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Voorwoord
Het omslagpunt is eindelijk bereikt. In Europa en de Verenigde Staten is het
aantal mensen dat sterft aan kanker niet langer aan het stijgen, maar aan het
dalen. Dat is des te meer een overwinning omdat kanker vooral een ziekte
van de ouderdom is, en die twee continenten gestaag vergrijzen. Maar betere
behandelingsresultaten, vroege opsporing en het feit dat er minder rokers zijn,
wegen inmiddels zwaarder.
Dat heeft langer geduurd dan men hoopte en ook verwachtte, nadat begin
jaren zeventig vanuit Amerika een omvangrijk offensief tegen kanker (‘A
National Program for the Conquest of Cancer’) werd ingezet. Grootschalige
samenwerkingsprojecten en internationaal klinisch onderzoek zijn toen in een
stroomversnelling gekomen. Een dergelijke aanpak was (en is) nodig omdat
de meeste vormen van kanker weinig voorkomen. Kinderkankers bijvoorbeeld
zijn zo zeldzaam, dat vooruitgang alleen geboekt kan worden als alle patiënten
deelnemen aan studies.
Inmiddels is er veel winst geboekt. En dit is nog maar het begin.
Kankeronderzoekers zijn optimistisch. Er is veel meer in gang gezet dat ook
vruchten gaat afwerpen, en de ontwikkelingen in de moleculaire biologie en
de genetica zijn nog in volle gang.
In dit cahier komen recente ontwikkelingen en verwachtingen voor de
mogelijkheden om kanker te bestrijden aan bod. Dat de ziekte op den duur zal
verdwijnen valt te betwijfelen, maar de verwachting is wel dat het door eerdere
en betere behandeling meer een chronische ziekte zal worden. Daardoor zal
kanker in de Westerse wereld geleidelijk een andere maatschappelijke betekenis
krijgen. Steeds meer mensen zullen met kanker redelijk door het leven gaan of
ervan genezen zijn.
In de rest van de wereld ligt het anders. Voorlopig biedt preventie daar de beste
kansen. In veel landen hebben kankerverwekkende stoffen in het milieu, bij de
arbeid en in het voedsel nog een belangrijk aandeel, dat pas met het toenemen
van de welvaart kan worden teruggedrongen. Maar als het zover komt, kan men
profiteren van de enorme kennis en ervaring die in het Westen is opgebouwd.
Verder zijn er nu vaccins tegen leverkanker en baarmoederhalskanker, die in
ontwikkelingslanden veel voorkomen. Gezien de grote vaccinatieprojecten tegen
infectieziekten die momenteel door WHO en de Gates Foundation in die delen
van de wereld worden ondernomen, ligt een uitbreiding richting kanker op den
duur voor de hand.
de redactie
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Een arts bekijkt een röntgenfoto op
afwijkingen.
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Ongeremd delen
Het wie, waar, wanneer en waarom van kanker
Dick van Bekkum, Peter Hoogerbrugge en Vera de Ru
Van top tot teen zijn we uit cellen gemaakt. Een mensenlichaam telt er volgens de
laatste schattingen tussen de vijftig en honderd biljoen. Verdeeld over meer dan honderd
verschillende types, die zich bijna allemaal kunnen vermenigvuldigen. En
elke cel die dat kan, kan ook ontaarden in een kankercel.
Die vele soorten cellen vormen een van de redenen dat er onder de paraplu ‘kanker’
honderden verschillende ziektes schuilgaan, die stuk voor stuk één eigenschap
gemeen hebben: ongeremde vermenigvuldiging van cellen. Vroeg of laat krijg je dan
een gezwel, of in het Latijn: een tumor. Pas als die ongeremde en onbegrensde groei
levensbedreigend wordt, noemen we hem kwaadaardig (maligne) en spreken we van
‘kanker’, Latijn voor ‘kreeft’. Naar verluidt was het Hippocrates, de Griekse grondlegger van de geneeskunde wiens eed alle dokters nog steeds zweren, die zo’n 25
eeuwen geleden de overeenkomst zag tussen dat schaaldier met zijn scharen en een
gezwel. In het Oudgrieks heten kreeften ‘karkinos’, wat als ‘carcinoom’ nog altijd
voortleeft in de benaming voor alle tumoren die ontstaan uit dekcellen, die je onder
andere in de huid, darmen, luchtwegen en borsten vindt. Kwaadaardige gezwellen
uit cellen van het bindweefsel, waaronder spieren en botten, heten sarcomen, en
woekeringen van bloedcellen staan bekend als leukemieën en lymfomen.
Binnen elke groep komen heel veel verschillende kankers voor. Niet alleen ontstaan
ze op uiteenlopende locaties in het lichaam, het ziekteverloop en reacties op
behandelingen lopen ook uiteen. Wel hebben ze gemeen dat cellen zich niet houden
aan de gewone regel van niet vaker delen dan nodig is. Normaal gesproken vindt
celdeling plaats tijdens de groei en om cellen die verloren gaan, aan te vullen. Dat
laatste kan zijn vanwege de normale vernieuwing die in al onze organen continu
gaande is, of omdat er een beschadiging hersteld moet worden. Cellen van een
volgroeid individu delen om de onderdelen van het lichaam in stand te houden.
Kwaadaardige tumorcellen daarentegen delen maar door en door, dringen binnen in
naburige organen en kunnen zich verplaatsen via de bloedsomloop of de lymfekanalen.
Zo kan een tumor uitzaaien naar heel andere plaatsen in het lichaam dan het
oorspronkelijke (primaire) gezwel.
Overigens is lang niet iedere knobbel kanker. Die diagnose kan in principe pas worden
gesteld door een patholoog-anatoom die een stukje weefsel (biopt) of cellen afkomstig
van de tumor onder de microscoop legt. Terzijde: bij de ‘genezingen’ die het in de jaren
vijftig bekend geworden Moerman-dieet zou hebben bewerkstelligd, ging het altijd om
patiënten waarbij niet op die manier kanker was vastgesteld.

Prof. dr. D.W. van Bekkum is
kankeronderzoeker, en was van 1977 tot
1997 directeur van het Integraal Kanker
Centrum Rotterdam.
Prof. Dr. P.M Hoogerbrugge is kinderarts en
hoogleraar Kinderoncolologie in Nijmegen.
Dr. V.J. de Ru was radiotherapeut en is
voorzitter van de Nederlandse Vereniging
voor Oncologie.

vraag 1: Wat zijn momenteel de
belangrijkste vermijdbare oorzaken van
kanker in de wereld?
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Staat vast dat er sprake is van kanker dan wordt er allereerst een hele hoop in kaart
gebracht, met het oog op wat er voor deze patiënt gedaan kan worden. De tumor
wordt om te beginnen ‘gestageerd’: kwaadaardigheid, grootte en uitbreiding worden
ingeschaald. (Alleen zo kun je patiënten en de resultaten van behandelingen met
elkaar vergelijken.) Dan bestaat er een hele rij beeldvormende technieken: echo’s,
röntgenfoto’s, CT-, MRI-, PET- en andere scans met radioactieve isotopen. Daarmee
worden als het kan de dimensies van de primaire tumor vastgelegd, en wordt uitgezocht
of en waar er uitzaaiingen (metastases) zijn. Ook kijkt men naar het type tumorcel, en
zo nodig naar chromosomale afwijkingen en abnormale moleculaire eigenschappen.
Het bloed wordt onderzocht op tumormerkstoffen: moleculen die door de tumor worden
geproduceerd. Hun aanwezigheid en de hoeveelheid geven vaak aanwijzingen. En als
het mogelijk is, worden er ook bepalingen gedaan die voorspellen of de tumor wel of
niet zal reageren op bepaalde geneesmiddelen.
Daarna volgen beslissingen over opereren, bestralen, chemotherapie, hormonen,
medicijnen – het arsenaal aan mogelijkheden is groot en groeit gestaag. Specialisaties
worden steeds gespecialiseerder. De meeste kankerpatiënten krijgen tegenwoordig met
een multidisciplinaire aanpak te maken.
Wie het krijgt
Kanker is vooral een ziekte van de ouderdom. In de geïndustrialiseerde wereld werd het
pas een volksziekte door de stijging van de gemiddelde levensduur. Midden negentiende
eeuw was dat nog veertig jaar, nu bijna tachtig. Op dit ogenblik ligt het risico dat je ooit
in je leven kanker krijgt op ruim dertig procent, en meer dan zeventig procent van alle
nieuwe gevallen van kanker komt voor bij mensen boven de zestig jaar. Daarnaast krijgt
bijna vijftien procent van de patiënten met kanker nog een tweede of derde keer een
andere kanker.
Bij kinderen is kanker zeldzaam. Slechts één procent van alle kankerdiagnoses wordt
gesteld bij kinderen beneden de twintig jaar.
Om een indruk te geven van de omvang van de ziekte een paar getallen: in 2003 werd
de diagnose kanker bij ruim 73.000 Nederlanders gesteld. Bijna 10.000 keer daarvan
voor de tweede keer of meer. In datzelfde jaar overleden ruim 38.000 mensen aan
kanker, de tweede grootste doodsoorzaak na hart en vaatziekten (45.000). Tussen het
25ste en zeventigste jaar is kanker overigens de belangrijkste doodsoorzaak.
Wat het meest voorkomt zijn longkanker, darmkanker, borstkanker, prostaatkanker en
kanker van de bloedvormende weefsels (leukemieën en lymfomen). Ook kanker in het
hoofd-halsgebied, van maag en slokdarm, van de blaas en vrouwelijke geslachtsorganen
zijn niet ongewoon. Het aantal nieuwe patiënten per jaar per 100.000 inwoners
(de incidentie) varieert niet alleen sterk tussen de types kanker maar ook tussen
verschillende landen.
Als je alle typen kanker bij elkaar neemt, stijgt de incidentie in ons land nog steeds
licht, wat samenhangt met de toename van het aantal ouderen in de bevolking. Intussen
is het sterftecijfer in de laatste vijftien jaar met veertien procent gedaald, en wel van
234 per 100.000 naar 201 in 2003. Ook in andere landen, waaronder de Verenigde
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De tien meest voorkomende
kankersoorten in Nederland
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Staten, neemt de kankersterfte de laatste jaren af. Dat heeft een aantal oorzaken. Ten
eerste de veranderingen in leefgewoontes die dertig tot veertig jaar geleden begonnen
met een afname van roken en alcoholgebruik (vooral bij mannen). Sinds een jaar of
twintig wordt daarnaast een aantal vormen van kanker al vroeg ontdekt, vooral door
de bevolkingsonderzoeken op baarmoederhalskanker (het uitstrijkje) en borstkanker
(mammografie). Tot slot zijn er effectievere behandelingen.
Maagkanker bijvoorbeeld komt nu veel minder vaak voor dan halverwege de vorige
eeuw. Wel zijn diverse vormen van huidkanker juist sterk toegenomen. Vooral bij
mensen met een gevoelige huid, die eerder verbranden dan bruinen, met name als ze
als kind al veel in de zon geweest zijn, is er een forse verhoging te zien van zowel het
kwaadaardige melanoom, als van de minder gevaarlijke huidkankers.
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© the Netherlands Cancer Registry

De sterfte aan maagkanker
in Nederland neemt gestaag af
Overzicht van de laatste vijftig jaar,
gestandaardiseerd voor leeftijdsopbouw
en bevolkingsomvang in 1950.
Dat we etenswaren niet langer conserveren
door pekelen maar door koelen, wordt
als de belangrijkste reden voor de daling
beschouwd. Verbeterde hygiëne is
ook van invloed geweest op het aantal
infecties met Helicobacter pylori, de
‘maagzweerbacterie’. Verder wordt er
meer verse groente en fruit gegeten, en is
het aantal rokende mannen gedaald. De al
langer lopende vermindering van overmatig
alcoholgebruik is waarschijnlijk ook van
belang geweest.
© Centraal Bureau voor de Statistiek
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Veroorzakers van kanker
Tabak (teer)
Alcohol (overmatig gebruik)
Industriële vervuiling (bijvoorbeeld asbest)
Beroepsmatige blootstelling aan
kankerverwekkende stoffen
Carcinogenen in levensmiddelen
(bijvoorbeeld aflatoxine)
Carcinogenen in de leefomgeving
(bijvoorbeeld arsenicum in water)
Ioniserende en ultraviolette straling
Sommige chemotherapeutica
Immunosuppressieve geneesmiddelen
Hormonen
Erfelijke aanleg
Voeding en levensstijl
(niet duidelijk hoe en wat)
Virussen, bacteriën en parasieten
Chronische ontstekingen

6

De komende periode zullen er steeds meer mensen met kanker komen. Gevolg van
het stijgende aantal nieuwe gevallen in combinatie met een verbeterde overleving. Het
aantal mensen dat kanker heeft of hiervoor met succes behandeld is, bedroeg in 2000
ongeveer 366.000. Naar verwachting zullen het er in 2015 zo’n 692.000 zijn: bijna een
verdubbeling in vijftien jaar (volgens een rapport van de signaleringscommissie 2004
Kanker in Nederland). Al moet je daar altijd de vraag bij stellen hoe lang je mensen
die met succes behandeld zijn nog tot de groep van kankerpatiënten wilt rekenen.
Veel vormen van kanker die vroeger een acute dodelijke ziekte waren, zijn nu door
betere behandelmogelijkheden veranderd in een chronische aandoening, zoals dat ook
gebeurd is met HIV-infecties.
Hoe het komt
Het was de Londense arts Percival Pott die in 1795 een zeldzame vorm van huidkanker
op het scrotum van schoorsteenvegers beschreef, en daarmee de omslag gaf in de
opvattingen over de oorzaken van kanker. Daarvóór werd het gezien als een straf van
God en later als een stoornis van de inwendige balans van het lichaam. Maar Pott legde
voor het eerst een verband tussen een beroep en een kankervorm. De schoorsteenvegers
liet men als klein jongetje al naar beneden in de schoorsteen zakken, en omdat er in
die tijd niet veel werd gewassen verzamelde zich roet tussen hun benen. Met deze
waarneming verschoof de aandacht naar uitwendige oorzaken. De kankerverwekkende
eigenschappen van teer werden vervolgens onomstotelijk experimenteel vastgesteld bij
proefdieren.
De zogeheten carcinogene stoffen uit teer zijn ook verantwoordelijk voor de risico’s
die roken oplevert op het ontstaan van kanker, vooral van de longen en de blaas. In
de negentiende eeuw werden steeds meer kankers als een beroepsziekte herkend. En
ook in de vorige eeuw werden er nog nieuwe aan toegevoegd, zoals asbest dat kanker
van de longvliezen veroorzaakt. Dat mijnwerkers in Silezië zo vaak longkanker kregen,
bleek een gevolg van het radium dat daar in de bodem zit. Dat veroorzaakt een hoge
concentratie van het radioactieve gas radon in die mijnen.
Hoe kankerverwekkend ioniserende straling is, werd nog duidelijker toen de
röntgenstraling in de medische praktijk zijn intrede deed, zonder dat er voldoende
bescherming werd toegepast. Binnen een jaar of tien kregen veel radiologen en medici
last van kanker, vooral op hun handen die uiteraard aan de hoogste doses waren
blootgesteld.
Sindsdien zijn er steeds meer oorzaken van kanker ontdekt en omstandigheden die
gepaard gaan met een verhoogd aantal gevallen. Het is dus niet zo verwonderlijk dat de
incidentie van de verschillende vormen van kanker in verschillende delen van de wereld
zowel als onder verschillende bevolkingsgroepen sterk uiteen loopt.
Chemische stoffen en straling veroorzaken kanker door hun mutagene eigenschappen,
wat wil zeggen dat ze beschadigingen veroorzaken in het DNA van cellen. Die komen
dan bovenop de talloze beschadigingen die ontstaan door inwendige processen en
het meeste daarvan wordt gerepareerd. Wat er overblijft is een mutatie. Meestal zijn
die fataal voor de cel of veroorzaken ze de dood van zijn nakomelingen. De mutaties
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Hoe vaak sommige vormen van kanker voorkomen verschilt van land tot land
type kanker		

hoogste			

laagste			

verhouding

MANNEN
huid			
long			
slokdarm		
maag			
lever			
darm			
prostaat			

Australië			
UK			
Noord-Iran		
Japan			
Mozambique		
VS (blanken)		
VS (zwarten)		

Bombay			
Nigeria			
Nigeria			
Uganda			
Noorwegen		
Nigeria			
Japan			

200*
35
300
25
70
10
30

VROUWEN
baarmoederhals		
borst			
ovarium			

Colombia		
VS (blanken)		
Denemarken		

Israël (joden)		
Uganda			
Japan			

15
15
6

*Lees: Huidkanker komt in Australië 200 keer vaker voor dan in Bombay.

die overblijven, kunnen het begin zijn van de keten van veranderingen die tenslotte,
meestal pas na een jarenlange (latente) periode zonder verschijnselen uitmondt in een
tumor. Die kans is groter naarmate de dosis van de mutagene stof hoger is en de duur
van de blootstelling langer. Hoewel er geen duidelijk bewijs voor is, gaat men er bij
het opstellen van veiligheidsregels van uit dat er geen minimale dosis is waar beneden
de kans op kanker nul is, en heeft men grenzen vastgesteld die overeenkomen met
aanvaardbare risico’s.
Eten drinken en levensstijl
Een ander onopgelost probleem is de invloed van het dieet. Enerzijds bevat voedsel
talloze kankerverwekkende chemische verbindingen, anderzijds zitten er allerlei stoffen
in waarvan in het laboratorium is aangetoond dat ze het ontstaan van kanker tegengaan.
Als het om bekende stoffen gaat kan men bepalen of en hoeveel het voedsel in kwestie
bevat en het alleen toelaten als de concentratie aanvaardbaar laag is (concentratie nul
bestaat niet).
Soms staat vast dat een bepaalde component van het voedsel een hoger risico op kanker
met zich meebrengt. Dat geldt bijvoorbeeld voor overmatig langdurig gebruik van
sterke drank voor mond- en slokdarmkanker, en voor de aanwezigheid van aflatoxine in
beschimmelde pindas voor leverkanker. Er zijn al heel wat verbanden beschreven tussen
een bepaalde samenstelling van het dagelijks eten en het vaker voorkomen van een
bepaalde kanker. Onder groepen mensen die veel rood vlees eten, komt bijvoorbeeld
Kanker - de nieuwe aanpak 2 | 2007
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meer darmkanker voor, maar er is nog niet bekend welke stoffen in vlees daarvoor
verantwoordelijk zijn.
Bij sommige bevolkingsgroepen rond de Middellandse Zee komt kanker minder vaak
voor, maar dat wil nog niet zeggen dat een mediterraan dieet Scandinaviërs net zo goed
beschermt. Er doen zich minstens drie problemen voor. Het eerste is dat verschillende
volken ook grote verschillen vertonen in life style, en onder
verschillende klimatologische en geologische omstandigheden
leven. Ten tweede heb je weinig aan die kennis zolang niet
bekend is welke van de vele componenten uit het mediterrane
dieet bescherming geeft, of welke kankerverwekkende stoffen er
minder in voorkomen. Immers, de Noorderlingen zullen echt niet
massaal omschakelen op een heel ander voedselpakket.
Het derde probleem is een variant op de vraag of je door de kat
of door de hond wilt worden gebeten. Een dieet dat de kans op
kanker vermindert, blijkt soms het risico op andere ziekten te
verhogen. Zo is een laag cholesterolgehalte van het bloed – dat
wordt bevorderd door minder vet te eten - weliswaar goed tegen
aderverkalking (arteriosclerose), maar levert het een verhoogde
kans op darmkanker op.
Voeding is ontzettend gecompliceerd, en niet alleen een kwestie
van wat we naar binnen schuiven, maar ook van wat er daarna
mee gebeurt. De spijsvertering wordt niet door ons eigen lichaam
alleen geregeld, maar krijgt assistentie van de miljarden bacteriën die in onze darmen
leven. Deze zogenaamde darmflora verschilt sterk in samenstelling tussen mensen
onderling en tussen bevolkingsgroepen. Naast de omzettingen die extra energie voor
de gastheer opleveren, produceren die bacteriën zowel schadelijke stoffen, waaronder
carcinogenen, als verbindingen die juist tegen kanker beschermen. Of de concentraties
van deze stoffen in de darm van betekenis zijn, is niet bekend en het is al helemaal
onbegonnen werk om voorspellingen te doen over de uitkomst van al deze door elkaar
heen lopende invloeden.
De beroemde Engelse epidemioloog Sir Richard Doll bracht in 1981 het voedsel in
de schijnwerpers van het kankeronderzoek door te postuleren dat meer dan de helft
van alle kanker toegeschreven kan worden aan factoren in het dieet. Tegenwoordig
wordt dat percentage aanzienlijk lager gesteld, en een kwart eeuw onderzoek heeft
voor de praktijk van de kankerpreventie niet veel meer opgeleverd dan wat algemene
aanbevelingen die onze grootmoeders ook al deden in de trant van ‘overdaad schaadt’
en ‘alles met mate’. Een ruime dagelijkse hoeveelheid groenten en fruit, het lichaamsgewicht binnen de perken houden en meer beweging voor mensen met een zittend
bestaan zijn de aanbevelingen die momenteel veel worden gehoord.
Bacteriën en virussen: is kanker besmettelijk?
Het is nog maar een paar decennia geleden dat veel mensen dachten dat kanker
besmettelijk was. Toen de eerste informatie-telefoon in 1977 bij de oprichting van het
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Integraal Kankercentrum Rotterdam van start ging, waren veelgestelde vragen: ‘Mijn
buurman heeft kanker, kan ik daar zonder gevaar te lopen nog een kopje koffie gaan
drinken?’ ‘Kan ik mijn vriend met kanker nog wel zoenen?’ Ja dus. Gevaar voor directe
overdracht bestaat er zeker niet.
Wel zijn er vormen van kanker waarbij een besmetting met een virus of bacterie een
belangrijke rol speelt of zelfs de directe oorzaak is. Al in 1908 toonden twee Deense
onderzoekers aan dat kippenleukemie door een besmettelijk virus wordt veroorzaakt,
en in 1911 isoleerde de patholoog en latere Nobelprijswinnaar Peyton Rous in het
Rockefeller Instituut in New York een virus dat na inspuiting bij de kip sarcomen
verwekt. Sindsdien zijn er tientallen virussen bekend geworden die allerlei soorten
tumoren bij dieren veroorzaken, waaronder diverse vormen van leukemie. En er zijn
effectieve vaccins ontwikkeld tegen katten- en kippenleukemie.
Maar het heeft nog tot in de tweede helft van de vorige eeuw geduurd voordat er goede
bewijzen voor het bestaan van kankervirussen bij de mens werden geleverd. Inmiddels
weten we dat wereldwijd één op de vijf gevallen van kanker bij mensen het gevolg is
van een infectie met een virus, een bacterie of zelfs met wormen.
In veruit de meeste gevallen gaat het om een chronische infectie en krijgt maar een klein
deel van de besmette mensen bovendien pas jaren later een tumor.
Belangrijke kankerveroorzakende virussen zijn om te beginnen de hepatitis virussen B
en C, die tot leverkanker kunnen leiden. Alleen al met hepatitis B zijn meer dan 300
miljoen mensen chronisch besmet, voornamelijk in Afrika en Azië. Volgens schatting
van de WHO sterven er jaarlijks 600.000 van hen aan leverkanker.
Daarnaast zijn er verschillende herpesvirussen, waaronder het Epstein-Bar virus (EBV),
dat de veroorzaker is van de onschuldige ziekte van Pfeiffer, maar ook van sommige
lymfeklierkankers (lymfomen) en van een kwaadaardige gezwel in de neus-keelholte dat
veel voorkomt in Zuid-China. Ook het Kaposi sarcoma virus is een herpesvirus. Het kan
een zeldzame woekering van bloedvaten in de huid tot gevolg hebben. In onze streken
komt die voor bij Aids-patiënten en na langdurige behandeling met medicijnen die het
immuunsysteem onderdrukken, zoals na een niertransplantatie.
Dan zijn er de humane papilloma virussen (HPV), waartoe behalve het onschuldige
wrattenvirus ook de verwekkers van baarmoederhalskanker behoren.
De enige bekende bacterie die soms een kanker bij de mens teweegbrengt, werd in 1980
ontdekt: de Helicobacter pylori, die een chronische ontsteking van de maag veroorzaakt
en soms maagzweren. Op de lange duur kan dat ontaarden in een kwaadaardig gezwel.
Ook parasitaire infecties kunnen kanker veroorzaken. De leverplatworm, die vooral
in Zuid-Oost Azië veel mensen besmet, veroorzaakt een chronische ontsteking van de
lever en onder die patiënten komt veel galblaaskanker voor. Infecties met de blaasworm
die je kunt vinden in het Midden-Oosten en Afrika veroorzaken een chronische
blaasontsteking en op den duur blaaskanker. In Egypte is blaaskanker daardoor de meest
voorkomende kanker bij mannen.
De processen vanaf de besmetting tot de tumor zijn nog lang niet opgehelderd. Er is
moeilijk achter te komen omdat het proces – de oncogenese – meestal vele jaren in
beslag neemt, waarin je weinig of niets kunt waarnemen. In veruit de meeste gevallen
Kanker - de nieuwe aanpak 2 | 2007
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zijn er behalve de primaire ontsteking nog meer factoren nodig. De lymfomen die een
gevolg zijn van EBV in Afrika komen bijvoorbeeld het meeste voor in streken waar ook
malaria heerst.
Een verwekker identificeren geeft aanknopingspunten voor de bestrijding. In de eerste
plaats door vaccinatie, zoals die tegen hepatitis en tegen HPV. In de tweede plaats met
behulp van tegen de verwekker gerichte geneesmiddelen, zoals antibiotica voor wie met
H. pylori besmet is, en wormmiddelen bij de bestrijding van de parasieten die blaas- en
leverkanker veroorzaken.
Kankerbestrijding wereldwijd
In de Westerse wereld is de kankerbestrijding in de loop van de vorige eeuw geëvolueerd van een zaak die aan de liefdadigheid werd overgelaten tot belangrijk onderwerp
van staatszorg. Niet alleen als gevolg van sociale veranderingen maar ook door de
medische vooruitgang die kanker heeft veranderd van een hopeloze aandoening waar
weinig aan gedaan kon worden in een ziekte die sterk kan worden ingeperkt door
middel van preventie, vroege opsporing en steeds doeltreffender behandeling.
Die vooruitgang is niet vanzelf tot stand gekomen. Er is grote druk uitgeoefend op de
beleidsmakers door medici en wetenschappers, geholpen door invloedrijke sympathisanten. Die beweging kreeg in de tweede helft van de vorige eeuw voet aan de grond.
De Verenigde Staten liepen daarbij voorop. Daar nam het Congres al in 1937 een wet
aan die de instelling regelde van een National Cancer Institute (NCI), dat volledig uit het
federale budget werd bekostigd. In de jaren na de Tweede Wereldoorlog was men zo
onder de indruk van de vooruitgang van de moleculaire biologie dat het idee postvatte
dat er voldoende fundamentele kennis was verzameld om kanker net als tuberculose
onder controle te brengen, als er maar genoeg aan de ontwikkeling van toepassingen
werd gewerkt.
In 1971 nam de Senaat de beroemde ‘National Cancer Act’ aan waarmee een veelomvattend nationaal programma ‘for the conquest on cancer’ in werking werd gesteld.
In zeven jaar was het budget van het NCI vervijfvoudigd tot een miljard dollar. Hoewel
de verwachtingen in de media te hoog gespannen bleken, is dit programma van doorslaggevende betekenis geweest voor de verdere ontwikkeling van basale kennis en van
nieuwe bestrijdingsmethodes. Daar is ook de industrie actief bij betrokken door de
overheid.
In Europa riep de Gaulle in 1964 Groot Brittannië, Rusland en de VS op om een klein
deel van de defensiebudgetten te bestemmen voor de oorlog tegen de gemeenschappelijke vijand kanker. Een belangrijk initiatief waar het Internationale Centrum voor
Kankeronderzoek in Lyon uit voortgekomen is, dat onder de WHO valt en nog steeds
veel bijdraagt aan de mondiale strijd tegen kanker. Daarvoor al, in 1962, had een kleine
groep clinici en onderzoekers uit landen van de Europese Gemeenschap en Zwitserland
de ‘Groupe Européenne pour le Chimiothérapie Anti Cancéreuse’ (GECA) opgericht om
gezamenlijk klinische trials te verrichten met nieuwe geneesmiddelen. Uit deze club
groeide later de European Organisation for Research on Treatment of Cancer. Deze
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EORTC is al jaren het grootste internationale samenwerkingsverband dat onderzoek
bij patiënten (trials) coördineert. Ongeveer 2500 kankerspecialisten in meer dan 300
Europese kankerinstituten werken samen aan gemiddeld honderd verschillende EORTConderzoeken. Daar doen jaarlijks 6500 patiënten aan mee.
In Nederland is het kankeronderzoek lang volledig afhankelijk gebleven van charitas.
Pas in 1972 is de overheid substantieel gaan bijdragen aan de activiteiten van het
Koningin Wilhelmina Fonds, door 28 miljoen gulden te fourneren voor de nieuwbouw
van het Nederlands Kanker Instituut in Amsterdam. Tezelfdertijd werd op aandringen
van 66 vooraanstaande kankerdeskundigen een Nationaal Onderzoek Programma
ingericht, waaruit de huidige Integrale Kankercentra, de nationale kankerregistratie en
het bevolkingsonderzoek op borstkanker zijn voortgekomen.
Maar na die eenmalige financiële overheidsinjectie is er nauwelijks iets veranderd.
Tussen 2002 en 2005 werd er in ons land aan kankerresearch € 3,79 per hoofd van
de bevolking uitgegeven, waarvan nog geen € 0,20, ofwel vijf procent, uit de schatkist
kwam (volgens een rapport van het Europese Kanker Research Managers Forum uit
2005). Dat staat in schril contrast met Groot-Brittannië, Duitsland en Frankrijk, waar
de overheidsbijdragen respectievelijk veertig, vijftig en zeventig procent waren. Het
is dankzij de circa vijftig miljoen die het KWF/Kankerbestrijding jaarlijks uittrekt voor
research, dat wij nog bij het gemiddelde van Europa horen.
Dat ligt namelijk op € 3,67 per inwoner. Voor heel Europa geldt dat de uitgaven voor
kankeronderzoek beschamend laag zijn vergeleken met die in de VS, waar men op
€ 17,63 per inwoner komt. Na het verschijnen van het rapport kopte de British Medical
Journal: ‘Europa is een tweederangs werelddeel voor kankeronderzoek.’
In Nederland bedroegen in 2003 de totale uitgaven voor de gezondheidszorg 57,5
miljard euro, daarvan ging 2,3 miljard euro naar kosten van de ziekte kanker. Wanneer
de Ministeries van VWS en OCW tegenover elke euro die via liefdadigheid binnenkomt
een euro van de overheid zouden zetten, dan zouden we in elk geval op eenzelfde
proportionele research-inspanning komen als onze grote Europese buren. Dat zou een
begin zijn voor een land dat zichzelf zo graag ziet als kennisland.

