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Het land is te klein 
Prof. dr. H. Timmerman
Juryvoorzitter, Emeritus Hoogleraar Farmacochemie
Vrije Universiteit Amsterdam

Jezelf in vrijheid ontwikkelen
Sinds 1991 is hij hoogleraar Farmacotherapie aan de Rijksuniversiteit, en in
2000 trad hij toe tot de jury van de Galenus Geneesmiddelenprijs. Prof. dr.
Koos Brouwer kijkt terug op de weg die hij heeft afgelegd. “Die mucopro-
tectieve eigenschappen van bismut, dat was onzin. Wisten wij veel dat er
zoiets als Helicobacter pylori bestond.”

De Galenusprijs 2004

Samenstelling jury Galenusprijs

Reglement Galenusprijs

Galenus Researchprijs
De Nederlandse Galenus Researchprijs bekroont een jonge onderzoeker die
baanbrekend werk heeft verricht op het gebied van de fundamentele of de
klinische farmacologie. Drie ijzersterke kandidaten werden dit jaar door hun
afdelingshoofd of vakgenoten voorgedragen.

Galenus Geneesmiddelenprijs

Aldurazyme®: hogere levenskwaliteit voor kinderen met MPS I

Ezetrol®: dyslipidemie, een cardiovasculaire risicofactor

Forsteo®: nieuwe behandeling voor patiënten met ernstige osteoporose

Fuzeon®: eerste middel van nieuwe klasse HIV-remmers

Humira®: een nieuw begin voor mensen met reumatoïde artritis

Lantus®: de eerste 24 uur werkende insuline met voorspelbare werking 

Neulasta®: een krachtige, eenvoudige bescherming tegen chemotherapie-
geïnduceerde neutropenie

Tracleer®: nieuwe ERA voor behandeling van pulmonale arteriële hypertensie
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Deze special kwam mede tot stand met medewer-
king van de farmaceutische bedrijven, die inhoude-
lijk verantwoordelijk zijn voor hun specifieke pagina.

Patient Care is een blad dat grotendeels bestaat uit
bijdragen van praktiserende artsen. Noch de kern-
redactie, de wetenschappelijke redactie en de uitge-
ver van Patient Care, noch het bedrijf dat deze uit-
gave financieel mogelijk maakt, kunnen aansprake-
lijk worden gesteld voor de meningen en bewerin-
gen in deze editie. Voor de meningen en bewerin-
gen die deel uitmaken van gesigneerde artikelen
zijn alleen de vermelde auteurs en commentatoren
verantwoordelijk. In (artikelen op basis van) vraag-
gesprekken is de geïnterviewde verantwoordelijk
voor zijn uitingen. De verantwoordelijkheid voor de
inhoud van de advertenties en mededelingen met
een commercieel karakter ligt bij de adverteerder.
Artsen die informatie uit de artikelen in praktijk
brengen, worden geacht vooraf de juistheid ervan
te hebben gecontroleerd. De aansprakelijkheid
voor medische handelingen die voortspruiten uit
de toepassing van correcte of 
foutieve informatie berust geheel bij de arts die
deze handeling verricht.
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I eder mens streeft naar een optimale
gezondheid: “Als je maar gezond bent.”
Om gezond te blijven is er behoefte aan

goed voedsel en aan middelen die ziek wor-
den moeten voorkomen, of – als er toch
sprake is van een ziekte – de gezondheid
moeten herstellen of de gevolgen van de
ziekte op zijn minst dragelijk moeten maken.

Gezondheid en ziekte, voedsel en medica-
menten. Als er onvoldoende voedsel is, zoals
dat in sommige delen van de wereld voor-
komt, komt het volk gemakkelijk in opstand.
Niet zelden heeft voedselgebrek zelfs regel-
recht tot een oorlog gevoerd. Het betreffende
land was dan letterlijk te klein en uitbreiding
van het gebied was het belangrijkste doel van
zulke oorlogen. In Nederland was er rond
1920 nog een echt oproer: het aardappelen-
oproer op de zogenaamde Amsterdamse eilan-
den. Tegenwoordig is voedselgebrek in onze
streken vrijwel niet meer bestaanbaar. Alleen
in zeer bijzondere omstandigheden kan het
toch nog voorkomen – de laatste keer was
gedurende de verschrikkelijke hongerwinter
tegen het einde  van de Tweede Wereldoorlog.

Rollatoropstand
Heel anders is de houding van de bevolking
ten aanzien van ziekten en geneesmiddelen of
andere benaderingen in de gezondheidszorg.
Hier lijkt de samenleving vaak nogal passief
te blijven, tenzij het om zeer speciale groepen
van de bevolking gaat. Een goed voorbeeld
vormen de eerste aidspatiënten in de westerse
wereld. Deze zeer mondige groep ging letter-
lijk de straat op om geneesmiddelen tegen hun
ziekte op te eisen. En toen enige tijd geleden
de orale contraceptiva in ons land uit het zie-
kenfondspakket zouden worden genomen,
was er weer een zeer mondige groep die pro-
testeerde – en de uitvoering van de overheids-
plannen wist te voorkomen.

Soms wordt er vanuit de samenleving toch
zeer alert gereageerd bij minder uitzonderlij-

ke omstandigheden. Toen zeer onlangs de
gedachte werd geopperd de rollator, het
bekende hulpmiddel voor met name ouderen
die niet meer zo goed ter been zijn, uit de ver-
zekeringspakketten te halen, leek ons land
binnen de kortste keren echt te klein te zijn.
En dat terwijl er nogal wat argumenten zijn
aan te voeren ten faveure van de gedachte.
Een rollator is eigenlijk een soort vervoermid-
del voor mensen die zich zonder hulpmiddel
nog maar slecht kunnen verplaatsen. Maar de
betrokkenen beschikten toen ze nog geheel
valide waren waarschijnlijk over een auto of
ten minste een fiets. Die vervoermiddelen zijn
voor hen overbodig geworden; het ‘voordeel’
dat met de verkoop van deze bezittingen
wordt verkregen, lijkt ruim voldoende om een
rollator aan te schaffen. Bovendien, er zijn
nog wel enkele middelen op te noemen die de
‘ouder wordende mens’ nodig heeft en die
ook niet zijn opgenomen in verzekeringspak-
ketten. Een goede leesbril zal nauwelijks
goedkoper zijn dan een rollator, en toch wor-
den leesbrillen zonder gemopper uit eigen zak
betaald. Desondanks had de rollatoropstand
succes: het ding blijft in het pakket. Politici
branden zich niet graag aan inpopulaire maat-
regelen die niet al te veel opleveren.

Nieuwe medicatie 
ondergewaardeerd
Het is in het licht van de gebeurtenissen rond
de rollator hoogst opvallend dat er vanuit de
samenleving zo weinig belangstelling is voor
de verkrijgbaarheid – vergoeding door de ver-
zekering – van geneesmiddelen. Het heeft er
de schijn van dat het vaak vrijwel onbekend is
welke voordelen bepaalde nieuwe geneesmid-
delen hebben boven de bestaande medicijnen.
We hoeven daarbij niet uitsluitend te denken
aan nieuwe geneesmiddelen op basis van nieu-
we stoffen, het kan ook gaan om verbeterde
toedieningsvormen van bestaande medicijnen.
Laten we eens enkele voorbeelden noemen.
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• Het antiastmamiddel Qvar biedt door een
verbeterde farmaceutische vorm belangrijke
voordelen. Ondanks die voordelen werd het
aanvankelijk niet geheel vergoed.
• Het middel Forsteo, dat geïndiceerd is voor
de behandeling van osteoporose bij post-
menopauzale vrouwen, wordt in ons land in
het geheel niet vergoed – elders in Europa
wel.

En zo zijn er nog wel een flink aantal
voorbeelden te noemen. Toch lijken de
patiënten te zwijgen en de producenten (de
farma-industie) en de overheid (die over de
vergoeding beslist) blijven krakelen. En als er
twee kijven...

Overheid en industrie beide aan zet 
De overheid schiet tekort omdat ze patiënten
niet in staat stelt de beste medicijnen te krij-
gen. Ja, ze moet de kosten in de hand houden,
eigenlijk weer onder controle zien te krijgen.
Maar kiest ze de beste oplossing? Zijn er geen
andere maatregelen mogelijk? Men zou bij-
voorbeeld de prijzen eens kunnen aanpakken
van geneesmiddelen die een reuzenomzet in
het aantal recepten bereiken en toch voor
dezelfde prijs verkocht blijven worden. Het
systeem dat nu gehanteerd wordt, maakt de
rijken rijker en frustreert de innovatiedrang
bij de industrie. De situatie zou een aardig
onderwerp van discussie kunnen zijn voor het
veelbesproken Innovatieplatform van onze
minister-president.

