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Nieuwe ‘hielprik’
spoort veel zeld-
zameziektenop
Eennieuwebloedtest vanhet
UMCUtrecht kanhonderden
zeldzameziekten tegelijk aanto-
nen.Dat levert veel tijdwinst bij de
behandeling vankinderen, enkan
het verschil betekenen tussenwel
of niet genezen.De test kan far-
maceutischebedrijvenhelpenbij
medicijnontwikkeling.Nuwor-
den veel stofwisselingsziekten,
eenbelangrijkedoodsoorzaakbij
kinderen, pas laat herkend.Hoog-
leraarClara vanKarnebeeknoemt
de test eengamechanger.
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Nieuwe ‘hielprik’ kan
honderdenzeldzame
ziektenaantonen
Jan Fred vanWijnen
Amsterdam

Eennieuwebloedtest vanhet
UMCUtrechtkanhonderdenzeld-
zameziekten tegelijk aantonen.
Dat levert veel tijdwinstbij debe-
handeling vankinderenenkan
het verschil betekenen tussenwel
ofniet genezen.

Detestkanfarmaceutischebedrij-
venhelpenbijmedicijnontwikke-
ling. Clara van Karnebeek, hoog-
leraarstofwisselingsziekteninhet
Nijmeegse Radboudumc, noemt
de test een gamechanger.Nuwor-
denveelstofwisselingsziekten,die
eenbelangrijkedoodsoorzaakzijn
bij kinderen, pas laat herkend. Ze
hebbendanalonherstelbarescha-
deaangericht.Artsenkennentien-
duizendNederlandse patiënten,
maar mogelijk zijn er veel meer,
aldus VanKarnebeek, doordat de
ziektennietwordenherkend.
Arts en onderzoeker Hanneke

Haijes, die dezemaand is gepro-
moveerdopdetest,ziethetalsaan-
vulling op de ‘hielprik’. Daarmee
worden pasgeboren baby’s stan-
daard getest op bijna 30 aangebo-
renziekten.Metdenieuwetestme-
thodekunnennu119verschillende
ziektenwordenaangetoond,maar
inprincipe isde test geschikt voor
1400 ziekten, aldusHaijes.

Metdetestkaneeneindkomen
aanhet langduriguitproberenvan
medicijnen,waarbijhetsomsjaren
duurtvoordatduidelijk isofeenge-
neesmiddelwerkt. ‘Veelstofwisse-
lingsziektenbeginnenmetsubtiele
symptomen’, zegt VanKarnebeek
vanhetRadboudumc.
‘Daardoor kan het lang duren

voordat een arts aan een bepaal-
de ziektedenkt. Ishet ziektebeeld
eenmaalduidelijk,danishetbijna
altijd te laatenzijndehersenenof
andereorganenal verwoest.’

Vroege diagnose is ook belang-

rijkvoorfarmaceuten. ‘Zokunnen
wekinderenontdekkendienogop
tijd behandeld kunnenworden’,
zegt Sander van Deventer, chief
scientific officer bij Uniqure, een
Amsterdams biotechbedrijf met
beursnotering in de Verenigde
Staten. ‘Nuworden zemeestal bij
toeval ontdekt.’ Een belangrijke
groep patiënten is volgens hem
de verstandelijk beperkte kinde-
ren, bij wie de hersenen zich vaak
slechtontwikkelendooreenaange-
boren stofwisselingsziekte.

Depraktijkbijhetopsporenvan
eenstofwisselingsziekte isnutijd-
rovend.Pasbijhetvermoedenvan
een ziekte worden bloed, urine of
hersenvocht onderzocht. Het la-
boratorium zoekt dan op verzoek
vandeartsnaar enkele stoffen, de
zogeheten biomarkers, die altijd
voorkomenbij zo’nziekte.Beken-
de voorbeelden zijn taaislijmziek-
te, die longen en darmen aantast,
en de hersenziekten PKU enALD.
Het isnietalleeneentragemanier
omdiagnoses te stellen,hetduurt
ookte langomgeneesmiddelente
kunnenmaken.
‘Als jemedicijnenwilt ontwik-

kelen’, zegtVanDeventer vanUni-
qure, ‘hebjebiomarkersnodigdie
jeheelsnelvertellenofzegaanwer-
ken.Wantals je te laatbent,kunje
nietmeer genezen. Bij demeeste
ziekten gaat het niet om één bio-
marker, maar om een hele reeks
stofjes die ontstaan bij de stof-
wisseling. Daarom is het belang-
rijkdat jeheel veel stoffen tegelijk
kunt aantonen.’

HetUMCUtrechtdraaitdegang-
baretestmethodeom.Erwordtniet
naar biomarkers gezocht als er
een vermoeden is van een bepaal-
de ziekte,maarhetbloedwordt in
éénkeer getest opheel veelmoge-
lijke ziekten.

‘Wijwildendediagnoseversnel-
len’, zegtHaijes. ‘Normaalzouden
wedatdoenmetmachinelearning,
een computertechniek. Dan zoe-
kenwe patronen in hetmateriaal
van patiënten.Maar bij zeldzame
ziekten kan dat niet. Er is te wei-
nigmateriaal.Daaromhebbenwe
computeranalysestoegepastopde
medische literatuur over alle bio-
markersvanzeldzameziekten.En
datheeftgeleidtoteenbetrouwba-
re testmethode.’

‘Zo kunnen we
kinderen ontdekken
die nog op tijd
behandeld
kunnen worden’
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