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Innovaties in Oncologie

“De groep kankervormen die 
geschikt is om te behandelen 
met immuuntherapie wordt 
steeds groter” 

Ton Schumacher
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Schumacher. “De groep kankervor-
men die geschikt is om te behan-
delen met immuuntherapie wordt 
steeds groter. Daarnaast hebben 
wij ontdekt dat het behandelen van  
patiënten met immuuntherapie in 
een vroeger ziektestadium waar-
schijnlijk leidt tot betere resultaten.”

Genetische modificatie
De laatste jaren wordt er ook  
gewerkt aan een andere vorm van 
immuuntherapie, de ‘CAR T-cell  
therapie’. Hierbij kan het immuun-
systeem door middel van geneti-
sche modificatie worden gewijzigd. 
Het maakt in dat geval niet uit of het  
immuunsysteem eerder wel of niet 
in staat was tumorcellen te herken-
nen. “Bij deze therapie nemen wij  
T-cellen af bij de patiënt. Daarna 
brengen wij een stukje DNA in dat 
de T-cellen in staat stelt de tumorcel-
len te herkennen en aan te vallen”, 
legt Schumacher uit. “Nadat de cel-
len van een nieuwe receptor voor-
zien zijn, geven wij deze terug aan 
de patiënt. Het resultaat is dat het ei-
gen afweersysteem opnieuw wordt  
geprogrammeerd. Deze therapie is 

inmiddels goedgekeurd voor een 
aantal vormen van bloedcelkanker.”

Snelle ontwikkeling
De wetenschap gaat snel. Vijftien 
jaar geleden werd immunologie 
nog gezien als een academisch inte-
ressant vakgebied dat waarschijn-
lijk nooit relevant zou worden voor 
de behandeling van kanker. Nu 
wordt juist kankerimmunologie ge-
zien als een terrein dat de komende  
jaren grote veranderingen teweeg zal 
brengen. “Een overwinning van fun-
damenteel wetenschappelijk onder-
zoek”, aldus Schumacher.

Therapie op maat
“Immuuntherapie werkt bij slechts 
een deel van de patiënten en zal niet de 
huidige therapievormen vervangen”, 
waarschuwt Schumacher. “Wel ver-
wachten wij dat binnen de kankerim-
munologie grote stappen zullen wor-
den gemaakt. Daarbij kun je denken 
aan de ontwikkeling van immuunthe-
rapie op maat. Hierbij bepaal je voor ie-
dere individuele patiënt hoe je de  
afweerreactie tegen de kankercellen 
het beste kunt versterken.”

G
evraagd naar de werking 
van immuuntherapie gaf 
de Amerikaanse weten-
schapper en winnaar van 

de Nobelprijs voor de Geneeskunde 
Jim Allison het volgende antwoord: 
“Bij immuuntherapie behandel je 
niet de tumor maar het immuun-
systeem.” De activiteit van ons  
immuunsysteem wordt op vele  
manieren gereguleerd. Dat is be-
langrijk omdat een té actief  
immuunsysteem ook gezonde cel-
len kan aanvallen. Bij kanker is het 
juist de bedoeling dat ons immuun-
systeem direct de vijandige cellen  
detecteert en actie onderneemt.

Doeltreffende afweerrespons
“Daarom is een van de veelgebruik-
te vormen van immuuntherapie, 
de zogenoemde checkpointrem-
mer therapie, erop gericht om de 
T-cellen te activeren”, vertelt Ton  
Schumacher, hoogleraar kan-
kerimmunologie en verbonden  
aan het Antoni van Leeuwenhoek in  
Amsterdam en Oncode Institute. 
“De rem op de afweerrespons die 
vaak heel nuttig is, wordt dan  

gedeactiveerd zodat de aanvanke-
lijk sluimerende afweerrespons let-
terlijk weer doeltreffend te werk 
gaat. Wij proberen dus niet, zoals bij  
chemotherapie, de tumor aan te val-
len maar het immuunsysteem in 
staat te stellen dat zelf te doen.”

Verschil met andere 
therapieën
Een belangrijk aspect van immuun-
therapie is dat deze bij een deel van 
de patiënten langdurig werkt. Het  
versterkt immers de eigen afweerre-
actie tegen kankercellen.  De kans op 
langdurige overleving, en mogelijk 
zelfs blijvende genezing, lijkt daar-
mee groter te zijn dan bij andere the-
rapieën zoals chemotherapie.

DNA-schade
Het eigen afweersysteem is voor-
al actief tegen cellen die veel  
afwijken van gezonde lichaamscel-
len. Daarom is deze therapie vooral  
geschikt voor kankervormen waar-
bij veel DNA-schade optreedt, zo-
als bij melanoom en longkanker. “Je 
kunt echter ook denken aan blaas-
kanker en hoofd-halskanker”, stelt  
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MiRNA is betrokken bij pro-
cessen rond het DNA in cel-
len. DNA is de code voor de 

aanmaak van eiwitten die nodig zijn 
voor alle processen in het lichaam. 
Die aanmaak verloopt via een tussen-
stap: het zogeheten messenger-RNA 
(mRNA). Het miRNA kan binden aan 
mRNA en daarmee de aanmaak van 
eiwitten beïnvloeden. Zo kan miRNA 
ook ingrijpen op eiwitten die betrok-
ken zijn bij het ontstaan en progressie 
van kanker.

Minder snel resistent
“MiRNA’s zijn rond de eeuwwisseling 
ontdekt”, vertelt Schaapveld. “Enke-

le jaren later is hun rol in kanker dui-
delijk geworden. De behandeling van 
kanker is nu met name gericht op 
specifieke eiwitten, die een bepaalde 
moleculaire route in cellen blokkeren 
en zo de groei van tumoren remmen. 
Maar vaak gaan tumoren dan ande-
re moleculaire routes activeren. Dan 
wordt de tumor resistent en werkt de 
behandeling niet meer. Het voordeel 
van een miRNA is dat het meerdere 
routes tegelijkertijd kan beïnvloeden, 
waardoor mogelijk minder snel resis-
tentie ontstaat. Onze eerste genees-
middelkandidaat kan daarnaast ook 
afweercellen activeren die kankercel-
len kunnen aanvallen.”

Een knelpunt bij het gebruik van 
miRNA is om het in het lichaam op de 
plek van de tumor te krijgen. De kans 
bestaat namelijk dat het voortijdig 
wordt afgebroken. “Daarom hebben 
wij het als het ware ingepakt, zodat 
het wordt beschermd in de bloedbaan 
en mogelijke afbraak door de lever te-
gengaat”, legt Schaapveld uit. “We 
hebben drie jaar gewerkt aan die me-

thode en inmiddels in diermodellen 
laten zien dat het werkt.”

Eerste studie
InteRNA heeft een unieke biblio-
theek van verschillende miRNA’s op-
gezet. Daarmee is een pijplijn van 
verschillende producten gerealiseerd 
die getest kunnen worden in de kli-
niek. De eerste studie met het eerste 
product zal gericht zijn op patiënten 
met leverkanker en borstkanker. 
“MiRNA’s geven opties voor nieuwe 
therapieën tegen kanker”, besluit 
Schaapveld. “Ze kunnen in de toe-
komst mogelijk ook andere behande-
lingen effectiever maken.”