En gaat de industrie vrijuit? Zeker niet. Er
zijn geneesmiddelen waarvoor prijzen wor-
den gevraagd die niet goed verdedigbaar zijn;
denk bijvoorbeeld aan de hierboven genoem-
de megaproducten. Ook valt er wel wat af te
dingen op de manier waarop de industrie de
gemiddelde kostprijs van een nieuw genees-
middel berekent. Bovendien klinkt de klaag-
zang dat, bij de stijgende prijs per nieuw pro-
duct, steeds minder nieuwe geneesmiddelen
de markt bereiken enigszins vals. De totale
omzet van de industrie blijft immers wel stij-

gen. Minder nieuwe producten bij een stij-
gende omzet: dat lijkt tot betere marges te
moeten leiden.

Praten helpt
Was het nu maar zo dat het ook hier gold dat
de twee vechtersbazen de derde partij – de
gebruiker van het geneesmiddel – met het
been lieten gaan, maar dat is helaas niet zo;
men blijft kijven. In een fraaie cartoon liet de
grootmeester van het genre, Peter van
Straaten, enige jaren geleden twee heren ‘in
krijtjesstreep’ tegen elkaar zeggen: “Denk je
dat het zin heeft om met ze te praten in plaats
van te onderhandelen?” Dat zou een goede
raad kunnen zijn aan elk van de twee partijen
in de discussie over de vergoeding van
geneesmiddelen.

Het zou ook geen kwaad kunnen ‘de maat-
schappij’ er eens bij te betrekken. Want waar-
om wel zo’n heftige reactie naar aanleiding
van zinvolle ideeën over zoiets als een rolla-
tor, maar niet als het gaat over geneesmidde-
len, met name geneesmiddelen die de kwali-
teit van het leven enorm kunnen verhogen? Is
de industrie niet in staat de publieke opinie te
beïnvloeden? Of wordt de industrie gewoon-
weg niet (meer) vertrouwd? Hier ligt een
mooie taak voor de bedrijven: ze zouden een
gedeelte van het marketingbudget kunnen
inzetten om het vertrouwen te verbeteren.

Gebrek aan innovatie
Binnenkort wordt de winnaar van de
Nederlandse Galenus Geneesmiddelenprijs
2004 bekendgemaakt. De laureaat zal – dat
schrijft het reglement voor – een middel zijn
dat volgens de jury het meest innovatieve
en/of betekenisvolle is van alle producten die
in het voorafgaande jaar in Nederland 
zijn geregistreerd. Innovatief en/of betekenis-
vol: of het voor vergoeding in aanmerking
komt blijft de vraag, een moeilijk te verteren
zaak.

Het zal overigens wel weer een niet-
Nederlands product zijn. De innovatieve
kracht van de Nederlandse farmaceutische
industrie is immers qua omvang niet groot. Er
wordt helaas weinig aandacht besteed aan het
bijna geheel verdwijnen van de farma-
research uit ons land. Brocades, ACF,
Mycofarm, ze zijn er niet meer. “Ach”, wordt
dan gezegd, “wat maakt dat nou uit, we
importeren wel.” Vergeten wordt dat voor een
optimale gezondheidszorg in een bepaalde
regio (ik vermijd het woord land maar) de
aanwezigheid van wetenschappelijke instel-
lingen cruciaal is: de academische ziekenhui-
zen, faculteiten, instituten, en de ‘lokale’
farma-industrie. Jawel, het onderzoek in ons
land op de terreinen van geneeskunde en far-
maceutische wetenschappen is van hoog
niveau, nog steeds. Zo zal ook vast weer een
zeer goede jonge onderzoeker met de
Nederlandse Galenus Researchprijs worden
bekroond. Maar de vraag dringt toch op of dit
type onderzoek kan blijven floreren in een
regio waar de innoverende farmaceutische
industrie aan het verdwijnen is. Dat is geen
retorische vraag, het gaat om een serieus pro-
bleem, een probleem dat al dringend is voor
Nederland en dat lijkt te gaan worden voor
Europa. Het lijkt erop dat ons land te klein is
geworden voor de innovatieve (farmaceuti-
sche) industrie. Zonder een innoverende
industrie zal het academisch onderzoek op het
betreffende terrein langzaam maar zeker ver-
dwijnen. En dat heeft in ons geval invloed op
de gezondheidszorg.

Er is goede reden de partijen waarover het
hier gaat aan te raden in positieve zin in te
gaan op de vraag die Peter van Straaten stelt:
zouden jullie nou echt niet eens gaan praten
in plaats van te onderhandelen?
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Professor J.R.B.J. Brouwers (Sneek 1944):
“Als het vroor hadden we vrij. Op mijn
ouderwetse Friese schaatsen deed ik mee aan
de Spannenburgtocht. Na tien van de tachtig
kilometer lagen mijn hakken open maar ik
ging dóór. Op mijn veertiende zat ik met de
tweede ploeg van TGP bij de top van het
Nederlandse turnen. Dat kwam door een
leraar wiens liefde voor het turnen aansteke-
lijk was. Mijn hele leven lang heeft het
enthousiasme van leraren en professoren
mijn pad uitgelegd en mijn keuzes bepaald.”

Koude oorlog
Koos ging Farmaceutische wetenschappen
studeren in Groningen. Professor Tekke
Huizinga, een ziekenhuisapotheker die
doceerde in een laboratoriumjas, gaf zijn col-
lege om acht uur ’s ochtends. “Een geweldige
man! We waren altijd stipt op tijd, ook als we
tot drie uur ’s nachts waren doorgezakt. Het
was de eerste keer na alle chemie dat we over
patiënten hoorden praten.”

Koos Brouwers en zijn beste vriend
Gerard Bolhuis waren de eerste studenten die
onderzoek deden bij Huizinga. “We mochten
letterlijk álles, konden bij iedereen binnenlo-
pen en in alle boeken snuffelen. We hadden
meer vrijheden dan de stafleden!” Hun onder-
zoek ging over de ontwikkeling van parente-
rale voeding voor kinderen en neonati. Tot die
tijd bestond dergelijke voeding uit eiwit-

hydrolysaten. “Wij ontwikkelden voeding op
basis van zuivere aminozuren. We konden dat
doen omdat er in het lab apparaten stonden
waarmee we het aminozuurgehalte konden
monitoren.” Het waren de jaren ’68-’69,
waarin de politiek het studentenleven beheer-
ste. “Onze receptuur haalden we uit Rostock
in Oost-Duitsland, iets wat in volle koudeoor-
logstijd allesbehalve voor de hand lag.”

Zelfs een briljant student als Brouwers
botste wel eens op een hindernis. “Een nare
herinnering is het mondelinge tentamen bij
onze mentor Huizinga. Ik had een off-day en
hij bleef maar doorvragen over moedermelk.
Ik was gezakt voor farmacotherapie, het vak
waarin ik hoogleraar zou worden!” Later in de
opleiding werd Koos student-assistent bij pro-
fessor Frederik van Os, een autorititeit op het
gebied van de extractie van geneesmiddelen
uit planten. “Ik begeleidde lagerejaarsstuden-
ten en was daarnaast parttime leraar scheikun-
de aan het HBS in Sneek. Ik las ook veel boe-
ken, vooral over filosofie. Studeren is jezelf in
vrijheid ontwikkelen.”

Bloed, zweet en tranen
“Na mijn studie moest ik onder de wapenen.
Omdat ik apotheker was en officier kon ik iets
leuks regelen. Ik ging aan de slag bij profes-
sor Van Loghum in het Centraal Laboratorium
van de Bloedtransfusiedienst. Dat het CLB
niets met het leger van doen had, was een
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Toen Koos vijf was, viel hij van de boot. Hij ging helemaal onder de kiel
door en kwam aan de andere kant weer naar boven. “Mijn korte leven
trok aan me voorbij als een film. Mijn ouders zagen wit van angst maar
ik was helemaal niet bang.” Vijfenvijftig jaar later is de film van Koos
Brouwers’ leven gelukkig heel wat langer. Op 15 april was hij in Utrecht
voor het beraad van de Galenusprijs. Een hoogleraar farmacotherapie
over zijn leven en zijn werk.

Professor Koos Brouwers: “Het enthousiasme van
leraren en professoren heeft mijn pad uitgelegd
en mijn keuzes bepaald.”



goed bewaard geheim. Ze hadden wel mach-
tig veel apparaten en andere faciliteiten voor
wetenschappelijk onderzoek. Ook in 1971
was het al een topinstituut, dat werkte in een
uitgesproken internationale omgeving. Ik
leerde er bloedcomponenten isoleren, bewer-
ken en gebruiken in dierexperimenten.” Hij
glimlacht bij de herinnering aan zijn vuur-
proef op het lab. “Van Loghum had me op een
project over complementfactor II gezet. Toen
ik er zo’n twee weken mee bezig was, zou er
een groep wetenschappers uit Hongarije op
bezoek komen. De avond voordien zocht Van
Loghum me op en vroeg me om mijn vorde-
ringen te presenteren aan de bezoekers. De
hele nacht lang nam ik de literatuur door en
maakte met de hand transparanten. Ik denk
dat ik nooit zoveel heb gelezen over mijn vak-
gebied als die ene nacht!”