peter hoogerbrugge
vera de ru

Uitgave aan kankeronderzoek per
inwoner in VS en Europa
VS
€ 17,63

EU-15
€ 3,67

antwoord 1: Bepaalde leefgewoonten
als roken (ca. 30%), overmatig alcoholgebruik (3%) en infecties (20%).
Bekend zijn diverse verbanden tussen
voedingsgewoonten en bepaalde
vormen van kanker, maar of kanker in
het algemeen kan worden voorkomen
door een bepaalde voeding valt niet te
zeggen en nog minder welk dieet dat dan
zou moeten zijn. Kankerverwekkende
omgevingsfactoren kunnen dikwijls
lokaal worden beperkt . Hun bijdrage
aan de kankerincidentie verschilt sterk per
werelddeel.
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De lange weg van cel naar gevaarlijk gezwel

normaal slijmvies
APC-genmutatie

abnormaal slijmvies
demethylering van DNA

vroege poliep
K-RAS-genmutatie

poliep
verlies chromosoom 18,
DCC/DPC4/jV18-genmutaties

DNA-reparatiedefecten
versnellen het proces

late poliep
verlies chromosoom 17,
p53-genmutatie

carcinoom
andere chromosomale
veranderingen

metafase

Voordat er werkelijk sprake is van kanker
moet er veel verkeerd gaan.
Bovenstaand schema voor het ontstaan van
darmkanker is daar een voorbeeld van.
Uit P.Borst ‘Het rendement van 1 miljard’, in:
De balans van een halve eeuw kankerbestrijding
Bohn StafleuVan Loghum, 1999.
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Elke cel in ons lichaam, waar hij ook zit, heeft hetzelfde
genenpakket bij zich. Maar geen cel die alles gebruikt. Welk
deel van de genen actief is, hangt af van twee dingen: wat is het
voor cel – een levercel, een hersencel, een spiercel, et cetera?
En: verkeert de cel in rust of in deling? Delen doen ze vrijwel
allemaal, alleen eindcellen die volledig zijn uitgedifferentieerd
kunnen het niet. Cellen gaan namelijk regelmatig dood en
worden dan vervangen, zij het dat het tempo waarin dat gebeurt
sterk per orgaan verschilt. Onze opperhuid bijvoorbeeld wordt
elke veertien dagen volledig vernieuwd, terwijl dat voor onze
botten acht tot tien jaar duurt. In de spieren en hersenen gaat de
vervanging nog langzamer.
Die deling is nauwkeurig gereguleerd, er moeten immers evenveel
cellen bijkomen als er verloren gaan om het lichaam als geheel in
stand te houden. De controle daarop komt van twee kanten: elke
cel heeft er een groot aantal specifieke regelgenen voor, maar
daarnaast reageren cellen ook op signaalstoffen van omliggende
cellen. Daar hebben ze receptoren voor. Het is dus deels een
kwestie van samenspel met de omgeving.
Ontregelde celdeling
In die regelgenen voor celdeling zit hem de crux bij het ontstaan
van kanker. Al moet daar meteen bij gezegd worden dat we er
heel veel hebben, en dat er lange tijd veel fout moet gaan voordat
het stadium van kwaadaardigheid bereikt is.
Het begint met mutaties, fouten in het DNA, die bij de celdeling
doorgegeven worden aan de dochtercellen. Hoe vaker cellen
delen, des te groter is de kans dat er mutaties ontstaan. Gebeurt
dat bij een gen dat bij de regeling van celdeling is betrokken,
dan kan het delingsproces ontregeld raken. Als een beschadiging
niet of niet goed wordt hersteld, heeft dat ofwel tot gevolg dat
het desbetreffende gen niet meer werkt, of dat het juist actiever
is dan normaal. Gaat het om één gen, dan kan dat meestal
weinig kwaad. De regulering van celdeling is heel precies en
voorzien van veelvoudige controles. Daarom zijn onherstelbare

2 | 2007 Kanker - de nieuwe aanpak

redactie

de lange weg van cel naar gevaarlijk gezwel

mutaties in meerdere – naar schatting tussen de vijf en de zeven
– regelgenen nodig voordat een cel compleet ontaard is. De kans
dat al die stappen worden gehaald is bijzonder klein, want het
reparatievermogen van DNA is enorm, en in veruit de meeste
gevallen gaat een cel die ontregeld is dood.
Bij de veranderingen van een normale naar een kankercel
(de oncogenese) spelen mutaties in tenminste drie groepen
regelgenen een rol. De zogeheten oncogenen, de tumorsuppressorgenen en de DNA-stabiliteitsgenen. Oncogenen
(‘kankergenen’) hebben gemeen dat ze inactief horen te zijn. Een
defect oncogen zet een cel aan tot delen onder omstandigheden
dat dat juist niet moet. Het is te vergelijken met een rijdende
auto waarvan de gaspedaal blijft steken. Een tumorsuppressorgen
(‘gezwel-onderdrukker-gen’) hoort juist wel actief te zijn. Een
mutatie die een suppressorgen uitschakelt, werkt daarom net
andersom; te vergelijken met een auto met een kapotte rem.
DNA-stabiliteitsgenen werken op een heel andere manier. Ze
zijn te vergelijken met een onderhouds- en reparatieploeg: hun
taken liggen bij het herstellen van DNA-schade die in alle cellen
bij voortduring optreedt. Als zo’n gen beschadigd raakt dan kan
tot gevolg hebben dat de beschadigingen in alle andere genen
ook veel minder goed verholpen worden. Dus wordt de kans op
mutaties in oncogenen en tumor-suppressorgenen opeens veel
groter.
Nou bestaat een gen altijd uit twee kopieën, allelen genoemd,
waarvan er een is meegekomen met het chromosoom van de
vader, de andere met het overeenkomstige chromosoom van de
moeder. Voor een activering van een oncogen is een mutatie in
één van de allelen vaak al voldoende, maar voor de inactivering
van suppressor en stabiliteitsgenen dienen beide allelen te
worden uitgeschakeld.
Volgens de huidige schattingen zijn er meer dan tweeduizend
verschillende gemuteerde genen betrokken bij het ontstaan van
kanker, en dan gaat het nog uitsluitend over de vijftig meest
voorkomende kankers. Meer is er nog niet onderzocht, maar de
mogelijkheden daarvoor zijn inmiddels spectaculair gegroeid.
Zo duurde indertijd de zoektocht naar het bewijs dat er een

Een van de manieren om te zien of iemand kanker
heeft, is de Micro Array.
Bron: © KWF
borstkankergen bestond maar liefst zestien jaar, tot 1990. Het
gen zelf – het zou BRCA1 gaan heten – werd nog later gevonden.
Maar tegenwoordig, met behulp van het jonge onderzoeksterrein
dat ‘genomics’ genoemd wordt, kan er in duizenden genen
tegelijk gezocht worden naar DNA-mutaties. De technieken
daarvoor zijn nog nieuw en duur, reden dat in 2002 een
samenwerkingsverband tussen vier onderzoeksinstituten werd
opgericht onder de naam Cancer Genomics Centre (CGC), dat
een flinke financiële injectie kreeg. Daar ontwikkelde men het
principe van de zeer veelbelovende ‘micro-array tests’, ook wel
‘DNA-chip’ genoemd, waarmee de genetische kenmerken van
een tumor te bepalen zijn.
Ook gaat men in het kader van het internationale Human Cancer
Genome Project het DNA van 12.500 menselijke tumoren
‘sequencen’ (de nucleotidevolgorde bepalen, waardoor mutaties
aan het licht komen). Dat zal nog steeds maar een gedeelte van
de veranderingen aan het licht brengen.
Naast de zogenaamde puntmutaties, relatief kleine wijzigingen
in de moleculaire samenstelling van een gen die alleen
kunnen worden gevonden met moleculaire technieken, komen
er bij kankercellen dikwijls grote afwijkingen voor van de
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chromosomenstructuur. Ook de aantallen kunnen erg afwijken.
Sommige van die veranderingen zie je alleen bij een bepaald type
tumor, en dan kunnen ze informatie geven over de prognose.
Overigens, als het over uit- en aanschakelen van genen gaat, moet
in gedachten gehouden worden dat het niet de DNA-code zelf is
die de machinerie van de cel regelt. Het gaat om de al dan niet
afwijkende eiwitten die aan worden gemaakt na het overschrijven
van de code op het boodschapper-RNA. Ook tijdens die stappen
kan er het nodige misgaan.
En dat is nog niet alles. Kort geleden is er nog een tweede
belangrijk regelnetwerk ontdekt, dat bestaat uit zogeheten nietcoderend micro-RNA. Dat zijn kleine stukjes RNA (21 tot 25
nucleotiden lang) die zelf geen genetische codes overbrengen,
maar zich juist hechten aan boodschapper-RNA. Dat breken ze
dan ofwel af, of ze belemmeren het vertaalproces naar de
eiwitten. Ze spelen een belangrijke rol in de embryonale
ontwikkeling. In tumorcellen zijn abnormale patronen van
de micro-RNA’s aangetroffen, en waarschijnlijk zijn hiermee
belangrijke nieuwe mogelijkheden ontdekt voor verfijning
van de diagnostiek. Dat brengt nieuwe doelwitten voor de
ontwikkeling van geneesmiddelen in zicht. De eerste toepassing
is er al: micro-RNA-bepalingen geven aan uit welk orgaan de
kanker is voortgekomen. Belangrijke informatie bij patiënten met
uitzaaiingen waarvan de primaire tumor onbekend is.
Alles bij elkaar kun je kanker opvatten als een genetische ziekte
van gewone lichaamscellen. Weliswaar kunnen ook kiemcellen
ontaarden in kankercellen, maar voor zover bekend rijpen ze
dan nooit meer uit tot geslachtscellen. En mocht dat toch een
keer voorkomen, dan is de genetische ontregeling zo groot dat
de ontwikkeling van een levensvatbare vrucht is uitgesloten.
Dus in die zin kan kanker nooit worden overgeërfd, maar iets
anders is een verhoogde aanleg voor bepaalde soorten kanker. Je
kunt een of meer defecte genen van je ouders erven. Dat is wat
dikwijls, in feite abusievelijk ‘erfelijke kanker’ genoemd wordt. In
werkelijkheid gaat het er dan om dat bij je geboorte de eerste of
de eerste paar stappen in de lange keten die naar kanker leidt al
gezet zijn.
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Kankerpromotoren
Veranderingen in het genetisch materiaal ontstaan op heel veel
manieren. Er bestaan ook kankerverwekkende factoren die
weliswaar zelf niet mutageen zijn, maar het ontstaan van mutaties
wel bevorderen. Die worden promotoren genoemd. Er zijn
bijvoorbeeld hormonen die bepaalde cellen tot deling aanzetten,
zoals vrouwelijke geslachtshormonen dat doen met cellen van de
borstklier. Meer delingen maakt de kans op fouten in het DNA
groter en versnelt daarmee het proces van de carcinogenese.
Andere kankerpromotoren zijn onder meer chronische
ontstekingen, wonden die slecht genezen en bepaalde virussen.
Die scheiden stoffen af die de celdeling stimuleren, en bevorderen
op die manier het ontstaan van kanker in de aangetaste weefsels.
Van cel tot gezwel
De verandering van normale naar kwaadaardige cel vergt
vanwege die vele achtereenvolgende stappen veel tijd. In het
begin gaat het proces langzaam, naarmate er meer stappen zijn
genomen, sneller. Zo komt het ook dat het aantal gevallen van
kanker met de leeftijd sterk toeneemt.
Meestal begint een tumor vanuit één enkele cel, die doorgaat
met delen. Naarmate de tumor langer bestaat (meer kans op een
opeenstapeling van mutaties) en groter wordt (meer cellen die
muteren) krijgt hij gevaarlijker eigenschappen. Er ontstaan cellen
die zich niet langer aan de weefselgrenzen houden, en in de
omgevende weefsels binnendringen. Sommige cellen penetreren
de wand van bloedvaten die ze op hun weg vinden, en worden
vervolgens met de bloedstroom door het lichaam versleept. Loopt
zo’n cel ergens vast dan kan hij zich ter plekke vermeerderen.
Je krijgt dan een klompje cellen, en daarmee kan het twee
kanten uitgaan. De eerste is dat het afsterft door het gebrek aan
zuurstof en voeding. Maar is zo’n zaailing eenmaal meer dan
een paar cellen groot dan gaat hij door datzelfde zuurstof- en
voedingsgebrek signaalstoffen maken die de omgeving aanzetten
tot het laten groeien van bloedvaten. Lukt dat op tijd, dan is er
dus een toevoerskanaal voor de stoffen die verdere groei mogelijk
maken, en kan er een uitzaaiing ontstaan. Of dat gebeurt hangt
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De levensgeschiedenis van een tumor
waarschijnlijk niet uitsluitend af van de eigenschappen van
de kankercellen. Bij muizen is althans gebleken dat ook de
genetische aanleg van de gastheer een rol speelt.
Gelukkig zijn er op de lange weg van cel tot gezwel, die wel
twintig jaar of langer kan duren, vele en grote gevaren: heel
veel cellen verongelukken als gevolg van de opeenhoping
van genmutaties die net zo goed vitale processen ontregelen.
Zelfs in snelgroeiende tumoren gaan veel cellen – soms wel de
meerderheid – dood omdat de deling mislukt. Maar er worden
dan toch net iets meer cellen bijgemaakt dan er verloren gaan.
Ook neemt men aan dat veel abnormale cellen de ontwikkeling
tot tumor niet volbrengen dankzij ons afweersysteem, dat
systematisch alles wat afwijkt van de norm aanpakt en vernietigt.
Dit opruimmechanisme staat bekend als ‘immunologische
surveillance’. We weten niet hoe groot het aandeel van ons
afweersysteem is in het onderdrukken van de tumorvorming.
Het is ook lastig uit te maken, omdat de abnormale cellen niet
aantoonbaar zijn voordat ze worden opgeruimd. Wel zijn er
krachtige indirecte aanwijzingen voor het bestaan van een
natuurlijke afweer tegen kanker.
Het spreekt voor zich dat uitgezaaide kankers veel moeilijker
zijn te behandelen dan niet gemetastaseerde tumoren. Uit de
ontstaansgeschiedenis van tumoren volgt de grondregel voor
de behandeling. Hoe jonger en hoe kleiner de tumor is hoe
beter de kans op genezing. Daar ligt ook het belang van de
vroege opsporing, die ten doel heeft zo veel mogelijk tumoren te
ontdekken voordat ze invasief worden of uitgezaaid zijn.

primaire tumor

metastase

Eén enkele cel begint zich ergens te vermenigvuldigen (links boven), er ontstaat een steeds groter
klompje cellen waar bloedvaten uit de omgeving
naartoe groeien. Daardoor kan de tumor groter
worden. Na verloop van tijd dringen sommige
tumorcellen door de vaatwand in de bloedsomloop
door. Komt zo’n kankercel ergens terecht waar hij
zich kan vermenigvuldigen dan ontstaat daar een
uitzaaiing.
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Nederland, Den Haag, 1 oktober 2003
borstkankermaand officieel geopend met de
Walk for Women in Den Haag.
© Peter Hilz/ Hollandse Hoogte
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Doorgegeven genen: erfelijke kanker
Nicoline Hoogerbrugge

Bij zo ongeveer één op de drie gevallen van kanker bij mensen is een erfelijke aanleg in
het spel. Dat noemt men in de wandeling allemaal erfelijke kanker, of ook wel familiaire
kanker, maar dat is niet helemaal juist. Want hoewel bij beide erfelijkheid in het spel is,
zijn erfelijke en familiaire kanker toch heel verschillende ziektes.
Erfelijke kanker in de strikte zin van het woord is vrij gemakkelijk te herkennen.
Zulke kanker doet zich al op jonge leeftijd voor, van generatie op generatie zonder er
doorgaans een over te slaan, en kan bij dezelfde persoon in dezelfde vorm op meerdere
plaatsen voorkomen. In een aantal gevallen kan een verandering in het DNA worden
aangetoond die de kanker veroorzaakt. We hebben het dan over slechts vijf tot tien
procent van alle gevallen van kanker.
Van familiaire kanker spreken we wanneer een bepaalde vorm van kanker wel verdacht
vaak binnen een familiekring voorkomt, maar niet altijd bij eerstegraads verwanten.
Er is een minder duidelijk overervingpatroon en er kan geen veroorzakende factor in
het DNA worden aangetoond. Er speelt wel een erfelijke component mee, maar dat is
niet het hele verhaal. Ook omgevingsfactoren en leefomstandigheden zijn van invloed.
Vijftien tot dertig procent van de gevallen van kanker lijkt tot deze groep te behoren.
Kiembaanmutatie
De oudst bekende erfelijke vorm van kanker is het retinoblastoom, dat zich bij een op
de 20.000 kinderen op gemiddeld tweejarige leeftijd voordoet, en bijna altijd voor de
zesde verjaardag. Bij retinoblastoom ontstaan tumoren in het netvlies, die uiteindelijk
uitzaaien naar de oogzenuw en de hersenen, met dodelijk gevolg. Tot in de negentiende
eeuw kon niemand er ook maar iets aan doen. Maar toen men, na de uitvinding van
de oogspiegel, in het oog kon kijken en leerde om retinoblastoom bij kleine kinderen
te herkennen voordat er uitzaaiingen waren, begon men tijdig aangetaste ogen weg
te halen. Vanaf dat moment waren er patiëntjes die weliswaar half of compleet blind
waren geworden, maar wel volwassen werden en zelf kinderen kregen.
Toen bleek dat het kennelijk een erfelijke ziekte was, want veel van hun kinderen leden
ook aan de ziekte. Maar het waren er minder dan je volgens de regels bij erfelijkheid
zou verwachten. Het zou tot 1971 duren voordat een Amerikaanse medicus uit Houston,
Alfred Knudson, het raadsel oploste.
Retinoblastoom ontstaat doordat een bepaald tumorsuppressorgen is uitgeschakeld. Dat
gen bestaat, net als alle andere genen, uit een stukje DNA van een van de chromosomen
die zitten in de kern van elk van de miljarden cellen van ons lichaam. Elk gen is een

Dr. N. Hoogerbrugge is internist en hoofd
van de Polikliniek Familiaire Tumoren van
het UMC St Radboud in Nijmegen.

Alfred Knudson
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vraag 2: Kankercellen ontstaan door een
reeks mutaties in genen, die leiden tot
eiwitveranderingen waardoor functies
in de cel worden verstoord. Ontstaat die
ontsporing in enkele cellen tegelijk of
begint het altijd in één cel?

voorschrift voor een taak die in de cel moet worden uitgevoerd, en met zijn alle
beschrijven ze tot in het kleinste detail hoe ons lichaam in elkaar zit en functioneert.
Tumorsuppressorgenen remmen de celdeling af, zodat geen wildgroei ontstaat.
Als een cel zich deelt, moet het hele stelsel van chromosomen eerst gekopieerd
worden, opdat de nieuw te vormen dochtercellen ook over een compleet receptenboek
beschikken. Daarbij gaat nogal eens wat mis, zodat er kleine afwijkingen, mutaties, in
het gekopieerde DNA zitten. Gewoonlijk worden zulke fouten rechtgezet met behulp
van stabiliteitsgenen, dat zijn speciale reparatiegenen. Maar als dat onverhoopt niet
gebeurt, kunnen er foutjes of combinaties van foutjes ontstaan die maken dat genen
verkeerd gaan werken of helemaal niet meer. Dan kunnen bijvoorbeeld de remmen
op de celdeling wegvallen, zodat een cel zich onbeheerst gaat vermenigvuldigen. De
woekeringen die dan ontstaan, kennen we als kanker.
Doen zulke ernstige kopieerfouten zich voor in willekeurige lichaamscellen, dan
is dat voor de eigenaar van die cellen slecht nieuws, maar voor de gezondheid van
zijn nakomelingen heeft het geen betekenis. Zoiets is een geval van niet-erfelijke,
ofwel sporadische, kanker. Anders liggen de zaken wanneer het om een zogenaamde
kiembaanmutatie gaat. Daarmee bedoelen we dat de fout aanwezig is in een
voortplantingscel, en zo in een bevruchte eicel terechtkomt. Wanneer dat gebeurt, zit
de fout in elke lichaamscel van het kind dat uit die cel voortkomt, en zal dat kind die
fout ook weer aan zijn eigen nakomelingen kunnen doorgeven.
Erfelijke eigenschappen, en dus ook aandoeningen, die op één bepaalde variant of
afwijking in één gen berusten, vererven volgens de vaste patronen die de Oostenrijkse
monnik Gregor Mendel in de negentiende eeuw bij erwtenplanten vastlegde. Maar het
retinoblastoom hield zich, hoewel overduidelijk erfelijk, op een ondoorgrondelijke
manier niet aan Mendels wetten. Ook vertoonde ruim de helft van de patiëntjes geen
spoor van een kiembaanmutatie. Hun lichaamscellen waren gezond.
Dat laatste deed Knudson in 1971 inzien wat er werkelijk aan de hand was:
retinoblastoom bestond in zowel een erfelijke vorm als in een sporadische vorm, en brak
pas uit als er twee mutaties tegelijk optraden. De erfelijke kant van de zaak betrof slechts

Sporadische (niet erfelijke) kanker

2 normale kopieën
van het gen in iedere cel
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doorgegeven genen: erfelijke kanker

nicoline hoogerbrugge

Erfelijke kanker

1 gen is gemuteerd
(‘first hit’ is geërfd)

2e gen is ook gemuteerd
(‘second hit’ is verworven)

Two-hit model
Het verschil tussen erfelijke en nieterfelijke verwerving van dezelfde kanker
volgens het two-hit model. Wie alvast een
genmutatie erft, ligt voor op weg naar het
ontwikkelen van kanker. Hij of zij hoeft
tijdens het leven maar één mutatie op te
lopen, waar iemand zonder erfelijke aanleg
er twee moet verwerven.

één van die twee mutaties. Kinderen met die mutatie erfden dus niet de ziekte, maar een
veel grotere kans om hem te krijgen. Ze waren er van meet af aan maar één toevallige
mutatie vandaan, waar bij anderen twee toevallige mutaties moesten optreden.
Sindsdien heet dat mechanisme het two-hit model.
Het is dus niet altijd zo dat erfelijke vormen van kanker met zekerheid alle
nakomelingen treffen. Wat men erft, is vaak een eerste stap in de richting, en daarmee
een hoger risico op kanker.
Erfelijkheidsonderzoek
Er zijn meer dan tweehonderd ziektebeelden bekend die ontstaan door overerving van
een kankerverwekkende mutatie. Gelukkig zijn de meeste heel zeldzaam. Een duidelijk
voorbeeld is de groep erfelijke aandoeningen die bekend staat onder de noemer
Xeroderma Pigmentosa (XP), letterlijk ‘gevlekte droge huid’. Patiënten met deze ziekten
zijn extreem gevoelig voor zonlicht. Mutaties in hun stabiliteitsgenen maken dat de
normale schade die de UV-straling in zonlicht in het DNA van de cellen van de huid
aanricht, niet goed hersteld wordt. Dat maakt dat zij 2000 maal zo vaak als anderen
huidkanker oplopen en meestal al voor het tiende jaar.
Ook XP is heel zeldzaam, veel vaker komt een erfelijke aanleg voor borstkanker en
darmkanker voor, in beide gevallen gaat het om ongeveer vijf procent van het totaal
aantal mensen met borstkanker of darmkanker.
Komt een als erfelijk bekend staande vorm van kanker in een familie voor, dan kan met
behulp van erfelijkheidsonderzoek het risico bepaald worden dat andere familieleden
lopen. Dat houdt meestal in dat de ziektegeschiedenis van de familie in kaart wordt
gebracht. Als een klinisch geneticus weet wie in een familie kanker hebben of gehad
hebben, om welke soorten het ging en op welke leeftijd de ziekte zich openbaarde,
kan hij een stamboom opstellen waaruit is af te leiden of er reële risico’s zijn. Is dat het
geval, dan wordt het bloed onderzocht van de patiënt met kanker bij wie de vragen
begonnen. Blijkt daaruit dat er een erfelijke mutatie is, dan kunnen andere familieleden
hun bloed op die mutatie laten onderzoeken. Dat geeft geruststelling als de mutatie er
niet blijkt te zijn, en in het andere geval de kans om preventieve maatregelen te nemen.
Bijvoorbeeld regelmatige controle, of soms ook het operatief weghalen van nog gezond
weefsel.
Kanker - de nieuwe aanpak 2 | 2007
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Borstkanker
Dat laatste komt vooral voor bij erfelijke borstkanker. Er zijn al wel tien genen bekend
die min of meer actief betrokken zijn bij het ontstaan van erfelijke borstkanker, maar
verreweg de belangrijkste risicogenen zijn BRCA1 en BRCA2, kort voor breast cancergen 1 en 2. Afwijkingen in een van dit tweetal levert een kans op van zestig tot tachtig
procent om voor het zeventigste levensjaar borstkanker te krijgen, en ook nog een kans
op eierstokkanker van dertig tot zestig procent bij een afwijking in BRCA1, en van vijf
tot twintig procent ingeval BRCA2 gemuteerd is.
Alle vrouwen met mutaties in een van deze twee genen wordt intensieve controle
aangeraden, bestaande uit maandelijks zelfonderzoek van de borsten, halfjaarlijks
borstonderzoek door een arts, een jaarlijkse mammografie, tegenwoordig vaak
aangevuld met een MRI-scan, en een jaarlijks gynaecologisch onderzoek.
Omdat aan de waarde van dat laatste wordt getwijfeld, laten veel van de betrokken
vrouwen rond hun veertigste, dus voor de overgang intreedt, hun eierstokken preventief
verwijderen. Er zijn aanwijzingen dat daardoor hun kans op borstkanker halveert. Nog
verder gaat de keus om de borsten preventief te laten verwijderen. Dit zijn natuurlijk
heel moeilijke en persoonlijke beslissingen.

