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De chip
(een neurostimulator)
wordt ingeplant bij de

zenuwen van de tongspier

Een uitwendige batterij
activeert de chip
tijdens de slaap

2 cm

VOORDELEN
Kleine chip

Operatie duurt
maar 15 minuten

Batterij uitwendig 

12 jaar levensduur

Eenweekgeledenmaaktedepo
litie in het Brusselse nog bekend
dat er inde randvandehoofdstad
tientallen dure gpstoestellen uit
wagens gestolenwaren. In 48uur
tijd werd er ingebroken in maar
liefst 26 voertuigen. Een ware
plaag, bevestigt Tom Broekaert
van de federale politie, die het fe
nomeen bestrijdt. ‘Het is iets
waarwede laatste tijd zwaarmee

te kampen hebben’, zegt hij. ‘Dat
bewijzen de cijfers ook. Vorig
jaar schoot het aantal gpsdief
stallen in wagens al omhoog tot
2.877, een stijging met 28 pro
cent. Omdat er in twee arrondis
sementen in2014 al veel diefstal
len gemeld zijn, is de verwach
ting dat het aantal diefstallen dit
jaar nog fors zal toenemen.’
De diefstallen worden volgens
Broekaert uitgevoerd door pro
fessionele bendes uit Litouwen.
Omdat de bende zo gestructu
reerdwerkt, is het voor de politie
moeilijk om de daders op te spo
ren. Samen met de autosector
probeert de federale politie stra
tegieën te bedenken om de plaag
in te dijken. (mkm)

Het aantal diefstallen van
dure gpssystemen uit
luxewagens groeit enorm.
Volgens de politie zijn de
diefstallen het werk van
Litouwse bendes, die moei
lijk op te sporen zijn. ‘Dit is
een heel groot probleem.’

De hype van afgelopen zo
mer was ongetwijfeld de Ice
Bucket Challenge. Wie de
uitdaging accepteerde,
moest binnen de 24 uur een
filmpje van zichzelf online
plaatsen waarin hij een em
mer ijswater over zijn hoofd
kieperde. Wie dat niet deed,
moest doneren aan een
ALSorganisatie, maar de
meeste mensen deden de
twee.
Internationaal, maar ook in
België schoten de donaties
de lucht in. ‘We kregen uit
eindelijk 300.000 euro bin
nen waar letterlijk een ver

Meer dan 350.000 euro
werd ingezameld voor de
ziekte ALS dankzij de Ice
Bucket Challenge van de
ze zomer. Maar de actie
zorgde ook voor een on
geziene aandacht voor de
ziekte, zo klonk het op
het jaarlijkse ALSsym
posium, dat dit jaar in
Brussel werd georgani
seerd.

De Belgische serieonderne
mer Robert Taub (67) cashte
flink toen hij in 2008 zijn far
mabedrijf Omrix voor 438
miljoen dollar verkocht aan
farmareus Johnson & Johson.
Nu richt hij zichmet een nieu
we startup op de aanpak van
snurken. Met Nyxoah ontwik
kelde hij een microchip die
slaapapneu moet aanpakken.
De eerste tests beginnen begin
2015 in het UZ Antwerpen.
Bij Obstructief Slaapapneu
syndroom (OSAS)
ontspannen de
spieren tijdens
de slaap zodanig
dat de tong en de
keel ‘toe vallen’ en
de ademhaling blokke
ren, zo legt dokter Paul
Van de Heyning uit,
diensthoofd van dienst
NeusKeelOorziekten
van het UZA. ‘Bij som
mige mensen die lijden
aan een ernstige vorm, ge
beurt dit tot 30 keer enmeer
per uur. Dat betekent dat je
om de 2 minuten stopt met
ademen, je lichaam deels uit
zijn diepe slaap wordt gewekt
en je dus nooit volledig uitge
rust bent’, zegt hij.
Dat betekent ook luid ge
snurk, minder concentratie en
geheugen overdag, en meer
dodelijke auto en werkonge
vallen. Maar ook: meer kans
om te sterven. ‘Mensen met
ernstige slaapapneu hebben
meer hartinfarcten en meer
kans op een CVA. Zij hebben
20 tot 30 procent kans om te
overlijden binnen de vijf jaar.’

