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Kinderhoofd met blootgelegde hersenen op sterk water, in Museum Vrolik, Amsterdam. Alleen heel kleine moleculen, zoals an-
tidepressiva, alcohol en morfine, kunnen door de bloedvaten heen de hersenen bereiken. Foto Joost van den Broek / de Volkskrant

R
ond onze hersenen ligt een
vestingmuur die nauwelijks
te nemen valt. De 600 kilome-
ter aan bloedvaten die door
het brein lopen, hebben een

celwandmet hele stevige hekwerken
die, anders dan in de rest van het li-
chaam, bijna ondoordringbaar zijn.
Dat is slim bedacht, want zo komen al-
leen de noodzakelijke stoffen binnen
enworden de uiterst gevoelige zenuw-
cellen beschermd tegen schadelijkma-
teriaal.
Maar diemuur heeft een nadeel: ook

medicijnen slagen er nauwelijks in om
tot de hersenen door te dringen. Dat is
een groot struikelblok bij de behande-
ling van aandoeningen die zich in het
hoofdmanifesteren, zoals hersentumo-
ren, de ziekte van Parkinson, stape-
lingsziekten enmultiple sclerose.
Vandaar dat wetenschappers al jaren

verwoede pogingen doen omdie zoge-
heten bloed-hersenbarrière te slechten.
Ze proberen er tijdelijke openingen in
temakenmet geluidsgolven, ze zoeken
naar stoffen die de hekwerken in de
bloedbaan tijdelijk uiteen laten gaan,
of ze verbouwenmedicijnen zo dat ze
misschien toch naar binnen kunnen
kruipen.
Aan al diemethoden zitten nadelen,

zegt Elga de Vries, hoogleraar neuro-
immunologie aan het Amsterdamse
VUmedisch centrum (VUmc), gespecia-
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Antikwakzalver Catherine de Jong
gaat deuk in een pakje boter slaan

Om indringers te weren zitten de bloedvaten
rond de hersenen potdicht. Ook medicijnen
dringen er niet doorheen. Met een piepklein
paard van Troje hopen medici ziekten als kanker
en MS toch te behandelen. Door Ellen de Visser

Via een
sluipweg
naar
het brein
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Gaillard vergelijkt demethode van zijn
bedrijf met het paard van Troje. Onder-
zoek bij dieren wijst uit dat het genees-
middel zo inderdaad de hersenen in te
smokkelen valt, en zich daar ver-
spreidt.
Om uit te zoeken of die truc ook bij

mensen werkt, is eenmaand geleden
begonnenmet een onderzoek bij veer-
tig patiëntenmet uitgezaaide kanker
in de hersenen. Het VUmc, het Leids
Universitair Medisch Centrum (LUMC)
en het Nederlands Kanker Instituut-An-
toni van Leeuwenhoek Ziekenhuis
(NKI-AvL) doen daaraanmee. In de bol-
letjes die de kankerpatiënten via een
infuus krijgen toegediend, zit een che-
momiddel dat in zijn eentje de barriè-
re amper kan passeren, verduidelijkt
Dieta Brandsma, neuroloog in het NKI-
AvL.
In de werkkamer van hun bedrijf

schetst Gaillard samenmet algemeen
directeurWillem vanWeperen op het
bord aan demuur hoe de vetbolletjes
hunwerk doen. In de hersenen zijn de
cellen van de bloedvatwanden aan el-
kaar gekit met speciale eiwitten. Alleen
heel kleinemoleculen lukt het om zich
door de voegen van die cellen te wrin-
gen. Antidepressiva slagen daar bij-
voorbeeld in, net als verdovendemid-
delen, alcohol enmorfine.

liseerd in de functie van de bloed-her-
senbarrière. Openingen in de barrière
zijn riskant omdat daar ook stoffen
doorheen glippen die niet in de herse-
nen horen. En verbouwdemedicijnen

zijnmogelijkminder effectief.
De beste oplossing lijkt het mislei-

den van de celmuren doormee te liften
met stofjes die wél worden doorgela-
ten. Het kleine Leidse biotechbedrijf

to-BBB heeft daarvoor een veelbeloven-
demethode ontwikkeld: medicijnen
worden verpakt in vetbolletjes met een
coating, die door de barrière heen kun-
nen. Wetenschappelijk directeur Pieter ! LEES VERDER OP PAGINA 2
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Een kuur tegen
kwakzalvers