Zeven redenen voor erfelijkheidsadvies inzake borstkanker
• iemand krijgt onder de 35 borstkanker;
• iemand heeft tumoren in beide borsten, en tenminste één tumor is vastgesteld
voor de vijftigste verjaardag;
• er wordt voor het vijftigste levensjaar bij iemand eierstokkanker vastgesteld;
• twee eerstegraads verwanten (moeder, zus, dochter) hebben borstkanker en
tenminste één tumor is gevonden voor het vijftigste levensjaar;
• borstkanker en eierstokkanker komen voor bij dezelfde patiënte of in dezelfde
tak van de familie;

• een man krijgt borstkanker, en ook een vrouw in dezelfde tak van de familie;
• er zijn drie of meer naaste familieleden met borstkanker.
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Darmkanker
Bij erfelijke darmkanker zonder veel poliepen hebben we meestal te maken met het
zogenaamde Lynch-syndroom, ook wel HNPCC genoemd, wat staat voor Hereditair
Non-Polyposis Colorectaal Carcinoom. Het wordt veroorzaakt door een mutatie in een
stabiliteitsgen, en bezorgt de drager een kans tot wel zeventig procent om voor het
zeventigste levensjaar darmkanker te krijgen. Vaak is de kanker er al voor de vijftigste
verjaardag.
Dat men met het Lynch-syndroom te maken heeft, is heel waarschijnlijk als de
familiestamboom tenminste drie darmkankerpatiënten in twee opeenvolgende generaties
laat zien, waarvan er tenminste één voor het vijftigste jaar ziek werd. Naast darmkanker
kunnen ook andere soorten kanker, met name van de baarmoeder, in de familie
voorkomen.
Negen van de tien tumoren bij patiënten met Lynch-syndroom bevatten kenmerkend
afwijkende stukjes DNA, die MSI genoemd wordt, Micro Satelliet Instabiliteit. Met
een MSI-test kunnen we dus een verhoogde kans op het syndroom aantonen als de
stamboom niet duidelijk is of als iemand zijn familie niet kent. De test biedt geen
absolute zekerheid, omdat de afwijking om andere redenen ook voorkomt bij vijftien
procent van de patiënten met niet-erfelijke darmkanker. Vooral bij ouderen is de MSItest vaak negatief, of positief om redenen die niets met erfelijkheid van doen hebben.
Aangezien de test ook nog duur is, heeft het weinig zin om alle patiënten te testen. Het
meeste nut heeft hij bij patiënten die voor hun vijftigste ziek worden.
Niettemin is het belangrijk om patiënten met Lynch-syndroom tijdig te identificeren,
omdat dan de risico’s voor nog gezonde familieleden fors kunnen worden verminderd
door elke twee jaar met colonoscopie een dikke darmonderzoek te doen, waarbij alle
eventueel gevonden voorstadia van kanker meteen verwijderd worden.
Privacy en verzekeringen
Erfelijkheidsonderzoek heeft uiteraard consequenties voor de familieleden van degene
die het onderzoek laat doen. Maar de privacywetgeving verbiedt de betrokken arts om
de familie op eigen gezag in te lichten. Degene die eraan begint, belast zichzelf daarom
met de morele plicht om, als er werkelijk iets erfelijks aan de hand is, de familie te
vertellen hoe de zaken ervoor staan.
Vrijwel alle zorgverzekeraars vergoeden de kosten van erfelijkheidsonderzoek. Meer
zorgen maken mensen zich vaak over problemen die de uitkomsten kunnen opleveren
bij het veranderen van verzekering, of bij het afsluiten van een hypotheek. Vooralsnog
lijkt dat wel mee te vallen. Het onderzoek van de Universiteit van Amsterdam Erfelijke
borst- of darmkanker en verzekerbaarheid, dat in maart 2007 werd gepubliceerd, liet
zien dat slechts een enkeling van de ondervraagden negatieve ervaringen had, en
dan nog met tussenpersonen en adviseurs, niet met verzekeraars. Wel trof men veel
onduidelijkheid aan in de in te vullen papieren en in de verzekeringsvoorwaarden.

antwoord 2: Vrijwel alle tumoren hebben
een ‘klonale’ oorsprong, dat wil zeggen dat
zij uit één enkele kankercel zijn ontstaan.
Men neemt aan dat een kritische mutatie
ervoor zorgt, dat die cel sneller tot deling
overgaat dan normaal. Deze cel produceert
dus meer dochtercellen dan zijn naburige
cellen, de dochtercellen met deze mutatie
delen zich ook weer iets sneller, enzovoort.
Door deze ongecontroleerde celdeling
wordt de oorspronkelijke populatie cellen
verdrongen en neemt ook het aantal
nieuwe mutaties in de kloon steeds verder
toe (klonale tumorevolutie). De cellen
van een tumor zijn uiteindelijk dus niet
allemaal genetisch identiek. Dit is een
belangrijke oorzaak van heterogeniteit
van tumorcellen, waardoor niet alle
tumorcellen even goed reageren op chemoof radiotherapie.
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Waar staan we in de strijd tegen kanker?
Wolter Oosterhuis

Het mes van de chirurg was tot aan de ontdekking van de röntgenstraling het enige
wapen tegen kanker. Toen kwam de radiotherapie, die zich sindsdien heeft ontwikkeld
tot een steeds doeltreffender behandelingsmiddel. Halverwege de vorige eeuw was er de
eerste chemotherapie, en daarna werd er dankzij de revolutie in de moleculaire biologie
en de genetica een heel arsenaal aan hormonen en andere ‘biologisch’ genoemde
middelen gevonden, die als ze op het afweersysteem werken immuuntherapie heten. De
grove indeling is die in lokale behandelingen (operaties en bestralingen) en zogenaamde
‘systemische’, waarbij middelen via de bloedbaan of door inslikken naar binnen gaan.
Bijna alle kankerpatiënten krijgen met meer dan een van de kankerbestrijdingsmiddelen
te maken en met meer dan een specialist. Zo gaat een chirurgische behandeling
– bedoeld om de kanker (zoveel mogelijk) weg te halen, ofwel om de problemen die
veroorzaakt worden door druk van het gezwel op de omgeving op te heffen – eigenlijk
altijd samen met radiotherapie en/of chemo. De kans dat een tumor op dezelfde plek
terugkomt, wordt veel kleiner als er ook bestraald wordt. Radio- en chemotherapie
hebben allebei als bezwaar dat ze ook gevaarlijk zijn voor normaal gezond weefsel.
Maar om de schade te beperken zijn er verschillende soorten straling, en met computer
en scans is heel nauwkeurig te berekenen waar de tumor zit. Stralenbundels zijn exact
te positioneren en aan te passen aan het tumorvolume. Door het verdelen van de dosis
over een groot aantal bestralingen kan het normale weefsel in de buurt zich tussendoor
herstellen.
Wegsnijden of bestralen kan natuurlijk alleen maar wanneer de kanker op de een of
andere manier waar te nemen is. Het verraderlijkst aan kanker zijn de uitzaaiingen,
vooral de beginnende, de micrometastasen. Daartegen kunnen chemotherapeutica
helpen. Omdat die systemisch worden toegediend, kunnen de werkzame stoffen in
principe overal komen. Wat de klassieke middelen doen is de celdeling totaal verstoren.
Daarmee raken weefsels met snel delende cellen, waaronder tumoren, het meest
beschadigd, maar de doses die toegediend kunnen worden, zijn altijd beperkt.
Een punt dat enigszins ondervangen wordt door nieuwere middelen die doelgerichter
werken. Het gaat dan om remmers van één specifieke reactie die voor de deling van
tumorcellen onmisbaar is, maar voor normale cellen niet of minder omdat die niet
ontregeld zijn. Inmiddels zijn er verschillende manieren om het immuunsysteem in te
zetten en afweerreacties te stimuleren. En continu worden alle therapieën, methoden en
technieken verbeterd, verfijnd, preciezer.
Intussen is daardoor gebeurd waar iedereen op hoopte. Voor het eerst hebben

Prof. dr. J.W. Oosterhuis is hoogleraar en
afdelingshoofd Pathologie in het Josephine
Nefkens Instituut van het Erasmus MC
in Rotterdam. Kiemceltumoren zijn zijn
specialisatie. Verder is hij onder meer
wetenschappelijk directeur van de Dr.
Daniel den Hoed Stichting, en van de
onderzoekschool Molecular Medicine.

vraag 3: Wat is een schildwachtklier?
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epidemiologen een daling in de kankersterfte in de Westerse wereld vastgesteld. Ook
in Nederland: tussen 1989 en 2003 nam de sterfte aan kanker met veertien procent
af, wat neerkomt op ruim vijfduizend gevallen. Een van de belangrijkste oorzaken is
dat mannen minder zijn gaan roken in de jaren zestig en zeventig. Verder hebben de
programma’s voor vroege opsporing van baarmoederhalskanker en borstkanker, en
betere diagnostiek en behandeling bijgedragen. Dat blijkt onder meer uit de verbeterde
vijfjaarsoverleving die gemiddeld voor alle kankers tussen 1955 en 1969 niet meer dan
38 procent was en nu tussen de 55 en 60 procent bedraagt. Ook is het nu duidelijk
dat die positieve trend verder door zal zetten door nog steeds toenemende kennis van
tumoren.

Prostaat met kankerbuisjes
Van links naar rechts drie microscopische
opnames van hetzelfde stukje van een
prostaat met kankerbuisjes. De eerste
opname is onbewerkt. In de tweede zijn
de kankerbuisjes rood aangegeven. De
laatste opname toont de geïsoleerde
kankerbuisjes, die zo zonder vermenging
met normaal weefsel kunnen worden
onderzocht.
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Ingrijpende veranderingen
Op alle terreinen die te maken hebben met de diagnose en het behandelen van kanker
hebben zich ingrijpende veranderingen, vaak ware revoluties voorgedaan die nog steeds
voortduren. Dat is voor een goed deel terug te voeren op het enorm verdiepte inzicht in
het ontstaan van kankercellen en hun eigenschappen. Maar ook nieuwe technologische
mogelijkheden hebben gemaakt dat de hele aanpak van de ziekte een andere geworden is.
Alle nieuwe lijnen van onderzoek komen samen in een grote zoektocht naar eiwitten en
andere moleculen, zoals micro-RNA’s, die aangrijpingspunten kunnen zijn voor de
verbetering van diagnostiek en behandeling. Er wordt niet alleen in kankercellen
gezocht, maar ook in de ‘gastheercellen’ waarmee de tumorcellen samenwerken. Zoals
de cellen van de bloedvaten die in de tumor naar binnen groeien. Voordeel van je
richten op normale cellen is dat die waarschijnlijk niet resistent worden voor de ontwikkelde medicijnen, omdat hun genetische eigenschappen in tegenstelling tot kankercellen stabiel zijn. Het einddoel is een behandeling die per persoon verschilt, met
geneesmiddelen die rekening houden met de specifieke eigenschappen van de patiënt,
precies aangrijpen op de moleculaire defecten van de kankercellen van deze patiënt, en
liefst ook nog interfereren met het vermogen van kankercellen om de normale cellen van
de patiënt te beïnvloeden. Zover is het in de praktijk nog niet.
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De kankersoort vaststellen
Alles in die praktijk begint met de diagnose. Het is de patholoog die vaststelt om wat
voor kankersoort het precies gaat, en daar heeft hij inmiddels veel meer hulpmiddelen
voor dan alleen een microscoop. Zo werd het in de jaren tachtig mogelijk om antistoffen
te maken die één specifiek eiwit herkennen en zich daaraan binden. Daarmee zijn
kankers die er door de microscoop identiek uitzien, maar verschillende eiwitten
produceren toch uit elkaar te houden. Het kunnen herkennen van specifieke eiwitten in
weefsel kan ook voor de behandeling van doorslaggevend belang zijn. Er zijn steeds
meer typen kanker waarbij de patholoog het aangrijpingspunt moet aantonen voor wat
‘moleculaire therapie’ heet. Het gaat dan om medicijnen die als het ware inspelen op
de receptoren van cellen. Het bekendste voorbeeld is het middel Herceptin tegen borstkanker. Het werkt alleen als er een bepaalde receptor op de kankercellen aanwezig is.
En sinds de jaren negentig zijn ook chromosomen
zichtbaar te maken in microscopische preparaten. De aard van een tumor is daarmee soms met
zekerheid vast te stellen. Zoals bijvoorbeeld bij
het Ewing-sarcoom, een vorm van botkanker die
meestal op de kinderleeftijd voorkomt. Oorzaak is
de verwisseling van stukjes materiaal van chromosoom 11 en 22. Om dat zichtbaar te maken, wordt
gebruik gemaakt van kleine stukjes DNA (probes)
die respectievelijk het gebied van chromosoom 11
en van 22 ter weerszijden van de breuk herkennen. Ze worden met verschillende kleurstoffen gelabeld, bijvoorbeeld rood voor chromosoom 11 en groen voor 22. In het microscopisch
preparaat zie je dan het rode en het groene signaal direct naast elkaar, en daarmee is de
diagnose ‘Ewing-sarcoom’ gesteld. Ook voor medicatie kan die techniek heel belangrijk
zijn. Er is bijvoorbeeld een bepaalde subgroep hersentumoren die goed reageert op chemotherapie. Welke dat precies zijn, blijkt het beste te voorspellen te zijn door te kijken
of tumorcellen stukjes missen van chromosoom 1 en 19.
Die laatste twee diagnoses zijn overigens ook te stellen aan de hand van DNA dat uit
de tumorcellen wordt geïsoleerd. Vooral voor situaties waarin microscopisch onderzoek
niet kan of onbetrouwbaar is, worden moleculaire testen ontwikkeld. Het is al mogelijk
blaaskanker aan te tonen door urineonderzoek. De methode geeft bovendien veel extra
informatie over het te verwachten beloop van de kanker. Is dat traag dan hoeft er veel
minder vaak met een buis in de blaas te worden gekeken. Een hele vooruitgang voor de
patiënt, en moleculair onderzoek van de urine is bovendien veel goedkoper dan zo’n
cystoscopie.
Nog een heel andere toepassing van moleculaire diagnostiek is als men bang is dat het
materiaal van verschillende patiënten verwisseld of bij elkaar terecht is gekomen.
Antwoord op de vraag hoever de kanker zich heeft verbreid en of er uitzaaiingen zijn,
moet vooral komen van de radioloog. Ook diens vakgebied is enorm veranderd. Door
technologische innovaties in de apparatuur, maar de moleculaire revolutie in het

Ewingsarcoom, een vorm van botkanker,
wordt veroorzaakt doordat een stukje van
chromosoom 11 wordt verwisseld met een
stukje van chromosoom 22. Dat is hier
zichtbaar gemaakt in een microscopisch
preparaat. Daarbij is gebruik gemaakt
van kleine stukjes DNA (probes) die
respectievelijk het gebied van chromosoom
11 en dat van 22 ter weerszijden van de
breuk herkennen. De probes worden met
verschillende kleurstoffen gelabeld. Rood
is hier gebruikt voor 11 en blauw voor 22.
De verwisseling is meteen te herkennen
doordat het rode en het blauwe signaal
direct naast elkaar te zien zijn. Daarmee is
de diagnose van Ewingsarcoom gesteld.
Bron: © W. Oosterhuis
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Verwisseling van patiëntengegevens,
ontdekt in het laboratorium
Bij een man van middelbare leeftijd die
leed aan gewichtsverlies en chronische vermoeidheid werd weefsel uit het beenmerg
genomen. Op grond van die klachten werd
onder andere gedacht aan kanker, en nam
men een biopt af.
Op het preparaat was beenmerg te zien
met vetcellen en bloedvormende cellen,
en middenin het beenmerg ook een groep
cellen met kwaadaardige kenmerken. De
gestelde diagnose: uitzaaiing van kanker in
het beenmerg.
De patiënt werd naar een centrumziekenhuis verwezen om uit te zoeken om
welke vorm van kanker het ging, en voor
verdere behandeling. Zoals gebruikelijk
werden de microscopische preparaten
meegestuurd voor herbeoordeling door de
patholoog in het centrumziekenhuis. En
hem viel het op dat de kankercellen erg los
lagen, en geen organisch verband hadden
met het beenmerg. Zijn vermoeden: die
kankercellen komen van een andere
patiënt. Moleculair onderzoek van DNA
dat werd geïsoleerd uit het beenmerg en
de kankercellen bewees dat hij gelijk had.
Drie genetische markers (D9S157, D8S136
en D17S786) gaven een verschillend
bandenpatroon in het beenmerg (A) ten
opzichte van de groep kankercellen (B).
Verder onderzoek bracht bij de patiënt
geen kanker aan het licht, maar een
chronisch ontstekingsproces.
Kennelijk was bij de bewerking in het
laboratorium een groepje kankercellen
van patiënt B in contact gekomen met
het beenmerg van patiënt A. Zonder
moleculaire diagnostiek was het niet
mogelijk geweest dit met zekerheid vast
te stellen.
Bron: © W. Oosterhuis

kankeronderzoek speelt ook hier een rol. De grenzen tussen pathologie, moleculair
onderzoek, radiologie en nucleaire geneeskunde vervagen.
Ook de klinisch chemicus heeft een rol. Die kan tumoren vaststellen aan de hand van
de zogeheten ‘biomarkers’ (biomerkstoffen) die ze aan het bloed afgeven. Dat zijn
bijvoorbeeld hormonen, of een eiwit dat specifiek is voor het weefsel waar de tumor
uit is ontstaan. Veel van de nu gebruikte merkstoffen worden niet alleen door de tumor
gemaakt, maar dat is wel de trend in het onderzoek, dat steeds meer verschillende
biomarkers oplevert die echt tumor-specifiek zijn. Er zijn er bijvoorbeeld die alleen
tijdens de embryonale ontwikkeling worden geproduceerd, zoals alfa-foeto-proteïne,
een eiwit dat onder normale omstandigheden in de dooierzak wordt gevormd. Vind je
dat in het bloed dan wijst dat op een kiemceltumor.
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Effectievere chirurgie
Steeds meer operaties voor kanker worden als kijkoperatie uitgevoerd. Kanker van
de dikke darm bijvoorbeeld blijkt net zo volledig via een kijkoperatie verwijderd te
kunnen worden als bij een operatie waarbij de buik wordt opengemaakt. Voor de
patiënt scheelt dat enorm in de last die het oplevert en het herstel.
Ook op het terrein van weefselsparende operaties is recent veel winst geboekt.
Bijvoorbeeld bij de behandeling van kanker van de endeldarm, waar het moeilijk
opereren is en het sterk van de vaardigheid en dus ook de ervaring van de chirurg
afhangt of alle tumorweefsel kan worden verwijderd. Verbetering van de techniek en
training van chirurgen in de nieuwe techniek heeft de kans dat de tumor terugkomt
verminderd tot tien procent. Een stoma kan tegenwoordig meestal worden voorkomen,
en complicaties zoals beschadiging van de blaasfunctie en impotentie komen veel
minder vaak voor. Door de operatie te combineren met bestraling wordt het resultaat
nog verder verbeterd.
Een tumor in een arm of been leidde tot voor kort heel vaak tot amputatie. Zo’n gezwel
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geeft namelijk meestal pas laat verschijnselen, te laat voor een operatie. Maar door nu
de bloedvaten van arm of been tijdelijk te isoleren van de rest van het lichaam, en het
te doorspoelen met een heel hoge concentratie anti-kankermiddelen slinkt de tumor
zodanig dat een radicale operatie alsnog mogelijk is.
Maar ook op het terrein van de uitzaaiingen, in feite het grootste probleem met kanker,
is er chirurgisch steeds meer mogelijk. Gaat de uitzaaiing niet verder dan lymfeklieren in
de buurt dan worden die ook verwijderd. Veel onnodige operaties worden tegenwoordig
echter voorkomen door de schildwachtklierprocedure. De schildwachtklier is de eerste
waarmee een tumor in verbinding staat. Welke dat is (bij borstkanker gaat het altijd om
een okselklier) kan tijdens een operatie met behulp van een injectie met kleur- of een
radioactieve stof worden vastgesteld. Vervolgens wordt die klier eruit gehaald en getest
op de aanwezigheid van kankercellen. Is de schildwachtklier schoon dan kunnen
alle andere klieren blijven zitten. Voor de patiënt kan dat heel veel uitmaken, onder
meer omdat een verhoogd infectiegevaar en zeer pijnlijke vochtophopingen worden
voorkomen.
Gaat het om grote operaties, zoals het verwijderen van een long of de prostaat, dan
wordt daar van afgezien als de schildwachtklier tumorcellen bevat. Zo’n zware operatie
is niet zinvol als er al uitzaaiingen zijn, omdat de patiënt daar binnen afzienbare tijd aan
zal overlijden.
Daarnaast is van een aantal soorten kanker aangetoond dat het zin heeft uitzaaiingen in
organen zoals de lever en de longen te verwijderen. Een voorbeeld is dikkedarmkanker,
die vooral uitzaait naar de lever. Zijn het weinig metastases dan kunnen die soms via

schildwachtklier

Schildwachtklierprocedure
Schematische tekening van de zogeheten
schildwachtklierprocedure, die voorkomt
dat er onnodig okselklieren verwijderd
worden bij vrouwen met borstkanker.
De schildwachtklier is de klier die als
eerste de kankercellen opvangt die langs
lymfebanen uitzaaien (in de tekening
de beige lijntjes die de lymfeklieren met
elkaar verbinden). Worden er stoffen in de
tumor gespoten die via lymfevaten worden
afgevoerd, dan gaan die ook als eerste
langs de schildwachtklier. Daar wordt
gebruik van gemaakt bij het opsporen van
de schildwachtklier(en). Het kankergezwel
is ingespoten met een blauwe kleurstof, en

Kijkoperatie
Tumoren van dikkedarmkanker worden
steeds vaker via een kijkoperatie
verwijderd. Hier zijn tangetjes te zien
waarmee een chirurg een kankergezwel
van de dikke darm verwijdert. Er kan
worden volstaan met kleine openingen
in de buikwand voor de instrumenten en
om de tumor naar buiten te halen. Zo’n
kijkoperatie is voor patiënten veel minder
belastend dan wanneer de buik wordt
opengemaakt.

met een radioactieve stof. Met behulp van
een Geigerteller wordt voor de operatie de
plek opgespoord waar de schildwachtklier
ligt. Hier gaat de chirurg naar binnen,
en aan de blauwe verkleuring kan hij
precies zien om welke klier of klieren het
gaat. Die worden verwijderd en meteen
door de patholoog onderzocht. Alleen
als er uitzaaiingen wordt gevonden in de
schildwachtklier(en) worden de overige
klieren uit de oksel weggesneden.
Bron: peacehealth.org
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een operatie worden weggehaald. Dertig procenten van de patiënten bij wie dat gebeurt,
leeft vijf jaar later nog steeds, terwijl kanker in de lever normaal gesproken slechte
vooruitzichten geeft.

De Cyberknife is een bestralingsapparaat
dat bundels uit alle richtingen kan
geven. Het apparaat is erop gemaakt een
maximale dosis te geven in een tumor en
het omringende normale weefsel zoveel
mogelijk te ontzien.
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Heel precieze bestraling
Nieuwe scantechnieken maken het nu mogelijk om de behandeling nauwkeurig,
driedimensionaal te plannen. Moderne bestralingsapparatuur heeft bundels met een
hoge energie, die sparend is voor de huid en het weefsel in de omgeving van de tumor,
maar wel een maximale dosis geeft. Ook doordat vorm en intensiteit van de bundel
precies de omtrek van de tumor kunnen volgen. De Cyberknife, een bestralingsapparaat
van de nieuwste generatie, combineert al deze eigenschappen. Ook worden al
zogenaamde 4D-bestralingen gegeven, waarbij de 3D-informatie van de tumor
gekoppeld wordt met de ademhalingsbeweging. Veel onderzoek wordt gedaan naar
mogelijkheden om het effect van radiotherapie te versterken met medicijnen, vooral
in de slecht doorbloede, zuurstofarme gebieden van de tumor waar de stralen
minder effectief zijn. Een recent voorbeeld is de combinatie van radiotherapie
met chemotherapie (chemo-radiatie) bij de behandeling van slokdarmkanker
en andere niet te opereren tumoren. Bij patiënten met tumoren in het hoofdhalsgebied versterkt men het effect door het zuurstofgehalte van de tumor tijdens
de bestraling te verhogen. De patiënt ademt carbogeen (een mengsel van 95 procent
zuurstof en 5 procent CO2) in en krijgt een vaatverwijdend middel toegediend.
De combinatie van bestraling met warmte (hyperthermie) is zeer aantrekkelijk omdat
de cellen in de zuurstofarme gebieden, die relatief ongevoelig zijn voor straling,
juist gevoeliger zijn voor warmte. Met de combinatie van warmte en straling is het
genezingspercentage van uitgebreide kanker van de baarmoedermond verbeterd.
Zelfs licht en geluid worden soms ingezet. De kankercellen in bepaalde kankers
van de huid en het hoofd-halsgebied krijgen voor ze worden verwijderd eerst een
stof toegediend die ze gevoelig maakt voor licht (fotodynamische therapie). Met
geconcentreerde geluidsgolven wordt warmte opgewekt waarmee – ook diepliggende –
tumoren kunnen worden vernietigd.
Conventionele medicijnen
De meeste kankermedicijnen beschadigen het DNA van de kankercel, andere putten de
stofwisseling van de kankercel uit, weer andere verstoren het proces van de celdeling.
Ze hebben gemeen dat ze effect op alle cellen hebben, waardoor de dosis altijd
beperkt moet blijven terwijl er dan nog steeds vaak ernstige bijwerkingen optreden.
De bekendste zijn misselijkheid, diarree, beschadiging van het slijmvlies van mond en
keel (mucositis) en infecties. Ook haaruitval komt dikwijls voor. De laatste jaren zijn
er wel effectieve middelen ontwikkeld tegen sommige bijwerkingen. Vooral die tegen
misselijkheid betekenen een grote vooruitgang voor veel patiënten.
Echte successen in termen van langdurige of blijvende genezingen met chemo zijn
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beperkt tot vrij zeldzame soorten kanker, zoals kanker bij kinderen, bloedkanker,
lymfeklierkanker en kanker van de teelbal. Die zijn om redenen die nog niet altijd
duidelijk zijn, gevoelig voor conventionele chemo. Maar de vijfjaarsoverleving
bij veelvoorkomende kankers zoals borstkanker, longkanker, dikkedarmkanker en
prostaatkanker is door deze medicijnen gemiddeld met niet meer dan tien à vijftien
procent verbeterd.
Ook bij uitzaaiingen is het succes vaak toch relatief. Ze worden aanvankelijk kleiner,
of lijken zelfs helemaal te verdwijnen, maar de kanker komt in veel gevallen terug.
Vroeg of laat komen er kankercellen die bestand zijn tegen de behandeling. Ze worden
zoals dat heet resistent. Sceptici over de vorderingen in de strijd tegen kanker richten
hun kritiek op dit punt. Eigenlijk is al het onderzoek om behandeling van uitgezaaide
kanker te verbeteren, gericht op het voorkómen van resistentie tegen kanker, en het
verminderen van de bijwerkingen voor de patiënt.
Resistentie voorkomen
Combinaties van middelen met een verschillende werking kunnen het ontstaan van
resistentie vertragen, of zelfs voorkomen. Net zoals bij de combinatie van antibiotica
tegen infectieziekten. Als de middelen bovendien verschillende bijwerkingen hebben,
kunnen ze elk in een hoge dosering worden gegeven, alsof alleen dat middel wordt
toegediend. Het is belangrijk dat de patiënt de hoogste dosis krijgt die wordt verdragen,
juist omdat resistentie zo vaak optreedt. Onder meer de gerichte behandeling van
bijwerkingen maakt het mogelijk hoog te doseren. Beenmergtransplantatie is daarvan
een aansprekend voorbeeld. Hoge doseringen van kankermedicijnen, die dodelijk
zouden zijn voor de patiënt zonder een daaropvolgende beenmergtransplantatie,
zijn met name voor verschillende vormen van bloedkanker een succesvolle strategie
gebleken.
Daarnaast zou het zou heel aantrekkelijk zijn om de pompen stil te kunnen leggen
die kankercellen blijken te gebruiken om de kankergeneesmiddelen uit te scheiden.
Geneesmiddelen die die pompen remmen zijn er wel, en ze werken bij kankercellen in
een kweekbakje, maar bij patiënten geven ze ernstige bijwerkingen.
Moleculaire therapie
Ongetwijfeld de belangrijkste ontwikkeling in de behandeling van uitgezaaide kanker
zijn medicijnen die ontworpen zijn om specifiek de defecte eiwitten uit te schakelen
die de kanker veroorzaken: moleculaire therapie. Die werkt vaak preciezer en gaat met
minder bijwerkingen gepaard.
Het gaat om het uitschakelen van de abnormale eiwitten die kankercellen aan het delen
houden, of van de groeistoffen die de kankercellen zelf maken om het weefsel in hun
omgeving bijvoorbeeld aan te zetten tot de aanmaak van bloedvaten. Op verschillende
manieren is dat gelukt. Zo zijn er antistoffen gemaakt die de werkzame onderdelen
stilleggen van eiwitmoleculen, en andere die de receptoren voor die moleculen
blokkeren. De signalen voor celdeling komen dan niet meer door. Een andere aanpak
richt zich op de bloedvatvoorziening van de tumor. Antistoffen of kleine moleculen
Kanker - de nieuwe aanpak 2 | 2007
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kunnen de vorming van nieuwe bloedvaatjes belemmeren.
Waarschijnlijk het bekendste voorbeeld van een moleculair medicijn is Herceptin,
dat wordt gegeven bij borstkanker met een hoge activiteit van de signalering voor
celdeling. Dit middel in combinatie met conventionele kankermedicijnen heeft de
overlevingskansen met de helft verbeterd. Bepaalde vormen van longkanker kunnen met
een verglijkbaar middel ook goed worden behandeld. Overigens is de behandeling van
uitgezaaide borstkanker en prostaatkanker door het blokkeren van geslachtshormonen,
die al jaren wordt toegepast, eigenlijk moleculaire therapie ‘avant la lettre’.
De behandeling van uitgezaaide kanker heeft een enorme impuls gekregen door
de nieuwe moleculaire medicijnen, omdat allerlei combinaties van deze middelen
met conventionele chemotherapie theoretisch voordeel kunnen opleveren. Veel van
dergelijke combinaties worden nu in de kliniek op hun merites beproefd.

