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Chapter 9. Valorisatie-addendum

Wereldwijd lijden meer dan een miljard mensen aan een longziekte. Daarnaast
veroorzaken de drie meest voorkomende long ziekten 9.5 miljoen sterfgevallen jaar,
een-zesde van het totaal aantal doden. De bijbehorende jaarlijkse zorgkosten en ar-
beidsverzuimkosten bedragen alleen al in Nederland een totaal van e3.6 miljard, met
naar schatting een bedrag van e379.6 miljard wereldwijd. Naast het behandelen van
de ziekte is een vroege diagnose zeer belangrijk. Een vroege diagnose in combinatie
met de juiste medicatie resulteert in een kleiner aandeel van ernstig zieke patinten,
waardoor en de kwaliteit van leven van de patinten hoger wordt en bespaard kan
worden op de zorgkosten en arbeidsverzuimkosten.

Op dit moment worden voornamelijk invasieve methoden gebruikt voor het stellen
van een diagnose, vaak na een lang traject van de eerste symptomen tot de definitieve
uitslag. Dit kan een grote impact hebben op de patiënt door de lichamelijke en mentale
belasting en de risicos die horen bij invasieve diagnostiek. Voorbeelden hiervan zijn
het gebruik van biopsies ter diagnose van sarcodose en bronchoalveolaire lavage ter
bepaling van bacteriële longinfecties in de intensive care (IC). In tegenstelling tot
deze invasieve methoden is de analyse van uitademingslucht juist zeer non-invasief.
Deze methode vereist alleen dat een patiënt rustig uitademt, waarna de diagnose snel
gesteld kan worden. Het gebruik van deze methode resulteert in een substantiële
verlaging van de lichamelijke en geestelijke belasting van de patiënt en is kosten-
effectiever dan de huidige gebruikte diagnostische methoden.

Het onderzoek in dit proefschrift is voornamelijk van belang voor medisch special-
isten, ziekenhuizen en patiënten. Daarnaast kunnen zorgverzekeraars en de overheid
baat hebben bij deze gepresenteerde resultaten.

Ten eerste is het opvangen van uitademingslucht een simpele methode die weinig
training vereist. Dit is van belang voor de medisch specialisten, die bijvoorbeeld ti-
jdens een intakegesprek meteen uitademingslucht kunnen verzamelen om een snelle
diagnose te stellen. Daarnaast kan deze methode, in tegenstelling tot invasieve metho-
den zoals biopsies en bronchoalveolaire lavage, gebruikt worden bij kinderen, ouderen
en kwetsbare patiënten die de invasieve diagnostiek niet kunnen ondergaan. Zelfs
als een fractie van de invasieve diagnostiek vervangen kan worden door de analyse
van uitademinglucht, levert dit voor de patiënten een grote lastenverlichting op in de
vorm van minder onzekerheid en een hogere kwaliteit van leven. Bovendien zullen
artsen vaker en sneller toegang hebben tot relevante informatie over de ziekte, zoals
bijvoorbeeld de aanwezigheid van exacerbaties, de effectiviteit van medicatie en de
algemene voortgang van de ziekte.

Ten tweede, invasieve methoden behoeven vaak grote hoeveelheden aan medisch
materieel en manuren. Voor de analyse van uitademingslucht zijn substantieel minder
kostbare materialen en apparatuur nodig, en zijn minder manuren vereist dan bij in-
vasieve technieken als biopsies. Dit is ook gunstig voor zorgverzekeraars en de overheid
doordat aan de zorg gespendeerde kosten gereduceerd kunnen worden. Tenslotte, de
belangrijkste belangengroep is de patiënten zelf. De patiënten zullen door het klinisch
gebruik van uitademingslucht minder gebruik hoeven maken van invasieve diagnos-
tiek, met als gevolg een hogere kwaliteit van leven. Hoewel de patiënten zelf geen
actieve rol kunnen spelen in het vertalen van de methode naar een klinische toepass-
ing, kunnen patiëntenverenigingen met behulp van dit onderzoek de discussie aan
gaan met ziekenhuizen en daardoor in de implementatie van de methode stimuleren.
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In dit proefschrift in het bijzonder ligt de nadruk op twee uitdagingen die naar
voren zijn gekomen in de klinische studies. Ten eerste is in het laatste decennium een
grote hoeveelheid klinische studies gepubliceerd, maar het ontbreekt aan voldoende
interne en externe validatie van de resultaten. Dit proefschrift toont aan dat externe
validatie essentieel is en spoort aan tot meer samenwerkingen en validatie binnen en
tussen onderzoeksgroepen. Ten tweede, de biologische oorsprong van de organische
verbindingen in de uitademingslucht is, met een enkele uitzondering , onbekend. Toch
is deze kennis van belang om niet alleen ziekte te kunnen diagnosticeren, maar ook
voor ziektebewaking en om de effectiviteit van medicatie te kunnen bepalen. Dit
proefschrift heeft de eerste stap gezet in het ontrafelen van de biologische oorsprong
van deze verbindingen.

De bevindingen van het onderzoek beschreven in dit proefschrift kunnen tevens
vertaald worden naar een concrete toepassing. De predictiemodellen gegenereerd voor
de studies in dit proefschrift kunnen namelijk gebruikt worden ter diagnostiek in de
kliniek. Daarnaast zou deze methode toegepast kunnen worden in eHealth applicaties.
Zo kan bijvoorbeeld een apparaat ontwikkeld worden dat de uitademingslucht op-
vangt en analyseert. Dit apparaat kan gekoppeld worden aan de smartphone, waarbij
de arts de ziekteontwikkeling op afstand kan waarnemen. Bovendien kan de meth-
ode toegepast worden ten behoeve van de vroege opsporing van de juist bacterie in
longinfecties in de IC om zo sneller de juiste antibiotica toe te dienen, waardoor de
oprukkende antibiotica resistentie kan worden tegengegaan.

Predictiemodellen voor ziekten als inflammatoire darmziekten (IBD), hepatitis,
chronische obstructieve longziekte (COPD) en ventilator-geassocieerde pneumonie
(VAP) bestaan al. Deze selectie kan door dit proefschrift uitgebreid worden met
sarcodose, longfibrose en bindweefselziekte.

Naast de klinische toepassing van de methode ter diagnose van ziektes besteedt het
proefschrift ook aandacht aan de biologische relevantie van de organische verbindin-
gen in de uitademingslucht die gebruikt worden voor de diagnose. De resultaten
van dit proefschrift zijn een eerste stap in het vergaren van meer kennis over de on-
derliggende biologische processen waardoor het mogelijk is diagnoses te stellen met
behulp van uitademingslucht. Het zal daarom onderzoekers stimuleren deze mecha-
nismen te ontrafelen. Als dit wordt opgelost zal het in de toekomst mogelijk zijn Om
naast diagnose ook het verloop van de ziekte te bewaken met behulp van uitadem-
ingslucht. Dit maakt het mogelijk om sneller medicatie bij te stellen, waardoor de
belasting voor de patiënten en de kosten verder verminderd kunnen worden.
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