Tongspier stimuleren

Het is ook geen klein pro
bleem. Zo’n twee tot vier pro
cent van de bevolking lijdt er
aan: dat zijn alleen al in de

VS en Eu
ropa 34 miljoen

mensen. En hun aantal zal al
leen maar stijgen met de toe
name van obesitas, een van de
risicofactoren voor OSAS.
‘Er bestaan al enkele goed

werkende therapieën, zoals
een slaapmasker of een kaak
operatie, die veelal door de
ziekteverzekering terugbe
taald worden. Maar zo’n
slaapmasker is weinig com
fortabel. Een deel van de men
sen verdraagt dat niet, net als
een mondprothese. Een kaak
operatie is dan weer voor niet
iedereen een oplossing’, zegt
Van de Heyning.
Voor die andere 30 procent
werkt men al jaren aan een
andere oplossing: een neuro
stimulator, die met elektri
sche prikkels de tongzenuw

stimuleert waardoor die niet
verslapt. Sinds begin dit jaar
is er een die werkt, maar de
microchip van Nyxoah zou
een grote verbetering zijn.
‘De chip is kleiner, verfijnder
en stimuleert beide kanten
van de tongzenuw wat nog be
ter zou moeten werken’, zegt
Paul Van de Heyning. ‘Ook de
operatieve ingreep is veel be
perkter dan nu: met een snee
tje in de kin kunnen we het
apparaat op zijn plaats bren
gen. Ook de batterij, die nu
nog in je lichaam wordt ge
plant, blijft uitwendig. Als het
werkt, is het een stap vooruit.’
Begin 2015 begint de piloot
studie bij enkele tientallen pa
tiënten in Antwerpen, Tel
Aviv en Duitsland. Mogelijk is
de chip binnen een dikke twee
jaar klaar voor de markt.

Een implantaat in de kin in
de vorm van een microchip:
als het aan de Belgische
farmamiljonair Robert
Taub ligt, wordt dat dé
oplossing voor de slaap
problemen van miljoe
nen mensen. Vanaf
begin 2015 wordt het
uitgetest in de slaap
kliniek van het
universitair zieken
huis in Antwerpen.

KAATJE DE CONINCK

Eerste tests vanaf begin 2015 in het UZA

Belgische chip
moet snurken
wereld uit helpen

wijzing naar de Ice Bucket
Challenge bijstond’, zegt
Danny Reviers van de ALS
Liga. Ook bij de vzw Een
hart voor ALS stroomden de
giften binnen: daar werd
uiteindelijk 50.000 euro in
gezameld dat rechtstreeks
naar onderzoek van de KU
Leuven ging.
Ook het geld dat de Liga
verzamelde ging integraal
naar onderzoek, naar het in
ternationale project MineE.
‘We hopen dat dat op ter
mijn nog lukt’, zegt Reviers.
‘We merken dat de Ice Buc
ket Challenge doorwerkt. De
aandacht die het voor ALS
genereerde, is onbetaal
baar. We krijgen veel tele
foons van organisaties die
acties voor ons willen plan
nen, en het jaarlijkse ALS
symposium, dat dit weekend
in Brussel doorging, kende
nog nooit zoveel succes. Er
waren 900 inschrijvingen,
dat is zelfs toen het door
ging in de VS nog nooit ge
beurd.’ (dka)

Toename van gpsdiefstallen

350.000 euro voor ALS dankzij
‘Ice Bucket Challenge’

Dankzij de Ice Bucket Challenge kreeg spierziek

te ALS meer aandacht en sponsoring. Foto: blg
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