Dit artikel is financieel mogelijk gemaakt door InteRNA Technologies

Roel Schaapveld
CEO InteRNA

Door Kees Vermeer

Eerste micro-RNA klaar voor klinische testen
Zogeheten micro-RNA (miRNA) is veelbelovend in de behandeling van verschillende soorten kanker. Het bedrijf InteRNA 

verwacht binnenkort te kunnen starten met de eerste toepassing bij patiënten, vertelt CEO Roel Schaapveld.

“MiRNA’s geven 
opties voor nieuwe 
therapieën tegen 
kanker”

Ton Schumacher 
Hoogleraar  kankerimmunologie 
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Immuuntherapie versterkt 
het eigen afweersysteem
Immuuntherapie kan worden gebruikt om het eigen afweersysteem te versterken en 
indien nodig zelfs te veranderen zodat het tumorcellen herkent, aanvalt en opruimt.
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inmiddels goedgekeurd voor een 
aantal vormen van bloedcelkanker.”

Snelle ontwikkeling
De wetenschap gaat snel. Vijftien 
jaar geleden werd immunologie 
nog gezien als een academisch inte-
ressant vakgebied dat waarschijn-
lijk nooit relevant zou worden voor 
de behandeling van kanker. Nu 
wordt juist kankerimmunologie ge-
zien als een terrein dat de komende  
jaren grote veranderingen teweeg zal 
brengen. “Een overwinning van fun-
damenteel wetenschappelijk onder-
zoek”, aldus Schumacher.

Therapie op maat
“Immuuntherapie werkt bij slechts 
een deel van de patiënten en zal niet de 
huidige therapievormen vervangen”, 
waarschuwt Schumacher. “Wel ver-
wachten wij dat binnen de kankerim-
munologie grote stappen zullen wor-
den gemaakt. Daarbij kun je denken 
aan de ontwikkeling van immuunthe-
rapie op maat. Hierbij bepaal je voor ie-
dere individuele patiënt hoe je de  
afweerreactie tegen de kankercellen 
het beste kunt versterken.”

Dit artikel is mogelijk gemaakt door MSD

K
anker ontstaat doordat ons  
natuurlijke afweersysteem 
(het immuunsysteem) ha-
pert. Foute cellen worden 

dan niet meer opgeruimd. Zo kun-
nen ze uitgroeien tot een kwaad-
aardig gezwel. Immuuntherapie  
stimuleert onze eigen afweercel-
len om kankercellen in het lichaam 
aan te vallen en op te ruimen. Het af-
weersysteem is daar feitelijk continu 
mee bezig, maar kankercellen heb-
ben manieren bedacht om ‘onzicht-
baar’ te worden voor de afweercellen. 
Hierdoor kunnen ze blijven groei-
en. Met specifieke geneesmiddelen 
wordt het afweersysteem gestimu-
leerd om kankercellen te herkennen 
en zelf op te ruimen. 

Versterkt eigen afweersysteem
In de behandeling van kanker zijn 
chemotherapie en bestraling al lan-
ge tijd belangrijke pijlers. Bij deze  
behandelingen wordt er geen  
onderscheid gemaakt tussen kwaad-
aardige en niet-kwaadaardige  
cellen. Daardoor kunnen deze behan-
delingen bijwerkingen geven, zoals 
bloedarmoede, infecties, haarverlies,  
misselijkheid, pijn en huidbescha-
diging. Immuuntherapie helpt het  
afweersysteem van de patiënt in het  
herkennen van kankercellen. Deze 
therapie valt dus niet rechtstreeks 
de kwaadaardige cellen aan, maar  
versterkt de eigen afweer waar-
door het zelf de kankercellen kan  
opruimen. Immuuntherapie wordt 
daarom gezien als een belangrijke  
doorbraak in de behandeling van 
kanker. Maar doordat bij deze  
behandeling het immuunsysteem 
actief wordt, heeft ook immuun-
therapie bijwerkingen. Bijvoor-
beeld huiduitslag, vermoeidheid, 
een grieperig gevoel, darmontste-
king met diarree, leverontsteking 
of hormoonstoornissen. Niet alle  
patiënten komen in aanmerking voor  
immuuntherapie en of deze vorm 
van therapie geschikt is hangt af 
van de soort kanker en het stadium 
van de ziekte. Hierdoor is en zal che-
motherapie belangrijk blijven in de  
behandeling van kanker. Als behan-
deling op zichzelf of in combinatie 
met immuuntherapie.

Onderzoekers uit Oss
Nederland heeft een belangrijke rol 
gespeeld in de ontwikkeling van im-

muuntherapie. Het bedrijf dat nu 
MSD heet, werkte begin deze eeuw in 
het Brabantse Oss aan het inzetten 
van zogeheten antilichamen (eiwit-
ten in het lichaam die een cruciale rol 
spelen in het afweersysteem) voor de 
behandeling van ziekten. Dit is door 
onderzoekers uit Oss verder onder-
zocht. Aanvankelijk lag de aandacht 
bij auto-immuunziekten, waarbij 
het afweersysteem van slag is en  
gezonde lichaamscellen aanvalt. 
Voorbeelden van auto-immuunziek-
ten zijn reumatoïde artritis en multi-
ple sclerose (MS). Met antilichamen 
wilden de onderzoekers proberen om 
het afweersysteem af te remmen. 
Het onderzoek leverde drie bruikbare 
antilichamen op. Een daarvan had de 
naam pembrolizumab. Dat werd in 
het laboratorium in Oss in 2004 voor 
het eerst geïsoleerd. De onderzoekers 
uit Oss zetten hun werk voort in de 
Verenigde Staten, waar zij het antili-
chaam gingen testen. Nog steeds met 
het idee om bij auto-immuunziekten 
het afweersysteem af te remmen. 
Toen bleek echter dat deze vorm van 
immuuntherapie het afweersysteem 
niet afremt, maar juist activeert.

Dat bracht de onderzoekers op het 
idee om het antilichaam te gaan ge-
bruiken voor de behandeling van 
kanker. Na enkele jaren van verder 
onderzoek startten de eerste studies 
met patiënten in 2011. In 2015 werd 
pembrolizumab als een van de eer-
ste immuuntherapieën in Nederland 
geïntroduceerd voor de behande-
ling van uitgezaaide melanoom, een 
vorm van huidkanker.

Toepassingen
Inmiddels zijn verschillende soor-
ten immuuntherapie beschikbaar 
gekomen. Immuuntherapie werd 
aanvankelijk toegepast bij patiën-
ten die weinig baat meer hadden 
bij een ‘traditionele’ behandeling 
zoals chemotherapie of bestraling. 
Momenteel wordt immuunthera-
pie steeds vroeger in de behandeling  
ingezet bij verschillende soorten 
kanker. Wereldwijd zijn al duizen-
den kankerpatiënten behandeld 
met deze therapie. Helaas heb-
ben nog lang niet alle patiënten er 
baat bij. Maar als immuunthera-
pie aanslaat, kan de ziekte langer  
onder controle blijven. Immuunthe-
rapie geeft artsen meer opties in de  
behandeling van kanker. Deze 

therapie brengt nog geen gene-
zing, maar kan patiënten wel meer  
tijd van leven geven.