Een test om te kijken of het medicijn
Herceptin zin heeft bij de patiënt bij wie
deze borstkankercellen zijn afgenomen.
De kernen zijn lichtblauw gekleurd.
Het bruin zijn antilichamen die zich
aan de celwanden hebben gehecht. De
antilichamen zijn speciaal gemaakt om
de receptor Her-2/neu te herkennen, die
de delingsactiviteit van de kankercellen
stimuleert. De sterke bruine aankleuring
laat zien dat er veel Her-2/neu op
de celwand zit. Deze tumor zal dus
zeer waarschijnlijk gevoelig zijn voor
behandeling met Herceptin dat Her-2/neu
blokkeert.
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Gentherapie
Bij gentherapie worden er een of meer stukjes DNA (genen) ingebracht die coderen voor
een eiwit dat de kankercellen normaliseert, of dodelijk voor ze is. In het eerste geval
gaat het bijvoorbeeld om het vervangen van een uitgeschakeld suppressorgen door de
normale actieve vorm. In het tweede geval gebruikt men genen die de kankercellen
gevoeliger maken voor chemotherapie of andere geneesmiddelen, of die maken dat ze
beter herkenbaar worden voor de immunologische afweercellen van de patiënt. Bij de
zogenaamde zelfmoord-gentherapie worden de kankercellen zodanig veranderd dat ze
een onwerkzaam middel (prodrug of voorloper) omzetten in een giftige stof, waaraan ze
vervolgens te gronde gaan.
Een andere benadering is het genetisch aanpassen van afweercellen van de patiënt,
zodat die vervolgens beter in staat zijn om kankercellen aan te vallen en te vernietigen.
Vanaf het begin van de negentiger jaren zijn er vele honderden klinische onderzoeken
met gentherapie in gang gezet. Meer dan zestig procent van alle trials met gentherapie
is op het gebied van de kankerbehandeling. Tot dusverre is er toch nog maar één
gentherapeutisch middel toegelaten tot de reguliere behandeling, en wel het middel
Gendicine in China.
Gendicine is een adenovirus (verkoudheidsvirus) dat het tumorsuppressorgen P53
overbrengt op de kankercellen als het wordt ingespoten in het gezwel. Het wordt sinds
2004 met succes toegepast, in combinatie met radiotherapie, voor de behandeling van
uitgebreide tumoren van het hoofd/halsgebied die in China veel voorkomen. Dat China
met de toelating van deze kankergentherapie voorop loopt, komt doordat de regels voor
de productie van dit soort middelen in China veel minder stringent zijn dan in de VS en
Europa. Het is de vraag of die beperkingen in de Westerse wereld gehandhaafd kunnen
blijven, als het patiëntentoerisme naar China verder toeneemt.
Gentherapie voor allerlei vormen van kanker is volop in ontwikkeling. De resultaten zijn
nog beperkt, maar bij sommige patiënten zo indrukwekkend dat het de moeite waard is
het onderzoek uit te breiden.
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Immunotherapie
Ook het opwekken of versterken van een immunologische afweer speelt een rol in de
bestrijding van kanker. Die reactie bestaat uit de aanmaak van antistoffen en kankerceldodende witte bloedcellen, die specifiek reageren met de kankercellen. Dergelijke
reacties zijn bij veel kankerpatiënten aan te tonen, maar kennelijk zijn ze niet krachtig
genoeg om het gezwel te vernietigen.
De theorie van de ‘immuun surveillance’ stelt dat de meeste kankercellen die in ons
lichaam ontstaan netjes door het immuunsysteem worden opgeruimd. Een tumor is dan
altijd het gevolg van het falen van de afweer. Waar of niet, al meer dan een eeuw lang
wordt geprobeerd om die immuunreacties te versterken tot ze een bijdrage leveren aan
het onder controle brengen van de kanker. Die inspanningen worden onverminderd
voortgezet omdat er voldoende betrouwbare aanwijzingen zijn dat hier uiteindelijk veel
winst kan worden behaald.
De belangstelling voor immunotherapie ontstond al aan het einde van de negentiende
eeuw, toen er enkele patiënten werden beschreven met een gezwel dat kleiner werd – in
regressie ging – in plaats van verder te groeien. Een aantal van hen bleek een ernstige
infectie met streptokokken te hebben opgelopen. Dat bracht dr. William Coley, een
beroemde chirurg in New York, in 1990 op het idee kankerpatiënten te behandelen
met een mengsel van bacterie-extracten, dat bekend werd als het Coley toxine. De
resultaten waren soms indrukwekkend, maar wel zeer wisselend. Waarschijnlijk omdat
de bereiding van het middel niet constant was.
Het heeft dan ook geen stand gehouden, maar het onderzoek naar het opwekken van
een kankerafweer is onverminderd doorgegaan. Momenteel zijn er tientallen kankervaccins in fase II of III klinische trials. De meeste zijn gericht tegen melanomen, longkanker en prostaatkanker. Ze worden toegepast in aansluiting op andere behandelingen,
die eerst het overgrote deel van de tumor moeten opruimen. Het meeste resultaat wordt
verwacht tegen wat minimal residual disease heet: kleine restanten van de tumor die nog
zijn overgebleven, en/of micrometastasen. Er is momenteel één therapeutisch vaccin
officieel toegelaten: een tegen melanoom, in Australië.
Eén immunotherapie wordt al tientallen jaren met succes gebruikt: die met BCG
(verzwakte tuberculosebacteriën) voor de behandeling van oppervlakkige blaaskanker.
Daarbij wordt de blaas herhaaldelijk gespoeld met de tuberculosebacteriën. Dat wekt
een ontsteking in het slijmvlies op die ook de kankercellen vernietigt. Een andere
benadering is om het immuunsysteem te stimuleren met middelen als interleukine 2 en
interferon. Sommige tumoren, zoals bij niercarcinoom, reageren daar bij een deel van
de patiënten goed op, maar de ernstige bijwerkingen van deze middelen beperken de
mogelijkheden vaak.
Tenslotte moet in dit verband de ‘passieve immunotherapie’ genoemd worden. Die
bestaat uit het toedienen van grote hoeveelheden antistoffen die specifiek kankercellen
doden, en van immuuncellen van donoren of van de patiënt zelf die buiten het lichaam
zodanig zijn bewerkt dat ze de kanker beter te lijf kunnen gaan. Een aantal van deze
behandelingen wordt al op kleine schaal in de praktijk toegepast.
De verwachting is dat de immuuntherapie zich verder zal ontwikkelen tot een waardevol

antwoord 3: De schildwachtklier (E.
sentinel node) is de eerste lymfeklier die
wordt bereikt door de lymfestroom uit
het tumorgebied. Als in deze klier geen
uitzaaiingen worden gevonden, gaat men
er van uit dat deze in de klieren verderop
ook ontbreken. Dit kan vrouwen met
borstkanker een operatieve verwijdering
van de okselklieren besparen.
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onderdeel van het arsenaal aan kankerbehandelingen. Dat is gebaseerd op een groeiend
inzicht in de manipulatie van de afweerreacties en van een toenemend aantal patiënten
met restkanker die baat hebben bij deze behandeling.
Waar het nu heengaat
Over de nabije toekomst zijn heel goed voorspellingen te doen. Enerzijds zal het aantal
gevallen van kanker verminderen door preventie en vroege opsporing, vooral bij mensen
met een hoog risico. Anderzijds zal het aantal kankerpatiënten wel nog steeds toenemen,
vanwege de veroudering van de bevolking. Maar de meesten die het krijgen overleven de
ziekte dankzij sparende operaties en precisiebestraling. Ook als de kanker is uitgezaaid,
zal met geïndividualiseerde moleculaire medicijnen lange overleving mogelijk zijn.
Kanker wordt zo steeds meer een chronische ziekte waar je niet aan doodgaat.
Een optimistisch scenario met grote maatschappelijke gevolgen. Na 2020 zullen er in
Nederland een miljoen mensen leven die (chronische) kanker hebben of het hebben
gehad, een verdubbeling in vijftien jaar. De samenleving moet zich daarop voorbereiden.
Het betekent bijvoorbeeld dat de gezondheidszorg te maken gaat krijgen met meer
oudere kankerpatiënten die ook nog andere ziekten hebben, zoals suikerziekte, harten vaatziekten en dementie. Om dat aan te kunnen moeten er meer mensen worden
opgeleid voor allerlei beroepen in de zorg.

Van dodelijk naar chronisch
Imatinib werd ontworpen voor de behandeling van een kanker
van witte bloedcellen (chronische myeloïde leukemie). Dat was
de eerste kanker waarin een karakteristieke afwijkingen van de
chromosomen werd gevonden: een kleine variant van chromosoom 22. Dat gebeurde in 1960 in Philadelphia, daarom werd
het bekend als het Philadelphia-chromosoom. In 1972 werd
aangetoond dat het ging om de uitwisseling van chromosomaal
materiaal tussen de chromosomen 9 en 22. Aan de Erasmus
Universiteit in Rotterdam is onderzocht wat er precies gebeurt op
de plek waar de beide chromosomen fuseren op het Philadelphiachromosoom. Het bleek dat er een nieuw, afwijkend gen, het
fusiegen, wordt gevormd dat de oorzaak is van de bloedkanker.
Dit is ongetwijfeld een van belangrijkste ontdekkingen geweest
van het Nederlandse kankeronderzoek.
Begin jaren negentig besloten Amerikaanse onderzoekers een
medicijn te ontwikkelen dat in staat is het defecte signaaleiwit
– een enzym dat tyrosine kinase genoemd wordt en dat van het
fusiegen afkomstig is – te neutraliseren. In 1998 werd aangetoond
dat het nieuwe geneesmiddel, dat werkt als signaalremmer of
-blokkeerder, inderdaad de bloedkanker kan genezen. Wel moet
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het middel continu worden gebruikt om de ziekte te blijven
onderdrukken. Het doodt namelijk niet de rustende stamcellen
van de tumor, dus van daaruit komt de ziekte terug als iemand
ophoudt het te nemen. Maar de bijwerkingen zijn betrekkelijk
gering, dus is het langdurig te verdragen.
Wel is teleurstellend dat in de kanker blijkbaar soms varianten
van het fusie-eiwit voorkomen die resistent zijn tegen Imatinib.
Gelukkig kunnen ook tegen deze eiwitten moleculaire
geneesmiddelen worden gemaakt. De behandeling heeft van
de bloedkanker een chronische ziekte gemaakt. De stellige
verwachting is dat veel meer moleculaire geneesmiddelen zullen
worden geproduceerd die uitgezaaide kanker zullen veranderen
van een dodelijke in een chronische ziekte.
Een heel verheugende ontdekking was al dat Imatinib niet alleen
werkt tegen de bloedkanker waarvoor het gemaakt is, maar
ook bij een aantal andere kwaadaardige ziekten, die worden
veroorzaakt door defecte eiwitten die verwant zijn aan het fusieeiwit. Het meest spectaculaire voorbeeld is een kwaadaardige
tumor van de darmwand waarvoor geen behandeling bestond.
Deze tumor wordt nu met Imatinib in zeventig procent van de
gevallen genezen. Ook hier blijkt dat het geneesmiddel continu
moet worden gebruikt.
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Kankermedicijnen komen niet uit de lucht vallen
Er wordt voortdurend gezocht naar nieuwe stoffen – synthetische
en uit de natuur – die kankercellen kunnen doden en tegelijk
normale cellen zoveel mogelijk ontzien. De ontdekking van het
buitengewoon succesvolle kankermedicijn cisplatine laat zien
hoe toevallig dat kan gaan.
Barnett Rosenberg, een onderzoeker van de Michigan State
University in de VS, onderzocht in een bakje met kweekvloeistof
de invloed van elektrische stroom op bacteriën. Hij zag dat ze
vreemde vormen kregen en doodgingen. Niet de elektriciteit bleek
de oorzaak, maar een geringe hoeveelheid van een chemische
verbinding in de kweekvloeistof. Die had zich gevormd uit het
platina van de elektrode waarmee de vloeistof onder stroom
werd gezet. Op goed geluk testte hij de stof op kankercellen

in een kweekbakje. Toen bleek dat die er ook slecht tegen
konden, kwam cisplatine in de pijplijn voor verder onderzoek als
kankermedicijn.
Het bleek de hoofdprijs uit de loterij. Van de 100.000 middelen
die veelbelovend lijken in het laboratorium, komen er maar
honderd in aanmerking voor onderzoek bij patiënten. Tenslotte
komt daarvan maar één op de markt als geneesmiddel tegen
kanker. Cisplatine was zo’n gelukstreffer. Dit middel heeft
ervoor gezorgd dat uitgezaaide teelbalkanker van het type nonseminoom bijna altijd is te genezen, terwijl dat vroeger altijd
verkeerd afliep. Lance Amstrong, misschien wel de beroemdste
genezen kankerpatiënt uit de geschiedenis, heeft zijn leven te
danken aan cisplatine.
Teelbalkanker
Lymfocyten die kankercellen opruimen
aan het werk. Dit is een microscopische
afbeelding van een vorm van teelbalkanker,
een zogenoemd seminoom. De wanden
van de tumorcellen zijn rood gekleurd.
Een deel van de tumorcellen ligt in een
zaadbuisje, de meeste liggen daarbuiten.
Rechts onder in het beeld is een groot
aantal lymfocyten te zien (zwarte puntjes),
die de tumorcellen opzoeken en kapot
maken. Bron: © W. Oosterhuis

Hoge resoluties en moleculaire informatie: kanker in beeld
Lange tijd had je eigenlijk alleen gewone röntgenfoto’s wanneer
je bij iemand naar binnen wilde kijken. Nu is er een heel scala
aan ‘beeldvormende technieken’. Zo beschikt de radioloog
ook over een CT- en een MR-scanner, waarvan de eerste met
röntgenstralen werkt en de tweede gebaseerd is op magnetisme.
In de nucleaire geneeskunde worden met gebruikmaking van
radioactieve stoffen afbeeldingen gemaakt met gamma-, SPECTen PET-camera’s.
Röntgenfoto’s zijn nog steeds de normale techniek in het

bevolkingsonderzoek voor borstkanker. Maar bij jonge vrouwen
van wie de borsten nog veel klierweefsel bevatten, geven MRscans een veel betere afbeelding van de tumor.
CT-scans zijn weer bij uitstek geschikt om te beoordelen hoever
een tumor is doorgegroeid in zijn omgeving, en om uitzaaiingen
op te sporen in lymfeklieren en organen zoals de lever en de
longen.
Aan de hand van MR-scans zijn vooral tumoren in de hersenen
en armen en benen goed te beoordelen. Met verschillende
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instellingen van het apparaat kan afwisselend de anatomie van
de organen scherp in beeld worden gebracht, of juist de tumor.
MR-scanners, maar vooral met moderne, snelle CT-scanners
kunnen verbluffend gedetailleerde driedimensionale afbeeldingen
maken. Een tumor kan dan van alle kanten en ook in relatie met
de aangrenzende organen worden bekeken.
Gammacamera’s worden vooral gebruikt om te zoeken naar
uitzaaiingen in het skelet. Radioactieve stoffen zijn ook te
gebruiken voor onderzoek naar bepaalde soorten kanker. Zo kan
schildklierkanker worden aangetoond met radioactief jodium,
omdat de schildklier jodium opneemt. De mogelijkheden om
verschillende soorten kanker te herkennen met radioactief
gemerkte moleculen groeien gestaag. Daarbij wordt gebruik
gemaakt van moleculen die normaal in het lichaam voorkomen,

A
Gewone CT-scans (afbeelding A en B)
laten een vernauwing in de dikke darm
zien die wijst op kanker. In de 3Dreconstructie is het hele gebied van de
vernauwing te overzien (afbeelding C).
Bron: Michael M. Maher, MD, Mannudeep
K. Kalra, MD, Dushyant V. Sahani, MD,
James J. Perumpillichira, MD, Stephania
Rizzo, MD, Sanjay Saini, MD, Peter R.
Mueller, MD Techniques, Clinical Applications and Limitations of 3D Reconstruction
in CT of the Abdomen, Korean J Radiol
2004;5(1):55-67
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en van specifieke antistoffen zoals die ook worden toegepast in de
pathologie.
PET-scans hebben het grote voordeel dat ze kunnen laten zien
of tumorweefsel vitaal is of dood. Ze kunnen snel nadat een
behandeling is gestart zichtbaar maken of de therapie aanslaat.
Een nadeel is dat ze een minder scherp beeld geven van de tumor
en zijn omgeving.
Technieken kunnen ook gecombineerd worden. De hoge resolutie
van een CT-scan en het inzicht in de vitaliteit van een tumor
van de PET-scan geven de radioloog moleculaire informatie over
een tumor, bijvoorbeeld hoe het met de zuurstofvoorziening is
gesteld. Dit nieuwe terrein wordt zeer intensief geëxploreerd met
nieuwe merkstoffen en nieuwe soorten camera’s die een heel
hoge resolutie hebben, zelfs tot op microscopisch detail.

B
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Na het slechte nieuws: psychosociale zorg
van de redactie
Horen dat je kanker hebt, is voor vrijwel iedereen een enorme
klap. Ook als het niet helemaal onverwacht is, staat iemand
toch ineens tegenover de dreiging van veel narigheid, pijn en
ontluistering. De meeste mensen associëren het woord kanker
vanzelf met het vooruitzicht van een echte lijdensweg, die vaker
wel dan niet eindigt bij de dood.
Dat is goed te begrijpen, zeker voor wie zich realiseert dat het
nog maar één generatie geleden is dat veel artsen het slechte
nieuws zo lang mogelijk voor de patiënt verborgen hielden.
Daarmee meenden ze het belang van de zieke te dienen, want
meestal kon die toch niet genezen, en dan was het maar beter
niet te weten hoe beroerd het er voor je uitzag. De kanker werd
aangeduid met woorden als ‘proces’ of ‘ontsteking’, en onderling
spraken de artsen op zaal in termen als ‘neoplasma’.
Die opstelling is inmiddels radicaal veranderd. Tegenwoordig
is er volledige openheid, en dat heeft consequenties. Zelfs bij
de meeste goed behandelbare patiënten leidt het vaak tot wat
een existentiële crisis genoemd wordt: in één klap vallen de
vanzelfsprekende zekerheden waar mensen hun leven van alledag
en hun toekomst op hebben gebouwd in duigen. Natuurlijk gaat
dat even goed op voor andere levensbedreigende ziekten, maar
kanker heeft een extra slechte reputatie.
De verwerking
Wat iemand na de diagnose kanker doormaakt, blijkt in de praktijk
in grote lijnen overeen te komen met de ervaringen van andere
patiënten. De eerste reacties, die een paar dagen aanhouden,
worden beschreven als disruptief: ontwrichtend. Ongeloof en
ontkenning worden afgewisseld door wanhoop en shock.
Daarna volgt meestal een wat langere periode met angsten,
slapeloosheid, boosheid, schuldgevoelens, droefheid en depressie
en een verminderd concentratievermogen. Normale activiteiten
worden onderbroken. Alles bij elkaar een gesteldheid die dysforie
wordt genoemd. Men is van slag, onderhevig aan abnormale
stemmingen.

Toch ontwikkelen de meeste mensen na een tijdje de een of
andere vorm van aanpassing aan het ongeluk dat hen heeft
getroffen. De nare stemmingen verminderen, men gaat proberen
de gevolgen onder ogen te zien, er wordt nagedacht over
manieren om met de ziekte om te gaan. Nieuwe doelstellingen
komen in zicht en er rijst weer hoop, zij het dat die anders gericht
is. Voorzichtig wordt geprobeerd het normale levenspatroon weer
op te nemen.
Daarbij komen vervolgens natuurlijk ook de reacties op de
behandeling, op de bijverschijnselen, en op het verloop van de
ziekte. Elke fase daarin moet weer verwerkt worden.
Niet alleen de tumor bestrijden
Bij al die emoties hebben patiënten baat bij wat ‘psychosociale
ondersteuning’ genoemd wordt. Dat is een breed terrein van
zorg in de oncologie dat nog niet helemaal afgebakend is. Het
omvat de continue, actieve begeleiding die kankerpatiënten
en hun naasten helpt om op lichamelijk, psychisch, sociaal en
levensbeschouwelijk terrein zo goed mogelijk te leven. Zowel
tijdens de ziekte als ook in de periode erna. Iedere zorgverlener
die bij de behandeling van een patiënt is betrokken, hoort
daaraan bij te dragen, vindt de Nederlandse Vereniging voor
Psychosociale Oncologie.
Dat gebeurt ook veel, en naar schatting driekwart van alle
kankerpatiënten heeft voldoende aan psychosociale ondersteuning van de behandelende artsen en verplegenden, en
niet te vergeten de huisarts. Ongeveer twintig procent komt
daar niet mee uit, en heeft behoefte aan de hulp van medische
psychologen, psychiaters en maatschappelijk werkers. Voor
een op de twintig kankerpatiënten is een specialist in de
psychosociale oncologie nodig.
Psychosociale deskundigheid is dus voor behandelaars en
hulpverleners op heel verschillende niveaus een vereiste,
waarvoor vaardigheden moeten worden aangeleerd. Een van
de voornaamste aspecten van psychosociale zorg is het geven
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van betrouwbare en begrijpelijke informatie op de momenten
dat de patiënt het nodig heeft. Dat draagt er sterk aan bij dat die
de controle houdt over zijn eigen bestaan. Daardoor kan hij het
leven met zijn kwaal beter aan.
Om dat te kunnen bieden, dienen behandelaars uiteraard goed
op de hoogte te zijn van alle lichamelijke problemen die bij de
ziekte horen, zodat ze de patiënt kunnen informeren, adviseren
en geruststellen. Daarnaast moeten ze goed bekend zijn met de
emotionele en psychische problemen van kankerpatiënten, om
die tijdig te herkennen en zo nodig te behandelen. Informatie
moet ook steeds op maat kunnen worden gegeven. Aan een
dokter die in algemeenheden spreekt heeft een patiënt niet zo
veel, die wil graag weten wat op hem of haar van toepassing is.
Niemand is uitbehandeld
Het is nog niet zo lang geleden dat patiënten met ongeneselijke
kanker vroeg of laat van hun dokter te horen kregen: ‘we kunnen
niets meer voor u doen’. Ze waren uitbehandeld, en dat voelde
vaak alsof ze in de steek werden gelaten door nou net degene op
wie ze hun hoop gevestigd hadden.
Dat verklaart een goed deel van het enorme succes van
alternatieve geneeswijzen. Wat kun je nog als de reguliere
geneeskunde hen toch niets meer te bieden heeft?
Inmiddels heeft gelukkig het inzicht postgevat dat een patiënt
nimmer is uitbehandeld. Ook al is genezing niet meer mogelijk,
dan kan er nog altijd van alles gedaan worden om de resterende
tijd op een dragelijke manier door te brengen. ‘Kwaliteit van
leven’ is een zwaartellend punt geworden. Psychosociale
ondersteuning kan daarbij zeker niet worden gemist. Het is vooral
de garantie dat er altijd en tot het einde een beroep kan worden
gedaan op een deskundige die bekend is met de details van hun
ziekte, die patiënten vaak helpt de rust en het evenwicht te geven
zich met het onvermijdelijke te verzoenen.
Het is niet bekend of de nieuwe opstelling van het medisch circuit
de vlucht in alternatieve middelen heeft verminderd. Hoe dan
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ook is het goed als hulpverleners enigszins bekend zijn met de
gangbare alternatieve geneeswijzen, en duidelijk maken dat er
best over gepraat kan worden. Zij kunnen dan zonodig advies
geven, en ingrijpen als iets niet goed is voor de betrokkene. Dat
is belangrijk, want ‘alternatief’ is niet altijd een kwestie van ‘baat
het niet, dan schaadt het ook niet’. Vooral als een alternatieve
behandeling in de plaats komt van reguliere middelen kan het
wel eens verkeerd uitpakken. Sommige alternatieven werken
zelfs averechts. Dat geldt bijvoorbeeld voor het befaamde
Moerman-dieet dat veel te weinig eiwit bevat, en daardoor door
veel patiënten slecht verdragen wordt. In het ergste geval zijn
alternatieve middelen zelfs levensgevaarlijk. Het in de Verenigde
Staten verboden middel laetrile uit abrikozenpitten, tegenwoordig
vaak vitamine B 17 genoemd, kan bijvoorbeeld een dodelijke
reactie veroorzaken door de cyanide die erin zit.
Nazorg
Van kanker kunnen tegenwoordig veel patiënten dan wel goed
genezen, daarmee is de kous dikwijls niet af. Behandelingen
gaan je over het algemeen niet in je kouwe kleren zitten. Ze
zijn behoorlijk belastend, en soms mutilerend. Mensen raken
bijvoorbeeld letterlijk een stuk van hun lichaam kwijt. Dan is er
nog lange tijd de vrees dat de ziekte terug zal komen, de onrust
telkens als men voor controle moet verschijnen.
Ook de herintegratie op het werk gaat niet altijd vlekkeloos, en er
kunnen moeilijkheden ontstaan bij het afsluiten van hypotheken
of verzekeringen. Mensen die genezen verklaard waren door hun
artsen horen opeens van hun verzekeraar dat ze een verhoogd
risico vormen. Schrik en verwarring dus. Wie moet je geloven? Je
eigen dokter of de medisch adviseur van de verzekering? Meestal
wordt de ex-patiënt daar niet op voorbereid en weet die evenmin
hoe dat kan worden aangevochten. Dat is vrij eenvoudig, maar
het komt wel neer op een meningsverschil tussen deskundigen –
de behandelend arts en de medisch adviseur van de verzekering –
waartussen de niet-deskundige ex-patiënt bekneld raakt.
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Naarmate kanker beter kan worden behandeld, zullen er meer
mensen met een chronische vorm van kanker door het leven
moeten en ook dat vergt de nodige aanpassingen.
Alle reden dus om nog meer aandacht te besteden aan de nazorg,
en die te beschouwen als een onlosmakelijk onderdeel van een
succesvolle behandeling.
Kankerbestrijding loopt voorop
Psychosociale zorg is natuurlijk net zo belangrijk voor andere
zieken als voor kankerpatiënten. Dankzij de inspanningen van
de Integrale Kanker Centra, die expliciet de opdracht kregen
om deze behandelvorm te ontwikkelen en op de kaart te zetten,
hebben kankerpatiënten wat dat betreft een voorsprong gekregen.
Net zoals dat op het gebied van de pijnbestrijding gebeurd is. Het
revalidatieprogramma voor mensen met kanker dat ze hebben
ontwikkeld heet ‘Herstel & Balans’. Het bestaat onder meer uit
conditieverbetering en contact met lotgenoten, en is op meer dan
vijftig locaties beschikbaar.
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Hoe eerder hoe beter
Preventie, screening en bevolkingsonderzoek

Natuurlijk gaat de aloude wijsheid dat voorkomen beter is dan genezen bij uitstek op
voor kanker, omdat de ziekte zo moeilijk te behandelen is als hij zich eenmaal in het
lichaam genesteld heeft. Van een paar soorten kanker weten we ook wel hoe we ze
goeddeels of helemaal buiten de deur kunnen houden. Niet roken verkleint de kans
om longkanker te krijgen enorm, en asbestkanker verdwijnt compleet door alle asbest
uit onze leefomgeving te bannen. Leverkanker kan door middel van vaccinatie de voet
dwarsgezet worden, en hopelijk geldt dat binnenkort ook voor baarmoederhalskanker.
Maar niemand weet hoe we het ontstaan van bijvoorbeeld borstkanker, darmkanker of
prostaatkanker effectief kunnen voorkomen.
In die gevallen geldt dat je er maar het beste zo vroeg mogelijk bij kunt zijn. Want
bijna altijd is de kans op genezing groter naarmate de tumor kleiner is en er nog
geen uitzaaiingen zijn. Maar tijdig ingrijpen is er maar al te vaak niet bij, omdat veel
gezwellen pas klachten geven als ze het stadium waarin ze gemakkelijk behandelbaar
zijn al voorbij zijn. Dikwijls zijn er dan ook al uitzaaiingen. Al heel lang zoekt men
dan ook naarstig naar manieren om kanker op te sporen voordat de ziekte zich vanzelf
openbaart.
Een algemene, voor alle vormen van kanker geschikte test heeft al dat onderzoek niet
opgeleverd. En misschien hoeven we daar niet rouwig om te zijn, omdat de vraag is
of we er veel mee zouden opschieten. Want stel dat door zo’n test, bijvoorbeeld van
een bloedmonster, zou blijken dat er zich ergens in het lichaam een of andere kleine
afwijking bevindt, hoe komen we er dan achter waar die precies zit? En als je hem al
vindt, hoe stellen we dan vast waar we precies mee te maken hebben, en of behandeling
nodig is of niet?
Wel zijn er in de loop der tijd verschillende, technisch heel uiteenlopende tests
ontwikkeld die elk één specifiek soort kanker verraden. Zo sporen we tegenwoordig
baarmoederhalskanker op met het bekende uitstrijkje, borstkanker met behulp van
mammografie en prostaatkanker door bloed te testen op de aanwezigheid van de stof
PSA, het prostaatspecifiek antigeen.
Aanwijzingen voor de aanwezigheid van darmkanker vinden we door te zoeken naar
bloed in de ontlasting, en in de strijd tegen longkanker wordt al jaren geëxperimenteerd
met röntgenonderzoek van de longen.
Ongevraagde adviezen
Elk van deze opsporingsmethoden wordt in klinieken toegepast bij mensen bij wie er

Van de redactie met gegevens uit het
Jaaradvies Bevolkingsonderzoek 2006 van
de Gezondheidsraad; de Nederlandse
Kankerregistratie; het Centraal Bureau voor
de Statistiek (CBS); Kosten van Preventie
in Nederland (www.kostenvanziekten.
nl); Van meten naar weten – vijftig
jaar kankerregistratie, uitgave Integraal
Kankercentrum Zuid 2005, en met
adviezen van dr. H.J. de Koning en prof.
dr. J.W.W. Coebergh, beiden verbonden
aan het Erasmus Medisch Centrum in
Rotterdam.