Straathoekwerker
“Na mijn legerdienst kreeg ik een baan in de
Lutherse Diaconessen Inrichting in
Amsterdam. Mijn kamer keek uit over het
Vondelpark, waar de flowerpower hoogtij
vierde. Ik combineerde het werk met een
opleiding tot ziekenhuisapotheker in het
Wilhelmina Gasthuis. Eindelijk kon ik mijn
vrouw en kinderen laten overkomen uit
Groningen. We betrokken een huis in Hoorn,
dicht bij Amsterdam en toch ook weer een
beetje in Friesland.”

In het Wilhelmina werkte Koos Brouwers
onder Piet Kamp. “Een heerlijk gezellige man!
Het werk zelf was een uitdaging. We screen-
den lichaamsvochten op drugs. Om de midde-
len te kunnen opsporen, moesten we er zelf
een voorraad van hebben. We hadden Koos
Zwart ingehuurd, die via street corner work
contact had met de dealers. Al meteen ontdek-
ten we waarom er in Amsterdam zoveel pro-
blemen waren met heroïne. Chinese dealers
bleken deze te versnijden met strychnine, om
bij het roken van heroïne ademhalingsdepres-
sie te vermijden. De Nederlands junks, die het
mengsel niet rookten maar inspoten, kregen er
strekkrampen van!”

De maag beschermen
Ondertussen werkte hij aan een proefschrift
over de behandeling van gastro-intestinale
ulcera. “In die tijd waren er geen middelen
waarmee de zuursecretie kon worden geremd.
Samen met de hoogleraren Tytgat en Clopper
ontwikkelde ik een manier om de pH van de
maaginhoud in vivo te monitoren. Daarmee
onderzocht ik het effect van de bestaande
middelen.” Brouwers maakte met zijn onder-
zoek niet alleen vrienden. “Ik had ontdekt dat
het recept voor een antacidum uit de
Nederlandse farmacopee volstrekt waarde-
loos was. Mijn artikel daarover voor het
Pharmaceutisch Weekblad geraakte maar met
grote moeite langs het leescomité.” Zelf had
hij ondertussen een werkzaam preparaat ont-
wikkeld, dat onder de naam Antagel® nog
steeds in gebruik is. Ook de aanbevelingen in
zijn proefschrift, “Fysiologie en farmaco-
therapie van peptische afwijkingen”, zijn nog

steeds actueel. “Ik brak een lans voor het
gebruik van bismutsubcitraat, dat anno 2004
nog steeds een plaats heeft in de quadrupel-
eradicatiebehandeling. Alleen hadden wij in
die tijd niet het flauwste vermoeden van het
bestaan van Helicobacter pylori. Zoals alle
zware metalen is bismut bacteriostatisch! Van
de stukken in mijn proefschrift over de veron-
derstelde ‘mucoprotectieve effecten’ blijft
tegenwoordig dan ook geen spaander meer
heel.”

Veeleisend
In 1991 werd Brouwers aangesteld tot bijzon-
der hoogleraar Ziekenhuisfarmacie aan de
Rijksuniversiteit Groningen. Elf jaar later
werd hij gewoon hoogleraar Farmacotherapie.
Daarnaast bleef hij actief als ziekenhuis-
apotheker in Heerenveen en Leeuwarden. “Ik
werk op drie locaties, zo blijft de band met de
praktijk bestaan. Ik ben trouwens de enige
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“Die mucoprotectieve eigenschappen van bismut, dat was onzin. Wisten wij veel dat er zoiets als
Helicobacter pylori bestond…”



hoogleraar in onze faculteit die nog als zie-
kenhuisapotheker werkt! Dat kan niet zonder
vaste dagen en een ijzersterke discipline. En
natuurlijk vraagt het bewaken van mijn vrije
tijd constant grote inspanningen.” Zijn
gezicht betrekt. “Toen onze oudste zoon der-
tien was, nam ik hem mee naar Chicago. Hij
moest er zelf zijn weg zoeken terwijl ik deel-
nam aan een farmacologiecongres. Toen ik op
een dag een opmerking maakte over zijn cola-
consumptie, kreeg ik lik op stuk. Nu ik zestig
word, besef ik dat mijn gezin de last heeft
moeten dragen van mijn veeleisende beroeps-
leven”, zegt professor Brouwers.

Sinds vier jaar maakt de Groningse hoog-
leraar Farmacotherapie deel uit van de jury
van de Galenusprijs. In de doelstellingen van
de prijs kan hij zich volledig vinden. “De far-
maceutische industrie wordt in de media vaak
behoorlijk in het hoekje gedrumd. Het zijn
heus niet allemaal doetjes maar er is echt te
weinig oog is voor het positieve dat ze doen.
Echte innovatie wordt nog te weinig gewaar-
deerd. Dankzij de Galenusprijs kunnen we de
samenleving duidelijk maken dat onderzoek
en ontwikkeling in de farmacologie niet
alleen me-too-producten opleveren.”

Brouwers is zich terdege bewust van de
beperkingen van een prijs voor een innovatief
product. “Soms wordt een veelbelovend middel
na een tijd teruggetrokken omdat bij gebruik in
de praktijk ernstige tekortkomingen zijn ont-
dekt. Dergelijke ontwikkelingen zijn onmoge-
lijk te voorzien in de fase van het klinisch
onderzoek.” De media spelen daarin niet altijd
een nette rol, vindt hij: “Toen er sprake was van
een geringe dosis kwikbevattende conserveer-
middelen in bepaalde vaccins, mondde dat uit
in een echte hetze. Het gevolg was dat ontelba-
re ouders hun kinderen niet meer lieten vacci-
neren. Hoeveel nodeloos leed en verloren 
mensenlevens brengt dat niet mee!”

Storm lopen voor de Researchprijs
Ook de Researchprijs is een prima initiatief.
Brouwers maakt zich echter geen illusies:

sinds zijn studententijd is het landschap
ingrijpend veranderd. “Vroeger gingen alleen
de beste studenten naar de universiteit, tegen-
woordig ook de middenmoot. Dat betekent
voor velen harder werken dan vroeger, en met
minder motivatie. Maar er zijn nog andere
zaken in het geding. Wie op zijn zestiende een
zaak begint, kan op zijn dertigste al binnen
zijn. Mensen die een academische loopbaan
ambiëren, hebben op die leeftijd misschien
net hun proefschrift klaar. Je moet dus extra
gemotiveerd zijn om onderzoekswerk te doen.
We zien een constante instroom van getalen-
teerde wetenschappers uit India, China en
Latijns-Amerika. Het zijn briljante jonge
mensen die in géén tijd onze taal spreken.
Terwijl het aantal onderzoekers van
Nederlands bodem gestaag afneemt.” Dat
hoeft overigens geen beletsel te betekenen
voor deelname aan de Galenus Reseachprijs.
“Er zijn zoveel talentvolle jonge onderzoe-
kers die onze erkenning verdienen. Het is dan

ook een raadsel waarom het aantal kandidatu-
ren meestal beperkt is. “Het ligt aan onze te
grote bescheidenheid, denk ik. In de VS zou
het storm lopen voor zo’n prijs. Elke jonge
farmacoloog zou van deelname aan de
Galenusprijs een erezaak van moeten maken”,
vindt Koos Brouwers. 

Jan M.L. Bosmans,
medisch-wetenschappelijk publicist
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Interview

“Een hetze in de media loopt uit in onnodig leed en verloren mensenlevens.” 
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Samenstelling jury Galenusprijs
Professor dr. H. Timmerman
Juryvoorzitter, Emeritus Hoogleraar Farmacochemie
Vrije Universiteit Amsterdam
Professor Timmerman heeft namens Nederland tevens zitting in de internationale jury

Professor dr. C.J. van Boxtel
Emeritus Hoogleraar Klinische Farmacologie
Universiteit Amsterdam

Professor dr. J.R.B.J. Brouwers
Hoogleraar Klinische Farmacologie
Rijksuniversiteit Groningen

Professor dr. M. Danhof
Hoogleraar Klinische Farmacologie
Universiteit Leiden

Drs. J.M.M. Hansen
Hoofdinspecteur Farmacie en Medische Technologie bij 
de Inspectie voor de Gezondheidszorg
Den Haag

Dr. J.F.F. Lekkerkerker
Voorzitter van Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
Den Haag

Professor dr. F.P. Nijkamp
Hoogleraar Farmacologie en Pathofysiologie
Universiteit Utrecht

Professor dr. J.F.M. Smits
Hoogleraar Farmacologie, in het bijzonder experimentele Farmacologie
Universiteit Maastricht

Professor dr. P. Smits
Hoogleraar Klinische Farmacologie
afd. Farmacologie & Toxicologie
UMC St. Radboud Nijmegen

Professor dr. J. Verhoef
Hoogleraar Besmettingsleer, in het bijzonder Klinische Microbiologie en Infectieziekten
UMC Utrecht
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De jury van de Galenusprijs kent jaarlijks twee prijzen toe:
1. De Galenus Geneesmiddelenprijs bestaat uit een gouden
medaille. Hij beloont het meest betekenisvolle en innovatieve
geneesmiddel voor humaan gebruik.
2. De Galenus Researchprijs bestaat uit een gouden medaille en
een geldprijs ter waarde van € 5.500. Hij bekroont een weten-
schappelijk onderzoek dat van grote betekenis is voor en direct
betrekking heeft op fundamenteel of klinisch geneesmiddelen-
onderzoek.