Onderzoek gaat door
Wereldwijd worden er volop weten-
schappelijke studies gedaan naar de 
werking en gunstige effecten van 

immuuntherapieën tegen allerlei 
tumortypen. Oncologie is voor MSD 
een belangrijk aandachtsgebied en 
het bedrijf zet zich wereldwijd in om 
geneesmiddelen te ontwikkelen te-
gen kanker. De geneesmiddelen zijn 
kostbaar, maar daar staat tegenover 
dat MSD miljarden investeert in on-

derzoek en verdere ontwikkeling 
van nieuwe geneesmiddelen. De 
hoop is dat de huidige studies tot 
goede resultaten zullen leiden bij 
andere vormen van kanker, en dat 
immuuntherapie zich succesvol zal 
blijven ontwikkelen. 

Door Kees Vermeer

Wereldwijd succes van 
immuuntherapie heeft 

Nederlandse stempel
Immuuntherapie heeft de afgelopen jaren een grote vlucht genomen in de behandeling van 

kankerpatiënten. Het is nu een belangrijke optie in de behandeling van kanker. Nederland stond 
feitelijk aan de wieg van deze ontwikkeling: een van de eerste geneesmiddelen voor deze therapie is 

ontdekt, deels ontwikkeld en wordt geproduceerd in Oss.

NL-NON-00543
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Waar wetenschap & 
doorzettingsvermogen 
samenkomen

Blijven investeren &
noodzakelijk voor een  
beter en langer leveninnoveren

E
r zijn voor steeds meer kan-
kersoorten meer behandel-
mogelijkheden beschik-
baar. Een deel daarvan is 
al geregistreerd, andere 

kunnen alleen nog in studieverband 
worden gegeven. De continue ont-
wikkeling van nieuwe therapieën 
en de innovatie binnen bestaande 
therapieën is van groot belang om  
patiënten meer kansen te bieden op 
een beter en langer leven.

Met het combineren van (systeem)
therapieën en het in een eerder stadi-
um van de ziekte toepassen van nieu-
we behandelingen kan belangrijke  
gezondheidswinst worden behaald. 
Die verfijning is vaak net zo belangrijk 
als compleet nieuwe ontwikkelingen. 
Het onderzoek naar innovaties vereist 
een optimale samenwerking tussen 
de dokters die betrokken zijn bij het 
onderzoek en de onderzoeksteams bij 
de farmaceutische bedrijven. 

Nieuwe behandelingen worden 
in speciaal geselecteerde ziekenhui-
zen in studieverband aangeboden 
aan patiënten. Door hun medewer-
king aan het onderzoek hebben zij 
een betere kans op een optimale be-
handeling. Daarnaast is hun bijdra-
ge belangrijk voor de registratie van 
nieuwe therapieën waarvan ook an-
deren kunnen profiteren.

Professor dr. Monique Minnema
Internist-hematoloog  

UMC Utrecht Cancer Center

Langer leven met een 
goede levenskwaliteit 
Weten welke therapie voor 
de individuele patiënt aan het 
begin van het behandelproces 
de beste opties biedt, is vaak 
doorslaggevend voor het 
uiteindelijke resultaat.

Als het gaat om de behande-
ling van patiënten met Mul-
tipel Myeloom, een kanker 

van plasmacellen, is er de afgelopen 
twintig jaar enorm veel vooruitgang 
geboekt. Zo is er nu de mogelijkheid 
van autologe stamceltransplantatie 
om de behandeling te intensiveren. 
Die transplantatie biedt voor veel 
mensen een duidelijke verlenging 
van leven met vaak behoud van kwa-
liteit. Wij kunnen de ziekte niet  
genezen maar wel zo goed mogelijk 

onder controle houden.”
“Een andere nieuwe therapie is de 

immuuntherapie. Ik heb in 2010 de 
eerste testen op mensen gedaan en 
ben erg onder de indruk hoe positief 
de ontwikkelingen waren. Het lukt 
vaak om de ziekte goed onder con-
trole te krijgen en die respons kan 
jaren aanhouden. Dat zijn goede ja-
ren voor de patiënt. Immuunthera-
pie kunnen wij bovendien toevoegen 
aan chemotherapie. Deze toevoeging 
geeft niet duidelijk meer bijwerkin-

gen maar wel een duidelijk hogere ef-
fectiviteit van behandeling.”

“In de afgelopen twintig jaar zijn 
elf nieuwe medicijnen geregistreerd 
voor de behandeling van Multipel 
Myeloom. Daaronder vallen twee 
volledig nieuwe typen medicijnen 
die veel gebruikt worden: de gerich-
te therapie en de immuunmodule-
rende medicijnen. Met al die medi-
cijnen en met de mogelijkheid tot 
combinatie ervan hebben wij een 
compleet behandelarsenaal. Door 

aanpassingen in dosering en het feit 
dat nieuwe geneesmiddelen wei-
nig bijwerkingen kennen, hebben  
oudere en fragiele patiënten meer 
behandelmogelijkheden.

 “Dankzij al die nieuwe therapieën 
kunnen wij patiënten een keuze bie-
den. Ik bespreek alle mogelijkheden 
en geef medisch advies plus een plan 
B. De patiënt maakt de uiteindelijke 
keuze gebaseerd op de mogelijkhe-
den, de bijwerkingen en de persoon-
lijke wensen.”

Professor Ronald de Wit
Erasmus MC 

Gespecialiseerd in de behandeling 
van en het onderzoek naar de 

medicamenteuze behandeling van 
urologische tumoren 

Het is belangrijk om van tevo-
ren vast te stellen welke be-
handeling de beste opties 

biedt. Als je bij blaaskanker niet gelijk 
de juiste behandeling geeft, gaat kost-
bare tijd verloren. Soms is er dan on-
voldoende tijd om een vervolgbehan-
deling te starten. Dat geldt ook voor 
zaadbalkanker. Dat is, als je direct de 
goede keuze maakt, zelfs uitgezaaid 
een goed te genezen aandoening.”

“Iedere behandeling heeft effect op 
de conditie en op bepaalde organen 
zoals je beenmerg, lever en je nieren. 
Als schade ontstaat, is de conditie van 
de patiënt soms onvoldoende om nog 
een volgende behandeling te kunnen 
starten. Het is belangrijk zo snel mo-
gelijk door te verwijzen naar de juiste 
specialist.”

“Bij prostaat- en blaaskanker zijn er 
biomarkers die gebruikt kunnen wor-

den om te voorspellen welke behan-
deling zal aanslaan. Het is nog niet 
sturend maar wel richtinggevend. 
Ook kun je door het DNA van de tu-
mor te onderzoeken vaststellen of er 
sprake is van bepaalde mutaties. Vaak 
zijn er specifieke kenmerken die een 
andere of een extra behandeling mo-
gelijk maken.”

“De keuze die je maakt, heeft effect 
op zowel de effectiviteit van de behan-

deling als kwaliteit van leven. Dat kan 
een geregistreerde behandeling zijn 
maar ook een behandeling in studie-
verband. Op de website www.stich-
tingduos.nl staan alle op dit moment 
lopende studies naar prostaat-, blaas-, 
nier- en zaadbalkanker vermeld. Pati-
enten kunnen hun behandelend arts 
vragen contact op te nemen met een 
van de ziekenhuizen die daaraan deel-
nemen.