Mammografie
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al reden is om te vermoeden dat ze aan een bepaalde vorm van kanker lijden. Dat is
niets bijzonders. Algemene uitgangspunten van de gezondheidszorg zijn immers dat
zorg verleend wordt op basis van klachten en dat het initiatief bij de patiënt ligt. Anders
gezegd: al sinds de dagen van Hippocrates komt de dokter in het algemeen in actie
wanneer iemand zich met klachten meldt, en niet eerder.
De grote uitzondering op die regel is preventie, het voorkomen van het optreden van
ziektes en ongelukken. In het simpelste geval gaat dat in de vorm van ongevraagde
gezondheidsadviezen – rook niet, drink met mate, eet verstandig, zorg dat je voldoende
beweegt, houd keuken- en medicijnkastjes op slot voor kinderen.
Al wat verder gaan wetten en regels die op zulke adviezen berusten, zoals de ARBOwetgeving, voorschriften voor het bereiden en bewaren van etenswaar, toelatingseisen
voor geneesmiddelen en allerhande verboden en limieten op het gebruik van
mogelijk giftige of kankerverwekkende stoffen in speelgoed en andere producten. Nog
ingrijpender zijn grootschalige vaccinatieprogramma’s, waarbij gezonde mensen een
daadwerkelijke medische behandeling wordt aangeboden, vaak met aandrang. Daar
staat voor de ontvangers van een inenting dan ook een duidelijk gewin tegenover:
vrijwaring van een bedreigende ziekte.
En dan is er screening. Screenen, dat letterlijk filteren betekent, is het periodiek testen op
bepaalde ziekten van mensen die nergens last van hebben. Dat kan in principe iedereen
zijn, of alleen bevolkingsgroepen die om allerlei redenen als risicogroep betiteld kunnen
worden – je gaat uiteraard geen vrouwen op prostaatkanker testen, of kinderen op
borstkanker. Het doel van zulk onderzoek is om van de deelnemers te bepalen of zij
behoren tot diegenen die de ziekte in kwestie naar alle waarschijnlijkheid niet hebben,
of tot een groep bij wie de kans op de ziekte verontrustend hoog is. Wie bij die laatste
groep lijkt te horen, wordt dan verwezen naar hun dokter of naar gespecialiseerde
centra voor nader onderzoek. Screening levert ten aanzien van de vraag of iemand de
gezochte ziekte heeft dus niet een ondubbelzinnig ‘ja’ of ‘nee’ op, maar vist als het goed
is verreweg de meeste patiënten op lang voordat hun ziekte zich openbaart. Dat is een
goede vorm van preventie als we daardoor kunnen zorgen dat minder mensen later
ernstig ziek worden.

Zelfonderzoek van de borsten.

vraag 4: Vrouwen van middelbare
leeftijd wordt in verband met de kans op
borstkanker vaak aangeraden maandelijkse
zelfonderzoek van de borsten te verrichten.
Welke winst levert dat op?
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Haken en ogen
Veel vormen van medische behandeling brengen naast hun nuttig effect ook risico’s
met zich mee. Dat geldt ook voor de diagnostiek, het zoeken naar wat iemand precies
mankeert. Normaal, dus als een patiënt eerst met een klacht bij de dokter komt, worden
de voordelen van onderzoeken die nadelige gevolgen kunnen hebben, afgewogen tegen
de gevaren die het achterwege laten ervan oproept, in het licht van de klachten. De arts
en de patiënt hebben daarbij een gezamenlijk doel voor ogen: het zo goed mogelijk
beter maken van de patiënt.
Bij screening in de vorm van bevolkingsonderzoeken is dat niet zo, het gaat immers
om in meerderheid gezonde mensen. De aanbieder van zo’n onderzoek maakt dan
ook heel andere afwegingen dan de deelnemers eraan. In Nederland biedt de overheid
bijvoorbeeld alle bestaande bevolkingsonderzoeken gratis aan. Daarom is geld voor
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de deelnemers geen punt, maar wel voor de overheid, die voor haar investering een
substantieel resultaat wil terugzien, bijvoorbeeld een flinke daling van de sterfte aan
de ziekte in kwestie. Voor de overheid telt dus het over de hele groep van deelnemers
gemiddelde resultaat, maar daar heeft de individuele deelnemer weer geen boodschap
aan. Die gaat het alleen om de voor- en nadelen voor zichzelf.
Omdat er aan bevolkingsonderzoeken dus nogal wat haken en ogen zitten, mag niet
iedereen ze zomaar organiseren. De Wet op de Bevolkingsonderzoeken beschermt
Nederlanders tegen activiteiten waarvan nut en noodzaak onvoldoende zijn aangetoond.
Dat betekent dat elk plan tenminste moet voldoen aan een hele reeks basisvoorwaarden:
- Het onderzoek moet betrekking hebben op een ernstige ziekte waarvan de
vroege stadia goed te behandelen zijn.
- Er moet voldoende capaciteit zijn om diegenen met een positieve, dus ongunstige,
testuitslag nader te kunnen onderzoeken en zonodig te behandelen.
- De test mag niet te belastend zijn voor de deelnemers.
- De te gebruiken test moet voldoende betrouwbaar zijn. Dat wil zeggen dat er niet
te veel zieken onopgemerkt tussendoor mogen glippen (valse negatieven), maar
ook dat het aantal gezonde mensen dat de test ten onrechte als verdacht aanmerkt
(valse positieven), binnen de perken moet blijven.

Mobiele unit bevolkingsonderzoek
borstkanker
© SSBZWN

De eerste twee eisen spreken voor zich. Het heeft uit oogpunt van volksgezondheid
weinig zin om vroegtijdig grootschalig kwalen op te sporen waar toch niets aan te
doen valt, of die weinig voorstellen. Wanneer er onvoldoende mogelijkheden zijn
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om de opgespoorde tumoren meteen onder handen te nemen, vervalt het nut van het
onderzoek natuurlijk ook.
Ook wanneer men vindt dat een bepaalde test niet al te belastend is, wil dat niet zeggen
dat aan een onderzoek meedoen altijd een fluitje van een cent is. Ook een goedgekeurde
test kunnen sommigen als onaangenaam of pijnlijk ervaren. Verder zien veel mensen de
uitslag telkens toch met enige spanning tegemoet, en ook dat is een vorm van belasting.
Ook de nauwkeurigste test levert altijd wel wat foutief positieve uitslagen op. Die zijn
niet alleen erg vervelend voor degene die met zo’n uitslag geconfronteerd wordt, maar
werken ook kostenverhogend door het nodeloze nader onderzoek dat ze vergen.
Ten slotte glippen er ook altijd wel wat mensen door de mazen van het net waarbij
er later wel wat aan de hand blijkt te zijn. Zulke vals negatieve uitslagen zadelen de
patiënt, die dacht aan de goede kant te zitten, met een akelige deceptie op, en doen
afbreuk aan de effectiviteit van het onderzoek. De kans op vroegtijdige behandeling,
waar het om ging, is immers alsnog verkeken.
De betrouwbaarheid van de gebruikte tests is dus van enorm belang. Vandaar dat
zelfs de meest veelbelovende test meestal aan langdurig en intensief proefonderzoek
onderworpen wordt. Soms duurt het daardoor zelfs tientallen jaren voordat een
bevolkingsonderzoek daadwerkelijk in gang wordt gezet.
Uit de gestelde eisen volgt ook bijna vanzelf dat niet iedereen zomaar aan een
bevolkingsonderzoek mag of moet meedoen. Om redenen van kosten, capaciteit en
belasting willen we mensen die niet of nauwelijks risico lopen er liever buiten houden.
Omdat het risico op kanker bij de meeste vormen van de ziekte toeneemt met de leeftijd
– baarmoederhalskanker is in dit opzicht een uitzondering, zijn risicogroepen bij de in
Nederland thans bestaande bevolkingsonderzoeken gedefinieerd als leeftijdsgroepen.
Het baarmoederhalskankeronderzoek betreft vrouwen van dertig tot zestig jaar, die
om de vijf jaar onderzocht worden. Op borstkanker kunnen vrouwen van vijftig tot
vijfenzeventig jaar zich elke twee jaar laten controleren, de lopende proefscreenings op
prostaatkanker beginnen bij vijftig of zestig jaar, en voor darmkanker zijn er plannen om
te beginnen bij vijftig of vijfenvijftig jaar.
Tegenstanders opperen wel dat de bestaande vormen van kankerscreening tot gevolg
hebben dat een deel van de mensen bij wie een tumor wordt aangetroffen, onnodig
behandeld wordt: ze zouden van hun tumor toch nooit last krijgen. Daarvoor is in het
geval van borstkanker in elk geval weinig wetenschappelijke steun te vinden. Als er
ten aanzien van die kankervorm al iets van waar is, dan geldt dat we momenteel zulke
ongevaarlijke tumoren niet van gevaarlijke kunnen onderscheiden. Dus neemt iedereen
het zekere voor het onzekere.
Bij twijfelachtige afwijkingen in een uitstrijkje, kan eerst veilig worden gewacht op
meer duidelijkheid, door met kortere tussenpozen te controleren hoe een en ander zich
ontwikkelt. Dat voorkomt veel overbehandeling. Eigenlijk is alleen bij de screening
op prostaatkanker niet altijd goed te bepalen of een gevonden tumor behandeld moet
worden, of dat het verdere verloop met een gerust hart zonder directe behandeling kan
worden afgewacht. Onder meer om dat probleem op te lossen zijn momenteel op dit
terrein uitgebreide proefonderzoeken gaande.
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Qaly’s
In landen waar de overheid de kosten van bevolkingsonderzoeken betaalt, rechtvaardigt
men de kosten ervan door ze af te zetten tegen besparingen op de ziektekosten, op
uitkeringen en arbeidsverzuim, en winst aan gezondheid en levenskwaliteit. Die
voordelen zijn niet allemaal even gemakkelijk in geld uit te drukken, de materie is
voor economen eenvoudig te complex om er betrouwbare vergelijkingen uit te kunnen
destilleren.
Wat wel berekenbaar was, waren de uitgaven per gered leven bij een bepaalde
dodelijke ziekte. Maar ook dat bleek niet bruikbaar als houvast voor de politiek bij
lastige keuzes als die tussen een nieuw vaccinatieprogramma, een nieuw bevolkingsonderzoek of verstrekking van een nieuw, duur medicijn. Immers, niet aan elk leven
wordt altijd dezelfde, constante waarde toegekend. Zo zijn er omstandigheden
waaronder je een kinderleven meer waard kunt achten dan het leven van een bejaarde.

Kosten: € / QALYa

Interventie

< 0 (kostenbesparend)

Rijksvaccinatieprogramma
PKU hielprik
hulp bij rookverslaving

ZPb
ZP
GB

0 - 1.000

verplichting veiligheidsgordel
screening en behandeling Chlamydia

GBe
ZP

1.000 - 10.000

specifieke vaccinaties, bijv. Meningokokken C
preventiemedicatie milde tot matige hypertensie
griepvaccinatie bij alle ouderen
bevolkingsonderzoek borstkanker

ZP
ZP
ZP
ZP

10.000 - 100.000

bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker
air bags

ZP
GBe

100.000 - 1.000.000

reductie radon in bestaande woningen
GBe
algemene maatregelen bestrijding legionella in de waterleidingsystemen GBe

a) QALY: naar kwaliteit gewogen levensjaar
b) ZP: ziektepreventie, GBe: gezondheidsbescherming, GB: gezondheidsbevordering

Af en toe zien we daarom, in een poging om toch enige vaste grond onder de voeten te
krijgen, de kosten per qaly als maat opduiken. Qaly’s zijn quality adjusted years of life,
de ratio van gewonnen levensjaren en de kwaliteit van het leven in die jaren. Een qaly
staat dus voor één jaar in prima gezondheid, twee jaren met een levenskwaliteit van
vijftig procent, en zo voort. De maat werd oorspronkelijk ontworpen voor het meten
en onderling tegen elkaar afwegen van de effecten van behandelingen en preventieve
maatregelen tegen allerlei ziekten en gebreken. Ook die maat is echter niet zomaar
geschikt voor een afweging van financiële aard. Ten eerste zijn de kosten per qaly niet
nauwkeurig te bepalen. Ten tweede kunnen we, omdat jongeren nu eenmaal in de regel

Overzicht van de kosteneffectiviteit van
een aantal preventiemaatregelen
bron: Kosten van preventie in Nederland.
Zorg voor euro’s – 4
Bekker-Grob E.W. de, Polder J.J., Witte K.E.,
Mackenbach J.P., Meerding W.J.
RIVM rapport 270751011
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antwoord 4: Uit wetenschappelijk
onderzoek is niet naar voren gekomen
dat maandelijks zelfborstonderzoek bij
vrouwen zonder klachten leidt tot minder
sterfte aan borstkanker. Het heeft wel
nadelen, namelijk vaker fout-positieve
bevindingen en daarmee gepaard gaande
invasieve ingrepen (zoals puncties).
Ook voor de geadviseerde halfjaarlijkse
screening door middel van manueel
borstonderzoek door een arts zijn er geen
bewijzen voor een betere overleving.

Bron: www.prostaattester.nl
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langer te gaan hebben dan ouderen, bij gelijke kosten voor jongeren in het algemeen
veel meer gewonnen levensjaren inboeken. Ouderen zijn dus ook in termen van qaly’s
automatisch duur, en daardoor bij een beoordeling op geleide van kosten altijd in het
nadeel. Dat strookt niet met de in alle hoogontwikkelde landen heersende moraal, die
inhoudt dat het normaal is dat de uitgaven voor de gezondheidszorg van bejaarden
relatief hoog zijn. Bovendien is het niet mogelijk om de kosten per qaly ook maar
enigzins nauwkeurig te bepalen, zoals blijkt uit de tabel.
Soms is het op geen enkele manier mogelijk om het effect van een bevolkingsonderzoek
aan de kosten te relateren. Dat is bijvoorbeeld zo bij het bevolkingsonderzoek naar
baarmoederhalskanker. Toen dat onderzoek in 1978 werd ingevoerd, was de sterfte aan
die vorm van kanker al meer dan tien jaar aan het afnemen. Uiteindelijk komt het er
dus op neer dat de kosten van een bevolkingsonderzoek alleen een beslissende factor
voor invoering zijn als onbetaalbaarheid dreigt. In alle andere gevallen geven de te
verwachten gezondheidswinst en de uitvoerbaarheid de doorslag.
Dokterende bedrijven
Met de snelle vorderingen die de moleculaire biologie maakt en de komst van steeds
betere beeldvormende technieken, groeien de mogelijkheden om ziekten in een
vroeg stadium op te sporen snel. Onderzoek van DNA, RNA en eiwitten wordt steeds
nauwkeuriger en gemakkelijker, en daarmee ook het identificeren en opsporen van
steeds kleinere hoeveelheden zogeheten merkers die specifiek zijn voor een bepaald
soort tumor.
Ongeveer even snel groeit het aantal manieren waarop tests voor van alles en nog
wat worden toegepast. Screening is allang niet meer het exclusieve domein van door
de overheid gefinancierde grootschalige programma’s. Zorgverzekeraars, dokterende
bedrijven en centra voor alternatieve behandelwijzen blazen een geducht partijtje
mee. Er zijn centra voor check-ups en bodyscans ontstaan, speciale vrouwencentra
en mannenklinieken, en consultatiebureaus voor senioren met screens in hun
verzekeringspakket.
Ook nieuw, en sterk in de lift, is het snel toenemende aantal thuistests dat vrij
verkrijgbaar is via apotheek, drogist of het internet, zoals de PSA-test, maar ook
speekseltests voor mondkanker.
Het is een medische doe-het-zelfmarkt die spectaculair groeit. Met de post te
versturen testmateriaal voor ‘self sampling’ wordt al gebruikt bij screening op
darmkanker en baarmoederhalskanker.
Waar dat alles heenvoert, kan niemand met zekerheid zeggen. Veel hangt af van de
mate waarin de behandeling van opgespoorde tumoren in de komende jaren verbeterd
wordt. Nog belangrijker dan welke nieuwe test ook zijn wellicht betere methoden
om ongevaarlijke kankers van echte boosdoeners te onderscheiden. Maar duidelijk is
wel dat het aandeel van preventie en vroege opsporing bij de bestrijding van kanker
vooralsnog alleen maar zal groeien.
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Bestaande en toekomstige bevolkingonderzoeken
Er lopen in Nederland anno 2007 op het gebied van kanker twee bevolkingsonderzoeken,
en drie nieuwe onderzoeken worden overwogen.
Borstkanker
Baarmoederhalskanker
Borstkanker is de meest voorkomende kanker bij vrouwen.
In 1978 werd in drie proefregio’s begonnen met screening door
In Nederland treft de ziekte momenteel jaarlijks ruimschoots
middel van uitstrijkjes, waarvoor vrouwen tussen 35 en 53 jaar
meer dan tienduizend vrouwen, terwijl er per jaar een dikke
om de drie jaar werden opgeroepen. Dit bevolkingsonderzoek
drieduizend aan overlijden. Met twaalf procent kans om de ziekte
kwam niet echt goed van de grond, omdat veel vrouwen zich
ooit te krijgen, lopen Nederlandse vrouwen zo ongeveer het
destijds al op eigen initiatief of in het kader van de pilcontrole
regelmatig lieten controleren. Deelname bleef steken op ongeveer hoogste risico ter wereld. De kans op borstkanker stijgt met de
leeftijd.
veertig procent. Nadat in 1996 de doelgroep werd uitgebreid tot
vrouwen van dertig tot zestig, en de frequentie van de uitstrijkjes

werd verminderd tot eens in de vijf jaar, liep de deelname langzaam op tot 66 procent in 2003. De kosten van het programma bedroegen in 2004 ongeveer € 27 miljoen.

Het aantal vrouwen dat door baarmoederhalskanker getroffen
werd, begon, voor zover we nu nog kunnen nagaan, al tegen
1970 te dalen. Ontwikkelden destijds achttien van elke
honderdduizend vrouwen de ziekte, in 2003 overkwam dat

nog maar zeven vrouwen per honderdduizend. De laatste jaren
komen er jaarlijks nog zo’n zeshonderd nieuwe patiënten bij, en
overlijden er per jaar ongeveer 250 vrouwen aan de ziekte. Aan

die daling droegen zowel het bevolkingsonderzoek bij als de
uitstrijkjes die vrouwen op eigen initiatief lieten maken. Vreemd
genoeg zette na de verruiming van het bevolkingsonderzoek in
1996 de daling van het jaarlijkse aantal nieuwe gevallen wel

door, maar bleef de sterfte op ongeveer hetzelfde niveau hangen.
Waarschijnlijk vinden de meeste sterfgevallen plaats in de groep
  JAAR
van twintig tot dertig procent die zich niet laat controleren.
  JAAR
Die cijfers, plus het gegeven dat het maken van uitstrijkjes voor
  JAAR
de deelneemsters niet aangenaam is, maakt dat er nog veel te
  JAAR
winnen is met een vaccinatie tegen het humaan papillomavirus
  JAAR
(HPV), waarvan verwacht wordt dat die ook beschermt tegen
  JAAR
baarmoederhalskanker. Maar zelfs als die verwachting compleet
  JAAR
bewaarheid wordt, zal het bevolkingsonderzoek nog een aantal
jaren moeten worden voortgezet, voordat er voldoende gegevens
Aantal nieuwe gevallen van borstkanker per 100.000 naar leeftijd
zijn om het stilleggen ervan te rechtvaardigen.
in 2003 (bron: Nederlandse Kankerregistratie)
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Het onderzoek bestaat uit het maken van mammografieën,
röntgenfoto’s van de borsten, die door twee radiologen met
speciale ervaring onafhankelijk van elkaar beoordeeld worden,
een procedure die ‘double reading’ heet. Op die manier komen
met de tegenwoordig gebruikte techniek tumoren van maar een
halve centimeter doorsnee al aan het licht.
Vindt een radioloog iets verdachts, dan volgt nader onderzoek.
Meestal bestaat dat uit meer foto’s of ook wel echo- of MRIopnamen, en wordt een punctie gedaan: met een dunne naald
zuigt men wat vocht uit het afwijkende plekje op, voor onderzoek
op de aanwezigheid van kankercellen. Zonodig volgt ook
een biopsie, dan haalt men operatief een klein stukje van het
verdachte weefsel weg voor onderzoek onder de microscoop.
De gezwellen die zo worden gevonden zijn gemiddeld kleiner
en dus minder vaak uitgezaaid dan die welke aan het licht
komen als een vrouw met klachten naar de dokter gaat. En
dat dat enorm scheelt, bleek al snel nadat in de omgeving van
New York vanaf 1963 een eerste grootschalig proefonderzoek
begon te lopen, onder auspiciën van het Health Insurance Plan
of Greater New York, een soort ziektekostenverzekeraar. Bij
die proef werd de helft van zestigduizend willekeurig gekozen
vrouwen tussen 45 en zestig jaar om de drie jaar uitgenodigd
voor een borstonderzoek door een arts en het maken van een
mammografie. Al na drie tot vijf jaar bleek onder de gescreende
vrouwen duidelijk minder sterfte aan borstkanker op te treden dan
onder de dertigduizend die geen uitnodiging kregen. Er kwamen
meer, nog grotere studies, en het doktersonderzoek bleek te
kunnen vervallen. Alles draaide om de mammografie. Met name
het grootschalig onderzoek in Zweden bevestigde het nut van
deze techniek voor de vroege opsporing.
In Nederland begonnen de eerste proefonderzoeken van
overheidswege in 1975 in Utrecht en Nijmegen. Vanaf 1986
konden vrouwen zich op eigen initiatief laten screenen in het
Integraal Kankercentrum Rotterdam, maar pas in 1989 werd een
begin gemaakt met een door de overheid gefinancierd landelijk
bevolkingsonderzoek. Dat bereikte in 1997 landelijke dekking, en
al in 2003 lag de sterfte aan borstkanker ruim een kwart beneden
wat zonder screening verwacht kon worden. Vrouwen weten dat
te waarderen, zoals wel blijkt uit de opkomst van tachtig procent.
In de tussenliggende tijd is veel gedaan aan promotie van het
maandelijkse zelfonderzoek van de borsten. Maar ondanks
ruim dertig studies in verschillende landen is nooit enig bewijs
gevonden voor de stelling dat zo’n zelfonderzoek werkelijk
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bijdraagt aan vroege opsporing van tumoren en aan vermindering
van de sterfte aan borstkanker.
Wel is gebleken dat instructie in zelfonderzoek vaak tot vals
positieve bevindingen leidt, met een verdubbeling van het aantal
achteraf onnodig blijkende puncties en biopsieën. Merkwaardig
genoeg blijven sommige groepen het zelfonderzoek desondanks
nog altijd propageren.
Deelname aan het bevolkingsonderzoek was aanvankelijk alleen
weggelegd voor de groep van vijftig- tot zeventigjarigen. Na veel
publieke aandrang werd de bovengrens in 1999 opgetrokken naar
75 jaar. Dat is nog altijd een vreemde beperking, gezien het feit
dat borstkanker niet alleen het meest voorkomt, maar ook het
vaakst dodelijk verloopt in de groep vrouwen die nog ouder is. In
2003 overleden maar liefst 1300 vrouwen boven de 75 jaar aan
borstkanker.
Het argument is dat vrouwen met zo’n hoge leeftijd een grote
kans lopen aan iets anders dood gaan voordat ze last krijgen
van een eventuele beginnende borstkanker. Hoeveel dat er
zijn, en wie, valt niet vast te stellen. En al kon dat wel, dan is
dat nog geen reden om de hele groep, ook de kerngezonden,
dan maar niet te screenen. Toch is dat precies wat de overheid
doet. Die beperkt zich tot het advies dat vrouwen boven de
maximumleeftijd altijd nog zelf via de huisarts een onderzoek
kunnen aanvragen bij een normaal ziekenhuis. Daarmee gaat
men echter voorbij aan de voordelen van deelname aan het
bevolkingsonderzoek, waaronder de bijzondere expertise van de
betrokken radiologen, de ‘double reading’, de bovengemiddelde
kwaliteitsbewaking en het feit dat verdere diagnostiek binnen
dat programma uitsluitend aan de orde komt na een positief
bevonden mammografie.
Ook aan de ondergrens voor deelname aan het
bevolkingsonderzoek probeert men te tornen. Die zou naar
veertig jaar moeten, net als in Zweden en de Verenigde Staten het
geval is. Weliswaar zijn de foto’s van relatief jonge vrouwen wat
lastiger te lezen omdat ze meer klierweefsel hebben, maar dat is
op te lossen door niet elke twee jaar, maar jaarlijks te screenen.
Uit de onlangs gepubliceerde resultaten van Brits onderzoek dat
in 1991 begon naar het effect daarvan onder 160.000 vrouwen
van 39 - 40 jaar bleek dat op die manier inderdaad een even
groot effect op de sterfte bereikt wordt als bij vrouwen van boven
de vijftig die elke twee jaar gecontroleerd

2 | 2007 Kanker - de nieuwe aanpak

redactie

b e s ta a n d e e n to e ko m s t i g e b e vo l k i n g o n d e r z o e k e n

worden. Het kán dus, en het enkele feit dat in 2003 in ons land
352 veertigers aan borstkanker stierven, honderd meer dan aan
baarmoederhalskanker, laat zien dat er ook alle reden toe is.
Ook uit oogpunt van kosten lijkt er geen serieus bezwaar tegen
uitbreiding van de deelneemstersgroep. In 2002 werden 830.000
vrouwen gescreend, tegen een kostentotaal van € 42 miljoen.
Dat betekent grofweg dat het bevolkingsonderzoek € 25 kost per
deelnemende vrouw per jaar.
Prostaatkanker
In ons land werd in 2003 bij 7900 mannen prostaatkanker
geconstateerd, en overleden 2370 mannen aan die ziekte. Onder
de vijftig jaar komt prostaatkanker nauwelijks voor, daarna stijgt
het aantal gevallen van een op de tweeduizend naar een piek van
zeven per duizend, ruim vijftien keer zo veel.
Sinds tegen 1990 de prostaat specifiek antigeen-test (PSA) op de
markt kwam, is in Amerika driekwart van de vijftigplussers ertoe
overgegaan zich wel eens te laten testen, en doet ruim de helft dat
regelmatig. Of dat hen iets oplevert in de zin van minder ziekte
en ongerief en minder risico om aan deze vorm van kanker dood
te gaan, staat evenwel te bezien. Wel zijn er nadelen. Omdat
beginnende prostaatkanker met de test gemiddeld maar liefst
twaalf jaar eerder wordt ontdekt dan op basis van klachten, en
omdat het nog niet goed mogelijk is om gevaarlijke vormen van
ongevaarlijke te onderscheiden, veroorzaakt de test veel onnodige
maar wel ingrijpende behandelingen.
Momenteel lopen er twee studies naar de zin van grootschalig
screenen, een in Amerika en een Europees onderzoek dat
gecoördineerd wordt vanuit Rotterdam. Maar ook in ons land
neemt de doe-het-zelfscreening met PSA-tests snel toe. Zelftests
zijn via apothekers of het internet te koop, en trendgevoelige
verzekeraars bieden zelfs pakketten met jaarlijkse of tweejaarlijkse
screening aan. Of de resultaten van het lopende onderzoek nog
relevant zullen zijn voor het mogelijke instellen van landelijk
bevolkingsonderzoek, valt daarom te betwijfelen.
Darmkanker
Jaarlijks wordt bij ongeveer tienduizend Nederlanders darmkanker
geconstateerd. De ziekte komt bij mannen even vaak voor als
bij vrouwen, en vooral bij ouderen. Van elke honderdduizend
52-jarigen treft de ziekte er jaarlijks 65, en bijna vierhonderd per
honderdduizend 82-jarigen . Bijna de helft van de getroffenen, 46
procent in 2005, overlijdt ook aan de ziekte.

