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Kunst-alvleesklier voor diabeten
Honderd diabetespatiënten krijgen een kunstmatige alvleesklier, waardoor ze niet langer zelf hoeven te letten
op hun bloedsuikerspiegel. Het verwachte effect: verhoogde levenskwaliteit en minder ziekenhuisopnames.

Rik Kuiper
Amsterdam

‘Dit is een grote sprong voorwaarts bij
de behandeling van diabetes’, zegt Rens
Vandeberg van het Diabetes Fonds, dat
investeert in de kunstmatige alvlees-
klier. ‘Patiënten zijn positief over het ap-
paraat en ze voelen zich gezonder en
gelukkiger.’ Mogelijk zijn er in de toe-
komst grote groepen patiënten met
diabetes mee te helpen. Nederland telt
1,2 miljoen diabetespatiënten.
De kunstmatige alvleesklier is een

uitvinding van de Nederlandse werk-
tuigbouwkundige Robin Koops, die
zelf lijdt aan diabetes. Hij besloot na
zijn diagnose in zijn garage zo’n appa-
raat te bouwen. Elk prototype testte hij
eerst op zichzelf. Na ruim vijftien jaar
onderzoek en patiëntenstudies is het
apparaat nu klaar voor de markt.
Deze maand zullen de eerste hon-

derd patiënten met diabetes type 1 een
kunstmatige alvleesklier in gebruik ne-
men. Het bedrijf van Koops, Inreda Dia-
betic, werkt samen met zorgverzeke-
raar Menzis, die de behandeling volle-
dig zal vergoeden. In de toekomst
hoopt Koops ook afspraken te maken
met andere zorgverzekeraars.
Menzis verwacht dat inzet van de

kunstmatige alvleesklier zal leiden tot
een afname van het aantal ziekenhuis-
opnames, zegt een woordvoerder,
‘maar bovenal dat het leven voor een
grote groep mensen met een chroni-
sche aandoening een stuk aangenamer
wordt’. De zorgkosten voor deze groep
patiënten zullen zeer waarschijnlijk da-
len, al kan de verzekeraar niet becijfe-
ren hoeveel het scheelt.
De geselecteerde patiënten – voorlo-

pig betreft het alleen volwassenen – zijn
veel met hun ziekte bezig. Zo houden ze
hun bloedsuikerspiegel in de gaten
met een permanente sensor of een
bloedprik in de vinger. Ook dienen ze
zichzelf insuline toe, waarbij ze reke-
ning moeten houden met de te ver-
wachten inspanning en de maaltijden
die ze zullen gebruiken. Spuiten ze te
veel, dan volgt een zogeheten hypo,
met verschijnselen als hoofdpijn, tril-
len, zweten of bewustzijnsverlies. Te
weinig insuline is ook ongezond.
Met de kunstmatige alvleesklier  ver-

dwijnt het gedoe. Bijzonder aan het ap-

paraat, dat zo groot is als een flinke mo-
biele telefoon, is dat het continu de sui-
kerspiegel meet en die voortdurend bij-
stuurt. Zijn de bloedsuikerwaarden te
hoog, dan dient het apparaat wat insu-
line toe. Zijn ze te laag, dan krijgt de pa-

tiënt glucagon ingespoten, een hor-
moon dat het lichaam zelf ook gebruikt
om de suikerspiegel te laten stijgen. Er
zijn wereldwijd nog geen andere appa-
raten op de markt toegelaten die gluca-
gon op deze manier gebruiken.

Geen genezing

‘Het is fantastisch dat er systemen ko-
men waar patiënten niet of nauwelijks
meer omkijken naar zullen hebben’,
zegt Hanno Pijl, hoogleraar diabetolo-
gie bij het LUMC in Leiden, die niet bij
het project betrokken is. Ook hij ver-
wacht dat de kunstalvleesklier leidt tot

een flinke verbetering van de kwaliteit
van leven en minder complicaties op de
lange termijn.
Wel benadrukt Pijl dat het apparaat

geen genezing biedt. ‘De glucoseregu-
latie wordt nooit helemaal normaal.’
De kunstmatige alvleesklier zal ook niet
voor iedereen een oplossing zijn. ‘Som-
mige mensen vinden het niet fijn om
de hele dag met iets aan en in hun lijf
rond te lopen’, zegt de hoogleraar.
Als het project met de eerste hon-