INTERVIEW Catherine de Jong Bachbloesemtherapeuten,
darmspoelers, homeopaten met watertjes waarvan keer
op keer is aangetoond dat ze niet beter werken dan een
placebo. De nieuwe voorzitter van de Vereniging tegen
de Kwakzalverij lust ze rauw . ‘Als je met
lasertherapie stopt met roken, dan trek ik een
wenkbrauw op en feliciteer ik je.’
Tekst Maarten Keulemans Foto Joost van den Broek

Z
e had niets te doen
die avond, dus be-
sloot Catherine de
Jong, anesthesist
en de nieuwe voor-
zitter van de Ver-
eniging tegen de
Kwakzalverij, af te
reizen naar de Ve-
luwe, waar een de-
monstratie plaats-

vond. In de ‘biomagnetische resonan-
tie’ om precies te zijn, een nieuwe kuur
uit het schaduwrijk der alternatief ge-
nezenden. En daar zat ze dan.
‘Ik werd op een stoel gezet en kreeg

twee koperen staven vast te houden
die met dramatisch grote kruldraden
aan een apparaat waren verbonden. De
arts drukte een knopje in. Dat was het
therapieknopje. Ik zei: therapie, zou je
niet eerst een diagnose stellen? Maar
dat was niet nodig, zei hij. We doen ge-
woon de therapie, en kijken hoe het
past. Ja, dan zit je daar dusmet een
zaal vol genezers, die kennelijk op zoek
waren naar iets nieuws. Ze stelden
geen enkele kritische vraag. Slikten het
allemaal voor zoete koek. Verbijste-
rend.’

Is dat wat u drijft in uw kruistocht

tegen de kwakzalverij? Voorzitter van
de Vereniging tegen de Kwakzalverij
word je niet zonder er emotie bij te
voelen.
‘De emotie is dat ik er niet tegen kan
datmensen bedrogenwordenmet hun
gezondheid als argument. Iedereen is
gevoelig voor het argument: het is
goed voor de gezondheid. Of: het helpt
tegenmijn ziekte. Als je dan iets aan-
biedt wat niet werkt, iets wat absolute
flauwekul is, dan bedrieg je kwetsbare
mensen. Ja, daar word ik boos van.’

Ik zie het aan u.
‘Ik word daar pissig van. Nijdig om. Ik
ben dit vak ingestapt ommensen te
helpen. Goede geneeskundige zorg le-
veren. En als ik dan zie datmensen ge-
nept wordenmet nepbehandelingen…’

Je kunt ook zeggen: ach, laat ze. Wat is
er nou mis met die meneer of mevrouw
die naar de homeopaat of de acupunc-
turist gaat?
‘Ik snap heel goed datmensenmet hun
vragen naar een homeopaat of acu-
puncturist gaan. Ze willen een oplos-
sing, een behandelritueel. Maar wat
bied je ze?’

Tevredenheid misschien? In 2008 onder-

zocht de Radboud Universiteit 900 pa-
tiënten van acupuncturisten. Die gaven
de acupuncturisten het rapportcijfer
8,6. Als voornaamste reden gaf 57 pro-
cent op dat de behandeling had gehol-
pen.
‘Ja, wat gebeurt er bij zo’n behandelri-
tueel? Je krijgt aandacht van een vrien-
delijke dokter, en daarna ga je een half
uurtje plat, want er worden naalden in
je gestoken. Nu is voor veel mensen en
kwalen een half uurtje platliggen een
ontzettend goed idee. Een prachtig pla-
cebo-effect, maar die naalden voegen er
niets aan toe. In het blad Pain stond dit
voorjaar een groot overzichtsartikel:
we hebben nu dertig jaar onderzoek
gedaan, en als je je beperkt tot eerlijk
onderzoek van goede kwaliteit, dan
komt eruit dat acupunctuur domweg
niet beter werkt dan een nepmiddel,
een placebo.’

