWRO 
ligt u aan de basis van nieuwe behande-
lingen en nieuwe medicamenten. 

• Afspraak op 14 september 2017 voor de 

Tournée Généreuse in Louvain-la-Neuve! 

 

“Ik ben op zoek gegaan naar vorsers, 
mensen die een groot deel van hun leven 

wijden aan het verbeteren van dat van 
anderen ». 

 Catherine 



Toestand van het kraakbeen in een ge-
zond gewricht, vervolgens in een ge-
wricht met beginnende artrose, en ten-
slotte bij ernstige artrose 

ILSE JONKERS EN 
FRÉDÉRIQUE CORNE-
LIS 

Ilse is onder meer universitair hoofd-

docent aan de KU Leuven waar ze 

biomechanica doceert aan studenten 

in kinesitherapie en lichamelijke 

opvoeding.  

Zijzelf studeerde reëducatieweten-

schappen, maar wist al vroeg dat ze 

nooit een eigen kinepraktijk zou 

hebben. De studie van de bewegin-

gen is eigenlijk wat haar al jarenlang 

aanspreekt. 

Voor deze ervaren onderzoekster is 

evolutie van de bewegingsweten-

schappen een ware obsessie en zoals 

ze het zelf zegt “patiënten zijn niet 

langer veilig bij mij” omdat ze heel 

haar leven wijdt aan onderzoek en 

onderwijs, en niet aan de praktijk van 

de kinesitherapie. Haar motto? “Zeg 

me dat het onmogelijk is, en 

toch zal ik het proberen”! 

Frédérique is verantwoordelijke 

voor het genetisch luik van het pro-

ject. Ze heeft een licentie in Biomedi-

sche Wetenschappen en is doctor in 

de filosofie. Ze houdt van de “stap 

voor stap-techniek” en dwingt 

zichzelf tot methodische progressie, 

de ene kleine stap na de andere! 

 

 

ARTROSE? BIJNA IEDEREEN LIJDT ERAAN! 

 

In een gezond volwassen ge-

wricht bestaat het kraakbeen uit 

cellen, de zogenaamde chondrocy-

ten, die omringd zijn met extracel-

lulaire matrix, bestaande uit water 

en moleculen die in staat zijn wa-

ter te weerhouden. Dit uitgebalan-

ceerde systeem zorgt voor de hy-

dratatie van het kraakbeen en 

schokabsorptie.  

Bij artrose zijn de gewrichtsweef-
sels ontstoken en bevorderen ze de 
aftakeling van het kraakbeen, daar 
waar deze cellen normaal gespro-
ken dienen tot regeneratie. Hoe 
meer artrose, hoe meer kraakbeen-
destructie en hoe minder gezonde 
chondrocyten voor reconstructie! 

Een gewricht is een overgangszo-

ne tussen twee botten. Artrose 

komt heel vaak voor en is het ge-

volg van de aftakeling van het 

kraakbeen aan het uiteinde van 

een bot, ter hoogte van het ge-

wricht. Kraakbeen beschermt het 

uiteinde van de botten en verhin-

dert schade tijdens het bewegen. 

Bij artrose takelt het kraakbeen af, 

wat leidt tot letsels, pijn en stijf-

heid in de gewrichten. De meest 

aangetaste gewrichten zijn de 

knieën, de heupen en de wervelko-

lom. Artrose komt ook voor ter 

hoogte van de schouders, de en-

kels en de handen. Het gewrichts-

kraakbeen slijt en veroudert zoals 

ook wij dat doen. 

 

« Er bestaat geen enkele behandeling die artrose 
geneest » 

« Het gewrichtskraakbeen slijt en veroudert zoals 
ook wij dat doen » 

Tijdens een consultatie worden de 

patiënten onderworpen aan een 

reeks vragen voor de evaluatie van 

de pijn en de vastgestelde sympto-

men. Vervolgens wordt een kli-

nisch onderzoek uitgevoerd door 

een arts: pijn bij geringe betasting 

of tijdens mobilisatie van een ge-

wricht kan wijzen op artrose. Radi-

ografie en MRI (Magnetic Reso-

nance Imaging) kunnen de diagno-

se van artrose bevestigen.  

Er bestaat geen enkele behande-
ling die artrose geneest. De behan-
delingen variëren in functie van de 
locatie en de ernst van de aandoe-
ning. De beschikbare behandelin-
gen helpen de pijn en stijfheid ver-
minderen en vergemakkelijken de 
beweeglijkheid van de gewrich-
ten. Ze omvatten medicaties, fysio-
therapie, lichaamsbeweging, ge-
wichtsverlies en, als laatste red-
middel, chirurgie.  
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De medische beeldvorming geeft informatie over de toestand van het 
gewricht als reactie op een belasting. Maar ze biedt geen informatie 
over de respons van de cellen na belasting. Dit project tracht deze leem-
te op te vullen.  