Met een test die minuscule spoortjes bloed in de ontlasting
aantoont, kan de sterfte met vijftien tot twintig procent worden
teruggedrongen. Een andere methode is sigmoïdoscopie, een
visuele inspectie van het laatste stuk van de endeldarm met
behulp van een via de anus ingebrachte endoscoop.
Hoewel er in Nederland drie proefonderzoeken of
haalbaarheidsstudies lopen, en er ook in de landen om ons heel
verschillende proefnemingen gedaan worden, ziet het er niet
naar uit dat er op korte termijn een bevolkingsonderzoek komt.
De bloedtest is niet erg gevoelig, en sigmoïdoscopie is bepaald
geen lolletje, zeker niet voor ouderen. Waarschijnlijk wordt het
wachten op een betere opsporingsmethode.
Longkanker
Longkanker is nog altijd een van de grootste moordenaars onder
de kankers, en wordt in negen van de tien gevallen veroorzaakt
door roken. In 2003 waren er negenduizend nieuwe patiënten,
waarvan ongeveer zesduizend mannen. Die verhouding is al
geruime tijd aan het verschuiven ten nadele van vrouwen, onder
invloed van veranderende rookgewoonten.
Al in 1960 begon een eerste screeningstudie, rond een combinatie
van longfoto’s en sputumonderzoek. Er volgden er in de loop der
jaren nog vier, meestal gericht op mensen met een hoog risico, te
weten rokers en ex-rokers. Uit die studies kwam vast te staan dat
screening wel zorgde dat meer longtumoren in een vroeg stadium
van ontwikkeling werden ontdekt, maar het aantal dat pas aan het
licht kwam in een stadium waarin genezing niet meer mogelijk
was, bleef gelijk. Daardoor nam de sterfte ook niet af. De indruk
bestaat dat de bestaande screeningmethoden overdiagnose
veroorzaken. Dat wil zeggen dat er vooral langzaam groeiende
tumoren mee ontdekt worden, die nooit klachten zullen
opleveren.
De nieuwste screeningmethoden werken met CT-scans van de
longen, die nauwkeuriger zouden zijn. Maar zelfs als dat zo is,
lijkt het dat de beste en snelste resultaten vooralsnog te behalen
blijven met nog krachtiger maatregelen om het roken uit te
bannen.
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George Nicholas Papanicolaou,
de uitvinder van het uitstrijkje, in
het Engels Pap-smear genoemd.
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Strijken of prikken?
Hoe baarmoederhalskanker het best te voorkomen is
Gemma Kenter

Baarmoederhalskanker, een kwaadaardige aandoening van het onderste deel van de
baarmoeder, is in de westerse wereld een betrekkelijk zeldzame kwaal. In Nederland
wordt de ziekte jaarlijks bij zo’n 650 vrouwen vastgesteld, rond de 230 daarvan zullen
er uiteindelijk aan overlijden. Maar wereldwijd treft baarmoederhalskanker jaarlijks een
half miljoen vrouwen, waarvan de helft er ook aan sterft. Dat zijn ongeveer evenveel
doden als vielen door de tsunami die op tweede Kerstdag 2004 de kusten van de
Indische Oceaan overspoelde en de wereld schokte. Het verschil: deze kankergolf raast
elk jaar weer over de wereld.
Begrijpelijkerwijs wordt daarom veel verwacht van in de afgelopen jaren ontwikkelde
experimentele vaccins die het ontstaan van baarmoederhalskanker moeten voorkomen,
en waarvan het eerste in het najaar van 2006 op de markt kwam. Vaccinatie is een vorm
van preventie die niet alleen hier in het Westen heel effectief kan zijn, maar die vooral
ook in de derde wereld een grote verbetering zou kunnen betekenen.
De reden dat baarmoederhalskanker door middel van een inenting voorkomen kan
worden, is dat er bijna altijd een voortwoekerende infectie met een virus aan ten
grondslag ligt, het Humaan Papilloma Virus (HPV). Van dat virus zijn wel meer dan
honderd verschillende typen bekend, maar slechts twee daarvan zijn schuldig aan het
overgrote deel van de gevallen van baarmoederhalskanker: type 16 wordt teruggevonden
in zestig procent van de gezwellen, en type 18 in nog eens vijftien procent.
Het merendeel van de seksueel actieve vrouwen en mannen raakt gedurende het leven
een of meer keren met een of ander type HPV geïnfecteerd, maar gelukkig slaagt ons
afweersysteem er meestal in om de ongewenste gasten binnen een tot anderhalf jaar
compleet op te ruimen. Pas als dat niet gebeurt, kunnen afwijkingen aan het slijmvlies
van de baarmoederhals ontstaan. Dat zijn voorstadia van kanker, maar ook deze
afwijkingen verdwijnen bij vrouwen in goede conditie merendeels nog vanzelf.
Verdwijnen afwijkingen niet spontaan, dan kunnen ze, zolang ze niet ernstig zijn, met
een kleine operatieve ingreep verwijderd worden. Meestal is dat voldoende om het
ontstaan van gevaarlijke kanker te voorkomen. Maar worden zulke voorstadia niet tijdig
ontdekt, dan is er een reële kans dat het misgaat.
Jasje
Met zijn virale oorsprong is baarmoederhalskanker een complicatie van een
seksueel overdraagbare aandoening. Condooms vormen daartegen een geijkte
voorzorgsmaatregel, maar over de mate van bescherming die ze in de praktijk tegen

Prof. dr. G.G. Kenter is verbonden aan het
Leids Universitair Medisch Centrum. Ze
promoveerde in 1991 op onderzoek naar
baarmoederhalskanker. In 2005 werd ze
hoogleraar gynaecologie, met als bijzonder
aandachtsgebied de ‘immunologische
aspecten van gynaecologische tumoren’.

Het Humaan Papilloma Virus (HPV)

vraag 5: Zo’n driekwart van de gevallen
van baarmoederhalskanker kan worden
voorkomen door vaccinatie. Klopt dat?
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HPV-infecties bieden, lopen de meningen uiteen. Vast staat dat bij consequent
condoomgebruik de kans op besmetting met grofweg de helft afneemt. Vast staat ook
dat condooms een relatief goedkope vorm van bescherming zijn. Maar daar staat
tegenover dat levenslange discipline geboden is, en dat vrouwen afhankelijk zijn van de
bereidheid van hun mannelijke partners om een jasje aan te trekken. Dat laatste is, naast
armoede en religieuze bezwaren, vooral in de derde wereld een probleem.
Dat buiten het rijke Westen zo veel meer vrouwen aan baarmoederhalskanker
overlijden, heeft daarmee te maken, maar ook met de slechtere fysieke conditie waarin
veel mensen verkeren, waardoor hun afweer minder goed werkt. Bovendien missen
zij een machtig wapen waarover Nederlandse vrouwen al jaren wel beschikken: het
Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker. Alle vrouwen tussen dertig en zestig jaar
oud worden in ons land eens per vijf jaar opgeroepen om bij hun huisarts een zogeheten
uitstrijkje te laten maken – in het Engels een Pap-smear, zo genoemd naar de uitvinder
van deze test, de Grieks -Amerikaanse arts George Nicholas Papanicolaou. Er wordt dan
wat slijm van de baarmoedermond afgenomen en de daarin aanwezige cellen worden
op verdachte afwijkingen nagekeken.
Vijfenzestig procent van de vrouwen neemt deel aan het bevolkingsonderzoek. Nog
anderen laten zich buiten het programma om op baarmoederhalskanker testen. Toch
blijft er nog een fiks aantal vrouwen over dat nooit een uitstrijkje laat maken, misschien
uit angst voor het onderzoek. Maar juist onder die groep doet zich de helft van alle
gevallen van echte baarmoederhalskanker voor.
Dat gegeven relativeert de veel gehoorde roep om een controle op besmetting met HPV
aan het bevolkingsonderzoek toe te voegen nogal. Weliswaar zouden daarmee vrouwen
met een verhoogd risico op afwijkingen iets sneller in de gaten lopen, maar dat zet geen
zoden aan de dijk zolang je de mensen die echt grote risico’s lopen toch niet bereikt.
Afweervermogens
De belangrijkste verdedigingslinie tegen HPV, het lichaamseigen immuunsysteem, werkt
op basis van antilichamen. Dat zijn gespecialiseerde witte bloedcellen die het virus
herkennen en opruimen voordat het zich in de cellen van ons lichaam kan vestigen
om zich daar, met behulp van ons eigen DNA, te vermenigvuldigen. Zoals ook met
veel ander infectieziekten het geval is, zit HPV-herkenning niet in het basispakket van
ons immuunsysteem, dat we bij de geboorte meekrijgen. Het behoort tot de verworven
immuniteit, de afweervermogens die moeten worden aangeleerd. Dat gebeurt als
we geluk hebben, bij een eerste, niet al te ernstige blootstelling aan de ziekmaker
in kwestie. Vrouwen die de pech hebben baarmoederhalskanker te ontwikkelen,
kregen een heftige HPV-infectie te verwerken zonder dat ze nog over de geëigende
bestrijdingscellen beschikten, of werden het slachtoffer van een ondermaats presterend
immuunsysteem.
Vaccinatie is de manier waarop we het lichaam aan het vermogen kunnen helpen om
een infectieziekte te herkennen en bestrijden, zonder werkelijk ziek te worden. Het
werkt door via een injectie een infectie te forceren met verzwakte, dode of onklaar
gemaakte exemplaren van het ziekmakende organisme. Het lichaam reageert daarop
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door op volle kracht de verdediging op te bouwen, maar de aanval stelt niet of
nauwelijks iets voor. Het resultaat is immuniteit.
Ook tegen de meest voorkomende typen HPV zijn inmiddels vaccins ontwikkeld,
die kenmerkende, maar op zich ongevaarlijke stukjes virus bevatten. Uit verschillende
grootschalige onderzoeken is inmiddels gebleken dat gezonde vrouwen die met zo’n
vaccin werden ingeënt daardoor geen blijvende infecties met HPV 16 of HPV 18
opliepen – uiteraard een eerste vereiste voor een goed vaccin. Maar in de periode dat
ze tot nu toe gevolgd werden, werden bij hen ook geen afwijkingen gevonden die
voorstadia van kanker konden zijn, terwijl dat bij controlegroepen die met een placebo
waren ingeënt wel in de normale mate gebeurde. Verder lijken er zich ook geen
bijwerkingen voor te doen.
Dat zijn bemoedigende resultaten. Zo bemoedigend, dat men in landen als Duitsland en
Zweden al begonnen is met routinematige inenting. In Nederland wordt eind 2007 een
advies van de Gezondheidsraad hierover verwacht.
Bij alle positieve berichten zijn er namelijk nog wel wat kanttekeningen te maken. Want
een sluitend bewijs dat dit soort vaccins werkelijk tegen kanker beschermt is er nog niet,
en het zal noodgedwongen ook nog tientallen jaren duren voordat dat er komt. Dat komt
bijvoorbeeld doordat vaccinaties hun ware kracht pas laten zien wanneer de overgrote
meerderheid van de doelgroep vóór hun eerste natuurlijke infectie gevaccineerd wordt.
Pas dan ontstaat groepsimmuniteit: het verschijnsel dat infecties niet alleen minder kans
krijgen, maar ook dat er minder infecties optreden omdat het ziekmakende organisme
zich veel moeilijker in de bevolking kan handhaven.

Inhaalslag
Ten tweede is de periode waarin het effect van vaccinatie in de onderzoeken kon
worden gevolgd nog maar betrekkelijk kort. In elk geval is komen vast te staan dat
bescherming samengaat met de aanwezigheid in het bloed van HPV-neutraliserende
antilichamen, en dat is positief. Maar verworven immuniteit duurt meestal niet eeuwig,
en soms maar een paar jaar. Hoe lang een vaccinatie tegen HPV beschermt, moet nog
blijken. Er moet nog veel worden uitgezocht, zoals bij welke dichtheid van antilichamen
optimale bescherming wordt bereikt, en wat daaruit volgt over de noodzaak van
herhalingsvaccinaties om dat optimale niveau te handhaven.
Nog een belangrijk punt is dat de nu bestaande vaccins Cervarix en Gardasil slechts
werkzaam zijn tegen de HPV-typen 16 en 18, respectievelijk 6, 11, 16 en 18. Of ze ook
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bescherming bieden tegen bepaalde andere, zeldzamer maar daarom niet minder
kankerverwekkende HPV-varianten, is niet duidelijk. Ook is de vraag wat er met
betrekking tot die andere varianten gebeurt wanneer de meest voorkomende typen
grootschalig bestreden worden. Het kan zijn dat, zoals gehoopt, eenvoudig het totale
aantal gevallen waarin baarmoederhalskanker ontstaat, afneemt. Maar het is ook
denkbaar dat de typen die nu slechts zelden voorkomen, de opengevallen ruimte
opvullen en op hun beurt veelvoorkomende kankerverwekkers worden.
Zolang er nog niet op zo’n schaal gevaccineerd wordt, dat we er vrijwel altijd bij zijn
voordat een eerste natuurlijke infectie optreedt, blijft het interessant wat het effect van
een zogenaamde inhaalvaccinatie is: inenting van vrouwen die mogelijk al aan HPV
zijn blootgesteld. Onderzoek daarnaar loopt nog. Wel weten we al uit eerder onderzoek
dat ruim tweederde van de jonge vrouwen van 12 tot 26 jaar, de groep die voor eerste
vaccinatie in aanmerking zou komen, nog of weer vrij is van HPV. Van diegenen onder
hen die al eerder een infectie doormaakten, had slechts één procent te maken gehad met
zowel type 16 als type 18 en dus tegen beide immuniteit opgebouwd. Voor alle anderen
zou vaccinatie nog tegen tenminste een van die twee typen zin kunnen hebben. In grote
lijnen valt te verwachten dat alleen vrouwen met een bestaande infectie en vrouwen bij
wie al voorstadia van kanker aanwezig zijn, geen baat hebben bij vaccinatie. Er is dus
grote kans dat een inhaalslag bij alle jonge vrouwen effectief zou zijn.
Om al die redenen is de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie
(NVOG) ervan overtuigd dat naast het bestaande bevolkingsonderzoek op korte termijn
met grootschalige preventieve vaccinatie begonnen zou moeten worden, en dat dat
het beste kan gebeuren bij nog niet geslachtsrijpe meisjes, dat wil zeggen de groep van
tien tot twaalf jaar. Zo’n vaccinatie zou goed kunnen worden ingepast in het bestaande
Rijksvaccinatieprogramma. Ook een inhaalslag bij jonge vrouwen vinden de verenigde
vrouwenartsen alleszins het overwegen waard.
Mannen en geld
Daarmee blijven nog twee niet onbelangrijke punten over: mannen en geld. Heel wat
mannen lopen ongemerkt met een HPV-infectie rond, en fungeren daardoor ongewild
als potentiële virusverspreider. Bij mannen heeft een HPV-infectie soms ook wel
merkbare gevolgen, in de vorm van genitale wratten. Slechts een heel enkele keer
veroorzaakt HPV bij een man kwaadaardige aandoeningen aan de penis of anus.
Vaccinatie van mannen tegen HPV zou dus de ongemakken die mannen ondervinden
tegengaan, maar ook zorgen dat ze niet langer een besmettingsgevaar voor vrouwen
vormen. Of de effecten daarvan groot genoeg zijn om vaccinatie te rechtvaardigen, valt
echter te betwijfelen. Veel is nog onbekend, maar met behulp van computermodellen
heeft men berekend dat vaccinatie van de mannelijke bevolking de kans dat
gevaccineerde vrouwen baarmoederhalskanker oplopen met niet meer dan 2,2 procent
zou doen afnemen. In Nederland praten we dan over een dozijn gevallen per jaar,
waarvoor de prijs wel erg hoog wordt.
Want vaccinatie is in het algemeen al duur, en HPV-vaccinatie helemaal. De kosten
voor een complete driefasenkuur liggen momenteel boven de 350 euro per persoon.
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Toch is vaccinatie op de langere termijn waarschijnlijk wel kosteneffectief, omdat niet
alleen baarmoederhalskanker, maar ook de voorstadia die behandeld moeten worden,
zich veel minder vaak zullen voordoen. Dat betekent behalve gezondheidswinst ook
allerhande besparingen op het gebied van medische zorg en begeleiding.
Zou vaccinatie hier al een hele verbetering kunnen opleveren, in de derde wereld
zouden de effecten nog veel groter kunnen zijn. Tachtig procent van alle vrouwen die
jaarlijks aan baarmoederhalskanker sterven, woont in een onderontwikkeld gebied
en heeft geen toegang tot behoorlijke medische zorg. Dat de slachtoffers vaak jonge
vrouwen met kleine kinderen zijn, maakt de ellende en ontwrichting nog eens zo groot.
Hoewel de Wereldgezondheidsorganisatie als norm stelt dat elke vrouw tenminste eens
in haar leven een uitstrijkje behoort te kunnen laten maken, komt daar in de praktijk
weinig van terecht. Als er al programma’s zijn, dan zorgen gebrek aan kennis en geld
er wel voor dat heel veel mensen er niet aan deelnemen.
Aan de pluskant zien we dat in een aantal landen, bijvoorbeeld Indonesië, door de
Europese Unie bekostigde proefprojecten lopen om de haalbaarheid vast te stellen van
programma’s die screening combineren met behandeling, het zogenaamde see and
treat. Bij uitstek in zulke gebieden zou met een gecoördineerde aanpak vaccinatie een
machtig wapen kunnen worden in de strijd tegen baarmoederhalskanker. Maar wil dat
gebeuren, dan moeten eerst de kosten drastisch omlaag.

© Sanofi Pasteur MSD

antwoord 5: Onder gevaccineerde
meisjes zijn veel minder voorstadia van
baarmoederhalskanker waargenomen.
Hoogst waarschijnlijk zullen ze dan ook
op den duur minder baarmoederhalskanker
krijgen. Voldoende grond om met een
vaccinatie programma te starten, maar het
bewijs dat het ook echt werkt moet nog
geleverd worden.
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Het VUmc Cancer Center werd in 2006
geopend als derde kanker research
instituut in ons land na het Nederlands
Kanker Instituut in Amsterdam en het
Josephine Nefkens Instituut in Rotterdam.
Foto: Sander Nieuwenhuys
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Behandeling op maat:
de ene patiënt is de andere niet
Winald Gerritsen
Lichaamsgewicht, geslacht en leeftijd. Nog niet zo lang geleden waren dat eigenlijk de
enige ‘maten’ die een rol konden spelen bij het behandelen van kanker, maar inmiddels
zijn geheel op maat gesneden behandelingen bezig de gebruikelijke standaardmethoden
en -middelen te verdringen. Customized en tailer made treatments noemen ze het in
de Angelsaksische landen, waar de trend begonnen is. Tot voor kort was het goeddeels
een kwestie van afwachten hoe een patiënt reageerde op bijvoorbeeld bestraling,
chemotherapie of andere medicijnen. Behandeling was een confectiepak, en als dat niet
goed paste of beviel, werd er een ander uit de het rek gehaald, als het tenminste niet al
te laat was.
Tegenwoordig is er veel meer dat specifiek op een patiënt toegesneden kan worden.
Behandelingen worden maatwerk. De grote verandering in de richting van steeds
verdergaande individualisering komt vooral voort uit de geweldige vooruitgang van
moleculaire kennis en diagnostiek. Nu al kan daarmee beter worden voorspeld hoe de
kankercellen zullen reageren op de vele middelen die het arsenaal bevat, en ook hoe het
lichaam van een individuele patiënt met die geneesmiddelen omgaat. Voor die patiënt
betekent dat vaker dat er direct een werkzame behandeling wordt ingesteld. Een groot
voordeel, want de kansen dat een standaardbehandeling nutteloos is, zijn aanzienlijk.
Maatschappelijk is het ook van belang: op deze manier worden geen kosten gemaakt
voor behandelingen die geen effect hebben.
Overigens moet het begrip ‘behandeling op maat’ niet worden verward met de ook
nieuwe ontwikkeling van targeted drugs, in het Nederlands vaak ‘pillen op maat’
genoemd. Daarbij gaat het niet om de maat van de patiënt, maar van de ziekte. Het
zijn middelen die het doelwit – de kankercel – selectiever kunnen aanpakken. Om te
voorspellen of een bepaalde patiënt daar baat bij zal hebben, moet hem of haar tevoren
de maat worden genomen.
Wat past deze patiënt het best?
Hoe meer hoe beter, zoveel als de patiënt maar verdragen kan. Dat is de grove
samenvatting van eigenlijk alle kankertherapieën tot voor kort. Voor de zekerheid zoveel
mogelijk wegsnijden, zoveel mogelijk bestralen en zoveel mogelijk chemo toedienen.
Niet dat er helemaal geen rekening werd gehouden met de individuele patiënt. De
chirurgische aanpak werd natuurlijk van oudsher al enigszins aan de conditie van
de patiënt aangepast. Maar de locatie en eventuele verdere uitbreiding van de tumor
waren de bepalende factoren. Klieren in de buurt werden standaard verwijderd. Daarin

Dr. W.R. Gerritsen is internist-oncoloog.
Hij promoveerde in 1989 op beenmergtransplantaties, en was onder meer
verbonden aan het Memorial Sloan-Kettering
Cancer Center in New York en het Antoni
van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam.
Sinds 2005 is hij directeur van het VUmc
Cancer Center Amsterdam.

vraag 6: Wat is een DNA-chip?
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is nu een ingrijpende verandering gekomen. Vroeger was het afzetten van de borst
(mastectomie) en het weghalen van alle lymfeklieren in de oksel (okseluitruiming) de
standaardbehandeling voor borstkanker. Nu er veel meer kleinere tumoren worden
ontdekt, kan behandeling op maat plaatsvinden. Inmiddels wordt er veel vaker een
lumpectomie uitgevoerd, een zogeheten borstsparende operatie, en doet men uitsluitend
een okseluitruiming als de schildwachtklier, die als eerste de kankercellen opvangt die
via lymfevaten uitzaaien, inderdaad kankercellen bevat. Datzelfde principe wordt nu
ook bij de operatieve behandeling van meer en meer andere soorten tumoren toegepast.
De dosis radiotherapie wordt normaal gesproken alleen beperkt door de schade aan de
normale weefsels. Die kan goed worden berekend. Soms moet de behandeling worden
aangepast aan een bijzondere eigenschap van de patiënt. De groeizones van de botten
van kinderen zijn bijvoorbeeld extra stralingsgevoelig, en sommige zeldzame erfelijke
ziekten brengen een verhoogde gevoeligheid voor stralingsschade van alle weefsels met
zich mee.
Ook bij chemotherapie komt een verschuiving op gang van zo zwaar mogelijke
standaardbehandelingen naar maatwerk. Tot voor kort kreeg iedereen met uitgezaaide
borstkanker eenzelfde combinatie van celdodende middelen. Gevolg: soms wordt aan
honderd vrouwen chemotherapie gegeven om er niet meer dan vijf te genezen. Maar

Normale dikke darm en dikkedarmkanker
onder de microscoop. Het verschil
zit zowel in het uiterlijk als in de
rangschikking van cellen. Nadat
geconstateerd is dat het om kwaadaardig
weefsel gaat, kan de patholoog door
kleuringen extra informatie verkrijgen,
bijvoorbeeld over de aanwezigheid van
bepaalde receptoren.
nieuwe testen zijn en worden ontwikkeld waarmee tevoren kan worden vastgesteld
wie baat zullen hebben bij een bepaald middel. Dat hangt ten dele af van de specifieke
eigenschappen van de tumor, en ten dele van bijzondere eigenschappen van de patiënt.
Zo breken sommige patiënten een middel langzamer af. Zij kunnen dus beter een lagere
dosis krijgen terwijl het voor anderen precies omgekeerd ligt. Door genetische testen of
enzymbepalingen kan dat onderscheid soms al van tevoren worden gemaakt.
De moleculaire maat
Ook op moleculair niveau groeit het aantal mogelijkheden voor veel specifiekere
behandelingen. Een patholoog-anatoom kan met behulp van kleuringen extra
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informatie verkrijgen over kwaadaardig weefsel: bijvoorbeeld of er op borstkankercellen
bindingsplaatsen voor de vrouwelijke hormonen aanwezig zijn. Alleen dan komen zulke
patiënten in aanmerking voor anti-hormonale therapie.
Nieuwer zijn de zogeheten monoklonale antistoffen die aangrijpen op groeifactoren,
de eiwitten die ofwel de tumorcellen zelf of hun bloedvaten aanzetten tot delen.
Ook hier wordt maatbehandeling mogelijk, door de tumoren met receptoren voor die
groeistoffen op te sporen. Zo is de hoeveelheid Her2/Neu-eiwitten op kankercellen een
belangrijk gegeven. Dat is namelijk een receptor voor de groeifactor EGF: Epidermal
Growth Factor. Bij een kwart van de borstkankers is er sprake van een overexpressie van
Her2/Neu, en dat geeft slechtere vooruitzichten. Patiënten krijgen eerder uitzaaiingen
en overlijden vroeger. Tegen deze receptor is een antistof gemaakt, op de markt onder
de naam Herceptin, die de receptor blokkeert. De groeifactor kan dan niet meer binden
aan de kankercel en dus het groeisignaal niet meer doorgeven. In tachtig procent van
de gevallen – waarbij dus sprake is van een verhoogde hoeveelheid Her2/Neu – geeft
Herceptin goede resultaten.
Er bestaan overigens meer EGF-receptoren, waartegen ook anti-stoffen gemaakt worden,
zoals Cetuximab, dat vooral goede resultaten geeft bij darmkanker in combinatie met
chemotherapie. Dan bestaat er ook een door kankercellen geproduceerde groeifactor
die de vorming van bloedvaten in en rondom de tumor bevordert.
Die stof wordt VEGF (‘vascular endothelial growth factor’) genoemd,
en ook daar is een antilichaam (Avastin) tegen ontwikkeld. Dat
bleek matig succesvol als het middel alleen werd toegediend, maar
het werkt buitengewoon goed in combinatie met chemotherapie bij
dikke darmkanker, borstkanker, en longkanker. De verklaring is dat
de bloedvaten ook beter doorlaatbaar worden voor de celdodende
middelen. Nieuwe bloedvaten heb je ook nodig bij wondgenezing.
Vandaar dat het middel niet gebruikt kan worden rond een operatie.
Tegenwoordig kan de behandeling van borstkanker dus bepaald
worden op basis van een heel rijtje gegevens: informatie over leeftijd,
grootte van de tumor, mate van kwaadaardigheid, bindingsplaatsen
van vrouwelijke hormonen en de aanwezigheid van onder meer de
groeifactorreceptor Her2/Neu.
Nog een stap verder is gebruik maken van het DNA-profiel of eiwitprofiel van de
borstkanker. Met de in opkomst zijnde techniek van de zogeheten micro-array-analyse,
of DNA-chip, kan van duizenden genen tegelijk bekeken worden of ze wel of niet
tot expressie komen. Dr. Laura van ’t Veer van het Nederlands Kanker Instituut heeft
daarmee aangetoond dat het mogelijk is te voorspellen welke vrouwen baat zouden
hebben bij aanvullende chemotherapie na de operatie. En in Rotterdam heeft de groep
van de hematoloog prof.dr. Bob Löwenberg een moleculaire chip ontwikkeld die het
mogelijk maakt om binnen een groep van leukemiepatiënten met schijnbaar dezelfde
vorm van bloedkanker toch onderscheid te maken tussen degenen die heel goed op
standaardchemotherapie reageren en patiënten die er onvoldoende baat bij hebben. Die
laatsten kunnen dus beter direct met een beenmergtransplantatie worden behandeld.

winald gerritsen

Met micro-array-analyse, ook wel een
DNA-chip genoemd, kan snel van heel
veel genen tegelijk bepaald worden welke
in cellen tot expressie komen. Zo kunnen
specifieke eigenschappen van tumoren
worden gevonden.
Bron: Dik van Leenen, Microarray Faciliteit
UMC Utrecht
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De ontwikkeling van dergelijke chips kent overigens een aantal stappen. Na de ontwikkeling van de test wordt onderzoek gedaan op opgeslagen materiaal van patiënten die al
een behandeling hebben ondergaan (retrospectief onderzoek), en vervolgens worden de
effecten gemeten bij een groep patiënten die wel nog een behandeling moet ondergaan
(prospectief onderzoek). Als de resultaten van dat prospectief onderzoek die uit het
retrospectieve onderzoek bevestigen, dan wordt het een standaard test. Aangezien er
bij dit soort onderzoek materiaal en overlevingstijden verzameld moet worden van
duizenden patiënten, kan het vijf tot tien jaar duren voordat een nieuwe test bij alle
kankerpatiënten wordt toegepast. Dat vraagt van de onderzoekers en beleidsmakers dat
langetermijnvisies worden ontwikkeld; vooruitgang zal alleen worden geboekt indien
er samengewerkt wordt -- noodzakelijk vanwege de grote aantallen – en men bereid is
om na te denken hoe over tien jaar de kankerpatiënten geholpen kunnen worden met
nieuwe diagnostiek.
Naast deze benadering op basis van genomics, zal in de toekomst steeds meer gebruik
gemaakt worden van proteomics, een techniek waarmee het mogelijk is om uit de
tienduizenden eiwitten in het bloed precies die te identificeren die informatie geven
over het gedrag van de kankercellen en de reacties van de patiënt op de aanwezigheid
van de tumor en op de geneesmiddelen.
Medicijnen op maat
De oplossing voor het bekende probleem met chemotherapie dat ook gezonde cellen
schade oplopen, is nog niet in zicht. De winst van de afgelopen jaren is geweest dat
nieuwe celdodende medicijnen beschikbaar zijn gekomen die makkelijker kunnen
worden toegediend, waardoor patiënten veelal poliklinisch kunnen worden behandeld.
Echter, chemotherapie zal altijd gepaard gaan met bijwerkingen omdat het ‘gif’ ook bij
normale cellen terecht komt. Het is dus zaak te zorgen dat patiënten geen chemokuren
die niets opleveren hoeven te ondergaan. Dat is niet zo eenvoudig. Meestal krijgen
patiënten een combinatie van drie middelen toegediend, maar of die cocktail de juiste
is, kan de kankerspecialist pas na twee kuren vaststellen. Een oplossing zou kunnen
komen uit de aanleg van een patiënt. Sommige van die medicijnen worden namelijk
met behulp van enzymen omgezet in het lichaam tot werkzame stoffen. En de activiteit
van de enzymen is erfelijk bepaald; sommige mensen hebben een heel actief enzym, bij
anderen valt juist geen activiteit te bespeuren.
De combinatie van erfelijke informatie en geneesmiddelen wordt ‘farmacogenomics’
genoemd, en de visie voor de toekomst is dat we met behulp van DNA-onderzoek
kunnen gaan bepalen welke geneesmiddelen het beste geschikt zijn voor iedere
individuele patiënt.
Gentherapie
Zo’n tien jaar geleden werd gehoopt dat gentherapie de oplossing zou zijn voor het
probleem kanker. We weten bijvoorbeeld dat het p53, het bekendste tumorsuppressorgen, een belangrijke rol speelt bij celdeling en overleving. Raakt een cel beschadigd
door straling dan wordt dat p53-gen bij de volgende celdeling geactiveerd, met als
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gevolg dat de cel sterft. Bij de meeste kankercellen functioneert het p53-gen helemaal
niet of niet goed. Vandaar dat ze makkelijk kunnen delen, ondanks alle genetische
afwijkingen die kankercellen ook hebben (teveel DNA of afwijkend DNA). De gedachte
was dat er met behulp van gentherapie een normaal p53-gen kon worden ingebracht, en
dat het biologisch gedrag van de kanker zou veranderen.
Inmiddels is duidelijk dat deze vorm van gentherapie zeer waarschijnlijk goed werkt. In
China is het middel ‘Gendicine’ geregistreerd, bedoeld voor patiënten met hoofd/halskanker. Het wordt rechtstreeks in de tumor ingespoten. De kans bestaat dat het weldra
ook in Amerika kan worden toegepast. Aanvullende analyses hebben aangetoond dat
patiënten met hoofd/hals-kanker vooral profiteerden van de behandeling als hun p53gen niet functioneerde.
De afgelopen jaren is intussen wel duidelijk geworden dat de ontwikkeling van
een universele therapie voor alle kankerpatiënten verleden tijd is. De belangrijkste
doorbraken van de laatste tijd waren specifiek gericht op een bepaald molecuul. Naast
de al genoemde middelen Herceptin en Avastin, zijn dat ‘Gleevec’ dat gericht is tegen
een tyrosine kinase-receptor bij Chronische Myeloide Leukemie, en ‘Rituximab’, een
antistof gericht tegen CD20 dat aanwezig is op de cellen van sommige vormen van
lymfklierkanker. Commercieel blijkt het ook aantrekkelijk om dit soort doelgerichte
therapieën te ontwikkelen, want de omzet van dit soort middelen bedraagt tussen de
een en twee miljard euro.

winald gerritsen

antwoord 6: Een DNA-chip kan worden
gebruikt om na te gaan welke genen in
een bepaalde tumor actief zijn. Aan het
DNA zelf is dat niet te zien maar wel aan
het RNA dat van de genen die ‘aan staan’
wordt overgeschreven en vervolgens de
aanmaak van bijbehorende specifieke
eiwitten codeert. De chip is een plaatje
glas of nylon, waarop DNA-monsters van
honderden tot duizenden verschillende
bekende genen in kleine stipjes zijn
aangebracht. In het geval van de
toepassingen bij kanker zijn dat genen die
bij kanker een rol zouden kunnen spelen
Uit de te onderzoeken kankercellen wordt
het RNA geïsoleerd en gekoppeld aan een
fluorescerende kleurstof. Daarna wordt het
met de DNA chip in contact gebracht en
binden de RNA strengetjes zich aan het
overeenkomstige stukje DNA. De stipjes
die aankleuren geven de genen aan die
tot expressie kwamen in de kankercellen.
Met deze expressiepatronen is het mogelijk
de typering van tumoren te verfijnen
en hun gevoeligheid voor specifieke
behandelingen in te schatten.

