
3938

Shopp   ing

YourRhythmics: meet het hartritme. 
Veelbelovend! Met de hoogkwalitatieve ecg-apparatuur en de geavanceerde software van 
YourRhythmics kan de cardioloog - veel beter dan tot nu toe - boezemfibrilleren diagnosticeren 
én kwantificeren. De patiëntenpopulatie, die in rap tempo schrikbarend groter wordt, krijgt 
daardoor veel sneller de meest effectieve behandeling van deze levensbedreigende aandoening. 
Sterk staaltje samenwerking binnen de community ook. Een goed idee van professor Ulrich 
Schotten van Maastricht University,  ontwikkelen samen met Maastricht Instruments, 
produceren in de regio en cardiologen van het Maastricht UMC+ die het systeem gebruiken en 
perfectioneren. Kers op de taart: Brightlands Maastricht Health Campus is medeaandeelhouder. 
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Als onze campus een winkel was… Wat hadden we 
dan allemaal voor moois in de schappen liggen? Valt 
er hier een beetje leuk te shoppen? Nou en of! Zie 
hier een kleine greep uit het ruime en indrukwekkende 
assortiment van Brightlands Maastricht Health 
Campus.

Mosa Meat: kweekvlees.
In 2013 was de kweekvleeshamburger van Mark Post en zijn compaan Peter Verstrate 
wereldnieuws. Rundvlees gekweekt in een laboratorium uit spierweefsel van een koe is stukken 
beter voor het milieu, voor de gezondheid van de mens en - niet te vergeten - voor het dier. Over 
amper twintig jaar vinden we in de schappen van de supermarkt vrijwel alleen nog maar kweekvlees, 
zo is de verwachting. In vijf jaar tijd werkten ze bij MosaMeat keihard aan het vervolmaken van 
de benodigde technieken. In juli 2018 kwam het bericht dat investeerders 7,5 miljoen euro steken 
in het bouwen van een proeffabriek die het kweekvlees gaat maken voor luxere restaurants. 
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Medtronic: neurostimulatie voor chronische clusterhoofdpijn.
Wie last heeft van chronische clusterhoofdpijn heeft frequente, extreem pijnlijke hoofdpijnaanvallen 
die het dagelijks leven ernstig belemmeren. Medtronic introduceert voor deze patiënten een nieuwe 
therapie waarbij elektrische pulsen de pijnsignalen verstoren. Als de therapie aanslaat, betekent dat bij 
veel patiënten: minder vaak en minder hevige hoofdpijnaanvallen en minder medicijnen. Het Maastrichtse 
Bakken Research Center ontwikkelde speciaal voor deze aandoening de AnkerStim®-geleidingsdraad. 
Twee van deze geleidingsdraden worden onder de hoofdhuid, net boven de zenuwen, op het achterhoofd 
geïmplanteerd en onderhuids met een neurostimulator verbonden. De AnkerStim® mag in vier 
Nederlandse ziekenhuizen in studieverband worden geïmplanteerd waaronder het Zuyderland Medisch 
Centrum. Medtronic is het enige bedrijf met een neurostimulatiesysteem dat is goedgekeurd voor de 
behandeling van medicamenteus uitbehandelde, chronische clusterhoofdpijn.
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DermaGenius van PathoNostics: DNA-test voor kalknagels.
Een kwart van de wereldbevolking krijgt ooit een kalknagel. Wil je die 
adequaat behandelen, dan moet je weten welke schimmel de veroorzaker 
is. Hiervoor moet de arts eerst de schimmel kweken en onder de 
microscoop beoordelen, maar dit is erg onbetrouwbaar. Bovendien laat 
de uitslag wekenlang op zich wachten. Veel huisartsen laten daarom niet 
eens testen en schrijven een van de veelgebruikte zalfjes en medicijnen 
voor. Werkt dat niet, dan volgt een ander zalfje, en nog een zalfje 
enzovoort. Maar nu is er DermaGenius, een DNA-test van PathoNostics, 
die binnen twee uur én met 96% zekerheid precies kan vertellen welke 
schimmel de veroorzaker is van de kalknagel (of de haar- of huidinfectie). 
De huisarts kan daardoor meteen het juiste medicijn voorschrijven, 
waarmee de kwaal snel en effectief wordt verholpen. En per saldo nog 
goedkoper ook. 
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