Het project van Ilse en Frédérique 

heeft namelijk tot doel na te gaan 

hoe kraakbeen reageert op 

belasting (dus het feit van druk 

of belasting toe te passen op een 

gewricht), en meer in het bijzon-

der hoe die belasting bijdraagt tot 

het proces van aftakeling of repa-

ratie van het kraakbeenweefsel in 

het gewricht. 

De rol van belasting bij het ver-
schijnen of de progressie van ar-
trose staat nog steeds ter discus-

sie. Sommige studies zijn van oor-
deel dat belasting het gewricht 
beschermt, maar andere wijzen 
erop dat belasting negatieve effec-
ten kan hebben. Het is daarom 
belangrijk de rol van belasting op 
cellulair niveau te begrijpen, om 
te weten welke types oefenin-
gen gunstig zijn om de progres-
sie van de ziekte te vertragen bij 
de patiënten, en welke moeten 
worden vermeden!  

Het gaat eveneens verder in op 
het ontcijferen van de rol van ge-
netische voorbeschikking bij ar-
trose: cellen bezitten namelijk 
DNA-sequensen. Dit project ana-
lyseert de sequensen die bekend 
staan om hun belang bij de vor-
ming van de extracellulaire ma-
trix waarover we het hierboven 
hadden, zo bijvoorbeeld de se-
quens Sox9. 

Voor dit project heeft Ilse ‘gels’ 
beladen met 5 miljoen gezonde 
kunstmatig gecreëerde cellen 
(menselijke cellen gewijzigd aan 
de hand van virussen, waardoor 
ze langer kunnen leven). De gels 
worden opgeladen in een biore-
actor te Davos (Zwitserland) die 
de wrijving en compressie 
reproduceert waaraan de knie 
wordt onderworpen wanneer ze 
een last moet dragen. De resulta-
ten worden momenteel in Leuven 
onderzocht. 

De cellen reageren op de belasting 
(wrijving en compressie) en ver-
oorzaken – al dan niet! – de DNA
-sequens verantwoordelijk voor 
de productie van de moleculen in 
de gezonde extracellulaire matrix. 
Van zodra een bioluminescen-
tiereactie verkregen is met ge-
zonde cellen, zal men hetzelfde 
doen met zieke of oude cellen, om 
de resultaten te vergelijken. Ver-
volgens, in plaats van ‘gels’ te ge-
bruiken, zullen de zieke/oude 
cellen worden geïmplanteerd in 
menselijk kraakbeen. 

Het onderzoek van Ilse en Frédé-

rique is nog maar in een beginsta-

dium … Tot nu toe hebben de da-

mes zich, dankzij een beurs van 

15.000 euro toegekend door het 

Belgische Fonds voor Reuma On-

derzoek, kunnen concentreren op 

de haalbaarheidsstudie van het 

project en de preliminaire gege-

vens.  

« Voorspellende factoren voor artrose zijn leeftijd, 
mechanische factoren en genetische factoren” 
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Wenst u een heel concreet voorbeeld van waar-
voor het geld zal dienen?  

De bioreactor die de beweging reproduceert van 
een knie onderworpen aan belasting bevindt 
zich in Davos (Zwitserland). I 

lse is er meerdere malen naar toe moeten gaan 
en heeft er materiaal moeten huren, wat onver-
mijdelijk belangrijke kosten genereerde.  

Volgend jaar, in de lente, als de resultaten van 
haar preliminaire studie concluderend zijn, zal 
Ilse een nieuwe aanvraag voor een beurs indie-
nen, ditmaal bij de KVBR, om zo haar onder-
zoek verder te kunnen zetten. 

 
 

Chondrocyten wijzend op de activiteit van 
de Sox9-DNA-sequens gedetecteerd door een 

lichtsignaal als gevolg van belasting 



« In 9 gevallen op 10, treft Lupus vrouwen op vruchtbare leeftijd ». 
 

