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Wij werken aan een toekomst zonder 
reuma. Helpt u ons?

“Stamcellen kunnen 
het afbraakproces van 
artrose stoppen.”

Nieuwsbrief voor ruim 2 miljoeN NederlaNders met reuma

Lees meer over het veelbelovende 
onderzoek van dr. Jeroen Leijten 
en zijn team: de toepassing van 
stamceltherapie bij artrose.



Stamceltherapie: 
een oplossing bij artrose?

“Het lichaam van een gezond mens breekt con-
tinu weefsel af en maakt nieuw weefsel aan. Bij 
iemand met een aandoening als artrose is die 
balans verstoord in het gewricht. De afbraak 
van kraakbeen verloopt namelijk veel sneller en 
intenser dan de aanmaak van nieuw weefsel. 
Om dit proces om te draaien, willen we  
gebruikmaken van stamcellen: deze zijn van 
nature in staat om weefselafbraak tegen te 
gaan. Ze remmen ontstekingen en verzorgen 
tegelijkertijd de aanmaak van nieuw weefsel. 
Dit kan helpen om het ziekteproces te vertra-
gen of misschien zelfs om te draaien. Deze 
stamcellen bleken inderdaad in het laborato-
rium de ontsteking in het gewricht sterk af  

remmen. Maar na een paar dagen waren de 
cellen verdwenen! Alle vloeistof waardoor je 
gewricht soepel beweegt, wordt namelijk door-
lopend vervangen en daarmee verdwenen ook 
de geïnjecteerde stamcellen. De ontstekings-
remmende werking verdween dus ook en de 
afbraak kreeg weer de overhand.” 

“Ons onderzoek richtte zich de afgelopen drie 
jaar op hoe we de stamcellen voor een lange 
tijd in het gewricht kunnen houden. We be-
dachten een slimme coating. Deze ligt als een 
ultradun laagje natuurlijke stof om de stamcel 
heen en wordt door het lichaam geaccepteerd. 
De gecoate cellen blijven hierdoor inderdaad 

“Bij artrose is het proces van afbraak en opbouw van het gewrichtsweefsel uit 
balans. De afbraak gaat sneller dan de genezing van aangedaan kraakbeen. Wij 
onderzoeken nu - met stamcellen die ontstekingsremmend werken - hoe we de 
balans kunnen herstellen. De resultaten uit het laboratorium stemmen hoopvol”, 
zegt dr. Jeroen Leijten van de Universiteit Twente. Hij werkt hard voor de ruim 1,3 
miljoen mensen in Nederland met artrose die daar dagelijks last van hebben.



“Het zou toch mooi zijn als we met onze 
nieuwe technologie de ontwikkeling van 
artrose uiteindelijk kunnen stoppen en 
genezen?”

Dr. Jeroen Leijten Universiteit Twente

voor het eerst voor een langere periode in het 
gewricht. Dat is echt een doorbraak die belang-
rijk is voor de behandeling van aangedane
gewrichten!”

Op weg naar een oplossing 
voor artrose

“Bij artrose spelen heel veel factoren een rol. 
Daarom is het onwaarschijnlijk dat er één medi-
cijn gemaakt kan worden dat de ziekte geneest. 
Er moeten dus verschillende oplossingen van 
innovatieve onderzoekers komen, zoals in onze 
groep Developmental BioEngineering aan de 
Universiteit Twente. Wij bekijken artrose in feite 
als een technisch probleem. We ontrafelen waar 
het in het proces van het gewricht misgaat en 

proberen een technologische oplossing te vin-
den om deze onbehandelbare ziekte te kunnen 
genezen.”

Wanneer hebben mensen met artrose 
hier iets aan?

“Met ons onderzoek lopen we voorop in stam-
celtherapie. Stamcellen worden al langer gezien 
als een van de oplossingen voor artrose, maar 
het probleem was altijd dat de cellen niet lang 
genoeg in het gewricht bleven. Wij lijken de op-
lossing nu gevonden te hebben. De resultaten 
in het laboratorium zijn uitstekend te noemen. 
Dus nu willen we met de rest van het traject 
verder, net zo lang tot mensen met artrose er 
iets aan hebben. Dan zijn we zeker tien jaar 
verder. Maar als het allemaal gaat zoals we 
verwachten, dan zouden we tegen die tijd met 
een eenmalige injectie in een vroeg stadium 
van de ziekte de balans in het gewricht kun-
nen herstellen waardoor verdere artrose wordt 
voorkomen. Zelfs artrose vertragen zou al revo-
lutionair zijn en stukken beter dan de huidige 
beschikbare behandeling: pijnstilling. Het is 
hoog tijd voor die volgende stap!”