Sven van Egmond
Arts en onderzoeker in de 
dermatologie Erasmus MC 

Gespecialiseerd in de zorg rondom 
huidkanker

Er zijn fantastische ontwik-
kelingen op het gebied van de 
behandeling van huidkan-

ker. Met het combineren van (im-
muun-)therapieën worden heel  
goede resultaten behaald voor mela-
noom. Onderzocht wordt of eerder 
stoppen met deze medicatie hetzelf-
de goede effect heeft. In dat geval  
zullen de bijwerkingen veel eerder 
voorbij zijn. Dat is voor de kwaliteit 
van leven erg belangrijk.”

“De meeste huidkankers worden 
operatief behandeld, de zogenaamde 

excisie. Voor patiënten met een ver-
gevorderde huidkanker waarbij ope-
ratieve verwijdering geen optie meer 
is, zijn er nog medicamenteuze opties. 
Voor zeer grote of uitgezaaide (zeer 
zeldzaam) basaalcelcarcinoom bestaat 
er een medicamenteuze optie. Voor 
vergevorderd plaveiselcelcarcinoom is 
er nu ook een medicament op komst.” 

“Naast personalised medicine is 
personalised care belangrijk. Vroeger 
zei de dokter “dit gaan we doen”. Dat 
was niet altijd wat de patiënt zelf echt 
wilde. Ik heb onderzoek gedaan onder 

mensen met plaveiselcelcarcinoom 
en basaalcelcarcinoom. Dit zijn, met 
ongeveer 60.000 nieuwe patiënten 
per jaar, de twee meest voorkomen-
de typen huidkanker. Het komt erop 
neer dat zij behoefte hebben echt ge-
hoord, gezien en begrepen te worden. 
Het persoonlijke contact en uitleg en 
informatie gericht op hun persoon-
lijke situatie zijn belangrijk. Zij willen 
doorgaans nauw betrokken worden 
bij de keuze van de behandeling.”

“Veel huidkankerpatiënten voelen 
zich alleen. Natuurlijk is er de patiën-

tvereniging Stichting Melanoom. Voor 
mensen met basaalcel- en plaveiselcel-
carcinoom is er echter geen patiënt-
vereniging. Samen met huidkanker-
patiënt Jaap Touw heb ik daarom het 
voortouw genomen om een nieuwe or-
ganisatie op te richten: De Huidkanker 
Stichting. Wij zijn bezig met de web-
site www.dehuidkankerstichting.nl.  
In juni gaat de stichting live. Het is geen 
medicamenteuze innovatie, maar  
patiënten serieus nemen, een plat-
form bieden en optimaal communice-
ren is ook een vorm van innoveren.”
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Door Petra Lageman
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D
e Europese regelgeving is 
streng. Farmaceutische 
bedrijven moeten over-
tuigend bewijs aanleve-
ren met betrekking tot de 

veiligheid, betrouwbaarheid en wer-
king van nieuwe medicijnen. Hoe-
wel de EMA is opgericht om één keu-
ring mogelijk te maken voor de gehe-
le Europese markt, heeft Nederland 
een tweede toegangsronde ingesteld 
voordat het middel beschikbaar is 
voor de patiënt. Het Zorginstituut, 
een onafhankelijk bestuursorgaan, 
is verantwoordelijk voor de toelating 
van medicijnen tot het verzekerde 
pakket voor de Nederlandse markt. 

Gemiddelden
“Bij deze beoordeling gaat het vooral 
om de effectiviteit en financiële as-
pecten”, vertelt Gerard Schouw, voor-
zitter van de Vereniging Innovatieve  
Geneesmiddelen. Deze organisatie 

vertegenwoordigt de Nederlandse  
innovatieve farmaceutische indus-
trie. “Het Zorginstituut kijkt of een 
middel redelijk geprijsd is. Daar-
bij wordt gekeken naar de werking 
voor de gemiddelde patiënt. Op zich 
lijkt dat logisch, maar dat is het niet. 
Nieuwe innovatieve medicijnen zijn 
niet ontwikkeld voor de gemiddel-
de patiënt. Steeds vaker gaat het om 
personalised medicine, medicijnen 
die zijn gericht op bijvoorbeeld het 
DNA van de individuele patiënt of op 
het DNA van de tumor.”

Verschillen per land
In andere Europese landen wordt 
de beslissing van de EMA wel direct  
gehonoreerd. In Duitsland beschik-
ken patiënten vrijwel direct over 
nieuwe medicatie. In Nederland 
kan dat proces één tot wel twee jaar 
duren. Hier worden nieuwe genees-
middelen tegen kanker en zeldza 

me ziektes in de zogenaamde sluis 
geplaatst. De minister van VWS en 
geneesmiddelenbedrijven onder-
handelen dan over de prijs. “Zo veel 
tijd hebben veel patiënten met een 
dodelijke spierziekte of een agres-

sieve tumor niet. De vertraging in  
toelating tot de Nederlandse markt 
betekent voor patiënten het verschil 
tussen leven en dood.”

Zorgtoerisme
De Nederlandse gezondheidszorg is 
gebaseerd op solidariteit. Of je nu rijk 
of arm bent, iedereen heeft toegang 
tot en recht op medische zorg.  Dat 
is althans de theorie. Als er niets ver-
andert, krijgen mensen met kennis 
én geld echter meer mogelijkheden. 
“Als wij niet oppassen gaan patiën-
ten naar Duitsland omdat ze daar wel 

nieuwe medicijnen en nieuwe behan-
delingen krijgen”, zegt Schouw. 

Verouderde methoden
Schouw pleit ervoor dat zolang er nog 
sprake is van deze extra toelatings-
ronde het Zorginstituut tenminste de 
keuringsmethoden vernieuwt. De 
huidige methoden zijn gericht op  
gemiddelden en houden geen reke-
ning met innovatieve geneesmidde-
len. “Nieuwe behandelmethoden en 
nieuwe medicijnen zijn vaak heel spe-
cifiek ontwikkeld voor kleine groepen 
patiënten. Alleen die patiënten wor-
den behandeld die daadwerkelijk baat 
hebben bij de behandeling. Het gaat 
dus niet om gemiddelden maar om 
specifieke patiënten. Het Nederlandse 
systeem heeft een verouderde ‘one 
size fits all‘ benadering. Nieuwe tech-
nologieën vereisen nieuwe inzichten. 
De huidige situatie kost letterlijk 
mensenlevens.”

Door Petra Lageman

Gerard Schouw
Voorzitter van de Vereniging 

Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) 
FOTO: TESSA POSTHUMA DE BOER

Professor Ronald de Wit
Erasmus MC 

Gespecialiseerd in de behandeling 
van en het onderzoek naar de 

medicamenteuze behandeling van 
urologische tumoren 

Toegang tot geneesmiddelen 
verschilt per land  

Dat het European Medicines Agency (EMA) een medicijn heeft goedgekeurd voor de Europese 
markt betekent niet dat dit medicijn direct beschikbaar is voor Nederlandse patiënten.

“Nieuwe 
technologieën 
vereisen nieuwe 
inzichten”

T
waalf jaar. Dat is hoe lang 
het gemiddeld duurt voor-
dat een medicijn op de 
markt komt. Het middel 
heeft dan al verschillende 

onderzoeksfasen doorlopen. Succes 
is daarbij niet gegarandeerd. Veel in-
novaties schoppen het uiteindelijk 
niet tot geregistreerd geneesmid-
del. Ze gaan, net als veel medicatie 
met meer succes, gepaard met gro-
te investeringen van tijd en geld. Dit 
zijn redenen waarom er stemmen 
opgaan om de route van een medi-
cijn naar de patiënt sneller en beter 
te maken.