GALENUS GENEESMIDDELENPRIJS

Artikel 1
De Galenus Geneesmiddelenprijs beloont het meest betekenis-
volle en innovatieve geneesmiddel voor humaan gebruik dat tus-
sen 1 januari 2003 en 31 december 2003 in Nederland in de han-
del werd gebracht. Dit geneesmiddel dient uiterlijk drie jaar voor
de introductie een Nederlandse dan wel een Europese handels-
vergunning te hebben gekregen. 

Artikel 2
1. De gegevens over het geneesmiddel dat voor de prijs wordt

voorgedragen, moeten in twaalf exemplaren worden ingezon-
den met de vermelding “Kandidaat Galenus Geneesmiddelen-
prijs”.

2. Het dossier mag niet meer dan zestig A4-bladzijden beslaan.
3. Dit dossier moet tenminste de volgende elementen bevatten:

• Productinformatie, een korte beschrijving van het product
met zijn farmacologische en farmacotherapeutische eigen-
schappen.

• De deskundigheidsrapporten inzake toxicologie, farmacolo-
gie en klinisch onderzoek. Hierbij dient afzonderlijk het the-
rapeutisch belang en het innoverend karakter van het
geneesmiddel te worden aangetoond.

• Een motivatie waarin vermeld wordt waarom het genees-
middel voor de Galenus Geneesmiddelenprijs in aanmerking
komt.

• Relevante publicaties die het bovenstaande bevestigen.

GALENUS RESEARCHPRIJS

Artikel 3
De Galenus Researchprijs bekroont een wetenschappelijk onder-
zoek dat van grote betekenis is voor en direct betrekking heeft op
fundamenteel of klinisch geneesmiddelenonderzoek. Daarbij gaat
het om een onderzoek dat inzake omvang en relevantie aanzienlijk
uitstijgt boven werk verricht in het kader van een promotie.

Artikel 4
Kandidaten voor de Galenus Researchprijs:
• bereiken in het jaar van toekenning ten hoogste de leeftijd van

40 jaar; een kandidaat heeft de Nederlandse nationaliteit of
heeft het werk waarop de toekenning van de prijs wordt geba-
seerd bij een Nederlandse instelling verricht;

• of vormen een researchteam, waarvan de leider aan de hier-
boven genoemde voorwaarden voldoet.

Artikel 5
Het onderzoek op basis waarvan de Galenus Researchprijs
wordt toegekend moet een researchprogramma omvatten. Verder
moet het van fundamentele betekenis zijn. Programma’s die uit-
gevoerd zijn in het kader van de ontwikkeling van één genees-
middel komen niet in aanmerking. 

Artikel 6
Kandidaten voor de Galenus Researchprijs kunnen zich zelf
aanmelden dan wel door derden worden voorgesteld. Een aan-
melding of aanbeveling dient vergezeld te gaan van een geschre-
ven motivering van ten hoogste drie pagina’s A4 en een curricu-
lum vitae van de betrokkene, inclusief een lijst van publicaties.
Kopieën van (maximaal 5) sleutelpublicaties etc. mogen meege-
stuurd worden. De totale omvang mag niet meer dan zestig pagi-
na’s A4 zijn. Het geheel moet in twaalfvoud worden ingestuurd.

ALGEMEEN

Artikel 7
De jurering van zowel de Galenus Researchprijs als de
Galenus Geneesmiddelenprijs vindt plaats door de jury van de
Galenusprijs.

Artikel 8
De beslissingen van de jury zijn onherroepelijk.

Artikel 9
De winnaar van de Galenus Geneesmiddelenprijs komt tevens
in aanmerking voor de mededinging aan de Internationale
Galenusprijs die tweejaarlijks wordt uitgereikt.

Artikel 10
Inzendingen moeten gestuurd worden naar het secretariaat van
de Galenusprijs. 

Reglement                       Galenusprijs
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Serotonineafgifte stimuleren

T. (Teun) van Gelder (1962) studeerde geneeskunde
aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij volgde
een opleiding tot internist-nefroloog en promoveerde
in 1996 tot doctor in de medische wetenschappen met
een proefschrift over de rol van het monoklonale anti-
lichaam tegen de interleukine-2-receptor (BT563)
bij de preventie van acute rejectie na orgaantransplan-
tatie. Aan de universiteiten van Stanford en Nijmegen
bekwaamde hij zich verder in de klinische farmacolo-

gie. In het Erasmus Medisch Centrum stond hij van
2000 tot 2002 aan het hoofd van het Centrum voor
Niertransplantatie. Momenteel is hij werkzaam als
internist-nefroloog en klinisch farmacoloog in het
Erasmus MC. In de loop der jaren heeft hij als onder-
zoeker een groot aantal Nederlandse en internationale
onderscheidingen ontvangen.

Teun van Gelder heeft ruim tien jaar ervaring op
het gebied van onderzoek en toepassing van immuno-
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Antidepressiva, transplantatie-
geneeskunde en contactallergie

Acute rejectie uitgeplozen

T.I.F.H. (Thomas) Cremers (1972) studeerde
neurochemie en neurofarmacologie aan de
Rijksuniversiteit Groningen en behaalde er in 2002
de doctorstitel met een proefschrift over de
farmacokinetische en farmacodynamische aspecten
van augmentatiestrategieën met SSRI’s. Hij was een
jaar lang parttime werkzaam bij Lundbeck en com-
bineerde die opdracht met onderzoek in de biologi-
sche psychiatrie in het Academisch Ziekenhuis
Groningen. Sinds december 2003 is hij daarnaast
actief als general manager van het bedrijf
Brainsonline and Brainlink.

Thomas Cremers speelde een sleutelrol bij het
ontwikkelen van het SSRI-5-HT2C-concept.
Theoretisch leidt het gebruik van een SSRI tot een
verhoogde afgifte van serotonine in de hersenen. In
de praktijk vindt echter slechts een geringe verho-
ging van de serotonineafgifte plaats. Dat komt
omdat allerlei door autoreceptoren gestuurde feed-
backmechanismen een remmende invloed uitoefe-
nen. Het concept dat door Cremers werd ontwikkeld
berust op het stimuleren van de serotonineafgifte
door het combineren (‘augmenteren’) van een SSRI
en een remmer van de 5-HT2C-serotoninereceptor.

Dit komt neer op een totaal nieuwe strategie om de
werkzaamheid van antidepressiva te verhogen.

Het concept is gepatenteerd en wordt binnenkort
gepubliceerd in Neuropsychopharmacology. Het
Deense bedrijf Lundbeck heeft in 2001 het patent in
uitvoering genomen. Het is één van de vijf speer-
punten in de ontwikkelingsstrategie van het bedrijf.
Dit houdt in dat het de basis vormt voor werk waar
in de komende jaren tientallen mensen bij betrokken
zullen zijn en dat gepaard zal gaan de met de inves-
tering van vele miljoenen euro. De ontwikkeling van
een bruikbaar geneesmiddel is ondertussen goed
opgeschoten en een eerste stof is al in fase I van het
klinisch geneesmiddelenonderzoek. Thomas
Cremers volgt deze ontwikkelingen van nabij. Hij
geeft daarbij niet alleen blijk van grote directe
betrokkenheid als basiswetenschapper maar ook van
een fijne neus voor de ontwikkeling van praktisch
inzetbare geneesmiddelen. Het patent op zijn uitvin-
ding heeft de Rijksuniversiteit Groningen al diverse
financiële voordelen opgeleverd. Aanzienlijke bijko-
mende inkomsten zijn te verwachten als dit over
enkele jaren uitmondt in het op de markt komen van
een nieuwe groep geneesmiddelen. ■

