
Behandeling van Parkinson door 
ONWARD Medical gepubliceerd in New 
England Journal of Medicine 
De innovatieve aanpak van ONWARD voor de behandeling van hypotensie bij 
dwarslaesie kan ook worden toegepast bij neurodegeneratieve aandoeningen 

DIT PERSBERICHT BEVAT VOORWETENSCHAP ALS OMSCHREVEN IN ARTIKEL 7, 
LID 1, VAN DE EUROPESE VERORDENING MARKTMISBRUIK (596/2014). 

EINDHOVEN, Nederland & LAUSANNE, Zwitserland, 7 april 2022 – ONWARD 
Medical N.V. (Euronext: ONWD), het medische technologiebedrijf dat innovatieve 
therapieën ontwikkelt om beweging, onafhankelijkheid en gezondheid te herstellen 
bij mensen met een dwarslaesie, kondigt vandaag een belangrijke publicatie aan in 
het New England Journal of Medicine (NEJM). Het artikel gaat dieper in op het 
gebruik van de innovatieve aanpak van ONWARD voor de behandeling van 
orthostatische hypotensie bij een patiënt met MSA-P, een degeneratieve ziekte van 
het zenuwstelsel. 

Het artikel 'Implanted System for Orthostatic Hypotension in Multiple System 
Atrophy' gaat over een 48-jarige patiënt die lijdt aan MSA-P, een vorm van de ziekte 
van Parkinson die het sympathische zenuwstelsel aantast. Door ernstige 
orthostatische hypotensie (lage bloeddruk) was deze patiënt bedlegerig en kon hij 
gedurende meer dan achttien maanden niet lopen of staan. Na de implantatie van 
een systeem dat de ruggenwervel stimuleert, kan de patiënt nu meer dan 250 meter 
lopen. Het NEJM-artikel bevat een animatie die deze nieuwe aanpak en de impact 
ervan op de patiënt beschrijft. 

Deze implantatietechniek werd al gebruikt door de onderzoeksmedewerkers van 
ONWARD bij NeuroRestore voor de behandeling van orthostatische hypotensie bij 
mensen met een dwarslaesie, maar dit is de eerste keer dat is aangetoond dat de 
aanpak de levenskwaliteit verbetert van een persoon die lijdt aan een 
neurodegeneratieve ziekte. Zowel dwarslaesie als neurodegeneratieve ziekten zoals 
de ziekte van Parkinson kunnen leiden tot orthostatische hypotensie, een 
aandoening waarbij de bloeddruk sterk daalt bij voornamelijk veranderingen van 
lichaamshouding, zoals de overgang van liggen naar zitten of staan. Omdat de 
huidige behandelingsopties ontoereikend zijn, heeft dit een aanzienlijke negatieve 
impact op de levenskwaliteit van patiënten, aangezien deze mensen gedwongen zijn 
te gaan liggen om bewustzijnsverlies te voorkomen. 

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2112809
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2112809
https://drive.google.com/file/d/1BolCjTpW5vNmI5ntx5kUPG97_ASUNVFq/view


In het artikel van het NEJM wordt gedetailleerd ingegaan op het onderzoek dat werd 
uitgevoerd door NeuroRestore, een samenwerkingsverband tussen het Zwitserse 
Federale Instituut voor Technologie (EPFL) en het Centre Hospitalier Universitaire 
Vaudois (CHUV). Het onderzoek wordt geleid door prof. dr. Grégoire Courtine en 
neurochirurg dr. Jocelyne Bloch. Professor Courtine en dr. Bloch zijn co-auteurs van 
het artikel. 

ONWARD richt zich momenteel op de ontwikkeling en commercialisering van 
therapieën voor mensen met een dwarslaesie, maar verwacht zijn intellectuele 
eigendom, technologie en andere middelen te gebruiken om soortgelijke therapieën 
te ontwikkelen voor mensen met MSA-P en andere vormen van de ziekte van 
Parkinson. In maart 2022 kondigde het bedrijf aan dat het de intellectuele 
eigendomsrechten van EPFL en CHUV had verworven voor de ontwikkeling en 
commercialisering van ruggenmergstimulatietherapieën voor de ziekte van 
Parkinson. 

Dave Marver, CEO van ONWARD: "Professor Courtine en dr. Bloch hebben een 
opmerkelijke doorbraak aangetoond in de aanpak van orthostatische 

hypotensie en de mogelijkheid om weer te kunnen staan en lopen, zelfs bij een 
persoon met een ernstige vorm van Parkinson. Terwijl ONWARD hard werkt 

om in 2023 therapieën voor de dwarslaesiegemeenschap op de markt te 
brengen, omvat onze toekomstige pijplijn ook zeer veelbelovende therapieën 

voor Parkinson en andere bewegingsgerelateerde aandoeningen."   

Voor meer informatie over ONWARD's ARC-Therapie en de visie van het bedrijf om 
beweging, onafhankelijkheid en gezondheid te herstellen bij mensen met een 
dwarslaesie, kijk op ONWD.com. 

Voor bedrijfsinformatie: 
ONWARD  info@onwd.com 

Voor vragen van investeerders: 
investors@onwd.com 

Perscontact: 

 

Gunther De Backer 
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Disclaimer 

Bepaalde verklaringen, overtuigingen en meningen in dit persbericht zijn 
toekomstgericht, en weerspiegelen de huidige verwachtingen en projecties van de 
Vennootschap of, in voorkomend geval, de bestuurders van de Vennootschap over 
toekomstige gebeurtenissen. Toekomstgerichte verklaringen houden naar hun aard 
een aantal risico's, onzekerheden en veronderstellingen in die ertoe kunnen leiden 
dat de werkelijke resultaten of gebeurtenissen wezenlijk verschillen van die 
uitgedrukt of geïmpliceerd door de toekomstgerichte verklaringen. Deze risico's, 
onzekerheden en veronderstellingen kunnen een nadelige invloed hebben op het 
resultaat en de financiële gevolgen van de hierin beschreven plannen en 
gebeurtenissen. Een veelheid van factoren, waaronder, maar niet beperkt tot, 
veranderingen in de vraag, de concurrentie en de technologie, kan ertoe leiden dat 
de feitelijke gebeurtenissen, prestaties of resultaten aanzienlijk afwijken van elke 
verwachte ontwikkeling. Toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht met 
betrekking tot trends of activiteiten uit het verleden mogen niet worden opgevat als 
een verklaring dat dergelijke trends of activiteiten zich in de toekomst zullen 
voortzetten. Bijgevolg wijst de Vennootschap uitdrukkelijk elke verplichting of 
verbintenis af om enige actualisering of herziening bekend te maken van enige 
toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht als gevolg van enige wijziging in de 
verwachtingen of enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden, 
veronderstellingen of omstandigheden waarop deze toekomstgerichte verklaringen 
zijn gebaseerd. Noch de Vennootschap, noch haar adviseurs of vertegenwoordigers, 
noch enige van haar dochterondernemingen of functionarissen of werknemers van 
dergelijke personen garanderen dat de veronderstellingen die aan dergelijke 
toekomstgerichte verklaringen ten grondslag liggen, vrij zijn van fouten, en evenmin 
aanvaarden zij enige verantwoordelijkheid voor de toekomstige nauwkeurigheid van 
de toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht of het zich daadwerkelijk 
voordoen van de voorspelde ontwikkelingen. U dient geen overmatig vertrouwen te 
stellen in toekomstgerichte verklaringen, die alleen gelden op de datum van dit 
persbericht. 
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