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De Universiteit Hasselt 
onderzoekt samen met 
onderzoekspartners uit 
de Euregio of 
stamceltherapie kan 
helpen om 
spierkrachtverlies bij 
chronische patiënten, 
kankerpatiënten en 
ouderen tegen te gaan.

P
atiënten die door ziek-
te of een ongeval in een
ziekenhuis terechtko-
men, verliezen op am-
per twee tot drie weken
tijd soms bijna de helft

van hun spierkracht. Eenvoudige 
handelingen zoals stappen, de
trap oplopen of een bad nemen,
worden een helse uitdaging.
“Denk maar aan coronapatiënten
die na een verblijf van zes weken in
het ziekenhuis vaak een halfjaar 
aan intensieve krachttraining no-
dig hebben om hun spieren op het
hetzelfde niveau te krijgen”, weet
professor dr. Bert Op ’t Eijnde
(UHasselt).  “Als we dat kracht-
verlies met een nieuwe therapie
kunnen afremmen of zelfs tegen-
gaan, zetten we grote stappen

”Dit innovatief 
onderzoek moet 
nieuwe jobs naar 
Limburg halen en de 
braindrain tegen-
gaan”, zegt CD&V-ge-
deputeerde Tom 
Vandeput (rechts) over 
de stamceltherapie 
van professor dr. Bert 
Op ‘t Eijnde (UHas-
selt). 
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UHasselt onderzoekt of stamcellen 
spierkracht kunnen herstellen

voorwaarts in de behandeling van
al die patiënten”, zegt professor 
dr. Op ’t Eijnde.

Spierschade nodig
Onder de naam Generate Your 
Muscle (GYM) wordt de komen-
de drie jaar onderzocht of stam-

cellen die via de lies in de bloed-
baan worden ingebracht,  de aan-
maak van gezonde spiervezels
bevorderen en zorgen voor een
herstel. 
“Om er voor te zorgen dat die
stamcellen die we in de bloedbaan
inbrengen, uiteindelijk in de spie-
ren terechtkomen, moeten die
spieren wel beschadigd zijn”, ver-
duidelijkt professor dr. Op ’t Eijn-
de. “Onze onderzoeksgroep aan 
de UHasselt heeft de expertise om
die spierschade via specifieke
krachtoefeningen uit te lokken. Je
kan die schade best vergelijken
met de spierpijn die je voelt als je 
na lange tijd niet sporten de draad
terug opneemt.”

Ouderen en topsport
In een eerste proefstudie zal de
Universiteit Maastricht de stam-
cellen inbrengen bij gezonde 
proefpersonen bij wie het team 
van de UHasselt gecontroleerde 
spierschade heeft toegebracht. 

“Vervolgens onderzoeken we of
en hoe de spierschade herstelt. 
Daarvoor nemen we spierbiopten
waarbij we op celniveau kijken of
bepaalde cellen in de spier groter
worden en of dit ook betekent dat
er meer spierkracht ontwikkelt.”
In een tweede fase onderzoekt de
UHasselt samen met KULeuven 
hoe proefdieren waarbij de spier-
massa is afgenomen, het best rea-
geren op de stamceltherapie. Die 
onderzoeksresultaten zijn van be-
lang om de therapie uiteindelijk
toe te passen bij chronisch zieke 
patiënten. 
“Als de therapie aanslaat bij chro-
nisch zieke patiënten willen we 
hierna ook onderzoeken of stam-
cellen kunnen helpen om het
spierverlies door veroudering te-
gen te gaan. Tot slot onderzoeken
we ook of deze therapie voor een
sneller spierherstel kan zorgen bij
topsporters die een spierscheur of
-blessure hebben opgelopen”, 
zegt professor dr. Op ’t Eijnde.

Spin-off
In een nog op te richten spin-off-
bedrijf zal de productie van spier-
stamcellen worden opgeschaald, 
om de nieuwe therapie zo breed,
goedkoop en snel mogelijk be-
schikbaar te maken. 
“Dit project legt hopelijk de basis
voor een Euregionale cluster rond
stamceltherapieën, die hoogwaar-
dige jobs en nieuw ondernemer-
schap naar onze regio halen. De
wetenschappelijke en technologi-
sche inzichten kunnen bovendien 
doorstromen naar het hoger en
universitair onderwijs waar een 
nieuwe generatie van zorgverle-
ners in deze klinische specialisatie
zal worden klaargestoomd. Die 
op hun beurt in eigen provincie
aan de slag kunnen ”, aldus gede-
puteerde van Economie Tom
Vandeput (CD&V).
Het GYM-project kan rekenen
op 3 miljoen euro Europese steun
en 80.000 euro onderzoeksgeld
van de provincie Limburg. 
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