Het proces
In deze route is kennis onmisbaar. 
Binnen de oncologie leidden in-
vesteringen de afgelopen decennia  
onder meer tot een beter begrip 
van de ziekte. Dat ondersteunt het  
bedrijfsleven bij innovaties. Bij  aan-
wijzingen voor effectiviteit van een 
nieuw geneesmiddel, zijn er ver-
schillende toetsen der kritiek te 
doorlopen. Testen op onder meer 
toxiciteit vinden plaats in de pre-
klinische fase. Hierna kan het mid-
del in aanmerking komen voor het 

klinische stadium waarin gezon-
de vrijwilligers het in kleine dosis 
toegediend krijgen. Bij succes volgt 
doorgaans een klinische trial onder 
een kleine groep (meestal uitbehan-
delde) patiënten. Komt een medi-
cijn daar ‘goed uit’, dan is het veelal 
de beurt aan grote trials in verschil-
lende ziekenhuizen en landen.

Of een medicijn veilig en effectief 
genoeg is en op de Europese markt 
mag komen, beslist vervolgens 
het European Medicines Agency 
(EMA). Het College ter Beoordeling 
van Geneesmiddelen (CBG) contro-
leert dit in Nederland. Zorginstituut  
Nederland besluit uiteindelijk of een  
medicijn wordt vergoed.

Onhoudbaar
Dat dit proces twaalf jaar, of soms 
langer, in beslag neemt zorgt voor 
een onhoudbare situatie. Zo meent 
althans Annemiek Verkamman,  
directeur van HollandBIO. Deze be-
langenvereniging voor biotechbe-
drijven pleit voor oplossingen die 
ervoor zorgen dat medicijnen snel-
ler toegankelijk worden. “Genees-
middelontwikkeling kent grote  
risico’s omdat veel medicijnen de 

eindstreep niet halen. De processen 
duren lang en de kosten zijn enorm. 
Alleen de grote trials kosten vaak 
al meer dan een miljard. Het wordt 
steeds minder rendabel om genees-
middelen te ontwikkelen voor klei-
nere patiëntgroepen.” 

Een deel van de oplossing schuilt 
volgens haar in het eerder en inten-
siever betrekken van stakeholders 
bij het proces. Hierbij valt te denken 
aan de ministeries van VWS en EZK, 
het EMA, het CBG, Zorginstituut  

Nederland en zorgverzekeraars, 
maar ook aan patiënten. Zij onder-
vinden de werking van geneesmid-
delen aan den lijve. 

Initiatieven zijn er al wel. Tot voor 
kort kon het volgens Verkamman 
gebeuren dat een farmaceut na toet-
sing door het CBG dezelfde vragen 
over een geneesmiddel ontving van 
het Zorginstituut. In de pilot ‘Pa-
rallelle Beoordeling’ gaan beide in-
stituten eerder in gesprek met de  
ontwikkelaars van geneesmiddelen 
om vertraging te voorkomen.

Versnellen
Technologie speelt een rol bij het 
vormgeven van een efficiënter pro-

ces. Volgens Verkamman kan big 
data de effectiviteit van een ge-
neesmiddel helpen voorspellen.  
De ‘tech transfer’, het overdragen 
van kennis van universitair medisch 
centra naar het  bedrijfsleven, is naar 
haar mening eveneens voor verbete-
ring vatbaar.

“Ook start-ups ondervinden een 
rem op innovatie. Zij zijn onevenre-
dig veel tijd kwijt aan de zoektocht 
naar investeerders. De overheid kan 
hen meer ondersteunen. Verder pleit 
ik voor een verlaging van adminis-
tratieve lasten en een versnelling van 
vergunningverlening. Op een ver-
gunning voor onderzoek voor celthe-
rapie moeten bedrijven vaak een jaar 
wachten. In Canada is dat minder 
dan 60 dagen. Nederland heeft een 
sterk onderzoeksklimaat en bloeien-
de biotechsector, maar het sneller en 
beter ontwikkelen van nieuwe  
geneesmiddelen is in ieders belang. 
Uiteindelijk zijn er steeds meer soor-
ten kanker mee te genezen en  
krijgen andere typen mogelijk het 
karakter van een chronische aandoe-
ning. Elke maand dat een genees-
middel op de plank ligt te wachten is 
er daarom één te veel.”

Door Marjolein Straatman

De (lange) route  
van een nieuw medicijn

Het ontwikkelen van een geneesmiddel kost logischerwijs de nodige tijd. Toch 
duurt het proces volgens sommigen onnodig lang. Hoe kan het efficiënter?

“Dat dit proces 
twaalf jaar, en soms 
langer, in beslag 
neemt zorgt voor 
een onhoudbare 
situatie”
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Annemiek Verkamman
Directeur HollandBIO
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Het is heel belangrijk dat bij 
uitgezaaid niet-kleincellig long-
kanker (NSCLC) wordt gecontro-
leerd op mogelijke moleculaire 
afwijkingen in specifi eke genen 

(‘drivers’). Voor een aantal, waaronder ALK, 
zijn namelijk specifi eke behandelingen be-
schikbaar, zoals doelgerichte therapie. In 
Nederland is de afspraak dat patiënten met 
een zeldzame moleculaire afwijking, zoals 
de ALK, doorverwezen worden naar een van 
de zes expertisecentra. De artsen daar zijn 
gespecialiseerd in deze doelgerichte thera-
pieën, zowel de geregistreerde als studiebe-
handelingen.”

Behandelmogelijkheden
“Vroeger was alleen chemotherapie een optie 
bij uitgezaaid NSCLC. Met chemotherapie was 
een jaar na de diagnose de helft van de patiën-
ten al overleden. Tegenwoordig is ongeveer de 
helft van de ALK-positieve NSCLC-patiënten 
met uitzaaiingen na vijf jaar nog in leven. Dat 
is te danken aan de moleculaire testen én meer 
en betere behandelmogelijkheden.”

ALK-remmers
“Bij uitgezaaide ALK-positieve longkanker 
starten wij met ALK-remmers. Het is bewe-
zen dat ALK-remmers beter werken dan che-
mo. De kans dat het langdurig werkt, is groter 
en de kans op bijwerkingen is kleiner. Uitein-
delijk zullen helaas ook deze patiënten on-
danks behandeling te maken krijgen met het 
verergeren van de ziekte. Dit komt omdat de 
kanker resistent wordt voor de ALK-remmer. 
Het is dan belangrijk nieuw weefsel af te ne-
men om te kijken waarom de huidige ALK-
remmer niet meer werkt. Vervolgens kan op 
maat een nieuwe ALK-remmer gegeven wor-
den. Naast het afnemen van weefsel worden 
ook resistentiebepalingen in bloed steeds be-
ter mogelijk.”

