
 

Nieuwe centra 

Het ASZ Aalst trok zich omwille van 
praktische redenen recent terug uit 
de studie en zal vervangen worden 
door Ziekenhuis Oost-Limburg. Om de 
inclusie te versnellen werden nog 
andere centra gecontacteerd om deel 
te nemen, waaronder het AZ Delta te 
Roeselare.  
 

Amendement 

Naar aanleiding van de adviescomité 
meeting en de nieuwe deelnemende 
centra wordt binnenkort een 
amendement ingediend bij het 
Ethisch Comité. Eén van de 
belangrijkste wijzingen in het 
protocol is dat de laatste dosis 
bietensap niet meer tijdens de 
operatie moet gegeven worden via de 
maagsonde, maar 2u voor de operatie 
gedronken wordt door de patiënt, 
zoals in het UZ Leuven reeds 
gebeurde. De omzetting van de 
nitraten in het bietensap in nitriet en 
vervolgens stikstofoxide gebeurt 
namelijk bijna uitsluitend in de 
mondholte en dit proces gaat 
verloren als het sap onder narcose 
wordt toegediend via de sonde.  
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Rode bieten bevatten een hoge 
concentratie aan nitraten. Over het 
algemeen geldt hoe dichter een groente bij 
de grond groeit, hoe hoger het aantal 
nitraten. Ook de geografische locatie van de 
teelt, het gebruik van kunstmest en 
pesticiden,  en het seizoen hebben een 
invloed op het nitraatgehalte.  Zo is het 
nitraatgehalte in groenten hoger in de 
herfst dan in de lente, en lager als de 
groenten geoogst worden in de avond na 
een volledige dag blootstelling aan licht. 
Daarnaast hebben ook de manieren van 
opslag en de bereidingswijze een invloed.   

Het geconcentreerd bietensap BEET It Sport 
Nitrate 400 van James White Drinks dat 
gebruikt wordt in de studie levert 400 mg 
anorganisch nitraat in een 70 mL flesje. 
Beet It Sport Nitrate 400 is momenteel het 
enige geconcentreerd bietensap op de 
markt met een consistente uniforme dosis 
nitraten per shot, waardoor het uitermate 
geschikt is om te fungeren als 
voedingssupplement in een klinische 
studie. Bovendien bestaat ook een placebo 
shot, waardoor het mogelijk is de studie 
geblindeerd uit te voeren.   

Inclusie criteria 

 volwassenen 
 colon & bovenste rectum chirurgie  
 laparoscopie 

 anastomose vereist 
 

Exclusie criteria 

 zwangerschap & borstvoeding 
 inflammatoire darmziekte 
 chronische vaatziekte die de 

darmen aantast 
 chronische constipatie 
 eerdere bestraling abdomen of 

bekken 

 eerdere of huidige intra-
abdominale infectie of ontsteking 

 geneesmiddelen die de transit 
beïnvloeden  

 gebruik van nitraten 
 hypotensie 
 lever- & nierinsufficiëntie 
 eerdere colorectale chirurgie 
 spoed of open chirurgie 
 geen of >1 anastomose vereist 
 gelijktijdige chirurgische ingrepen 
 aanleggen stoma 
 ongecontroleerde diabetes 
 gekende allergieën  
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BEET IT 
STUDIE 2 

STUDIE 
INCLUSIE 

Na een vertraging, mede door 
de COVID crisis, ging de BEET IT 
studie van start op 31 maart 
2021 met de inclusie van de 
eerste patiënt in het UZ Gent. 
Tot op heden werden 17 
patiënten geïncludeerd over 
drie centra. 
 

1 
STUDIE 
NIEUWS 

Om de voorziene target van 
170 patiënten te behalen 
willen we vriendelijk 
vragen aan alle 
deelnemende artsen en 
studiemedewerkers om te 
blijven uitkijken naar 
potentiele patiënten. 
Hieronder zijn de inclusie- 
en exclusiecriteria nog even 
opgelijst. 


