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Onderzoek over atherosclerose:
een studie over bloedstroom, met steun 
van het Fonds voor Hartchirurgie.
Het onderzoek in dit domein is heel actief. Doel is 
nieuwe therapeutische en preventieve strategieën 
te ontwikkelen. Het is slechts de laatste jaren dat 
men de intieme mechanismen van deze aandoe-
ning die aan de basis liggen van de complexe reac-
tie die plaatsvindt in de vasculaire wand ter hoogte 
van de atheroomplaque echt is gaan begrijpen.

Het laboratorium voor medisch onderzoek van 
de Université Libre de Bruxelles van het CHU te 
Charleroi neemt actief deel aan dit onderzoek en 
heeft een onderzoeksprogramma opgestart dat we 
voor een deel al hebben voorgesteld in ons vorig 
nummer, met studiewerk dat momenteel wordt 
voortgezet onder leiding van Dr. Zouaoui Boudjeltia 
(zie de rubriek portret van een vorser). Hier volgt 
een ander deel van dit onderzoeksprogramma dat 
steun geniet van het Fonds voor Hartchirurgie.

Basisidee is dat hoewel gans het vasculaire sys-
teem onderworpen is aan diverse risicofactoren 
(hoge cholesterol, hypertensie, diabetes, tabak…), 
atheroomplaques zich slechts op bepaalde plaat-
sen van de arteriële boom vormen en nooit ver-
schijnen op andere plaatsen (in de bovenste lede-
maten bijvoorbeeld). De basishypothese is dat er 
mechanische/fysische lokale factoren bestaan 
die bijdragen tot het optreden van fenomenen die 

zullen leiden tot het verschijnen van atheroom- 
plaques. Die lokale factoren zijn enerzijds de mecha-
nische effecten van de bloedstroom op de arteriële 
wand, belangrijker op sommige plaatsen (vertak-
kingen bijvoorbeeld, waar turbulentie optreedt - 
figuur 4) dan andere, maar ook genetische factoren 
die atheroom remmen of integendeel bevorderen, 
die maken dat de interne wand van de arteriën 
min of meer weerstand biedt aan de mechanische 
effecten van de bloedstroom. In dit onderzoek is 
de experimentele opzet dezelfde als die gebruik 
in de studie over de vorming van bloedklonters in 
intracraniële aneurysmata (zie ons vorig nummer). 
Er wordt gebruik gemaakt van heel gesofisticeerde 
technieken: een 3D-printer voor de aanmaak van 
kunststofvaten uit bijzonder materiaal, waarin dan 
diverse vloeistoffen worden gepompt (onder meer 
bloed) en endotheliale cellen aangebracht om het 
binnenste deel van het kunstmatige bloedvat te 
bekleden, een holografische microscoop en een 
digitale camera voor observatie van het gedrag 
van de bloedelementen en de werking van de 
vloeistofflux op de endotheliale cellen, software 
voor beeldbewerking … Dit onderzoek impliceert 
integratie van meerdere disciplines: geneeskunde, 
biologie, informatica, medische engineering.  
Multidisciplinair toponderzoek dus, in een heel 
dynamisch kader. 

Dokter Pierre StEnIEr  
Journalist
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Ons Hart. Dr. Zouaoui Boudjeltia, u bent 
vast aangesteld als onderzoeker aan 
het hoofd van het laboratorium Medisch 
Onderzoek van de Université Libre de 
Bruxelles (ULB unit 222) dat deel uitmaakt 
van het Centre Hospitalier Universitaire 
van Charleroi. Kunt u ons in het kort ver-
tellen wat uw parcours is geweest?
Dr. Zouaoui Boudjeltia. Ik heb eerst elektronica en 
radiofysica gestudeerd. Omdat ik toen het effect 
van sommige stralingen op cellen bestudeerde, 
werd ik geconfronteerd met ‘het levende’ en zo 
kwam ik ertoe aan een studie biologie te beginnen 
die ik heb afgesloten met een proefschrift over de 
effecten van bepaalde bloedcellen (monocyten) 
op het oplossingsproces van bloedstolsels bij 
atherosclerose.
Er bestaat een duidelijke link tussen beide weten-
schappen, natuurkunde en biologie. Biologische 
verschijnselen maken deel uit van biochemie, dus 
ook van de fysico-chemie, en de technische mid-
delen die bij beide disciplines worden gebruikt, 
vullen elkaar aan. tegenwoordig is het juister om 
te spreken van ‘techno-wetenschappen’ in plaats 
van zuivere wetenschappen. Want we zijn wel 
gedwongen wetenschappelijke ontdekkingen en 
technische uitvindingen in eenzelfde context te 
plaatsen, gezien hun sterke interacties. Er bestaat 
een convergentie van kennis en methoden wat 
uiterst productief en stimulerend is voor de geest. 
Daarenboven zijn er tijdens mijn onderzoek in ver-
band met radiofysica op biologisch terrein, inte-
ressante hypothesen naar voren gekomen die m.i. 
gestaafd moesten worden, maar waarvoor een 
grondiger opleiding biologie vereist was. Vandaar 
dat ik ben overgestapt van de ene discipline op de 
andere. 

O.H. Hoe staat het met het financiële aspect 
van het wetenschappelijk onderzoek?
Dr. ZB. Dit is uiteraard zeer belangrijk. Geld blijft 
altijd de zenuw van de oorlog. We worden gefi-

nancierd door de universiteit, het Waals Gewest, 
sommige sponsors en organismen zoals het ‘Fonds 
voor Hartchirurgie’. Maar het verkrijgen van deze 
financieringen is niet altijd even gemakkelijk en 
vergt van ons veel tijd en energie. nauwelijks is 
een programma uitgevoerd of we moeten al op 
zoek gaan naar een financiering voor het volgende 
onderzoek. niets duidt erop dat hier in de toe-
komst verbetering in zal komen en, net als Sisy-
phus uit de Griekse mythologie, is de onderzoeker 
gedoemd tot een eindeloze taak en hij moet steeds 
weer opnieuw beginnen met het zoeken naar finan-
cieringen. Maar dit verhindert niet dat het onder-
zoek in België over het algemeen van een zeer 
goed niveau is.

O.H. Wat doceert u?
Dr. ZB. Ik doceer aan de Université de Mons-
Hainaut, en ik vind deze activiteit belangrijk ten 
opzichte van mijn activiteit als onderzoeker, in die 
zin dat voor overdracht van kennis een verhelderd 
denken nodig is en dan niet alleen een ‘in het net 
doen’, maar ook een kritische terugblik, iets wat 
een onderzoeker alleen maar ten goede komt en 
wat eventueel kan bijdragen tot toekomstige roe-
pingen als onderzoeker. 

O.H. Aan onderzoek doen, doceren, artike-
len en rapporten opstellen, verplaatsingen 
in het buitenland, enz. …, is het mogelijk 
om met zoveel activiteiten een gezins-
leven te combineren?
Dr. ZB. Dit is niet altijd even gemakkelijk. Je moet 
je kunnen organiseren. Ik doe mijn best om mijn 
schoolgaande kinderen te volgen. Anderzijds kan 
ik, aangezien mijn echtgenote avondcursus geeft, 
tijd recupereren om thuis artikelen te schrijven. 
Aan de ene kant heb ik beslist een bepaalde hoe-
veelheid tijd die ik met mijn gezin kan doorbren-
gen, maar anderzijds is er ook de kwaliteit, zelfs 
al kan de een de ander niet volledig vervangen. In 
ieder geval probeer ik 'kwalitatief' zeer aanwezig 
te zijn.  
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