Misschien is dat wel de meerwaarde.
Volgens hoogleraar gezondheidspsycho-
logie Jozien Bensing moeten we het pla-
cebo-effect juist omarmen.
‘Dan ben je in feite aan het liegen. En
leugentjes om bestwil tegenmijn pa-
tiënt, dat kan ik niet. Ik ben anesthesio-
loog, ik heb alle soorten naalden in pa-
tiënten gestoken, en ik hebmijn pa-

tiënten altijd kunnen uitleggen wat het
nut daarvan was. Bij acupunctuurnaal-
den kan ik dat niet. Kijk, het placebo-ef-
fect is er, je mag er als arts ook best ge-
bruik vanmaken, maar wat je nietmag,
is liegen over een behandeling. Datzelf-
de geldt voor de homeopathie. Natuur-
lijk, het behandelritueel is er, maar de
bijsluiterinformatie zou zijn: u heeft
zojuist eenmiddel voorgeschreven ge-
kregen waar absoluut niets in zit, maar
dat kan helpen als u er sterk in gelooft.
Om dat aan de patiënt aan te bieden, is
mij temager.’

In 1979 besloot uw vereniging, die toen
al een eeuw bestond, zich vooral te
richten op alternatieve genezers. Sinds-
dien is het aantal mensen dat een alter-
natieve genezer bezoekt ruwweg ver-
dubbeld. Volgens het CBS bezoekt mo-
menteel zo’n 11 procent van alle men-
sen ieder jaar een alternatieve genezer.
‘Ja.’

Dan doet u als vereniging toch iets ver-
keerd.
‘Alternatieve genezers zijn uitstekende
verkopers en reclamemakers. En ze we-
tenmensen op hun gevoelige plek te
raken, hun gezondheid. Daartegenover
staat dat de informatievoorziening uit
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Verkouden

S
inds vorig weekend slik ik
tien pillen per dag. Volgens
de apotheker helpen ze bij

verkoudheid, maar daarmerk ik
vooralsnog niks van. Wellicht ben
ik slachtoffer van een bekend far-
maceutisch probleem. Medicijn-
onderzoekenmikken op de ge-
middelde patiënt. Als die baat bij
eenmiddel heeft, gaat het in de
verkoop. De apotheek is als een
kledingzaak die iedereenmaat M
verkoopt. Fijn voor velen, rot voor
de rest.
In The Wall Street Journal van

16 april 1999 viel voor het eerst de
term ‘personalizedmedicine’.
Het artikel beschrijft hoe farma-
ceutische bedrijven werken aan
medicijnen opmaat. Patiënten
zouden niet langer op goed geluk
het ene na het anderemiddel
hoeven te proberen. Binnen af-
zienbare tijd zouden behandelin-
gen naadloos inspelen op ieders
individuele genen.
Inmiddels is duidelijk hoe

moeilijk ziektes zich op genetisch
niveau laten begrijpen. Demees-
temedicijnen zijn nog steeds van
het kaliber One Size Fits All. Toch is
er hoop, blijkt uit de British Medi-
cal Journal van vorige week. On-
derzoekers van UMCUtrecht ana-
lyseerden het effect van een cho-
lesterolverlager op hart- en vaat-
ziekten. Ze keken niet alleen naar
de gemiddelde uitkomst van de
klinische proef, maar spitten
diep in de gegevens van de indivi-
duele proefpersonen. Wat was
hun leeftijd? Hun gewicht? Hun
medische familiegeschiedenis?
Dankzij deze statistische verfij-

ning kunnen artsen voortaan be-
ter inschatten welke patiënten
echt gebaat zijn bij de bewuste
cholesterolverlager.
Veelgehoorde kritiek op dit

soortmaatwerk is dat het inge-
wikkeld en duur zou zijn. Als me-
dicijn A werkt bij 70 procent, geef
dan gewoonmedicijn A. Kijken
we daarna wel weer wat wemet
die overige 30 procent lastpak-
ken doen.
Toen ik nog niet verkouden

was, dacht ik er net zo over. Maar
nu, met een kop vol snot en een
mond vol waardeloze pillen, ben
ik radicaal van standpunt veran-
derd. Elke poging de patiënt als
individu te zien, nies ik van harte
toe.
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D
e cellen zelf hebben ook verdedi-
gingsmechanismen. Zo beschik-
ken ze over pompjes om onwel-

gevallige stoffen weer naar buiten te
werken. Essentiële stoffen, zoals gluco-
se en zuurstof, komen binnen via een
soort draaideur. Vangarmen grijpen de
stoffen vast en transporteren ze naar de
andere kant van de cel waar ze weer
worden losgelaten, het brein in.
De Leidse techniekmaakt gebruik van