“Stamcel (rood en blauw) met speciale slimme 
coating (grijs) van natuurlijk materiaal die er voor 
zorgt dat de stamcel in het gewricht kan blijven 
functioneren”. Bron: Dr. Jeroen Leijten

Met uw donatie helpt u mee aan dit

revolutionaire onderzoek via 

NL64 ABNA 0433 533 633 

t.n.v. ReumaNederland, 

Amsterdam o.v.v. ‘code 181120, 

onderzoek Stamceltherapie’



Artrose veranderde het leven van voormalig dansleraar Arno Prijs (56) ingrijpend 
en onder andere daarom werkt hij inmiddels voor ReumaNederland. “Het onder-
zoek van dr. Jeroen Leijten stemt me hoopvol. Aangezien artrose wellicht erfelijk 
is, zou het voor mijn kinderen en kleinkinderen geweldig zijn als stamceltherapie 
tegen die tijd als behandeling beschikbaar is. Zodat zij deze pijn niet hoeven mee-
maken.’

Want Arno heeft pijn. Niet alleen in zijn knieën, 
maar hij worstelde ook flink met de psycholo-
gische kant van reuma, al gaf hij dat zelf eerst 
niet toe. “Ik kreeg in 2012 een dikke knie. Mijn 
meniscus bleek gescheurd en na meerdere ope-
raties, aan beide knieën, kwam de definitieve 
diagnose: artrose. “Zal wel,” dacht ik nog, “ik 
kan me nog goed bewegen”. Maar het plezier 
in dansen nam af. Door de pijn moest ik steeds 
vaker langs de kant zitten. Wandelen, wat ik 
met mijn vrouw graag deed, ging ook niet 
meer. In overleg met de orthopeed werd toen 
besloten tot een standscorrectie.”
Een standscorrectie-operatie past de druk op 
het gewricht aan, waardoor de patiënt meestal 
zo’n tien jaar pijnvrij is. Door complicaties is 
Arno daarna nog drie keer geopereerd. Al met al 
was hij er jaren zoet mee. “Mijn energie haalde 

ik uit dansen en wandelen, maar dat ging niet 
meer. Normaal sta ik positief in het leven, maar 
ik kon mijn depressieve gevoelens niet langer 
ontkennen. In de jaren erna werkte ik aan mijn 
herstel. Niet alleen fysiek, maar ook op psycho-
logisch vlak. Ik moest afscheid nemen van mijn 
oude leven en een nieuwe richting zoeken. Dat 
kostte heel wat tranen. Nu gaat het weer goed 
met me. Ik heb nog wel last van artrotische pijn 
door de verharding van het bot, maar daar valt 
mee te leven. Inmiddels heb ik ook een nieuwe 
passie: fotografie. Dat geeft me veel energie. 
En de pijn die ik ervaren heb, is een drive om 
te werken voor ReumaNederland. Er moet toch 
uiteindelijk een oplossing komen voor reuma? 
Wie weet is het de stamceltherapie. Is het niet 
voor mezelf dan toch voor de volgende gene-
ratie?” 

Pijn en depressieve gevoelens door artrose
Arno Prijs: “Ik kon het niet langer ontkennen.”



Wanneer beschikbaar?

Meerdere oplossingen 
voor artrose

“Als alles meezit, krijgen we de tijd 
om het onderzoek in het laboratorium 
nog  te verfijnen en daarna hebben 
we tien jaar nodig om tot de eerste 
behandeling van mensen met artrose te 
komen. Eén van de voorwaarden is dat 
er voldoende geld beschikbaar is”.