Hersenmetastasen
“De tumor kan op zeker moment ook verder 
uitzaaien. Als er sprake is van uitzaaiing naar 
de hersenen, praat je over hersenmetasta-
sen. In dat geval is het belangrijk die zo goed 
mogelijk te behandelen. Ze kunnen bijvoor-
beeld hoofdpijn, epileptische aanvallen, con-
centratieproblemen, geheugenproblemen en 
gedragsverandering veroorzaken. Hierdoor 
kan de kwaliteit van leven worden aangetast. 
Daarom wordt er bij ALK-positief NSCLC vanaf 
het begin regelmatig gescreend (bijvoorbeeld 

met een MRI-scan) op hersenmetastasen, om 
ze te behandelen voordat ze klachten gaan ge-
ven. Gelukkig werken de nieuwe ALK-rem-
mers vaak goed tegen hersenmetastasen.” 

Maatwerk en begeleiding
“De behandeling van mensen met ALK-posi-
tief NSCLC is maatwerk. Wat is op dat mo-
ment voor deze patiënt de best beschikbare 
behandeling? Je kunt kiezen voor doelgerich-
te therapie zoals de ALK-remmers. Als die niet 
meer mogelijk zijn, is chemotherapie een op-
tie. Bij lokale groei zijn chirurgie en bestraling 
de beschikbare mogelijkheden. Daarom is het 
belangrijk dat een patiënt, bij problemen of 
groei van de kanker, door een multidiscipli-
nair team wordt behandeld en zorg op maat 
krijgt. Behalve de longarts kan zo’n team be-
staan uit bijvoorbeeld een neuroloog, radio-
loog, radiotherapeut, chirurg, psycholoog, 
verpleegkundig specialist en een maatschap-
pelijk werker. Gezamenlijk kunnen zij de bes-
te zorg bieden.”

dr L. Hendriks
Longarts Maastrict UMC+

Dit artikel is fi nancieel mogelĳ k gemaakt door Takeda

Door Petra Lageman

Moleculaire 
bepaling voor 

doelgerichte therapie 
Ongeveer vĳ f procent van de longkankerpatiënten heeft 
ALK-positief niet-kleincellig longkanker. “Deze mutatie 

wordt vooral aangetroffen bĳ  jongere patiënten die niet of 
weinig roken”, vertelt longarts dr. L. Hendriks. 

Wat doe je in het dagelijks leven?
“Ik woon in Hengelo en studeer Technische 

Bedrijfskunde aan de Universiteit Twente. 
Twee weken nadat ik geslaagd was voor de mid-
delbare school kreeg ik de diagnose longkanker. 
Ik besloot toen om toch te gaan studeren.”

Met welke klachten ging je vorig jaar 
naar de dokter?

“Ik was heel kortademig, bijvoorbeeld tij-
dens traplopen. Ik sportte bij een fysiothera-
peut, maar tijdens het opwarmen was ik al 
buiten adem. Via de huisarts ging ik naar het 
ziekenhuis. Er is toen vier liter vocht uit mijn 
longen weggehaald. Daarin zijn kwaadaardi-
ge cellen gevonden, wat longkanker bleek te 
zijn. Nadien is er ook vastgesteld dat ik een 
ALK-mutatie heb in mijn DNA. Dat is een 
zeldzame spontane verandering in een stukje 
DNA die niet door roken wordt veroorzaakt.”

Hoe ervaarde je de diagnose longkanker?
“Ik was erg verbaasd en vond het onwerkelijk. 

Ik heb nooit iets gehad aan mijn longen en heb 
altijd gezond geleefd. Ook mijn ouders konden 
het niet geloven. Het was vooral een harde klap 
toen we hoorden dat het niet te genezen is.”

Hoe ging het daarna verder?
“We zijn naar het academische ziekenhuis 

in Rotterdam gegaan. Daar kregen we weer 
een beetje hoop. Vanwege de ALK-mutatie 
was een behandeling toch mogelijk, zogehe-
ten doelgerichte therapie. Ik krijg een speci-
aal medicijn waarvan ik elke dag zes tabletten 
moet slikken.”

Hoe gaat het nu met je?
“Momenteel wel goed. De behandeling slaat 

goed aan en remt de ziekte. Er zijn wel bijwer-
kingen, zoals moeheid, spierpijn en meer eet-
lust. Maar ik heb daar nu minder last van 
omdat de dosis is verlaagd. Op een gegeven mo-
ment raakt het medicijn wel uitgewerkt. 
Misschien kan ik dan een vervolgmedicijn krij-
gen, maar we moeten afwachten hoe dat zal 
gaan. Genezing is helaas nog niet mogelijk, 
daar zijn nog geen medicijnen voor.”

Hoe ga je om met je ziekte?
“Ik ben er best positief onder. Ik probeer hoop 

te houden en wil zo veel mogelijk doen, ook al 
gaat dat niet altijd vanwege de vermoeidheid. 
Gelukkig heb ik in overleg met de universiteit 
mijn tijdschema kunnen aanpassen zodat ik 
voldoende rust krijg. Daarnaast verdiep ik me 
in ontwikkelingen voor de behandeling van 
kanker. De wetenschap staat niet stil en de be-
handelingen worden steeds beter.

Hoe zie jij je toekomst? Kijk je ver vooruit?
“Nee ik ben vooral bezig met de korte termijn. 

Dat vind ik belangrijker. Ik heb ook contact met 
andere longkankerpatiënten. We delen ervarin-
gen en geven elkaar steun, bijvoorbeeld als ie-
mand naar het ziekenhuis moet of een uitslag 
krijgt van een onderzoek. Dat is heel fi jn.”

Niels Harthoorn

Door Kees Vermeer

Gerichte 
therapie tegen 

aparte longkanker
Bĳ  Niels Harthoorn is vorig jaar 

longkanker vastgesteld. Bĳ zonder is dat 
hĳ  pas 21 jaar is en nooit heeft gerookt. 

Hĳ  vertelt zĳ n verhaal.

Lees meer op 
www.ikbenalkpositief.nl over de 
begeleiding en behandeling van 
ALK-positieve longkanker.

“De behandeling 
van mensen met 
ALK-positief NSCLC 
is maatwerk”

“Ik probeer hoop 
te houden en wil zo 
veel mogelĳ k doen”

“Daarnaast 
verdiep ik me in 
ontwikkelingen voor 
de behandeling 
van kanker. De 
wetenschap staat 
niet stil en de 
behandelingen 
worden steeds 
beter”
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Waar had je last van toen je naar je 
huisarts ging? 

“Mijn symptomen leken te wijzen op een 
verstopping. Ik had een heel vol gevoel en mijn 
buik was opgezet. Die dikke buik hoorde, zo 
dacht ik, bij het ouder worden. Nou, dat bleek 
niet zo te zijn. Toen ik later ook nog heel erge 
buikpijn kreeg, stuurde mijn huisarts me voor 
een buikecho naar het ziekenhuis.”

Wat gebeurde daar? 
“Degene die de echo maakte, zag direct dat er 

meer aan de hand was dan een verstopping. Hij 
gaf aan dat ik naar de gynaecoloog moest. Ik 
heb toen de huisarts gebeld voor een verwij-
zing, maar ze zei ‘kom maar even langs om te 
praten’. Dat vond ik vreemd want onze huisarts 
was altijd heel druk. Nu had ze ineens tijd. Toen 
ik daar zat, vertelde zij dat er eierstokkanker 
was geconstateerd. Zij verwees me door naar 
het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) voor het  
afnemen van een biopt en aanvullend onder-
zoek. Al snel werd de diagnose bevestigd: eier-
stokkanker fase 3C.”