De Nederlandse Galenus
Researchprijs bekroont
een jonge onderzoeker
die baanbrekend werk
heeft verricht op het
gebied van de
fundamentele of de
klinische farmacologie.
Drie ijzersterke
kandidaten werden dit
jaar door hun
afdelingshoofd of
vakgenoten
voorgedragen.
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suppressieve geneesmiddelen in de transplantatie-
geneeskunde. Hij is in die periode uitgegroeid tot een
autoriteit op dit gebied, die zowel nationaal als inter-
nationaal erkenning geniet. Bij zijn onderzoekswerk
heeft hij belangrijke bijdragen geleverd aan de trans-
plantatiegeneeskunde. Tijdens het gebruik van mono-
klonale antilichamen gericht tegen de interleukine-2-
receptor ter voorkoming van afstoting na orgaantrans-
plantatie, blijken ondanks adequate blokkering van de
interleukine-2-route toch nog afstotingen op te treden.
Nader onderzoek heeft aangetoond dat interleukine-15
daarbij een belangrijke rol speelt. Momenteel worden
de eerste studies gestart die beogen de interleukine-15-

route te blokkeren. Centraal in een ander onderzoeks-
traject staat het middel mycofenolaat mofetil, dat eer-
der al de Nederlandse Galenus Geneesmiddelenprijs
won. Van Gelder heeft als eerste vastgesteld dat de
plasmaconcentraties van mycofenolzuur sterk worden
beïnvloed door comedicatie met ciclosporine. De oor-
zaak hiervan is vermoedelijk gelegen in een remmend
effect van ciclosporine op de biliaire excretie van
mycofenolzuurglucuronide. Ook heeft Teun van
Gelder als eerste vastgesteld dat de hoogte van de
mycofenolzuurplasmaconcentraties voorspellend is
voor de kans op het ontstaan van een acute afstoting na
niertransplantatie. ■

Researchprijs

Lichte ketens, zware gevolgen

F.A.M. (Frank) Redegeld (1960) studeerde farma-
cochemie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zijn
promotieonderzoek aan de Universiteit Utrecht ging
over de hepatische en renale toxiciteit van xenobio-
tica. Dr. Redegeld verrichtte onderzoekswerk in de
immunologie bij de National Institutes of Health in
Bethesda, Maryland. Sinds 2002 is hij bijzonder
hoogleraar aan de Faculteit voor Farmaceutische
Wetenschappen van de Universiteit Utrecht.

Het onderzoek waarmee Frank Redegeld een
gooi doet naar de Galenus Researchprijs 2004 heeft
ruime nationale en internationale weerklank gekre-
gen. In Nederland haalde het zelfs de publiekspers,
met een artikel van Sander Voormolen in de NRC
van 20 juli 2002. Waarover gaat het?

Frank Redegeld heeft een cruciale stap gezet in
onze kennis over contactallergie, en met name over
de betrokkenheid van de zogenaamde ‘lichte
ketens’. Deze werden tot voor kort beschouwd als
betekenisloze bijproducten. Gebleken is nu dat vrije
lichte ketens een cruciale schakel vormen tussen de
herkenning van antigenen en het uitlokken van een
immuunreactie.

Een immunoglobuline of antilichaam heeft de
vorm van een hoofdletter Y. De ‘vrije lichte ketens’
waar het in Redegelds onderzoek over gaat, zijn de
korte proteïnen aan weerszijden aan de bovenste
takken van de Y. De B-leukocyten, die de antilicha-
men in de bloedbaan afscheiden, produceren een
overmaat aan lichte ketens, waardoor deze vrij (dus
niet gebonden aan de zware ketens waarmee ze nor-
maal een antilichaam vormen) in het bloed kunnen

rondzwerven. Zodra de lichte ketens in contact
komen met een antigeen, vormen ze crosslinks.
Deze activeren de mestcellen.

Redegeld stelde vast dat hij muizen kon sensibi-
liseren voor een antigeen door de dieren in te spuiten
met specifieke vrije lichte ketens. Knock-outmuizen
zonder mestcellen konden niet worden gesensibili-
seerd. Als hij bij deze muizen mestcellen inspoot,
dan werden ze wel overgevoelig voor het antigeen.

Door deze ontdekking werd een essentiële scha-
kel in het mechanisme van contactallergie blootge-
legd. De implicaties van het onderzoek strekken zich
echter veel verder uit. Enkele jaren geleden ver-
scheen in Nature een artikel over de rol van mestcel-
len in de afweer tegen bacteriële infecties. Ook bij
een aantal andere allergische aandoeningen, astma,
reumatoïde artritis, multiple sclerose en auto-
immuunziekten lijkt de mestcel betrokken te zijn.

Het onderzoek van Frank Redegeld is niet alleen
van theoretisch belang, het heeft ook de weg gewe-
zen naar een nieuwe behandeling van contactaller-
gie. Met behulp van F991, een proteïne uit de nier,
kunnen de vrije lichte ketens worden afgevangen
voor ze zich aan de mestcel binden. Waargenomen
is dat F991 op zeer effectieve wijze contactallergie
kan onderdrukken. De Universiteit Utrecht heeft al
een patent genomen op het concept en dit doorver-
kocht aan Fomix Biosciences in Lelystad. Het kli-
nisch geneesmiddelenonderzoek is lopende.
Gezocht wordt tevens naar een vergelijkbaar middel
dat oraal kan worden toegediend.

■ 



■ Aldurazyme® Genzyme Europe B.V.

■ Ezetrol® MSD B.V. / Schering-Plough BV

■ Forsteo® Eli Lilly Nederland BV 

■ Fuzeon® Roche Nederland B.V.

■ Humira® Abbott b.v.

■ Lantus® Aventis Pharma B.V.

■ Neulasta® Amgen Netherlands B.V.

■ Tracleer® Actelion Pharmaceuticals
Nederland B.V.
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Uitreiking:
Op donderdag 27 mei 2004 om 16.00 uur, in het Natuurhistorisch
Museum Naturalis aan de Darwinweg 2 te Leiden.

GALENUSPRIJS SPECIAL/MEI 2004
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Mucopolysaccharidose
type I (MPS I) is een
ernstige aangeboren
stofwisselingsziekte.

Door een tekort aan het
lysosomale enzym 

α-L-iduronidase kunnen
belangrijke

componenten van de
extracellulaire matrix

(glycosaminoglycanen)
niet worden afgebroken.

De voortdurende
stapeling van 

glycosaminoglycanen in
vrijwel alle organen leidt

tot een progressief 
ziektebeeld met ernstige
invalidatie en voortijdige
sterfte bij een groot deel

van de patiënten.

Voordat het gezamenlijke onderliggende enzym-
defect bekend werd, werd MPS I opgesplitst in drie
syndromen: Hurler, Hurler-Scheie en Scheie. Het
Hurler-syndroom representeerde de meest ernstig
progressieve fenoty-
pen en het Scheie-
syndroom de minst
progressieve – maar
in geen geval milde –
fenotypen die pas
vaak op de volwassen
leeftijd als zodanig
herkend werden. De
indeling in 3 syndro-
men is echter achter-
haald en tegenwoor-
dig beschouwt men
MPS I als één ziekte,
met een continuüm
van klinische presen-
taties.

Aldurazyme
Aldurazyme bevat het
humaan recombinant
enzym α-L-iduronidase, dat qua aminozuurvolgorde
identiek is aan het ontbrekende enzym bij de MPS-I-
patiënt. Vorig jaar werd Aldurazyme door de
Europese en Amerikaanse overheden goedgekeurd
voor de langdurige behandeling van de niet-neurolo-
gische symptomen van MPS I. 

Verwacht wordt dat een significante verbetering
van de levenskwaliteit van deze patiënten kan 
worden bereikt, vooral door een duidelijke afname
van de ademhalingsproblemen en een verbetering
van de mobiliteit van de gewrichten en de motoriek.
Het opvolgen van de patiënten in een wereldwijd
register biedt de mogelijkheid om na te gaan 
of de behandeling uiteindelijk ook een weerslag 
zal hebben op de overlevingskansen van deze 
MPS-1-patiënten.

Genzyme
Genzyme is een biofarmaceutisch bedrijf met als
kernactiviteiten het onderzoek, de ontwikkeling en
het op de markt brengen van weesgeneesmiddelen

voor zeldzame genetische
stapelingsziekten, waarbij
de intermediaire produc-
ten van de stofwisseling
worden opgestapeld door
een defect aan één enkel
enzym. Deze lysosomale
stapelingsziekten veroor-
zaken zeer diverse hete-
rogene klinische sympto-
men, die naargelang de
ernst van het enzymdefect
zeer snel na de geboorte
dan wel later optreden.
Uiteindelijk zijn deze
ziekten steeds zeer inva-
liderend en leiden tot een
significante vermindering
van de levenskwaliteit en
een verkorte levensver-
wachting. Genzyme heeft

zich toegelegd op de aanmaak van deze enzymen in
celculturen, zodat de opstapeling van deze stofwisse-
lingsproducten verminderd dan wel voorkomen kan
worden. Eerst werd een middel voor de ziekte van
Gaucher ontwikkeld, Cerezyme. Met dit middel
bestaat nu al meer dan 10 jaar ervaring. Twee jaar
geleden werd ook Fabrazyme op de markt gebracht
voor de behandeling van de ziekte van (Anderson)-
Fabry.