FOCUS OP LUPUS: EEN ONTMOETING MET 
FARARH TAMIROU 

Lupus is een chronische auto-
immune aandoening waarbij het 
immuunstelsel cellen van het eigen 
lichaam aanvalt en vernietigt. De aan-
doening kan meerdere delen van het 
lichaam aantasten, zoals de gewrich-
ten, de huid, de nieren, het hart, enz. 
Daarom spreekt men van ‘lupus disse-
minatus’ of ‘systemische lupus’. Lupus 
kan leiden tot diverse symptomen zo-
als onverklaarde koortsopstoten, pijn 
en zwelling van de gewrichten, visus-
stoornissen en vele andere. 

Ongeveer een patiënt op twee ontwik-
kelt nieraantasting met als naam 
‘lupus-nefropathie’, die vroegtijdige 
opvang vergt, zo niet treedt geleidelijk 
chronische nierinsufficiëntie op, die in 

de meest ernstige gevallen kan leiden 
tot dialyse en/of transplantatie.   

Lupus treft vooral vrouwen op 
vruchtbare leeftijd (9 gevallen op 
10), van 15 tot 40 jaar oud. Hier treedt 
het belang van het onderzoekwerk van 
Farah op de voorgrond: cyclofosfami-
de, de behandeling die de patiënte 
krijgt om de nieraantasting tegen te 
gaan, vermindert de ovariële reser-
ve van vrouwen op vruchtbare leeftijd 
indien ingespoten in hoge dosis, wat 
recentelijk nog het geval was.  

 

FARAH TAMIROU 

Met haar artsdiploma op zak vervolgde 

Farah haar vorming in de interne 

geneeskunde in het Centre Hospitalier 

de Mouscron, waar ze de nodige erva-

ring opdeed voor de diagnose en 

globale opvang van patiënten. 

Drie jaar later, ondanks haar aanvan-

kelijke interesse voor de pneumologie, 

besloot ze zich te specialiseren in de 

reumatologie, een discipline die een 

meer holistische benadering van de 

patiënt bevordert. Volgens Farah is de 

reumatologie haast maatwerk, en dat 

is wat ze graag heeft! Hierna volgden 

opnieuw drie jaar studie, eerst aan de 

UCL, vervolgens aan het Hôpital 

Cochin te Parijs, en tenslotte kwam er 

een einde aan haar vormingsparcours, 

aan de UCL, in de dienst reumatologie, 

die internationale faam geniet in het 

domein van de systemische reuma-

tische aandoeningen. Die dienst is 

overigens een excellentiecentrum 

geworden voor de opvang van lupus, 

onder leiding van professor Frédéric 

Houssiau. 

Een prachtige ontmoeting met een 

gepassioneerde jonge vrouw, die dicht 

bij haar patiënten. 

  

Professor Houssiau is begon-
nen met het gradueel vermin-
deren van de ingespoten do-
sissen, want hij is van oordeel 
dat de efficiëntie van de be-
handeling even goed kan zijn, 
en zonder de negatieve im-
pact op de ovariële reserve 
van de patiënten. Er restte 
nog ‘slechts’ dit te bewijzen, 
en dat is nu gebeurd dankzij 
een klinische analyse uit-
gevoerd door Farah bij een 
honderdtal patiënten gedu-
rende meerdere maanden.  

Een hele opluchting dus voor 
deze patiënten met een aan-
doening waarmee dag in dag 
uit moeilijk te leven valt, en die nu 
redelijkerwijs een verlangen naar 
zwangerschap kunnen verhopen.  

Dit project genoot een onmisbare fi-
nanciële steun van 7.500 euro 
vanwege het FWRO in 2016, nodig om 
het project uit te dragen. 
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EEN NIEUW VOORZITTERSCHAP VOOR HET 
FONDS VOOR WETENSCHAPPELIJK REUMA-
ONDERZOEK 

Als dokter in de geneeskunde, specialist in de reumatologie, is Xa-
vier Janssens ook gastprofessor en academisch consultant in diverse 
universiteiten, maar eveneens erkend medisch deskundige in de 
rechtszaal.  

Daar had het kunnen bij blijven, met zulk een indrukwekkende profes-
sionele carrière. Maar dat is buiten beschouwing van zijn niet-aflatend 
enthousiasme en uitzonderlijke gave om collega’s en andere personen 
rond zijn vele projecten samen te brengen! Die allemaal opnoemen is 
onbegonnen werk, want ze zijn zo talrijk. 

Ik zal u dus enkel vertellen over het project waar hij het meest fier op is: 

de oprichting, in 1999, van het Fonds voor Wetenschappelijk 

Reumaonderzoek en de ontwikkeling ervan met de jaren. Hij is er 

overigens de voorzitter van sinds 2009, het jaar waarin het Fonds even-

eens geassocieerd werd met de Koning Boudewijnstichting, een teken 

van erkenning en garantie voor kwaliteit. 