Voor welke behandeling is er  
gekozen?

“Omdat de tumor vergevorderd was en er 
veel uitzaaiingen waren, kreeg ik eerst drie 
chemokuren. Drie weken na de laatste behan-
deling zou ik worden geopereerd. In die periode 
vroeg het behandelteam of ik mee wilde doen 
aan een trial met een HIPEC-behandeling. Tot 
op dat moment had ik eigenlijk altijd gedaan 
wat de artsen mij adviseerden. Nu ging ik zelf 
onderzoeken wat die trial inhield. Bij een trial 
krijg je wel of juist niet de nieuwe behandeling. 
Ik wilde per se die behandeling en heb ervoor 
gekozen om naar het buitenland te gaan voor 
de operatie en de HIPEC-behandeling. De be-
handeling verliep goed. Inmiddels is dat ook in 
Nederland de standaardbehandeling voor 
vrouwen met eierstokkanker in stadium 3.”

Heb je na die operatie nog andere 
behandelingen gehad?

“Eenmaal terug in Nederland heb ik nog drie 
chemokuren gehad en daarna heb ik nog twee 
jaar speciale PARP-remmers geslikt. Die medi-
catie biedt een grotere overlevingskans met  
behoud van kwaliteit van leven. Dat geldt ove-
rigens ook voor de HIPEC. Dit alles is nu alweer 
een paar jaar geleden en ik voel me nog altijd 
goed. Om eerlijk te zijn, geniet ik nu zelfs meer 
van het leven dan voorheen.”

Is het dan niet moeilijk om te leven met 
het idee dat de kanker terug kan komen?

“De kans is er natuurlijk altijd, maar nie-
mand kan in de toekomst kijken. Het leven is 

minder vanzelfsprekend dan je denkt. Het 
klinkt heel clichématig maar zodra je beseft 
dat het ook anders had kunnen aflopen, kijk je 
ook anders naar het leven. Plannen maken 
voor later, dat doe ik niet meer. Als ik iets graag 
wil, dan doe ik het nu. Misschien is er immers 
geen later. Vroeger was ik niet zo zelfbewust en 
vastbesloten. Deze ziekte heeft me voorgoed 
veranderd.”

Wat is voor jou uiteindelijk van 
levensbelang geweest?

“Ik heb zelf de regie over mijn behandeling 
en over mijn leven genomen. Door mij te  
verdiepen in de behandelmogelijkheden in 
binnen- en buitenland heb ik op dat moment 
kunnen kiezen voor de beste behandeling.” 

I
n Nederland krijgen jaarlijks ongeveer dui-
zend vrouwen eierstokkanker. Tot nu toe is 
de vijfjaar overlevingskans van gevorder-
de eierstokkanker rond de 35%. De symp-
tomen zijn vaag. Daarbij kun je denken 

aan een opgeblazen gevoel, minder eetlust 
en moeite met de ontlasting. Andere klach-
ten zijn vermoeidheid, buikpijn en een dik-
ker wordende buik. “Veel vrouwen krijgen 
pas klachten als de ziekte al vergevorderd is”, 
stelt internist-oncoloog dr. Ingrid Boere. “Als 
wij de diagnose stellen, blijkt er vaak sprake 
te zijn van FIGO stadium 3 of soms 4. Dan is 
de prognose aanzienlijk slechter dan in een 
vroeger stadium. De behandeling bestaat 
uit een operatie waarbij alle zichtbare ziekte 
wordt weggehaald en chemotherapie.”

De rol van genetische afwijking
Belangrijk bij het kiezen van de beste behan-
deling is of er sprake is van een genetische af-
wijking. Bij iedere vrouw met eierstokkanker 
wordt aangeraden klinisch genetisch onder-
zoek te doen of om de tumor te onderzoeken op 
het BRCA1-en BRCA2-gen. Ook is het van be-
lang voor vrouwelijke familieleden. Vrouwen 
die drager zijn van dit gen hebben een sterk 
verhoogde kans op het ontwikkelen van eier-
stokkanker. Is al sprake van kanker dan is deze 
kennis medebepalend voor het kiezen van de 
beste behandelmethode. 

PARP-remmers
“De huidige indicatie is dat vrouwen bij 
wie de ziekte is teruggekeerd, na opnieuw  
behandeling met chemotherapie in aanmer-
king kunnen komen voor een onderhouds-
behandeling met een PARP-remmer”, ver-
telt Boere. “Het maakt daarbij niet uit of er 
sprake is van een BRCA mutatie. Voor de eer-
stelijns onderhoudsbehandeling zullen, op  
basis van de laatste inzichten en recente stu-
dies, nieuwe opties beschikbaar komen.” 
PARP-remmers zijn medicijnen die het de 
kankercellen moeilijker maken om DNA-
schade te herstellen, waardoor de tumorcel-
len verder geremd worden. “De drie nieu-

we studies bevestigen dat PARP-remmers 
bij vrouwen met gevorderde eierstokkanker 
een beter resultaat geven met een langere 
ziektevrije overleving. Dit geldt niet alleen 
voor vrouwen met een BRCA- of BRCA2-mu-
tatie. Er is een grote groep die profijt heeft. 

Betere vooruitzichten
De ontwikkelingen bieden veel vrouwen met 
eierstokkanker een beter toekomstperspectief. 
Tot nu toe waren er weliswaar ontwikkelingen 
in de behandeling, maar de overlevingskans op 
lange termijn nam weinig toe. Het merendeel 
van de vrouwen met eierstokkanker krijgt een 
recidief en overlijdt daaraan. “Bij patiënten uit 
de controlegroep die niet werden behandeld 
met PARP-remmers kwam de ziekte eerder en 
vaker terug”, weet Boere. “De verwachting is 
dat met de nieuwe behandeling ook de overle-
vingsduur zal toenemen.’’

Nieuwe ontwikkelingen
De ontwikkelingen gaan snel. Er wordt onder-
zoek gedaan naar nieuwe behandelmogelijk-
heden. “We denken dat de combinatie van 
PARP-remmers en immuuntherapie mogelijk 
een synergetisch effect kan hebben. Dit wordt 
ook gezegd over angiogenese remmers in com-
binatie met PARP-remmers, maar beide com-
binaties worden nog verder onderzocht.”  

Door Petra Lageman

Vooraf 
weten wat 
voor wie het 
beste werkt

Tijdens het ESMO-congres afgelopen september 
werden de resultaten gepubliceerd van belangrijke 

fase 3-studies naar de behandeling van eierstokkanker 
(ovariumcarcinoom). Het congres is een van de 

belangrijkste congressen voor oncologen.

Door Petra Lageman

Neem de 
regie over 
je eigen 
leven   

Linda Snoep (64) kreeg eind 2013 de 
diagnose eierstokkanker. “Als iemand 

dat tegen je zegt, stopt alles. ‘Ik ga 
dood!’ Dat was het eerste dat door 

me heenging.”

“Veel vrouwen 
krijgen pas klachten 
als de ziekte al 
vergevorderd is”

dr. Ingrid Boere
Internist-oncoloog

Stichting Olijf 
Stichting Olijf is de patiënten- 

organisatie en het netwerk voor vrouwen 
met gynaecologische kanker. Elk jaar 
horen ca. 4.500 vrouwen zoals Linda dat 
zij een vorm van gynaecologische kanker 
hebben. Gynaecologische kanker heeft 
vaak enorme impact. Olijf zet zich in voor 
preventie, onderzoek, voorlichting, 
lotgenotencontact en natuurlijk 
belangenbehartiging. 

