
Gegevens bevestigen de belofte van een natuurlijk herstel van 
complexe hartdelen   
• Gegevens van een haalbaardheidsstudie naar vaatprotheses, ontwikkeld met 

RestoreX technologie, lieten positieve resultaten zien zonder nadelige effecten 
gerelateerd aan het implantaat en een duidelijke verbetering van de algemene toestand 
van de patiënt. De vijf kinderen in deze studie, variërend in leeftijd van 4 tot 12 jaar bij 
operatie, hadden maar één functionele hartkamer door een aangeboren hartafwijking.

Natuurlijk herstel van de hartklep 
Xeltis is een bedrijf dat met baanbrekende wetenschap medische hulpmiddelen ontwikkelt die de behandeling van patiënten 
met hartklepafwijkingen zullen veranderen.  Xeltis’ hartkleppen stellen het eigen lichaam in staat een hartklep te herstellen 
via een natuurlijk proces genaamd Endogeen Weefselherstel (Endogenous Tissue Restoration, ETR). 
• Met ETR vormt de patiënt zelf eigen weefsel binnenin de Xeltis hartklep waardoor een nieuwe, natuurlijke en volledig 

functionele hartklep ontstaat. Door het plaatsvinden van ETR worden de geïmplanteerde hartkleppen van Xeltis langzaam 
vervangen door natuurlijk weefsel en geabsorbeerd.

• ETR is mogelijk door RestoreX, het technologie platform van Xeltis, gebaseerd op Nobelprijs-winnend onderzoek. 
RestoreX maakt gebruik van polymeertechniek dat het natuurlijk herstel van de hartklep op deze manier mogelijk maakt.

• In geïndustrialiseerde landen heeft ongeveer twee procent van de bevolking te maken met hartaandoeningen. Ieder 
jaar ondergaan honderd duizenden patiënten hartklep-operaties.

• Momenteel moeten kunsthartkleppen bij patiënten vaak na enige tijd worden vervangen. Ook kunnen er complicaties 
ontstaan of ondervinden patiënten veel bijwerkingen vanwege langdurige medicatie.

• De nieuwe aanpak van Xeltis om hartkleppen te herstellen kan honderd duizenden patiëntenlevens verbeteren. Het 
zal mogelijk ook de totale zorgkosten verminderen. 
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Lopend onderzoek naar natuurlijk herstel van hartkleppen  
• Xeltis is gestart met een klinische haalbaarheidsstudie voor de pulmonale 

hartklep: Xplore I. De kleppen zijn succesvol geplaatst bij 12 patiënten in verschillende 
ziekenhuizen in Europa en Azië. Belangrijkste doelstelling van dit onderzoek is het 
overlevingspercentage een half jaar na implantatie van de hartklep.

• Xeltis zal starten met ‘Xplore-II’, een multi-center klinische haalbaarheidsstudie voor 
de pulmonale hartklep in de Verenigde Staten. Vier vooraanstaande centra in de VS 
nemen deel aan de klinische studie Xplore-II.

• Xeltis’ laatste resultaten van het preklinische programma van de aorta hartklep zijn 
gepresenteerd tijdens een specifieke sessie over ETR op de TCT 2017. De voorlopige 
resultaten zijn veelbelovend en tonen goede hemodynamische eigenschappen en 
volledig functionele kleppen in vivo aan, twaalf maanden na implantatie.

Hoe werkt het endogeen weefselherstel (ETR)   
 

• Stap 1: Eenmaal geïmplanteerd werken Xeltis kleppen 
als normale hartkleppen.

• Stap 2:  Nieuw weefsel vormt zich op een natuurlijke 
manier rondom en in Xeltis materiaal, waardoor een 
nieuwe, volledig functionele hartklep wordt gevormd.

• Stap 3: Xeltis hartkleppen worden langzaam 
geabsorbeerd en de patiënt houdt een nieuwe, 
natuurlijk gevormde, functionele hartklep over. 
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Wat experts zeggen  

Xeltis wordt bijgestaan door Nobelprijswinnaar Professor Jean-
Marie Lehn 
• Professor Lehn ontving in 1987 de Nobelprijs voor Scheikunde voor zijn werk in 

supramoleculaire scheikunde, de wetenschap die Xeltis gebruikt als basis voor het 
RestoreX technologie platform.

• Hij wordt erkend als pionier in supramoleculaire scheikunde, een term die hij als 
eerste gebruikte.

• Professor Lehn is momenteel actief in meerdere wetenschappelijke adviesraden 
en hij is directeur van het Supramolecular Chemistry Laboratory van het Institute of 
Supramolecular Science and Engineering in Straatsburg, Frankrijk.

Xeltis heeft een Serie C financiering van €45 miljoen afgesloten
• Het ondersteunt toekomstige klinische activiteiten en verdere product en 

marktontwikkeling van Xeltis’ vernieuwende pulmonale en aorta-klep programma’s.
• De financiering werd geleid door een wereldwijde strategische investeerder met 

verdere deelname van venture capital fond Ysios Capital, institutionele investeerders 
(LSP, Kurma Partners and VI Partners) en grote private investeerders.

• “Xeltis kan de manier waarop hartziektes behandeld worden in de toekomst 
helemaal veranderen,” zegt Michel Darnaud, voorzitter van het bestuur van Xeltis. 
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“Supramoleculaire scheikunde zorgt ervoor dat de technologie van Xeltis, door 
de unieke biochemische en biomechanische eigenschappen, oplossingen biedt 
voor problemen van traditionele materialen waar men al decennia tegen aan 

loopt.”
(NB: Prof Lehn is wetenschappelijk adviseur voor Xeltis)

Let op: de Xeltis technologie wordt 
klinisch getest en is nog NIET op de 
markt.

Jean-Marie Lehn Nobel Laureaat, PhD 
Pionier in supramoleculaire scheikunde; co-winnaar Nobelprijs in 1987 voor Scheikunde

“De potentie van Xeltis’ technologie voor het vervangen van hartkleppen vind 
ik een spannende ontwikkeling, omdat het duidelijke voordelen met zich mee-
brengt voor de manier van implanteren en het ontwerp van de hartklep, maar 

ook zorgt voor verbeterde behandeling van patiënten.”
(NB: Prof Leon is wetenschappelijk adviseur voor Xeltis)

Martin B. Leon, MD
Directeur, Center for Interventional Vascular Therapy

Columbia University Medical Center / New York – Presbyterian ziekenhuis

“Ik ben onder de indruk van de pre-klinische resultaten van Xeltis die ons beter 
doen begrijpen wat de interactie van biomateriaal inhoudt en de potentie 
laten zien van een innovatieve benadering die de zorg voor patiënten met 
hart-en vaatziekten kan verbeteren.”
(NB: Prof Schoen is wetenschappelijk adviseur voor Xeltis)

Frederick J. Schoen, MD, PhD
Uitvoerend vice-voorzitter Pathologie, Brigham and Women’s ziekenhuis
Prof. Pathologie en gezondheidswetenschappen en technologie, Harvard Medical School
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