Onder zijn leiding en die van vorige voorzitters, hebben meer dan 100 
reumatologen en paramedici gespecialiseerd in reumatische aandoe-
ningen kunnen genieten van een wetenschappelijke prijs, een reisbeurs 
of financiële hulp voor de uitvoering van hun wetenschappelijk werk.  

Xavier Janssens heeft dit jaar beslist de fakkel door te geven en 

het voorzitterschap van het Fonds af te staan.  

In de volgende editie van onze nieuwsbrief zullen we niet nalaten u de 
opvolger van Xavier Janssens te presenteren voor het voorzitterschap 
van het Fonds.  

TOT ZIENS PROFESSOR XAVIER 
JANSSENS, MAAR NIET ‘ADIEU’!  

Is hij dan van plan met pensioen te 

gaan? Helemaal niet! Op het program-

ma staan: de ontwikkeling van een 

fonds voor wetenschappelijk onder-

zoek met als doel het verbeteren van 

de preventie, opvang, evaluatie en 

schadevergoeding van personen ge-

confronteerd met verkeersongevallen, 

werkongevallen of sportongevallen; 

wetenschappelijk onderzoek over 

betere verzekeringstarieven voor 

personen met een chronische reumati-

sche aandoening; het schrijven van 

een roman en de coördinatie van een 

boek over de architecturale en steden-

bouwkundige verwezenlijkingen van 

zijn grootvader, Amand Janssens, van 

wiens visionaire oeuvre de stad Gent 

heden ten dage nog steeds blijft genie-

ten. 

Ik zal dus het genoegen hebben om te 

blijven samenwerken met deze grote 

mijnheer in de toekomst en ik ben 

hierom heel blij, zoals de vele colle-

ga’s, paramedici en vrijwilligers 

die enthousiast gereageerd heb-

ben op zijn projecten en die hij hier-

om hartelijk bedankt. 

Dit alles zou niet mogelijk geweest zijn 

zonder de steun van zijn echtgenote, 

met wie hij verder zal blijven profite-

ren van zijn andere passies, zoals 

reizen, gastronomie en oenologie. Tot 

ziens dus, maar niet ‘adieu’, geachte 

professor, u die als motto heeft ‘Eerst 

dienen’ en die uw leven lang de daad 

bij het woord hebt gevoegd! 

 

Kunstkenner, verzamelt Xavier ge-

beeldhouwde handen,  symbolen van 

de reumatologie: 

Professeur 
Xavier 
Janssens, 
Président 
du FRSR  
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Professor 
Xavier 
Janssens, 
Voorzitter 
van het 
FWRO 

« Manus ».  
Brons door 
Edith 
Ronse—2014 



FWRO EN HAND IN 
HAND 

Het FWRO besloot om, vanaf Oktober 

2017, exclusief het logo van "Hand in 

Hand : Samen tegen Reuma" te gebrui-

ken voor de communicatie naar het grote 

publiek. "Hand in Hand" is een toegan-

kelijk en herkenbaar logo. Het vertegen-

woordigt reeds het FWRO via een Face-

book pagina, een Twitter account, en een 

website. Meer informatie hierover volgt in 

onze volgende nieuwsbrief.  

WENST U ONS FONDS TE STEUNEN EN DE LEVENSKWALITEIT 
VAN MENSEN MET REUMA HELPEN VERBETEREN? 

IK NODIG U UIT EEN GIFT TE DOEN OP ONZE REKENING BIJ DE KONING BOUDEWIJNSTICHTING: 

 

Verplichte vermelding: Gift Fonds FWRO***182/0590/00007**** 

IBAN: BE10-0000-0000-0404 

BIC: BPOTBEB1 

Adres: Koloniënstraat 56, 1000 Brussel 

Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.  

 

 

  AFSPRAAK OP 14 SEPTEMBER 2017 VOOR DE TOURNÉE GÉNÉREUSE IN LOUVAIN-LA-NEUVE! 

 

"Met een duo-erfenis helpt u een goed doel en laat u meer achter aan een erfgenaam." 

 

Gratis inkom en verplichte inschrijving via Testament.be vanaf 

eind juni 2017. 

 

   Plaats: Aula Magna, Louvain-la-Neuve 

 

 

FWRO/FRSR 
Winston Churchilllaan 11/30 

1180 Brussel 
 

Vragen?  
Aarzel niet om contact op te nemen 

met 
Catherine Bailleux 

 
0032 476 665 880 

Catherine@r-euma.be 

VOTRE LOGO 

 

 


