
SAMEN DE TOEKOMST BEPALEN

50  MAGAZINE UNIVERSITEIT ANTWERPEN 36.2020

Geneesmiddelen 
worden veiliger
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Cardiovasculaire bijwerkingen voorkomen is een grote uit-
daging bij het ontwikkelen van geneesmiddelen. Met het 
INSPIRE-project willen wetenschappers van UAntwerpen 
deze met innovatieve methodes vroegtijdig detecteren.

TEKST PETER DE MEYER

Het ontwikkelen van nieuwe 
geneesmiddelen is een 
complex proces. Het ver-
mijden van bijwerkingen is 

cruciaal vooraleer een middel op de markt kan 
komen. In het verleden hebben ‘onschuldige’ 
geneesmiddelen tegen hooikoorts bijvoorbeeld 
geleid tot fatale hartritmestoornissen bij pati-
enten. Die problemen lagen aan de basis van 
de ontwikkeling van veiligheidsfarmacologie. 
Een meer recente uitdaging vormt het verhoogd 
risico op cardiovasculaire ziekten na kanker-
behandelingen.

“Vandaag beschikken we over een scree-
ningsstrategie om een waaier aan 
ongewenste cardiovasculaire effec-
ten vroegtijdig op te sporen”, vertelt prof. 
Pieter-Jan Guns (Faculteit Geneeskunde en 
Gezondheidswetenschappen). “Maar er is 
ruimte voor verdere verfijning. Daarom lance-
ren we met steun van de Europese Commissie 
het INSPIRE-project, een Europees trainings-
netwerk voor beginnende onderzoekers en 
met actieve bijdrage van industriële partners.”
Het project moet de cardiovasculaire veilig-
heid verbeteren, onder meer door de intro-
ductie van technologische innovaties. INSPIRE 
zal er ook toe leiden dat er bij het ontwikkelen 

1990 De farmaceutische 
industrie en de regule-
rende instanties (FDA, 
EMA) zien dat bepaalde 
geneesmiddelen het ri-
sico op potentieel fatale 
hartritmestoornissen 
verhogen.

INSPIRE  zal de cardiovasculaire veiligheid van 
nieuwe geneesmiddelen verbeteren.

Het CiPA-consortium 
(Comprehensive In vitro 
Arrythmia) valideert 
computermodellen 
en in vitro testen 
om cardiovasculaire 
bijwerkingen vroegtijdig 
te detecteren.

Het INSPIRE-project 
wordt gelanceerd. 

Veiligheidsfarmacologie 
ontstaat als een aparte 
discipline binnen 
geneesmiddelenontwik-
keling.

Verhoogde aandacht 
voor ongewenste cardio-
vasculaire effecten van 
antikankergeneesmid-
delen.

De wetenschap zal meer 
inzicht hebben in de me-
chanismen van cardio-
vasculaire toxiciteit.

van geneesmiddelen minder dierproeven 
zullen moeten gebeuren.

 www.inspire-safety-pharmacology.eu 

With the European INSPIRE project, 
UAntwerp researchers are aiming to 
take safety pharmacology to the next level. 
The outcomes of INSPIRE are expected to 
include better insights into cardiovascular 
side effects and early detection using inno-
vative research methods.
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