(meer informatie: zie www. MpsIdisease.com)

Aldurazyme®: 
hogere levens-
kwaliteit voor 
kinderen met MPS I
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Patiënt met MPS I vóór en na zes maanden behan-
deling met Aldurazyme. De buikomvang is aanzien-
lijk afgenomen (minder hepatosplenomegalie) en de
patiënt kan zijn heupen en schouders en andere
gewrichten veel beter strekken, waardoor zijn bewe-
gingsmogelijkheden drastisch zijn toegenomen. 
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In Nederland is
cardiovasculaire sterfte
met ongeveer 35% nog
steeds doodsoorzaak

nummer 1. Met de
huidige standaard-

therapie haalt nog niet
de helft van de

patiënten de
streefwaarden voor

cholesterol.
Absorptieremming door

Ezetrol® samen met
syntheseremming door

statines geeft een
dubbele remming en

daarmee een ongekend
krachtige verbetering

van cholesterol-
plasmaspiegels

Ezetrol (ezetimibe MSD/SP)
Schering-Plough en MSD introduceren een door-
braak in de behandeling van dyslipidemie: selectieve
cholesterolabsorptieremming door ezetimibe.

Omdat er een fysiologisch evenwicht bestaat tus-
sen synthese en absorptie ging de behandeling tot nu
toe voorbij aan een belangrijk compensatiemechanis-
me. Absorptieremming alleen verhoogt compensatoir
de synthese in de lever en eenzijdige syntheserem-
ming verhoogt de absorptie van cholesterol in de
darm.

Een startdosis van een statine (syntheseremming)
samen met 10 mg ezetimibe geeft een tot heden
ongekend krachtige cholesterolverlaging. Samen met
de bewezen effectiviteit van de statines is het nu dus
mogelijk de streefwaarden te bereiken die patiënten
helpen om hun cardiovasculair risico drastisch te ver-
lagen.

Innovatie
Ezetimibe is de eerste selectieve cholesterolabsorp-
tieremmer en daarmee het eerste cholesterolverlagen-
de middel met een nieuw werkingsmechanisme sinds
de introductie van de statines (1988, simvastatine).
Het is dus met recht een innovatie te noemen.

Ezetrol®: 
dyslipidemie, een
cardiovasculaire
risicofactor NEDERLANDSE
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Voor de medicamenteuze behandeling van osteopo-
rose worden op dit moment botresorptieremmers
ingezet. Botresorptieremmers verminderen de botaf-
braak en gaan zo verdere verslechtering van de 
botstructuur tegen. Botresorptieremmers zijn dus
alleen in staat om het proces van osteoporose af te
remmen. 

Forsteo (teriparatide; rhPTH1-34) is het eerste
molecuul in een nieuwe klasse van botvormende
middelen voor de behandeling van osteoporose. In
tegenstelling tot de botresorptieremmers stimuleert
Forsteo de opbouw van nieuw bot, zodat de totale
trabeculaire en corticale microarchitectuur verbetert
tot boven het niveau dat bestond bij aanvang van de
behandeling. Deze nieuwe botvorming is duidelijk te
zien in onderstaande micro-CT-scans van botbiopten
van een patiënte met ernstige osteoporose, vóór en na
behandeling met Forsteo.2

In de Fracture Prevention Trial, de belangrijkste
klinische studie met Forsteo, wordt aangetoond dat
het nieuwe bot dat wordt opgebouwd gedurende een
behandeling van 18 maanden (één subcutane injectie
per dag) zorgt voor een sterke fractuurreductie bij
patiënten met vastgestelde osteoporose.3 Daarbij
zorgt Forsteo voor een reductie in lengteverlies bij

patiënten met minimaal één nieuwe wervelfractuur.
Forsteo verminderde ook de incidentie van rugpijn.4

Absoluut nieuw binnen de wereld van botactieve
middelen is het bewijs dat Forsteo ook een fractuur-
reducerend effect heeft na het staken van de therapie.
Het tijdens de behandeling opgebouwde bot blijft dus
nog lang klinisch effect sorteren.5,6

Conclusie
Forsteo is een innovatief biotechnologisch genees-
middel. Het biedt hoop aan patiënten die ondanks
adequate behandeling met botresorptieremmers toch
nog fracturen krijgen. Forsteo kan patiënten weer
nieuw bot geven en het progressieve verloop van het
osteoporotische proces omkeren. Forsteo zorgt voor
een sterke reductie van de incidentie van fracturen en
rugpijn. 

Referenties:
1. Osteoporose Stichting.
2. Jiang Y, et al. Recombinant human parathyroid hormone (1-34)
[teriparatide] improves both cortical and cancellous bone structure. 
J Bone Miner Res 2003;18:1932-41.
3. Neer RM, et al. Effect of parathyroid hormone (1-34) on fractures
and bone mineral density in postmenopausal women with osteoporo-
sis. N Engl J Med 2001;344(19):1434-41.
4. Genant, et al. J Bone Miner Res 2003;18 (Suppl. 2):S385.
5. Lindsay, et al. J Bone Miner Res 2001;16 (Suppl 1):S162.
6. Lindsay, et al. Pr. & Abstracts, the Endocrine Society 84th Annual
Meeting June 19-22, 2002; #OR35-6, p.113.
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Forsteo®: nieuwe
behandeling geeft
patiënten met
ernstige osteo-
porose weer hoop

Osteoporose is een ern-
stige aandoening met
een wereldwijde inci-
dentie van één op de

drie vrouwen en één op
de acht mannen boven
de 55 jaar.1 Osteoporose

wordt in de meeste
gevallen pas ontdekt als

de patiënt iets breekt.
Met name wervelfractu-
ren, heupfracturen en

polsfracturen treden op.
De fracturen kunnen
zeer invaliderend zijn,

hebben grote invloed op
het dagelijks functione-
ren en leiden tot verlies

van levenskwaliteit.
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Fuzeon® is de eerste ver-
tegenwoordiger van een
nieuwe klasse van HIV-
geneesmiddelen. De
introductie van een

nieuwe klasse biedt voor
HIV-patiënten nieuwe
kansen op een goed

werkende behandeling,
waardoor het aantal
virusdeeltjes effectief
omlaag gebracht kan

worden en de immuun-
status van de patiënt

verbetert.

In Nederland zijn naar schatting 16.000 tot 23.000
mensen geïnfecteerd met het HIV. Sinds de introduc-
tie van Highly Active Antiretroviral Therapy
(HAART) of cocktailtherapie in 1996, is er geen
nieuwe klasse geïntroduceerd. Een toenemend aantal
patiënten krijgt te maken met resistentie tegen de hui-
dige middelen, waardoor er minder behandelings-
mogelijkheden overblijven. 

Hoffmann-La Roche heeft gedurende vele jaren
actief onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van
nieuwe geneesmiddelen voor de behandeling van
HIV-infecties. In 1999 werd besloten om samen met
Trimeris Inc. Fuzeon® (enfuvirtide) te ontwikkelen.
Vanaf dat moment zijn er meer dan 600 mensjaren
geïnvesteerd om de ontwikkeling te voltooien.
Fuzeon is een zeer groot en complex synthetisch pep-
tide van 36 aminozuren, 4,4 kD. Nog niet eerder
werd een zo complex peptide als Fuzeon op deze
schaal geproduceerd. 

Fuzeon is het eerste middel uit een nieuwe klasse
geneesmiddelen voor de behandeling van HIV, de
fusieremmers. Het werkt in een eerder stadium van
het infectieproces dan de andere al beschikbare HIV-
middelen. Een fusieremmer is het enige middel dat
buiten de cel werkt: het blokkeert het eiwit dat het
HIV nodig heeft om de gezonde CD4-cel binnen te
dringen.

Belangrijk bij de behandeling van HIV is dat
patiënten virologisch ondetecteerbaar worden en een
immunologische respons ondervinden. 

Er zijn 2 grote klinische registratiestudies uitge-
voerd om de effectiviteit van Fuzeon aan te tonen, de
TORO1- en TORO2-studie. Alle patiënten kregen
een optimale combinatie van middelen als achter-
grondtherapie. Bij tweederde van de patiënten werd
Fuzeon toegevoegd aan de optimale achtergrond-
therapie. 

Uit de resultaten na 24 en 48 weken is gebleken
dat het unieke werkingsmechanisme van Fuzeon
patiënten een effectieve behandeling biedt.