© F. Hoffmann-La Roche Ltd
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Overleg artsen en verpleging over
patiënten.
© Felix Kalkman / Hollandse Hoogte
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Veelzijdig teamwerk
de multidisciplinaire benadering
Joep Paulides

Een tumor kan zich in bijna elk weefsel en ieder orgaan manifesteren. Meestal bepaalt
de locatie met welke specialist je als patiënt in eerste instantie te maken krijgt:
bij huidkanker wordt het de dermatoloog, bij een hersentumor de neuroloog, bij
prostaatkanker de uroloog en bij bloedkanker de internist-hematoloog, om er maar
een paar te noemen. Toch komt het zelden voor dat het bij die eerste behandelaar
blijft. Voor de meeste tumoren is meer dan één behandelingsmethode nodig voor de
best mogelijke resultaten. Specialisten van verschillende disciplines, van chirurg en
radiotherapeut tot medisch oncoloog, moeten daarom gezamenlijk een behandelplan
opstellen en ten uitvoer brengen. En behalve de medici komen er nog diverse
paramedici aan te pas, zoals een psycholoog, maatschappelijk werker, fysiotherapeut,
diëtist en geestelijk verzorger. Niet minder belangrijk zijn de specialisten die de
patiënt meestal niet eens te zien krijgen: de patholoog, de radioloog, de nucleair
geneeskundige.
Het is net zo ingewikkeld als de aanleg van een tweede badkamer in een oud pand.
Er is een sloper nodig, maar ook een metselaar, een stukadoor, een loodgieter, een
elektricien. En nadat het grootste karwei geklaard is, komen de schilder en de behanger
nog. Er moet één gemeenschappelijk plan van aanpak zijn, en ieders aandeel in het
werk moet tevoren worden afgesproken en goed getimed zijn, anders komt er niets van
terecht. In de bouw heb je daarvoor al sinds jaar en dag de aannemer die als planner,
coördinator, werkverdeler en eindverantwoordelijke fungeert. En dan nog loopt het
zeker niet altijd op rolletjes als er zich onverwachte complicaties voordoen.
In de zorg was het systeem lange tijd heel anders ingericht. De patiënt werd van de
ene arts naar de andere doorverwezen: de huisarts verwees naar de chirurg of naar de
internist of de orgaanspecialist, en die verwees weer, als hij dat nodig vond, naar de
specialist die een ander deel van de behandeling moest uitvoeren.
Kennis en kunde delen
Tegenwoordig gaat het zo niet meer. De behandeling van kanker is op een aantal
– samenhangende – manieren een multidisciplinaire aangelegenheid geworden.
Van meet af aan is er nu een heel oncologisch team betrokken bij alle complexe
behandelingen, zodat een patiënt ook kan profiteren van het ‘twee weten meer dan
één’-principe. Daarnaast worden kennis en kunde steeds zo snel mogelijk en zo
breed mogelijk gedeeld met iedereen die iets te maken heeft met de behandeling van
kankerpatiënten.

J.J. Paulides is arts en directeur van het
Integraal Kankercentrum Rotterdam.

vraag 7: Vanwege de vergrijzing, eerdere
ontdekking, maar vooral door de betere
overlevingskansen wordt kanker meer
en meer een chronische ziekte. Hoeveel
mensen lopen er in Nederland die kanker
hebben doorgemaakt?
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De rol van de Integrale Kankercentra
Overzicht van de belangrijkste taken, functies en middelen van de IKC’s.

1

Richtlijnen maken en bijstellen
De integrale kankercentra ontwikkelen en onderhouden
richtlijnen voor de behandeling van elke tumorsoort waarvoor dit
relevant is. Zijn er nieuwe ontwikkelingen dan wordt zo spoedig
mogelijk nagegaan of die tot een aanpassing aanleiding geven.
De richtlijnen zijn voor iedereen toegankelijk via www.oncoline.
nl. Vanaf deze website kunnen ze ook worden gedownload. Bij
aanpassingen krijgt de gebruiker een persoonlijk e-mailbericht.

2

De Consulentendienst
De IKC-consulenten zijn topdeskundigen op het gebied
van bijvoorbeeld de interne oncologie, radiotherapie of chirurgie,
meestal werkzaam binnen het academisch medisch centrum in
het werkgebied van het IKC. Ze adviseren onder meer tijdens
de oncologiebesprekingen in de algemene ziekenhuizen bij het
opstellen van het behandelplan van alle nieuwe patiënten. De
achterliggende gedachte is dat een patiënt in elk ziekenhuis
erop kan vertrouwen volgens de nieuwste inzichten te worden
behandeld.

3

Kankerregistratie
Gegevens over de tumor en de behandeling van
iedere kankerpatiënt, aangevuld met sterftegegevens vanuit
de Gemeenschappelijke Basis Administratie (GBA) van de
gemeenten, vormen de Nederlandse Kankerregistratie (NKR)
die de IKC’s gezamenlijk onderhouden. Deze cijfers, die zijn
te raadplegen op www.ikcnet.nl, vormen de onmisbare basis
voor al het epidemiologisch onderzoek dat wordt gebruikt voor
(internationale) vergelijking van hoe vaak kanker voorkomt,
maar ook voor bijvoorbeeld de planning van voorzieningen
(toekomstscenario’s) en evaluatie van preventieprogramma’s
(roken), bevolkingsonderzoeken (borstkanker, baarmoederhalskanker, dikkedarmkanker) en bestaande of nieuwe behandelmethoden.
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4

Deskundigheidsbevordering
De integrale kankercentra ontwikkelen en organiseren bijen nascholing voor alle zorgverleners. De laatste jaren ook die uit de
eerste lijn. De huisartsenpraktijk krijgt namelijk door de steeds korter
wordende duur van de ziekenhuisopnames meer en meer te maken
met de zorg voor kankerpatiënten in de thuissituatie.

5

Implementatieprojecten
Regionaal ondersteunen de integrale kankercentra ziekenhuizen bij het implementeren van verbeteringen in de oncologische
zorg. Vaak gaat het dan om in de richtlijnen opgenomen (nieuwe)
technieken (bijvoorbeeld de schildwachtklierprocedure bij borstkanker), werkwijzen (pre-operatieve radiotherapie bij rectumcarcinoom) of kwaliteitsnormen (mammapoli’s).

6

Kwaliteitskader en visitaties
In het ‘Kwaliteitskader Organisatie Oncologische zorg’
staat beschreven wat er precies nodig is in een ziekenhuis voor
verantwoorde oncologische zorg. Het vormt de basis voor het eens
in de vier jaar visiteren van alle ziekenhuizen. De IKC’s ontwikkelen
het kwaliteitskader, ze organiseren de volgens het gebruikelijke peerreviewsysteem opgezette visitaties, en bieden bij het realiseren van
daaruit voortvloeiende aanbevelingen ondersteuning.

7

Palliatieve zorg
Sinds 2004 hebben de integrale kankercentra er een
belangrijke taak bij gekregen met patiënten voor wie genezing
niet meer mogelijk is. Alle IKC’s beschikken nu over een aparte
afdeling palliatieve zorg, die zich overigens niet uitsluitend richt op
kankerpatiënten. Hulpverleners kunnen bij speciale consultatieteams
terecht met hun vragen over de behandeling en de begeleiding van
patiënten in de laatste levensfase.

8

Ondersteuning
Daarnaast bieden de centra op diverse andere terreinen
ondersteuning, zoals het verzorgen van het datamanagement bij
klinische trials.

2 | 2007 Kanker - de nieuwe aanpak

joep paulides

veelzijdig teamwerk

Daarbij spelen de zogeheten Integrale Kankercentra (IKC’s), waarvan er in Nederland
tussen 1977 en 1982 negen zijn opgericht, een cruciale rol. Het zijn regionale
netwerken van ziekenhuizen en zorgverleners, die gezamenlijk een landelijk dekkend
netwerk vormen. Zij zijn het die de richtlijnen voor de behandeling van kanker op- en
aldoor bijstellen. Ze coördineren, ondersteunen, verzamelen gegevens, en hebben
als belangrijke functie om nieuwe inzichten en middelen zo snel mogelijk vanuit de
oncologische centra te verspreiden naar iedereen die betrokken is bij de behandeling
van kankerpatiënten. Zodat die, waar ook in Nederland, steeds kunnen rekenen op
de beste beschikbare middelen. Dat loopt onder meer via de Oncologiecommissie
die elk algemeen ziekenhuis in Nederland tegenwoordig heeft. Die commissie
coördineert het oncologische beleid binnen het ziekenhuis, in afstemming met de
medische staf en de ziekenhuisorganisatie. Ze organiseren wekelijkse of tweewekelijkse
oncologiebesprekingen, waar de medisch specialisten hun kankerpatiënten bespreken
met collega’s, en waarbij de consulenten van het regionale Integraal Kankercentrum
hun advies geven.
En daarnaast is het nodig nog vaker binnen kleinere multidisciplinaire teams de
voortgang van diagnostiek en behandeling onderling af te stemmen. Bij dat overleg
kan ook meer aandacht besteed worden aan de verpleegkundige en psychosociale
aspecten van de zorg voor de patiënt. Nog beter lijkt het wanneer de leden van het
team hun poliklinieken, indien mogelijk, op elkaar afstemmen. Dan kunnen zij tijdens
één bezoek van de patiënt aan het ziekenhuis, die patiënt allemaal zien en direct
met elkaar overleggen. Het werken in dergelijke Multidisciplinaire Teams (MDT)
bevordert de multidisciplinaire aanpak, de kwaliteit van de zorg en het is bovendien
patiëntvriendelijk. Een goed voorbeeld van deze ontwikkeling zijn de op borstkanker
gerichte ‘Mammapoli’s’, die in steeds meer ziekenhuizen van de grond komen.
In Groot-Brittannië wordt al meer dan tachtig procent van de zorg aan kankerpatiënten
vanuit een MDT geleverd. Van de ervaringen daar kunnen we hier veel opsteken.
Een recente evaluatie liet zien dat er nog een aantal vragen open staan. Zoals wie nu
eigenlijk eindverantwoordelijk is, het team of de individuele zorgverleners. Ook werden
praktische knelpunten genoemd, zoals het tijdsbeslag van het frequente overleg en
de logistieke problemen van gezamenlijke poli’s. Ook staat niet vast waar de patiënt
gedurende het hele verloop van de behandeling de integrale informatie kan krijgen waar
hij recht op heeft. Duidelijk werd dat een Elektronisch Medisch Dossier onontbeerlijk is
bij het werken in teamverband. Daarnaast biedt de komst van een nieuwe functionaris,
de Nurse Practitioner, nieuwe mogelijkheden voor de teams.

IKN

IKA
IKST
IKW

IKMN
IKO

IK R
IKZ

IKL

Kaartje van Nederland met alle IKC’s

De spil in het team
Het is de bedoeling dat die Nurse Practitioner, afgekort NP en vrij vertaald ‘praktijkverpleegkundige’, op basis van algemeen verpleegkundige kennis, taken gaat uitvoeren
die tot nu toe uitsluitend aan artsen zijn voorbehouden. Om het dreigend tekort
aan artsen voor te zijn, ontstaan er momenteel nieuwe beroepen. Naast de NP de
PA, de Physician Assistant, vrij vertaald de ‘dokterassistent’. Allebei verrichten ze
gestandaardiseerde medische taken. De NP houdt zich daarbij bezig met specifieke
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patiëntengroepen, zoals mensen met diabetes of kanker, en combineert dat met
gespecialiseerde verpleegkundige taken. De PA richt zich op verschillende ziektebeelden, maar wel binnen één medisch specialisme, bijvoorbeeld chirurgie.
Door eenvoudige, routinematige medische taken uit te laten voeren door deze nieuwe
groep zorgverleners kan bovendien de zorg betaalbaar blijven. Ten opzichte van
een arts zijn zij minder breed opgeleid en dus goedkoper. Er moeten nog wel enkele
wetten worden aangepast om het mogelijk te maken dat niet-artsen deze handelingen
mogen uitvoeren. Maar er wordt al volop mee geëxperimenteerd, en in bijvoorbeeld de
Verenigde Staten en Australië is er al veel ervaring mee opgedaan.
De oncologische zorg loopt in Nederland hiermee voorop. Dat is niet zo gek, omdat
een NP in de oncologie niet alleen tot kostenbesparing leidt, maar ook een centrale rol
kan spelen bij de coördinatie van de multidisciplinaire zorg en de communicatie met de
patiënt en diens naasten. De NP werkt zelfstandig, heeft vaak een eigen spreekuur en
stemt de activiteiten af met de artsen en andere zorgverleners. Omdat een NP bovendien
gespecialiseerd is in de verpleegkundige zorg voor oncologiepatiënten, komt deze
kennis beschikbaar voor alle afdelingen in het ziekenhuis waar patiënten met kanker
worden verpleegd.

antwoord 7: Het aantal in leven zijnde
patiënten dat ooit kanker had, wordt
thans geschat op ruim 400 000; exclusief
patiënten met een voorstadium van
kanker (carcinomen in situ) en een
basalecelcarcinoom van de huid (de meest
voorkomende vorm van huidkanker die
vrijwel nooit tot sterfte leidt.
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Meer nieuwe ontwikkelingen
Van alle kankerpatiënten overleeft ongeveer de helft de ziekte langdurig. Op dit
moment telt Nederland naar schatting 400.000 personen met kanker. Met de verbeterde
overlevingskansen is ook de behoefte aan nazorg en revalidatie toegenomen. De impact
die kanker en de vaak zware behandeling ervan heeft, is groot. Na de periode van
behandeling is een patiënt vaak fysiek verzwakt en snel vermoeid. En iemand zal ook
geestelijk de draad weer moeten zien op te pakken. De integrale kankercentra hebben,
samen met Revalidatie Nederland en de Federatie van Kankerpatiëntenverenigingen een
gecertificeerd revalidatieprogramma ontwikkeld: Herstel & Balans. Dit programma, dat
wordt uitgevoerd op vijftig locaties in Nederland en België, biedt een combinatie van
lichamelijke training, lotgenotencontact, educatie en voorlichting.
Met de toenemende kennis over het ontstaan en gedrag van kanker, met name ook op
het gebied van genetische factoren, zullen de diagnostische en behandelmogelijkheden
verder toenemen. De eisen die de maatschappij stelt ten aanzien van (de transparantie
van) de kwaliteit van de geleverde zorg, maar ook de introductie van marktdenken in de
zorg, zullen het proces van verdergaande differentiatie, specialisatie en taakverdeling
versterken.
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veelzijdig teamwerk

Behandeling borstkanker
Voorbeeld van de lange weg door het multidisciplinaire medisch circuit die een vrouw af kan leggen
als ze operabele borstkanker heeft.
Vrouw komt bij de huisarts met een knobbeltje in haar borst Huisarts verwijst haar naar de mammapoli
Vrouw wordt ontvangen op mammapoli Chirurg palpeert de afwijking
Radioloog maakt mammogram en doet punctie
Patholoog onderzoekt cytologisch materiaal van punctie
Chirurg bespreekt uitslag onderzoek
Mammacare-verpleegkundige geeft informatie over verdere traject
Chirurg informeert huisarts
Voorbereiding operatie Behandeling wordt besproken in het multidisciplinaire mammatea
Anesthesist onderzoekt of patiënte geopereerd kan worden
Opname en operatie Nucleair geneeskundige doet onderzoek schildwachtklier
Chirurg verwijdert tumor en okselklier
Patholoog onderzoekt of tumor volledig verwijderd is en of er tumorweefsel in de okselklier zit
Chirurg bespreekt resultaat met patiënt
Afhankelijk van het pathologisch onderzoek is een tweede operatie
nodig om ook de andere okselklieren en/of meer borstweefsel te
verwijderen
Afdelingsverpleegkundige geeft informatie over verdere traject
Fysiotherapeut geeft advies over voorkomen arm-oedeem
Vrouw wordt besproken in multidisciplinaire Behandelrichtlijnen worden bekeken op Oncoline
oncologiebespreking Consulenten adviseren aanvullende radiotherapie en chemotherapie
Vrouw wordt verwezen voor aanvullende radiotherapie Radiotherapeut verzorgt bestraling (30 maal bezoek aan
bestralingscentrum)
Vrouw wordt verwezen naar internist-oncoloog Internist verzorgt chemotherapie (5 kuurweken in 15 weken, per
kuur 1 dagopname)
Oncologieverpleegkundige begeleidt de vrouw en geeft informatie
Diëtiste geeft voedingsadvies
Psychosociale begeleiding door maatschappelijk werk, psycholoog
of geestelijk verzorger
Nacontrole door chirurg en/of internist en/of radiotherapeut
en/of nurse practitioner
Revalidatie (Herstel & Balans)
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Van muis naar mens
Het klinisch testen van nieuwe kankermedicijnen
Epie Boven
Al heel lang zoeken onderzoekers over de hele wereld naarstig naar telkens weer
nieuwe, betere middelen om kanker een halt toe te roepen. Duizenden stoffen werden
al vele tientallen jaren geleden geïsoleerd uit allerlei natuurlijke bronnen, zoals bomen,
planten en micro-organismen. In het laboratorium werden er nog eens zo veel langs
chemische weg gemaakt. Aanvankelijk ging dat tot op zekere hoogte op goed geluk,
maar vanaf ongeveer 1970 begon men steeds meer inzicht te krijgen in de moleculaire
processen in de genetisch ontspoorde kankercellen. Daarmee veranderde het
onderzoek. Steeds minder leek kankeronderzoek op een avontuurlijke ontdekkingsreis
naar werkzame middelen, steeds meer ging het om gerichte, logisch beredeneerde
programma’s om stoffen te ontwikkelen die van tevoren welomschreven doelwitten in
kankercellen zouden aanspreken. De hormoontherapie tegen borstkanker is een vroeg
voorbeeld daarvan, maar meer nog de ontwikkeling van monoklonale antistoffen.
Dat zijn stoffen die zich hechten aan receptoren op kankercellen, en zo hun deling
belemmeren.
Inmiddels is het onderzoek alweer flinke stappen verder. Er zijn minuscule moleculen
gemaakt die binnen kankercellen groeisignalen blokkeren, er wordt aan middelen
gewerkt die de groei remmen van nieuwe bloedvaatjes waarvan de tumor afhankelijk
is. Er worden behandelingen ontwikkeld om het immuunsysteem, dat bij veel
kankervormen tekortschiet, te herstellen. Maar een ding is niet veranderd: elke nieuwe
stof, behandelmethode of diagnostische techniek moet, willen we er echt iets aan
hebben, vroeg of laat op mensen worden uitgeprobeerd.
Voordat het zover is, moet al vaststaan door laboratoriumonderzoek in weefselkweek
en uiteindelijk ook met proefdieren, dat het middel zeer waarschijnlijk zin heeft. Ook
moet uit toxicologisch proefdieronderzoek zijn gebleken welke bijwerkingen er te
verwachten zijn, en dat die bij mensen naar alle waarschijnlijkheid binnen aanvaardbare
grenzen zullen liggen. Er is in kaart gebracht hoe lang het middel waarschijnlijk in
het lichaam aanwezig blijft, op welke manier het wordt afgebroken en wat de verdere
farmacologische eigenschappen ervan zijn.
Dat alles wordt in detail beschreven in de zogenaamde investigators’ brochure, de
onderzoeksprospectus. Die prospectus wordt dan voorgelegd aan een commissie die
beoordeelt of het inderdaad om een nuttig middel lijkt te gaan, en of er voldoende
gegevens verzameld zijn om veilig aan de eerste fase van het laatste grote traject op weg
naar een nieuw wapen tegen kanker te kunnen beginnen: onderzoek op mensen.

Mw. prof. dr. E. Boven werkt als medisch
oncoloog bij de afdeling Geneeskundige
Oncologie van het VU medisch centrum,
Amsterdam. Zij houdt zich actief
bezig met de ontwikkeling van nieuwe
geneesmiddelen tegen kanker, zowel in
het laboratorium als in fase I en II klinische
trials. Ook is zij betrokken bij pogingen
tot ontrafeling van de mechanismen die
bepalen welke patiënten meer en welke
juist minder baat hebben bij een nieuw
middel.

Taxus baccata
Veel antikankermiddelen komen uit de
natuur. De naalden van de Taxus baccata,
een boom die in vele Nederlandse tuinen
staat, leveren de grondstof voor docetaxel.
Docetaxel is een taxaan dat goed werkt
bij bijvoorbeeld prostaatkanker en
borstkanker.
© Fotonatura
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Muis
In de flank van deze muis is een menselijke
tumor geïmplanteerd, zo dat we hem van
buitenaf gemakkelijk kunnen meten. Door
de muis een middel toe te dienen kunnen
onderzoekers goed nagaan of dat middel
de groei van de tumor beïnvloedt.

vraag 8: Het ontwikkelen van nieuwe
geneesmiddelen is een tijdrovende en
kostbare zaak. Hoe lang duurt zo iets?
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Informed consent
Bij groen licht van de beoordelingscommissie begint een hele machinerie te draaien.
Allereerst wordt alles vastgelegd in een protocol. Daarin staat dus het doel van het
onderzoek beschreven, met de redenen waarom men denkt dat doel langs de gekozen
weg te kunnen bereiken. Maar het vermeldt ook op welke categorie patiënten het
onderzoek betrekking heeft, wat er precies gedaan wordt en hoe men het verloop en
de resultaten gaat meten. En verder hoe de verwerking van de meetgegevens statistisch
verantwoord wordt, plus de medisch-ethische verantwoording.
Een belangrijk punt is het vereiste van informed consent. Dat wil zeggen dat mensen
alleen als deelnemer aan een onderzoek mogen worden ingeschakeld als ze van tevoren
goed op de hoogte zijn gebracht van waar het onderzoek toe dient en wat het inhoudt,
en op basis daarvan uit vrije wil met deelname instemmen. Er mag dus geen druk
uitgeoefend worden van de kant van de betrokken medici, en een weigering om zich
voor een onderzoek beschikbaar te stellen mag geen invloed hebben op de kwaliteit van
de behandeling en de zorg die iemand ontvangt.
Daarom voert de namens het onderzoeksteam uitnodigende arts met mensen die voor
deelname in aanmerking komen eerst een gesprek, en geeft hij ze aan het eind daarvan
een speciaal patiënteninformatieformulier mee. Daarin kan iemand dan na zo’n gesprek
een en ander nog eens rustig doorlezen, en bedenken waarover hij misschien nog
vragen wil stellen. Dan komt het moment waarop de deelnemer in spe ja of nee moet
zeggen. Is het ja, dan wordt die beslissing bekrachtigd door een handtekening op een
toestemmingsformulier, dat ook ondertekend wordt door de arts.
Belasting
De eerste fase van proeven met echte kankerpatiënten, de zogenaamde fase I trial, heeft
als voornaamste doel om vast te stellen of het nieuwe middel veilig aan mensen kan
worden toegediend, wat de maximale dosis is en welke bijwerkingen er optreden. De
aandacht gaat ook uit naar wat we farmacokinetiek en farmacodynamiek noemen, twee
aspecten die al eerder in de proefdierfase onderzocht werden. Nu moet proefondervindelijk worden vastgesteld dat de voorspellingen van het laboratoriumwerk voor
mensen werkelijk opgaan.
Farmacokinetiek betekent letterlijk het gedrag van een geneesmiddel in het lichaam.
Aan de hand van regelmatig afgenomen bloed- en urinemonsters gaat men na hoe lang
een stof zich in de bloedbaan handhaaft, welke afbraakproducten er ontstaan en of een
en ander via de lever of de nieren wordt uitgescheiden. Farmacodynamiek gaat over
in hoeverre de biologische effecten van een middel van patiënt tot patiënt verschillen.
Bijvoorbeeld in de bijwerkingen die optreden en de mate waarin die zich voordoen.
Blijkt dat een middel tegen de verwachting in toch te slecht verdragen wordt, dan is het
meteen einde oefening. Maar is dat niet zo, dan komt ook alvast de vraag aan de orde
of de stof wel doet wat ervan verwacht wordt: kanker tegengaan. Ook daarbij kan een
stukje farmacodynamiek komen kijken, als we de biologische effecten bezien die het
middel heeft op tumoren bij individuele patiënten. Dat kan bijvoorbeeld door bij de
deelnemers zowel voor als tijdens de proefperiode een weefselmonster te nemen, en die
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met elkaar te vergelijken.
In dit stadium is de kans nog redelijk groot dat het middel toch niet bruikbaar zal
blijken, terwijl de belasting van het onderzoek flink kan zijn. Daarom worden voor
deelname aan fase I trials gewoonlijk alleen kankerpatiënten uitgenodigd bij wie
standaardbehandelingen niet meer werkzaam zijn. Ze moeten geestelijk en lichamelijk
fit genoeg zijn om het onderzoek en de extra tests te kunnen doorstaan, en ze moeten
beseffen dat het nieuwe middel ze misschien geen voordeel brengt. Het is een kans,
meer niet, al zijn de kansen met de nieuwste, meer doelgericht ontwikkelde middelen
wel beter geworden. Die combinatie van patiënten die al een complete behandeling
achter de rug hebben met nog meer tests zonder garantie op verbetering, maakt dat
weigeringen om mee te doen bij fase I trials nogal eens voorkomen.
Af en toe worden ook wel eens gezonde vrijwilligers bij een fase I trial ingezet, voor wat
een first-time-in-human studie heet. Vaak gaat het dan om toediening van een lage dosis
van het middel, bedoeld om meer inzicht te krijgen in het farmacologische gedrag ervan.

hart

long

uitzaaiing

Scans
Als een middel het fase I onderzoek met goed gevolg doorstaat, dus redelijk door het
lichaam verdragen wordt en ook tekenen van werkzaamheid vertoont, komen we in fase
II terecht. Nu gaat het erom vast te stellen of het middel tegen specifieke vormen van
kanker werkt, zoals kanker van de dikke darm of longkanker.
Ook in deze fase zijn de deelnemers doorgaans patiënten die nog fit zijn, maar bij wie
de standaardbehandeling niet meer baat. Men begint voor een eerste indruk met groepen
van twaalf deelnemers per vorm van kanker. Met radiologische scans wordt van tevoren
opgemeten hoe groot de tumoren bij de verschillende patiënten zijn, en dat gebeurt
zes tot acht weken na het begin van de toediening van het middel opnieuw. Blijkt uit
die metingen, uitgevoerd en beoordeeld volgens vaststaande maatstaven zoals RECIST,
de Response Evaluation Criteria In Solid Tumors, dat de tumoren niet zijn geslonken,
dan wordt de test gestopt. Maar meten we wel een positief effect, dan wordt de trial
uitgebreid tot een groep van zo’n veertig deelnemers. Dat is nodig om de winst die
geboekt wordt statistisch betrouwbaar te kunnen berekenen. Bij deze groepsgrootte kan
ook het aspect van farmacogenomics onderzocht worden. Farmacogenomics behelst de

CT Scan
Met de CT-scanner gemaakte ‘doorsnede’
van een patiënt met uitzaaiingen (de witte
bolletjes) in de longen. Links de toestand
voor, rechts die van 11 maanden na het
begin van deelname aan een succesvolle
trial. Het beproefde middel, gericht tegen
de aanmaak van tumorbloedvaatjes, heeft
de uitzaaiingen flink doen slinken.
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antwoord 8: Onderzoek naar nieuwe
medicijnen gebeurt in een aantal fasen.
Het gehele traject neemt gauw meer dan
10 jaar in beslag. Nadat het medicijn eerst
in het laboratorium en op proefdieren
is getest, wordt het aan gezonde
proefpersonen toegediend, daarbij wordt
o.a. gekeken naar verdraagbaarheid en
veiligheid. Daarnaast worden gegevens
verzameld over de opname, verdeling en
afbraak van het middel door het lichaam.
In de volgende fase de werkzaamheid van
het geneesmiddel geëvalueerd bij kleine
groepen van patiënten. Daarna worden
grotere aantallen patiënten met het nieuwe
geneesmiddel behandeld en wordt het
vergeleken met andere reeds geaccepteerde
behandelingen.