derd patiënten een succes is, hoopt
Koops meer apparaten te kunnen leve-
ren. Maar hij wil niet te hard van stapel

lopen. ‘Voor onze organisatie is dit een
omslagpunt. Tot nu toe waren we druk
met de ontwikkeling. Nu moeten we
gaan leveren, trainingen geven en on-
dersteuning bieden. Dat moet ook op
een goede manier gebeuren.’
Zelf zou Koops al niet meer zonder

zijn kunstalvleesklier kunnen. ‘Het is
top. In die twee jaar heb ik geen enkele
keer een hypo gehad’, zegt hij. ‘Laatst
vergat ik een hele ochtend te eten, maar
dat was geen enkel probleem. Ik loop
twee of drie keer in de week hard. Voor-
heen was dat kansloos. Het voelt echt of
ik mijn leven weer terug heb.’

Werktuigbouwkundige Robin Koops, die zelf lijdt aan diabetes, bouwde de kunstmatige alvleesklier in zijn garage. Foto Lars van den Brink
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V
orig jaar stond ik oog in oog
met een haarlok van Napole-
on. Een verzamelaar toonde
mij trots zijn allergrootste

schat. Gebiologeerd staarde ik naar
de geelbruine plukjes haar. Ik kon
me maar moeilijk voorstellen dat ze
ooit hadden gewapperd onder de
steek van een van de grootste leger-
leiders uit de Europese geschiedenis.
Of moet ik zeggen: een van de

grootste massamoordenaars? Napo-
leon joeg duizenden jongens de
dood in tijdens zijn megalomane
veldtochten door Europa. Daar is
niets fraais of romantisch aan. Tege-
lijkertijd voerde hij ook talrijke ver-
nieuwingen door zoals het burger-
lijk wetboek en het metrieke stelsel.
Vandaag de dag plukken we nog al-
tijd de vruchten van Napoleons ver-
nieuwingsdrift.
Er hangt een zweem van magie

rondom de Franse keizer, die maakt
dat mensen hem nog altijd op een
voetstuk plaatsen. Recent moest ik
mijn Napoleonbeeld helemaal bij-
stellen, toen ik het fenomenale boek

Epidemics and Society. From the Black
Death to the Present van de medisch
historicus Frank M. Snowden las.
Niet Napoleon draaide aan de knop-
pen van de wereldgeschiedenis, zo-
als ik altijd had gedacht, maar virus-
sen en bacteriën.
Neem bijvoorbeeld de verwoede

pogingen van Napoleon om de orde
te herstellen in de opstandige Franse
kolonie Saint-Domingue. In de jaren
1802-1803 nam het verzet tegen sla-
vernij daar steeds grotere vormen
aan. Napoleon stuurde 65 duizend
soldaten, maar ruim 50 duizend van
hen kwamen om het leven. Het
grootste deel daarvan overleed aan
de gele koorts. De rebellerende
zwarte slaaf- en vrijgemaakten ble-
ken veel beter bestand tegen dit vi-
rus dan de Franse soldaten. In 1804
werd uiteindelijk de onafhankelijke
republiek Haïti uitgeroepen. Het vi-
rus had daar een aanzienlijk handje
bij geholpen.
Dan is er nog Napoleons legenda-

rische veldtocht naar Rusland in
1812. Met een gigantisch leger trok de

Franse keizer richting Moskou. Hij
bleek niet opgewassen tegen de ex-
treme winterse omstandigheden.
Maar er was nog een belangrijke fac-
tor in het spel die historici meestal
over het hoofd zien: ziekte. Snowden
berekent dat Napoleon in totaal
maar liefst 120 duizend soldaten aan
ziekte verloor in de aanloop naar
Moskou. Omgerekend is dat 4.000
mannen per dag.
Eerst stierf een groot deel van de

soldaten aan dysenterie, een zware
vorm van diarree. Daarna deed de ty-
fus zijn werk: soldaten raakten be-
smet door kleren van gestorven ka-
meraden aan te trekken. Er waren
slechts twee opties: sterven van de
kou of door een epidemische ziekte.
De Russische velden lagen bezaaid
met diarree en lijken. Wat moet het
daar gestonken hebben.
Wie Snowdens boek leest, beziet

de wereldgeschiedenis met nieuwe
ogen. Ziektekiemen kunnen leger-
leiders en staatshoofden verslaan.
Zelfs Napoleon was niet opgewassen
tegen deze minuscule vijanden.
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