– Met Fuzeon is de kans tweemaal zo groot dat een
HIV-patiënt virologisch ondetecteerbaar wordt (in
vergelijking met de controlegroep).1-4

– Met Fuzeon is de stijging van het aantal CD4-cel-
len tweemaal zo groot (in vergelijking met de con-
trolegroep).1-4 Dat betekent voor patiënten met een
laag aantal CD4-cellen een belangrijke stijging,
waardoor profylaxe tegen opportunistische infecties
mogelijk overbodig wordt.

Conclusie
Fuzeon is het eerste middel uit een nieuwe klasse, de
fusieremmers. Vanwege de toenemende (kruis)resis-
tentieproblematiek betekent Fuzeon een welkome
aanvulling op het therapeutisch arsenaal; het biedt
voorbehandelde patiënten nieuwe behandelings-
mogelijkheden. Met de komst van Fuzeon wordt de
prognose voor voorbehandelde HIV-patiënten dras-
tisch verbeterd.

www.roche-hiv.nl

Referenties:
1. Lalezari J, et al. Enfuvirtide, an HIV-1 fusion inhibitor, for
drug-resistant HIV infection in North and South America. 
N Engl J Med 2003;348:2175-85.
2. Lazzarin A, et al. Efficacy of enfuvirtide in patients infected
with drug-resistant HIV-1 in Europe and Australia. N Engl J Med
2003;348:2186-95.
3. Katlama C, et al. LB2 IAS 2003, Parijs.
4. Samenvatting van de Productkenmerken Fuzeon, mei 2003.
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Ongeveer 1% van de
Nederlandse bevolking

heeft reumatoïde artritis
(RA). RA is een progres-
sieve chronische aan-

doening waarvoor nog
geen curatieve behande-
ling bestaat. Pro-inflam-

matoire cytokines als
interleukine-1 (IL-1) en
tumor necrosis factor

alfa (TNF-α) spelen een
centrale rol in de patho-
genese van RA; zij stimu-

leren het ontstekings-
proces in de gewrichten
met als gevolg afbraak
van bot en kraakbeen.

De nieuwste geneesmiddelen op het gebied van de
behandeling van reumatoïde artritis zijn de zoge-
naamde TNF-blokkerende middelen. Deze remmen
de werking van TNF-α, waardoor ontstekingen snel
en krachtig onderdrukt worden en gewrichtsschade
beperkt blijft.

Humira® is een nieuw TNF-blokkerend genees-
middel. Het is in september 2003 geïntroduceerd in
Nederland en wordt sinds 2 januari 2004 binnen het
GVS vergoed voor patiënten met reumatoïde artritis
(RA) die voldoen aan de criteria van de Beoordelings
Commissie voor anti-TNF-therapie.

Humira is een innovatie op het gebied van de
behandeling van RA. Het is het resultaat van inten-
sief onderzoek op het gebied van de ontwikkeling
van biologicals met recombinant-DNA-technieken.
Het is het enige volledig humaan monoklonaal anti-
lichaam tegen TNF-α voor de behandeling van RA.
Hierdoor heeft Humira een halfwaardetijd van onge-
veer 14 dagen en wordt het gekenmerkt door een

patiëntvriendelijke toedieningsfrequentie, namelijk
eens per 2 weken.

Humira wordt subcutaan geïnjecteerd, door de
patiënt zelf. Dit kan dankzij de speciaal voor RA-
patiënten ontworpen injectiespuit met verbrede vleu-
gels en een grotere stop. Deze injectiespuit is klaar
voor gebruik en verpakt in een aangepaste verpak-
king die gemakkelijk te openen is. Dit maakt Humira
tot een zeer patiëntvriendelijk geneesmiddel voor
patiënten met RA.

Om een maximale werkzaamheid te verzekeren,
wordt Humira in combinatie met methotrexaat voor-
geschreven. Humira kan als monotherapie worden
gegeven bij intolerantie voor methotrexaat of wan-
neer continue behandeling met methotrexaat niet
geschikt is.

Klinische studies met Humira hebben bewezen
dat deze nieuwe TNF-blokker een snelle en blijven-
de effectiviteit vertoont bij patiënten die gemiddeld
al 10 jaar reumatoïde artritis hebben en niet meer vol-
doende reageren op andere middelen (DMARD’s),
waaronder methotrexaat (MTX). 

Conclusie
Humira is een innovatief, effectief en veilig TNF-
blokkerend middel voor de behandeling van patiën-
ten met RA. De speciaal voor RA ontworpen, kant-
en-klare injectiespuit en een toedieningsfrequentie
van slecht eens per 2 weken maken Humira tot een
zeer patiëntvriendelijk geneesmiddel.

Humira®:
een nieuw begin
voor mensen met
reumatoïde artritisNEDERLANDSE

GALENUS
P R I J S

2 0 0 4
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Diabetes mellitus is een
van de snelst groeiende
oorzaken van sterfte en
invaliditeit in de wereld.
In Nederland zijn er op

dit moment circa
480.000 mensen met

diabetes
gediagnosticeerd en er
loopt waarschijnlijk een
even groot aantal rond

dat nog niet als zodanig
herkend is. De impact

van diabetes mellitus op
de gezondheid is groot.

Slecht gereguleerde
diabetes verkort de

levensverwachting en
verhoogt het risico van

langetermijncomplicaties
zoals cardiovasculaire

aandoeningen,
retinopathie, nefropathie

en neuropathie.

Lantus®: de eerste
24 uur werkende
insuline met voor-
spelbare werkingNEDERLANDSE

GALENUS
P R I J S

2 0 0 4

De primaire doelen van de diabetesbehandeling zijn
normalisatie van de verhoogde bloedglucosespiegel
(zonder door te schieten in hypoglykemieën) in de
vorm van verlaging van het HbA1c-percentage, met
als achterliggende doelstelling op langere termijn een
verlaging van het vasculaire complicatierisico. 

Om bovengenoemde behandelingsdoelen te 
realiseren, moet het fysiologische profiel van de
endogene insulinesecretie bij mensen met diabetes 
zo goed mogelijk nagebootst worden met behulp 
van exogeen insuline. Het normale fysiologische
insulineprofiel bestaat uit een relatief constante 
basale insulinespiegel met daarbij rondom de maal-
tijden duidelijke insulinepieken. De tot nu toe
beschikbare basale NPH-insuline heeft een korte
werkingsduur van ongeveer 16 uur; 4-7 uur na de
injectie treedt een duidelijke piek in de insuline-
spiegel op. Daardoor is NPH-insuline bij gebruik
eenmaal daags niet ideaal om in de basale insuline-
behoefte te voorzien.1,4

Lantus® versus NPH-insuline
• Ideale basale insuline
Lantus® (insuline glargine) is een basale insuline die

24 uur werkzaam is en
geen piekvorming
kent, waardoor het
middel een voorspel-
bare werking heeft.1,4

Hierdoor voldoet
Lantus aan belangrijke
eisen die aan een
ideale basale insuline
gesteld worden.

• Gemakkelijk en veilig voor patiënt
Klinische studies tonen aan dat Lantus altijd eenmaal
daags gegeven kan worden.2,3,4 Het kan bovendien op
ieder tijdstip van de dag gegeven worden mits iedere
volgende dag op hetzelfde tijdstip.*4 Lantus is een
heldere insuline en dus is suspenderen zoals met
NPH-insuline niet nodig. Het uitblijven van de piek
in het profiel leidt tot beduidend minder nachtelijke

hypoglykemieën dan met NPH-insuline.2,3 De hypo-
glykemieën vormen de beperkende factor om men-
sen op de gewenste glykemische instelling (het
HbA1c) te krijgen. Met Lantus is een significante ver-
betering van het HbA1c ten opzichte van NPH-insu-
line aangetoond.3 

Conclusie 
Met Lantus is een eenvoudige insulinetherapie
beschikbaar gekomen met de mogelijkheid patiënten
beter in te stellen, zonder een concessie te doen aan
de bijwerkingen.3 Dit uit zich in klinisch relevante
voordelen waaronder minder hypoglykemie2,3 en
lager HbA1c,3 naast gebruiksvoordelen zoals eenmaal
daags op een flexibel tijdstip doseren.*2-4

* Kinderen moeten Lantus ‘s avonds injecteren.

Referenties:
1. Lepore M, et al. Pharmacokinetics and pharmacodynamics of
subcutaneous injection of long-acting human insulin analog glar-
gine, NPH insulin, and ultralente human insulin and continuous
subcutaneous infusion of insulin lispro. Diabetes 2000;49:
2142-2148.
2. Ratner RE et al. Less hypoglycemia with insulin glargine in
intensive insulin therapy for type 1 diabetes. U.S. Study Group
of Insulin Glargine in Type 1 Diabetes. Diabetes Care 2000;
23(5):639-643.
3. Fritsche A et al. Glimepiride combined with morning insulin
glargine, bedtime neutral protamine hagedorn insulin, or bed-
time insulin glargine in patients with type 2 diabetes. A randomi-
zed, controlled trial. Ann Intern Med 2003; 138 (12): 952-960.
4. SmPC Lantus®.