Dr. Jeroen Leijten werkt nauw samen 
met prof. dr. Marcel Karperien, die werkt 
aan de injecteerbare pleister voor artro-
se. Waar Karperien zich richt op herstel 
van kraakbeen in een gewricht zonder 
ontsteking, richt dr. Leijten zich op het 
stoppen van de afbraak van kraakbeen 
in een gewricht door gebruik te maken 
van stamcellen. Dr. Leijten: “Er lopen 
meerdere onderzoeken parallel, die 
hopelijk allemaal een oplossing bieden 
voor specifieke vormen van artrose.” 
Eerder berichtte ReumaNederland ook 
over synerkine, een toekomstig artro-
semedicijn verpakt in een gel, dat in 
het pijnlijke gewricht gespoten wordt 
om ontstekingen, kraakbeenschade én 
pijn te remmen. U ziet, er wordt hard 
gewerkt aan meerdere oplossingen voor 
artrose. Geen mens is hetzelfde en de 
werking van een medicijn of hulpmiddel 
pakt niet bij iedereen hetzelfde uit. 

ReumaUitgedaagd! 
De zelfregie training
voor en door mensen
met reuma
ReumaNederland biedt in samenwerking met de 
afdeling Reumatologie van het UMC Utrecht de 
zelfmanagementtraining ReumaUitgedaagd! aan. 
ReumaUitgedaagd! is bedoeld voor mensen met 
een vorm van reuma die de regie over hun eigen 
leven met reuma willen krijgen en behouden. 

Tijdens de training stellen deelnemers hun eigen 
doelen op en gaan daarmee  gericht aan de slag. 
Bijvoorbeeld ‘hoe kan ik omgaan met mijn ver-
moeidheid?’, ‘hoe geef ik mijn grenzen aan op het 
werk?’ of ‘hoe vind ik manieren om in beweging 
te blijven?’. Zo is de training altijd afgestemd op 
de persoonlijke situatie van de deelnemers.  
Speciaal opgeleide trainers die zelf ook een vorm 
van reuma hebben, begeleiden de training.  
Deze zelfmanagementtraining is gebaseerd op 
wetenschappelijk onderzoek.

ReumaUitgedaagd! is er voor iedereen met een 
vorm van reuma. Het maakt daarbij niet uit in 
welke fase van het ziekteproces de deelnemer zit, 
of hoeveel of weinig last iemand van de aandoe-
ning ondervindt. 

De training is beschikbaar:
•	 voor	zowel	jongeren	als	volwassenen;
•	 zowel	live	op	verschillende	locaties	in	
Nederland als online vanuit huis.
Voor meer informatie: www.reumauitgedaagd.nl

Deelnemer Tineke: “Ik voel me sterker, 
heb meer handvatten om goed voor 
mezelf te zorgen en voor mezelf op te 
komen.”

Deelnemer Robert: “De cursus 
geeft mij, ondanks dat ik al 13 jaar 
Bechterew heb, toch weer nieuwe en 
andere middelen om beter om te gaan 
met reuma.”
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Ruim twee miljoen mensen in Nederland leven 
met een vorm van reuma. En elke dag komen 
er ongeveer 700 mensen bij. Dagelijks hebben 
zij last van pijn, stijfheid en vermoeidheid. 
ReumaNederland werkt keihard aan een beter 
leven met reuma. Er komen steeds betere 

behandelingen en er liggen nieuwe doorbraken 
in het verschiet. Uw financiële steun maakt het 
mogelijk om fors in wetenschappelijk onder-
zoek te investeren. En zo steeds dichter bij de 
oplossing te komen. Daar gaan wij voor. Heel 
erg bedankt voor uw gift.

Wat is reuma?

Reuma is een verzamelnaam voor meer dan 

honderd aandoeningen aan of rondom het 

gewricht die niet veroorzaakt zijn door een 

letsel of ongeval. Reumatische aandoeningen 

kunnen globaal worden onderverdeeld in de 

volgende categorieën: 

• Artrose
• Ontstekingsreuma
• Jeugdreuma
• Osteoporose
• Jicht
• Fibromyalgie

Onze missie: samen naar een beter leven met reuma

Doneer online via: 

https://reumanederland.nl/doneren

NL64 ABNA 0433 533 633 t.n.v. 

ReumaNederland, Amsterdam

o.v.v. ‘code 181120,

onderzoek Stamceltherapie’
Erkend 

als ANBI

www.reumanederland.nl

info@reumanederland.nl

T 020 589 64 64

ReumaNederland heeft een nieuw rekeningnummer: NL64 ABNA 0433 533 633 

facebook.com/reumanederland

twitter.com/reumanederland

youtube.com/reumanederland

Beschermvrouwe

Prinses Beatrix

Ambassadeur

Anita Witzier