die vangarmen. Demedicijnenworden
verstopt in bolletjes van vet dat ook in
het lichaam voorkomt. Daar zitten
staartjes aan, diemaken dat de vetbolle-
tjes niet aan de bloedvatwand blijven
klevenmaar in de bloedbaan blijven cir-
culeren. Aan de uiteinden van die staart-
jes zijnmoleculen glutathion bevestigd,
een anti-oxidant dat hersenen nodig
hebben. De vangarmen herkennen het
glutathion, pakken de bolletjesmet in-
houd vast en transporteren die door de
celwand heen naar de hersenen (zie
graphic op pagina 1).

To-BBB is wereldwijd het tweede be-
drijf dat zo’n afleveringstechniek voor
de hersenen bij mensen test, zegt Van
Weperen. Het Canadese Angiochem be-
studeert een techniek waarbij aan een
chemomiddel een klein eiwit is gekop-
peld, dat wordt onderscheiden door de
vangarmen. Zo trekt dat eiwit het ge-
neesmiddel de hersenen in.
Nadeel van diemethode is dat voor

elkmedicijn een aparte koppelingmoet
worden gemaakt, zegt hoogleraar De
Vries. ‘Dat lukt niet altijd, en bovendien
mag hetmolecuul niet te groot wor-
den.’ Voordeel van de vetbollen is dat er
allerleimedicijnen in kunnenworden
gestopt, zegt ze. Dat kan gunstig zijn
voor de behandeling van veel ziekten.
De Vries ziet bijvoorbeeldmogelijk-

heden voor een betere behandeling
vanmultiple sclerose. Bij die ziekte
raakt de bloed-hersenbarrière bescha-
digd, waardoor ontstekingscellen in de
hersenen belanden en daar schade aan-
richten. Bekeken wordt of in bolletjes
verpakte ontstekingsremmers de ont-
stekingen in de hersenen kunnen rem-

men. To-BBB werkt al samenmetmeer
dan tien farmaceuten, zegt VanWepe-
ren. ‘Zij leveren geneesmiddelen, wij
verpakken ze en daarna testen zij die
combinatie in hun ziektemodellen.’
Eén vraagmoet voor ieder genees-

middel opnieuwworden beantwoord,
erkent Gaillard: als demedicijnen een-
maal door de barrière heen zijn, lukt

het dan ook om ze voldoende op de
plek van bestemming te krijgen en
doen ze daar hunwerk? Het patiënten-
onderzoek kan duidelijkmaken of de
technologie bij kanker werkt. Neuro-
loog Brandsma van het Antoni van
Leeuwenhoek Ziekenhuis legt uit dat
bij een groep patiëntenmet verschil-
lende hersentumorenwordt bekeken

wat de juiste dosis is van de bolletjes
met chemomiddel. Daarna worden tien
borstkankerpatiëntenmet uitzaaiin-
gen in de hersenenmet die dosis be-
handeld. ‘Van het gebruikte chemo-
middel is bekend dat borstkanker er
gevoelig voor is. Het komt alleenmoei-
lijk in de hersenen.’
De tien vrouwen krijgen elke drie we-

ken een infuus en iedere zes weken
wordt op een hersenscan bekeken of de
tumor reageert. ‘Zo ontstaat een eerste
indruk van de effectiviteit van hetmid-
del’, zegt Brandsma. Als de Leidseme-
thodewerkt, is dat ‘een hele elegante
manier’ ommedicijnen in de hersenen
te krijgen,meent ze. De barrière blijft
intact en laat alleen de vetbolletjes door.
Het is wel van belang, benadrukt ze,

om te controleren of het chemomiddel
de gezonde cellen in het brein niet te
veel aantast. Daaromwordt in de gaten
gehouden of bijvoorbeeld de geheugen-
functie van patiënten niet verandert.
‘De bloed-hersenbarrière kan soms ont-
zettend lastig zijn’, zegt Brandsma,
‘maar toch zit die daar niet voor niets.’

Het is de vraag of medicijnen in het brein werken

Ontstekingsremmers zouden kunnen
helpen bij MS. Foto Joost van den Broek
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De barrière in de
hersenen zit er
niet voor niets