Vergrijzing en ouderdom
leiden tussen nu en

2020 wereldwijd tot een
toename van kanker van
10 miljoen gevallen per
jaar naar 15 miljoen, een
stijging van 50 procent.1

Kanker is verantwoorde-
lijk voor een vierde van
alle sterfgevallen in de
Europese Unie, en is de
op één na belangrijkste

doodsoorzaak bij oudere
vrouwen, na hart- en
vaatziekten. Jaarlijks

overlijden in Nederland
37.000 mensen aan kan-
ker.2 In de meerderheid
van de gevallen zal kan-
ker pas optreden op late-
re leeftijd. In 2000 kwam
60% van de malignitei-
ten voor na het 65ste

levensjaar.3
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Chemotherapie en neutropenie
Cytotoxische chemotherapie vormt nog steeds de
basis van de behandeling van vele vormen van kan-
ker. Als gevolg van chemotherapie kan neutropenie
ontstaan, waardoor de kans op ernstige infecties met
ziekenhuisopnames als gevolg wordt verhoogd. Veel
patiënten zijn zich niet bewust van het risico van
infecties als gevolg van neutropenie. Onderzoekers
stelden vast dat neutropenie voorkomt bij 25% tot
40% van de patiënten die voor het eerst behandeld
worden met chemotherapie.4 Het mortaliteitspercen-
tage bij kankerpatiënten met een met neutropenie-
geassocieerde infectie ligt rond de 10%.5

Neutropenie is een belangrijke limiterende factor
met betrekking tot de dosering van chemotherapie.
De optimale effecten van de chemotherapie worden
hierdoor niet bereikt. Het verminderen van de duur
van de neutropenie en de incidentie van febriele neu-
tropenie is dan ook van groot belang voor een maxi-
maal therapeutisch effect van de chemotherapie
behandeling en daarmee de levensverwachting van
de patiënten. 

Werkingsmechanisme van Neulasta®

Chemotherapie veroorzaakt neutropenie doordat de
chemotherapie niet alleen de maligne cellen maar ook
de myeloïde precursorcellen en neutrofiele granulocy-
ten doodt. Neulasta (pegfilgrastim) is een humane groei-
factor (G-CSF) die aan specifieke oppervlakte receptoren
op de hematopoëtische cellen bindt om de proliferatie
en differentiatie van neutrofiele precursorcellen te sti-
muleren. Bovendien versterkt Neulasta de functionele
activiteit van de gedifferentieerde neutrofielen: fagocy-
tose en antilichaamgebonden cytotoxiciteit.6 

Neulasta reguleert zelf zijn serumconcentratie.
Door de pegylering is er geen renale klaring, maar
klaren de neutrofiele granulocyten Neulasta.
Naarmate het aantal neutrofielen (onder invloed van
Neulasta) stijgt, daalt de serumconcentratie. De wer-
king van Neulasta is dus zelfregulerend.7 

De voordelen van Neulasta
Neulasta is geïndiceerd voor het verminderen van de
duur van de neutropenie en de incidentie van febrie-

le neutropenie bij patiënten die behandeld worden
met cytotoxische chemotherapie voor maligniteiten. 

Neulasta biedt een krachtige, eenvoudige bescher-
ming omdat het slechts éénmaal per chemokuur wordt
toegediend. Bovendien is de dosering onafhankelijk
van het lichaamsgewicht. Een eenmalige toediening
in een vaste dosis van 6 mg subcutaan, beschermt
patiënten tegen complicaties van neutropenie.

Naast het gebruiksgemak van Neulasta biedt
Amgen de 2care-injectieservice aan. Deze 2care-
injectieservice maakt het mogelijk dat de patiënten
thuis door een verpleegkundige worden geïnjecteerd.
Indien gewenst kan de 2care-verpleegkundige ook de
patiënt instructie geven om zelf te leren prikken.

Conclusie 
Het zelfregulerende mechanisme, lichaamsgewicht-
onafhankelijke dosis en de éénmalige single-dose-
toediening per chemotherapiecyclus, leiden tot een
verhoging van het gebruiksgemak en de levenskwali-
teit van de patiënt. Gecombineerd met de innovatie-
ve 2care-injectieservice wordt het mogelijk om de
risico’s van neutropenie en febriele neutropenie, de
(dosis)limiterende factoren bij chemotherapie behan-
deling, te verkleinen. Door het gebruiksgemak van
Neulasta te combineren met 2care wordt het bijzon-
der makkelijk om de optimale (geplande) chemothe-
rapeutische dosis toe te dienen met minimale kans op
dosis beperkende factoren zoals neutropenie. 
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2. KWF 2003, gegevens via CBS.
3. Incidence of cancer in the Netherlands 1999/2000. Eleventh
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of hematopoietic colony-stimulating factors: evidence-based,
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Oncology Growth Factors Expert Panel. J Clin Oncol.  2000
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5. Klastersky J. Current attitudes for therapy of febrile neutrope-
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6. Neulasta® (pegfilgrastim) Summary of Product
Characteristics. The Netherlands: Amgen Europe BV; 2000.
7. Holmes FA, et al. Comparable efficay and safety profiles of
once-per-cycle pegfilgrastim and daily injection filgrastim in
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Neulasta®: een 
krachtige, eenvoudige
bescherming tegen
chemotherapie-
geïnduceerde 
neutropenie
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Iedere huisarts kent het
‘cor pulmonale’, een

aandoening die meestal
wordt geassocieerd met
een laat stadium COPD.
Vaak is dit terecht, maar
niet altijd, zoals de vol-
gende casus aantoont.

Mevrouw Van Vliet (37 jaar, geen bijzondere voor-
geschiedenis) kwam vorig jaar augustus op uw
spreekuur met vage klachten als lichte dyspneu bij
inspanning en licht oedeem aan de benen. Ze zegt
een keer bijna te zijn flauwgevallen toen ze haar
zoontje van vijf van de fiets wilde tillen. De trap
oplopen lukte bijna niet meer zonder een keertje “op
adem komen”.

Bij lichamelijk onderzoek hoorde u een gepro-
nonceerde pulmonalistoon. Het verslag van de thorax-
foto maakte melding van een “brede hartschaduw”,
met geheven hartpunt. Het EGC dat u maakte liet een
“rechteras” zien, met een uitgesproken R-top in v1. U

stuurde haar naar de cardioloog in het streekzieken-
huis, met het idee dat hier sprake was van hartfalen.

De cardioloog maakte een echo van het rechter-
hart en bevestigde met rechterhartkatheterisatie zijn
diagnose: pulmonale hypertensie. Daarop verwees
hij haar naar de longarts. Hij schreef nog in zijn brief
dat het een “primaire” patiënt was, omdat er geen
onderliggende aandoening werd gevonden.

Sinds die tijd is mevrouw Van Vliet onder behan-
deling bij een u onbekende longarts in een gespecia-
liseerd centrum die u één keer een brief schreef,
waarin de diagnose werd bevestigd. U zag haar
recentelijk weer op uw spreekuur. Ze zag er goed uit
en vertelde dat het nu een stuk beter gaat. Ze slikt nu
een voor u onbekend middel: Tracleer®.

Tracleer (bosentan) is een orale duale endotheline-
receptorantagonist (ERA), geregistreerd voor de
behandeling van patiënten met pulmonale arteriële

hypertensie volgens functionele klasse III van de
WHO.

Tracleer is de eerste ERA die voor klinisch
gebruik is geregistreerd; in februari 2003 is Tracleer
in Nederland geïntroduceerd. Het middel wordt vol-
ledig vergoed, mits aan enkele voorwaarden wordt
voldaan. Zo moet Tracleer worden voorgeschreven
door een deskundige op het gebied van pulmonale
arteriële hypertensie. U mag van Tracleer verwachten
dat de inspanningstolerantie en de hemodynamische
status van mevrouw Van Vliet verbeteren.1,2

Er zijn naar schatting 500 tot 1.000 patiënten in
Nederland met pulmonale arteriële hypertensie. U

zult ze dus niet vaak zien in uw praktijk. Maar denk
aan pulmonale arteriële hypertensie als u een cor pul-
monale vindt, zonder uitgesproken obstructief of re-
strictief longlijden, en stuur uw patiënt tijdig door naar
cardioloog of longarts voor aanvullend onderzoek.

Tracleer werd ontwikkeld door Actelion, een
nieuw Zwitsers bedrijf dat zich specialiseert in het
ontwikkelen van geneesmiddelen voor zeldzame
aandoeningen. Tracleer is dan ook een zogenaamd
‘weesgeneesmiddel’.
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Tracleer®: nieuwe
ERA voor 
behandeling van
pulmonale arteriële
hypertensie
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