Ga naar www.olijf.nl en steun ons werk!

Dit artikel is financieel mogelijk gemaakt door GSK

“Deze ziekte heeft 
me voorgoed 
veranderd”

“De verwachting is 
dat met de nieuwe 
behandeling ook de 
overlevingsduur zal 
toenemen”

Linda Snoep
FOTO: WIM BRINKMAN
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Artifi cial Intelligence 
krĳ gt rol bĳ  opsporing 

van kanker

COLUMN

K
unstmatige intelligentie (AI) kan worden ingezet 
bij de opsporing van kanker. Prof.dr.ir. Peter de 
With van de Technische Universiteit Eindhoven 
legt uit hoe dat werkt.

Hoe kan AI helpen bij het ontdekken van kanker?
De medische sector maakt veel gebruik van imaging, 

zoals MRI- of CT-scans. Bij alle kankerpatiënten wordt al-
tijd wel een keer een scan gemaakt. Deze beelden worden 
dan geanalyseerd door een arts. Maar dat kan ook door een 
computer. Deze kan leren om kleuren en patronen te her-
kennen en afwijkingen te ontdekken in het weefsel van de 
patiënt.

Waarvoor kan AI bij kanker worden gebruikt?
AI kan helpen om de diagnose kanker te stellen en om 

het stadium van de ziekte te bepalen: is het goedaardig, 
kwaadaardig of verdacht? Deze stadiëring is vaak lastig, bij-
voorbeeld bij darmkanker en slokdarmkanker. Artsen moe-
ten veel ervaring hebben voor een goede beoordeling. AI 
kan een indicatie geven over kwaadaardigheid van het 
weefsel en op deze manier de arts assisteren. Wij zijn er in 
ons onderzoek, samen met onder anderen dr.ir. Fons van 
der Sommen, het verst hiermee bij slokdarmkanker. 

Wat zijn de voordelen van AI?
Computers zijn ijzersterk in het onthouden van een gro-

te hoeveelheid patronen. Hoe meer ze daarvan zien, hoe be-
ter ze worden in hun beoordeling. De beoordeling met een 
computer gebeurt razendsnel, in een fractie van een secon-
de. Een computer wordt bovendien niet moe en heeft geen 
concentratieverlies. Daarnaast kan alle informatie in de da-
tabase van de computer worden gebruikt voor onderwijs 
aan artsen.

Ziet u nog meer mogelijkheden voor AI?
Ik denk dat AI ook een rol gaat spelen bij het personalise-

ren van kankerbehandelingen, op basis van datapatronen 
van de patiënt. Als vooraf bekend is dat een patiënt bijvoor-
beeld een medicijn niet goed verdraagt, kan de computer 
adviseren om voor die patiënt de dosis aan te passen. Zo kan 
AI helpen om de therapie te individualiseren.

Prof.dr.ir. Peter de With
Technische Universiteit Eindhoven

Artsen zullen in de 
toekomst steeds meer 
gebruik gaan maken van 
Artificial Intelligence (AI). 
De technologie kan helpen 
bij het maken van optimale 
persoonlijke behandelplannen, 
onder meer  binnen de 
oncologie. 

Prof. Dr. Peter Bosman van het Cen-
trum Wiskunde & Informatica leidt 
een project over het maken van in-
zichtelijkere behandelplannen voor 
inwendige bestraling (brachythera-
pie) met behulp van AI. Bij dat pro-
ject zijn onder meer Amsterdam 
Universitair Medische Centra en 
Leiden Universitair Medisch Cen-
trum betrokken. In eerste instantie 
zullen de resultaten worden ingezet 
bij prostaatkanker en baarmoeder-
halskanker.

Goed afgewogen 
bestralingsplannen vinden
De stralingsdosis moet hoog genoeg 
zijn om de tumor e� ectief te kunnen 
behandelen. Tegelijkertijd is het be-
langrijk om eventuele schadelijke ef-
fecten van straling aan omliggend 
weefsel zoveel mogelijk te beperken. 
De beschikbare software voor de inzet 
van brachytherapie, een van de toe-
passingen van AI, is in staat om voor 
iedere patiënt de beste afwegingen te 
presenteren.

Arts bepaalt
De adviezen van AI zijn nog vooral ge-
baseerd op de locatie en de grootte van 
de tumor. Zaken als conditie, comor-
biditeit en medicijngebruik worden 
nog niet meegenomen. Dat is onder 
meer waarom het belangrijk is dat de 

arts, eventueel samen met de patiënt, 
de uiteindelijke keuze maakt. 

Lerende machines 
“Vaak praten wij over AI wanneer een 
algoritme intelligent gedrag vertoont 
en geïnspireerd is door intelligen-
tie zoals wij dat in de natuur waarne-
men”, legt Bosman uit. “Meestal gaat 
het om een vorm van leren. Zo bezit AI 
een zelfl erend mechanisme. Terwijl 
de plannen voor een patiënt verbeterd 
worden, wordt meteen geleerd welke 
aanpassingen veel opleveren. Dat ver-
snelt het zoekproces. In veel gevallen 
valt het AI-gebruik waar je nu over 
hoort onder de noemer machine lear-
ning. Daarmee wordt er een razend-
snel herbruikbare a� eelding geleerd. 
Denk aan het maken van een diagno-
se op basis van patiëntgegevens. Zo’n 
systeem moet je eerst voeden met veel 
voorbeelden.”

Big Data
Om AI optimaal in te zetten bin-
nen oncologie is big data noodzake-
lijk. “Hoe meer data, des te beter AI 

werkt. De toepassingen van vandaag 
zijn pas de eerste stap. Wij beantwoor-
den daarmee vragen binnen een rede-
lijk nauw afgebakende context. Om 
meer complexe vragen te kunnen be-
antwoorden, is er meer data nodig.”, 
stelt Bosman. “Dat vereist nationale 
en liefst zelfs internationale samen-
werking.”

Toekomstperspectief
“De combinatie van fundamentele 
AI-ontwikkelingen en meer data zul-
len gedetailleerde en geïndividuali-
seerde automatische adviezen moge-
lijk maken.”, voorspelt Bosman. 
“Voor brachytherapie kan de compu-
ter dan bijvoorbeeld bestralingsplan-
nen gaan bepalen op basis van accu-
rate patiëntspecifieke prognoses. 
Daarbij kun je denken aan het bere-
kenen van de kans dat vanwege be-
paalde DNA eigenschappen een tu-
mor met een bepaalde stralingsdosis 
zal afsterven. Dat zijn heel complexe 
verbanden om te leggen, ook voor 
een arts. AI is hiertoe juist bij uitstek 
geschikt.”

Door Petra Lageman

Prof. Dr. Peter Bosman
Centrum Wiskunde & Informatica

Door Kees Vermeer

Artifi cial Intelligence
ondersteunt arts bĳ  
keuze behandelplan

“Dat zĳ n heel 
complexe 
verbanden om 
te leggen, ook 
voor een arts. AI 
is hiertoe juist bĳ  
uitstek geschikt”