1977 Herblock Cartoon
© The Herb Block Foundation
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vraag hoe groot de genetische verschillen zijn die de variatie bepalen die we zien in
het farmacologisch gedrag van middelen van mens tot mens.
Vergelijkend onderzoek
Ook als de fase II trial goed afloopt, is er nog geen sprake van dat het middel ooit in de
praktijk zal worden toegepast. Daarvoor is eerst nog onderzoek nodig op een veel grotere
schaal. Chemotherapie geschiedt bij veel vormen van kanker met een combinatie van
meerdere middelen. In een fase III trial kan het er dan om gaan of het nieuwe middel een
zinnige aanvulling op zo’n pakket vormt, of misschien een bestaand onderdeel daarvan
kan vervangen. Bijvoorbeeld omdat het een beter effect sorteert, of minder bijwerkingen
veroorzaakt.
Dat soort vragen is alleen te beantwoorden met vergelijkend onderzoek. De deelnemende
patiënten worden verdeeld in twee groepen, waarvan de ene wel en de andere niet met
het nieuwe middel behandeld wordt. Daarbij bepaalt het lot welk behandelschema aan
welke deelnemer wordt voorgesteld. Nu is het de kunst om de kans dat rare toevalstreffers
de onderzoeksresultaten vertekenen, verwaarloosbaar klein te maken. We willen immers
dat de uitkomsten betrouwbaar voorspellen wat de werking van het middel later in de
praktijk zal zijn. Dat betekent dat in totaal wel zeshonderd tot duizend kanker-patiënten
moeten meedoen aan de test. Zij moeten niet alleen aan alle eisen van geschiktheid als
proefpersoon voldoen, maar ook nog eens allemaal aan dezelfde vorm van kanker lijden.
Zoveel patiënten zijn in geen enkel ziekenhuis te vinden. Fase III trials zijn dan ook altijd
gezamenlijke ondernemingen van meerdere centra, op nationale of Europese schaal.
Er zijn zelfs speciale netwerken opgezet om zulke grote proefnemingen te kunnen
organiseren, zoals in Nederland de DCCSG (Dutch Colorectal Cancer Study Group)
voor darmkankeronderzoek, de BOOG (BOrstkanker Onderzoeks Groep) en HOVON
(Hemato-Oncologie voor VOlwassenen Nederland). Op Europese schaal is er de European
Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC). Deze netwerken hebben
een coördinerende taak en moeten de in de verschillende deelnemende ziekenhuizen
verzamelde gegevens centraal verwerken en op juistheid controleren.
Veiligheid
Na fase III zit het onderzoek met patiënten erop, en moet de eigenaar van het middel, een
farmaceutisch bedrijf, definitief beslissen over het lot van het nieuwe middel: uiteindelijk
toch maar afschrijven, of er een officieel toegelaten medicament van maken. In het laatste
geval moet nog een horde genomen worden, registratie als standaardbehandeling voor een
bepaalde vorm van kanker. Daarover beslist in Europa de European Agency for the Evaluation of Medicinal Products (EMEA), wie de Amerikaanse markt op wil vervoegt zich bij
de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA). De registratie-instanties zijn vooral
verantwoordelijk voor de veiligheid van gezonde en zieke burgers. Voordat ze toestemming
tot registratie geven, vlooien ze daarom minutieus alle informatie na die op de lange weg
van de eerste laboratoriumproef tot fase III patiënten-onderzoek bijeengegaard is. Dat duurt
maanden, en voor sommige patiënten is dat te lang. Een enkele keer mag zo’n middel dan
alvast toch wel worden toegepast. Compassionate use heet die praktijk.
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Wat mag en wat moet met mensen
Meedoen aan een medisch onderzoeksprogramma is een gunst
die de proefpersoon aan de mensheid bewijst. Daar behoort
uiteraard een zorgvuldige, nette omgang met zulke mensen
tegenover te staan. Vroeger was daar lang niet altijd sprake van.
Vandaar dat de medische wereld in 1964 in de Verklaring van
Helsinki de ethische grondregels formuleerde voor het werken
met proefpersonen. In die verklaring, die in 1975 nog eens werd
uitgebreid en gemoderniseerd, gaat het om de omgang met
mensen, maar ook met tot hen herleidbaar lichaamsmateriaal en
andere gegevens. Artsen-onderzoekers dienen, kort samengevat,
te allen tijde het leven, de gezondheid, de waardigheid en de
privacy van proefpersonen te beschermen.
Onderzoek met proefpersonen is geen kleinigheid. Alleen al in
Nederland waren in 2006 duizenden proefpersonen bij studies
betrokken. In Nederland vallen medische onderzoeken met
mensen sinds 26 februari 1998 dan ook onder het regime van een
speciale wet, de Wet Medisch-wetenschappelijk Onderzoek met
mensen (WMO). Die wet beschrijft bijvoorbeeld de plichten van
onderzoekers, regelt de aansprakelijkheid en de verzekering voor
proefpersonen, en definieert de taken van een Medisch-Ethische
Toetsingscommissie, kortweg METC.
Alle onderzoek waarbij proefpersonen betrokken zijn, moet
getoetst worden door zo’n erkende METC, waarvan er in het
hele land 32 zijn. De commissie moet een onafhankelijk oordeel
geven over de voordelen, de risico’s en de maatschappelijke
relevantie van een onderzoek naar een nieuwe diagnostische
of behandelmethode, de belasting van de deelnemers en
de bescherming van hun privacy. Dat gebeurt aan de hand
van het onderzoeksdossier, een fors pak papier waarvan het
onderzoeksprotocol en de investigators’ brochure deel uitmaken,
evenals het patiënteninformatieformulier met bijbehorende
toestemmingsformulier waarmee proefpersonen verklaren deel te
willen nemen. Ook kijkt de commissie naar de verzekering die
voor deelnemers is afgesloten.
Sommige onderzoeken, zoals die naar vaccins en gentherapie,
moeten behalve door een METC ook door de Centrale Commissie
Mensgebonden Onderzoek (CCMO) worden getoetst. Alle

onderzoek moet in elk geval bij de CCMO* bekend zijn, en moet
ook worden aangemeld bij de European Clinical Trials Database
van de Europese autoriteit voor de registratie van geneesmiddelen,
de EMEA.
Weefselbanken
Bijzondere zorg verdient het lichaamsmateriaal dat bij onderzoeken verzameld wordt. Denk bijvoorbeeld aan tumorweefsel
dat bij een operatie werd verkregen, maar ook aan bloedmonsters.
Dat is kostbaar materiaal, dat van belang kan zijn bij toekomstig
onderzoek. Daarom zijn in verschillende ziekenhuizen weefselbanken aangelegd, waarin het materiaal, veelal gecodeerd,
bewaard wordt. De onderzoeker heeft de dubbele taak te zorgen
dat de zeggenschapsrechten gerespecteerd worden van degene
van wie materiaal afkomstig is, en dat tegelijkertijd diens privacy
wordt beschermd. Dat zijn harde vereisten, vastgelegd in de
Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst en de Wet
Bescherming Persoonsgegevens. Mede dankzij de Federatie
van Medisch Wetenschappelijke Verenigingen (FMWV) is er
inmiddels de Code Goed Gebruik, waarin beschreven staat
hoe om te gaan met hergebruik van lichaamsmateriaal, en een
Gedragscode Gezondheidsonderzoek, die gaat over gebruik en
hergebruik van medische gegevens die onder het beroepsgeheim
vallen.
*Volgens de CCMO liepen er in 2006 in ons land ruim 100 studies
met geneesmiddelen tegen kanker waarin meer dan 20.000
patienten participeerden.
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Laatste hulp
Palliatieve zorg voor wie niet meer genezen kan
Wouter Zuurmond
Als genezing niet meer mogelijk is, kan er nog heel wat worden gedaan om het lijden
van patiënten te verlichten. Dat een patiënt is ‘uitbehandeld’, zoals dat heet, betekent
niet dat we niets meer voor hem of haar kunnen doen. Met een goede behandeling
van de symptomen kunnen we het leven in de laatste fase toch nog draaglijk en menswaardig maken. Dat geldt voor terminale kanker evenzeer als voor andere ongeneeslijke
ziekten.
Zulke zorg heet palliatieve zorg of palliatie. De term komt van het Latijnse palliare,
dat ‘in een mantel kleden’ betekent. Zoals een mantel het naakte, kwetsbare lichaam
verwarmt en beschermt, zo verbetert palliatieve zorg de kwaliteit van het resterende
leven van ongeneeslijk zieke patiënten voor wie de dood onafwendbaar nadert. Het
gaat alleen niet meer om het toevoegen van dagen aan het leven, maar van leven aan de
nog resterende dagen. Om het tegemoet komen aan de specifieke noden, behoeften en
verlangens van mensen in die laatste fase.
De Wereldgezondheidsorganisatie WHO formuleert het nog iets breder. Palliatieve zorg,
stelt zij, is gericht op de verbetering van de kwaliteit van het leven voor patiënten die
worstelen met een levensbedreigende ziekte, en ook hun familie, naasten en dierbaren.
Dat gebeurt door lijden te voorkomen of te verlichten, door vroegtijdige herkenning van
pijn en andere lichamelijke, psychosociale en spirituele problemen, en nauwgezette
beoordeling en behandeling daarvan. Palliatieve zorg strekt zich dus ook uit tot hulp,
begeleiding en nazorg aan familie en mantelzorgers bij het leren omgaan met en
accepteren van het verlies, en bij de rouwverwerking.
Om verschillende redenen is in de laatste decennia het besef van onze verantwoordelijkheid voor onze naaste, ook in de laatste levensfase, gegroeid. Onderzoeksuitkomsten
die lieten zien dat al ruim vijftien jaar het aantal sterfgevallen waarbij euthanasie in
het spel is rond de een op vijftig schommelt, hebben veel mensen wakker geschud
en alert gemaakt op het probleem van de zorg voor zieken in de laatste fase van het
leven. Daarnaast krijgt door de toenemende vergrijzing zo zoetjesaan bijna iedereen
wel te maken met ouders, familieleden of bekenden die tegen het einde in benarde
omstandigheden terechtkomen. Velen weten inmiddels uit ervaring dat dan niet alles
altijd verloopt zoals je zou wensen.
Sinds het begin van de jaren negentig is er ook in georganiseerd verband veel gedaan
om de palliatieve zorg in het algemeen te verbeteren en die voor kankerpatiënten in
het bijzonder. Op initiatief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
(VWS) kwamen er zes Centra voor Ontwikkeling van Palliatieve Zorg, die elk in nauwe

Prof. dr. W.A. Zuurmond is hoogleraar
Palliatieve Zorg en Pijnbestrijding aan het
VU medisch centrum en medisch directeur
van het hospice Kuria in Amsterdam.
Met dank aan J.R.G. Gootjes, C. van TolVerhagen, R.S.M.G. Perez en S.A. Loer.

vraag 9: Wanneer spreekt men van
palliatieve behandeling?
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samenwerking met een van de Integrale Kankercentra aan de slag gingen. De resultaten
waren zo goed dat die ontwikkelingscentra in 2004 alle werden omgevormd tot een
reguliere ‘afdeling PZ’ van het desbetreffende kankercentrum, en de drie overblijvende
kankercentra geld kregen om ook zo’n afdeling in te richten. Tegelijk moesten de
Integrale Kankercentra op het gebied van palliatieve zorg hun werkgebied uitbreiden
naar andere ziekten die een terminale fase kennen, zoals sommige hart- en longziekten,
en neurologische aandoeningen. Ten slotte zijn er inmiddels aan diverse universiteiten
leerstoelen op dit terrein ingesteld. Daarmee is een basis gelegd voor voorgaand
wetenschappelijk onderzoek, en ook is verzekerd dat in de artsenopleidingen aandacht
wordt besteed aan palliatie.
Pijnbestrijding
Dankzij die ontwikkelingen hoeft het schrikbeeld dat ongeneeslijke kanker per se
ontluistering en ondraaglijke pijn met zich meebrengt, niet langer bewaarheid te
worden. Het is waar dat drie van de vier mensen met ongeneeslijke kanker in de laatste
fase van hun ziekte ernstige pijnklachten krijgen, maar dat hoeft niet langer ondraaglijke
pijn te zijn.
Gemakkelijk is effectieve pijnbestrijding niet altijd, het vereist grondige vakkennis van
de betrokken artsen en verplegenden. Tegelijk is het niet alleen onaanvaardbaar dat
mensen door een gebrekkige behandeling onnodige of zelfs ondraaglijke pijn moeten
lijden, maar is het ook van belang dat patiënten al van tevoren het vertrouwen kunnen
koesteren dat, als het zover komt, optredende pijn op tijd en adequaat bestreden zal
worden. Immers, alleen al de angst voor pijn maakt patiënten onzeker en depressief, en
ook dat is lijden.
Om die redenen heeft pijnbestrijding van meet af aan, dat wil zeggen zodra in ons
land met de instelling van de Integrale Kanker Centra een begin was gemaakt met de
georganiseerde kankerbestrijding, grote prioriteit gekregen. Er kwamen opleidingen, en
er werden allerhande voorschriften opgesteld en verspreid. In alle kankercentra zijn nu
pijnteams en pijnconsulenten actief, en veel ziekenhuizen beschikken tegenwoordig
over een pijnpoli.
Het doel van pijnbestrijding bij kankerpatiënten is om pijn op een acceptabel niveau te
brengen en te houden, zonder dat onaanvaardbare bijwerkingen optreden. In het ideale
geval is dat doel in negen van de tien gevallen haalbaar, maar de praktijk is nog vaak
minder mooi. Dat komt door onvoldoende aandacht, en door onvoldoende opleiding
van verzorgers. Er zijn ook heel veel dingen waarop nu eenmaal gelet moet worden.
Wil de pijnbehandeling goed werken, dan moeten allereerst het effect dat de behandeling heeft op de pijn en de bijwerkingen die optreden regelmatig geëvalueerd worden.
Verder is er geen simpel toepasbare standaard. Pijnbestrijding moet altijd worden
afgestemd op de individuele patiënt. Daarbij mag pijn niet alleen als een lichamelijk
ongemak bezien worden, maar moet men ook de psychische, sociale en existentiële
gevolgen erbij betrekken. Een essentieel element is het verstrekken van duidelijke
informatie over de aard van de pijn en de medicamenten die worden toegepast, omdat
je op die manier patiënten enige controle over hun eigen toestand teruggeeft. Draagbare
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medicijnpompjes, de zogenaamde Patient Controlled Analgesia (PCA) pompjes,
waarmee iemand zijn eigen niveau van pijnstilling kan regelen, dragen ook op dit vlak
veel bij, omdat ze de patiënten minder afhankelijk maken van hun hulpverleners.
Zingeving
Palliatie gaat over meer dan pijnbestrijding alleen. Wanneer het leven ten einde gaat
lopen, kunnen zich nog een heleboel andere problemen voordoen. Angst natuurlijk,
maar ook benauwdheid, botbreuken, depressie, diarree, gebrek aan eetlust, jeuk, of
misselijkheid en braken. Mensen kunnen last krijgen van een droge of pijnlijke mond,
van obstipatie, moeilijkheden met plassen en incontinentie. Soms ontwikkelen zich
slaapstoornissen, vermagert de patiënt of droogt hij uit. Ook extreme vermoeidheid komt
voor, net als vochtophoping in de buik. En dan kunnen door het drukken van een tumor
op zenuwweefsel ook nog allerlei neurologische symptomen de kop opsteken.
Psychische en psychosociale aspecten spelen ook in breder verband een belangrijke
rol. Er doen zich vragen voor op het gebied van spiritualiteit en zingeving. De omgang
met anderen kan lastiger worden. Dat alles maakt van palliatieve zorg bij uitstek een
multidisciplinaire zaak, omdat zoveel soorten leed op zoveel verschillende manieren
verzacht kunnen worden.
Familie en vrienden van een patiënt hebben het in zo’n periode vaak eveneens heel
zwaar. Lang klampt men zich vast aan de hoop dat genezing toch nog mogelijk is.
Maar als die hoop vervliegt, moet men op weg naar aanvaarding van het verlies en het
rouwen. Verwarring, onbegrip, ongeloof en woede moeten het hoofd geboden worden.
Maar ook soms lichamelijke klachten als vermoeidheid en slapeloosheid. Extra zorg kan
wat van die lasten afnemen, net als praten met de huisarts of met een maatschappelijk
werker een opluchting kan betekenen. Vrijwilligers en mantelzorgers helpen zo’n
moeilijke periode goed door te komen.
Soms wordt de verzorging thuis zo zwaar dat moet worden omgezien naar een andere,
meer geschikte plaats om de laatste periode door te maken. Dan komt een BijnaThuis-Huis of een hospice in beeld, of een speciale afdeling in een zorgcentrum. Zulke
voorzieningen zijn op veel plaatsen in het land voorhanden.
Sedatie
Ondanks alle pogingen blijkt het soms niet mogelijk om de pijn voldoende onder
de duim te houden, of verschijnselen als extreme angst, misselijkheid en braken,
kortademigheid en zelfs stikken. In zulke gevallen kan palliatieve sedatie een laatste
toevlucht zijn. Dan wordt met behulp van sedativa, dat zijn kalmerende middelen,
het bewustzijnsniveau van de patiënt zodanig verlaagd, dat het lijden verlicht wordt.
De methode kan bij klachten van voorbijgaande aard tijdelijk worden toegepast, maar
ook, wanneer de geschatte levensduur niet langer meer is dan twee weken, worden
volgehouden tot het moment van overlijden.
Zo’n ingreep op de rand van de dood is natuurlijk geen kleinigheid. Er moet van te
voren uitvoerig met de patiënt over gesproken worden, of als dat niet kan met familie en
naasten. Maar eigenlijk is het in het laatste geval al te laat. Goede voorlichting is immers
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antwoord 9: Als genezing niet meer
mogelijk is, gaat men over op
behandelingen die tot doel hebben het
leven dragelijk te houden.
De mogelijkheden daartoe zijn de
laatste tijd sterk verbeterd, mede doordat
palliatieve geneeskunde een hoge
prioriteit heeft gekregen van de overheid.

ook voor de patiënt van belang. Bovendien wordt het allemaal veel lastiger wanneer de
patiënt zelf niet meer aan het overleg kan deelnemen, en de arts overeenstemming moet
zien te bereiken over te nemen maatregelen met een geëmotioneerde en soms onderling
verdeelde familie. Zelfs over wat ondraaglijk eigenlijk betekent, kunnen mensen het
diepgaand oneens zijn: het komt wel voor dat een patiënt buiten de bezoekuren tegen
zijn verzorgers zegt dat het nog wel te doen is, terwijl de familie het lijden werkelijk niet
langer kan aanzien. Om die reden is het ook heel goed als alle betrokkenen gezamenlijk
één vertegenwoordiger aanwijzen die mede het beleid bepaalt vanaf het moment dat de
patiënt dat zelf niet meer kan.
Het allereerste waarvan ieder zich bewust moet zijn, is dat palliatieve sedatie pas aan de
orde komt als er sprake is van ondraaglijk lijden dat met geen enkele behandeling kan
worden opgeheven, en dat een en ander absoluut niet mag ontaarden in een verkapte
vorm van euthanasie. Verder moeten alle betrokkenen goed geïnformeerd zijn over
verrassingen en faits accomplis die kunnen optreden. De geëigende duur en diepte van
de sedatie verschilt van geval tot geval, en het proces is niet altijd stuurbaar. Soms wordt
een patiënt ondanks voortgaande toediening van slaapmiddelen plotseling wakker,
en een enkele keer overlijdt een patiënt onder sedatie onverwacht. Dan moeten de
betrokkenen weten dat zoiets het natuurlijke verloop van de ziekte kan zijn.
Een ander belangrijk onderwerp dat van tevoren op tafel moet komen, is wat te doen in
acute noodgevallen. Wanneer iemand bijvoorbeeld dreigt te stikken, is er geen tijd voor
uitgebreid overleg. Voorziet men dat er een reële kans is op zulke toestanden, dan is het
verstandig als arts, patiënt en familie in goed overleg een zogenaamde ‘als-dan afspraak’
maken. Bijvoorbeeld dat wanneer het stikken gaat optreden, onmiddellijk tot diepe
sedatie wordt overgegaan.
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Euthanasie
De uitvoering van vrijwillige euthanasie is in Nederland bij wet
van 2002 geregeld. Er zijn duidelijke richtlijnen die bepalen hoe
met een verzoek tot euthanasie moet worden omgegaan, en
achteraf vindt ook nog een toetsing plaats.
Nederland is ook het eerste land waar de euthanasiepraktijk
objectief werd onderzocht en in kaart gebracht. De cijfers die
daarover verschenen, lieten zien dat sinds 1990 bij ongeveer
een op de vijftig sterfgevallen euthanasie in het spel is. Dat
veroorzaakte veel verontwaardiging, vooral in het buitenland.
Maar achteraf bleek dat, als men dezelfde definities en criteria
hanteerde, euthanasie elders ongeveer even veel voorkomt, of
het daar nu is toegestaan of niet.
De richtlijnen van de Nederlandse overheid definiëren euthanasie
als het ‘opzettelijk levensbeëindigend handelen’ van een ander
dan degene die komt te overlijden, op uitdrukkelijk verzoek van
die laatste. Dat verzoek dient weloverwogen te zijn gedaan,
vrijwillig, en niet onder enige druk van anderen. De patiënt,
want daarover gaat het hier, moet het verzoek niet alleen bij
volle verstand doen, hij moet het ook schriftelijk vastleggen en
hij moet erbij blijven. Als iemand alleen maar in een moment
van vertwijfeling uitroept dat de dokter er een eind aan moet
maken, dan telt dat dus niet. Verder komt de uitvoering van elk
euthanasieverzoek pas aan de orde als eenmaal daadwerkelijk
sprake is van onaanvaardbaar, ondraaglijk en uitzichtloos lijden.
Voordat het zover komt dat een euthanasieverzoek wordt
uitgevoerd, moet de arts ook nog een onafhankelijke collega
consulteren. Die beoordeelt of het verzoek serieus is, of aan alle
eisen van zorgvuldigheid is voldaan, en of de manier waarop
het verzoek zal worden uitgevoerd medisch-technisch en
farmacologisch deugt. Verder moet hij nagaan of er werkelijk
geen mogelijkheden meer zijn om zonder euthanasie de toestand
van de verzoeker alsnog draaglijk en aanvaardbaar te maken
– een verzoek wordt dus zeker niet zomaar gehonoreerd. Veelal
neemt de arts voor dat alles een speciaal opgeleide collega in
de arm, een zogenaamde SCEN-arts, een afkorting die staat voor
Steun en Consultatie bij Euthanasie.

Uit een evaluatie van ZonMw, de Nederlandse organisatie voor
gezondheidsonderzoek en zorginnovatie, bleek voorjaar 2007 dat
het aantal gevallen van euthanasie sinds de invoering van de wet
niet is toegenomen. De vrees van sommigen dat legalisering van
euthanasie zou leiden tot een toename – de angst voor het hellend
vlak – is dus niet bewaarheid.
Uit het rapport blijkt ook dat er nog veel onduidelijkheid bestaat
onder artsen en verpleegkundigen over de wijze waarop met de
wet dient te worden omgegaan.
Voor patiënten en hun familie blijft het dus zaak om zo vroeg
mogelijk tot heldere afspraken met de verzorgers te komen.
Euthanasieverklaring
Veel mensen leggen hun verzoek tot euthanasie-als-het-zover-is,
ook wel een euthanasieverklaring genoemd, al ver van te voren
vast, als ze nog in blakende gezondheid verkeren. Je kunt immers
ook plotseling, bijvoorbeeld door een ongeluk, in een toestand
van uitzichtloos en ondraaglijk lijden verzeild raken, en dan niet
meer in staat zijn om je euthanasieverzoek kenbaar te maken. De
Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE)
stelt een standaardformulier beschikbaar voor zo’n verklaring.
Kopieën van het ingevulde formulier kan men deponeren bij de
huisarts en andere vertrouwenspersonen.
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Begrippenlijst
biologische therapie/biologica een
algemene term voor middelen van
biologische oorsprong. Bij de kankerbehandeling wordt de term gebruikt voor
middelen als hormonen en antistoffen,
ter onderscheiding van chemotherapie
en radiotherapie.
biopt een klein stukje weefsel dat
weggenomen wordt uit een tumor of
verdacht gebied voor een diagnose.

cytostatica middelen die voor
chemotherapie worden ingezet.
DNA desoxyribonucleïnezuur, de drager
van de erfelijke informatie van de meeste
levende wezens. Het molecuul heeft de
vorm van een wenteltrap of dubbele helix.

carcinogeen kankerverwekkend =
oncogeen.
carcinogenese het ontstaan van kanker.
carcinoom kanker van cellen van
bekledend weefsel en klierweefsel, zoals
darmen en borsten.
cervix baarmoederhals.
chemotherapie therapie met behulp
van middelen die cellen doden en/of de
celdeling remmen.
chromosoom draadvormige structuur in
de celkern waarin het DNA is verpakt in
eiwitten. De kernen van menselijke cellen
bevatten 23 chromosoomparen. Van ieder
paar is een chromosoom afkomstig van de
vader en een van de moeder.
CT-scan afbeeldingstechniek gebaseerd
op röntgenstraling. Heel geschikt voor
de opsporing van bepaalde uitzaaiingen

78

en voor driedimensionale plaatjes
van tumoren. CT staat voor Computer
Tomografie: met behulp van de computer
worden denkbeeldige plakjes gesneden
van het gescande.

Epstein-Bar Virus (EBV) behoort tot de
groep van de herpesvirussen. EBV is de
veroorzaker van de onschuldige ziekte
van Pfeiffer (kissing disease). Naar
schatting is negentig procent van de
wereldbevolking besmet met EBV. Onder
bepaalde omstandigheden veroorzaakt
EBV lymfomen en tumoren van de neuskeelholte.
gen specifiek stukje DNA dat de code bevat
voor het maken van een eiwit.
genexpressie als een gen tot expressie
komt, wordt de code overgeschreven op
een strengetje boodschapper-RNA. Dat
verhuist vervolgens van de celkern naar het
cytoplasma, waar het processen in gang zet
die resulteren in de aanmaak van een eiwit.
De aminozuurvolgorde daarvan wordt
bepaald door de code in het RNA. Slechts
een klein deel van de genen komt in een
cel tot expressie, afhankelijk van de soort
cel en het stadium waarin de cel verkeert.

2 | 2007 Kanker - de nieuwe aanpak

groeifactor een eiwit dat cellen aanzet tot
deling.
Helicobacter pylori een bacterie die
bij veel mensen in de maag voorkomt
en maagzweren en maagkanker kan
veroorzaken.
hormoontherapie behandeling met
middelen die de groeibevorderende
werking van hormonen op bepaalde
kankercellen remmen. Onder meer
toegepast bij de behandeling van
borstkanker en prostaatkanker.
Humaan papiloma virus (HPV) Letterlijk:
menselijk wratten virus. Er zijn meer dan
50 verschillende stammen van het HPV.
Een aantal daarvan veroorzaken een
ontsteking van de baarmoederhals die kan
ontaarden in kanker.
Integrale Kanker Centra (IKC) regionale
netwerkorganisaties die hulpverleners
in de oncologie en de palliatieve zorg
ondersteunen. Er zijn er negen in
Nederland.
kiembaanmutatie een fout in het DNA van
de geslachtscellen die doorgegeven wordt
aan het nageslacht.
leukemie kanker van bloedvormende
cellen.
lumpectomie borstsparende operatie,
waarbij alleen de tumor en de directe
omgeving daarvan verwijderd worden.
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lymfoom een bijzondere vorm van
bloedkanker, namelijk van de lymfocyten.
mammacarcinoom borstkanker.
mammografie röntgenopname van de
borst.

MR of MRI magnetische resonantie
imaging (beeldvorming), gebruikt voor
diagnostiek van afwijkingen in het
lichaam.
RNA ribonucleïnezuur, neemt de
genetische code van DNA over en vertaalt
het in eiwit.

mastectomie het afzetten van een borst.

radiotherapie behandeling van kankerweefsel met ioniserende straling.
receptor ‘ontvanger’: onderdeel van een
cel waaraan een specifieke stof zich
bindt waardoor een proces, bijvoorbeeld
celdeling in gang wordt gezet.
sarcoom een tumor van bindweefsel of bot.

oncologie ‘kankerkunde’.
melanoom agressieve vorm van huidkanker.

oncogeen kanker teweegbrengend =
carcinogeen.

metastase uitzaaiing.
micro-array analyse een techniek waarmee
snel van heel veel genen tegelijk bepaald
kan worden welke in cellen tot expressie
komen. Daarmee kunnen verschillen
tussen normale en kankercellen worden
aangetoond.
monoklonale antistof geproduceerd
door één type immuuncel, waaruit een
kloon gemaakt is zodat alle daarvan
afkomstige cellen dezelfde antistof maken.
(In tegenstelling tot de zeer heterogene
polyklonale antistoffen die in het lichaam
worden gemaakt.) Ze worden bijvoorbeeld
aangewend tegen groeifactoren of hun
receptoren, tegen de kankercellen zelf
of tegen de bloedvaten van de tumor.
Monoklonale antistoffen behoren tot de
nieuwere biologische kankerbestrijdingsmiddelen.
mutageen mutaties veroorzakend.

palliatieve sedatie met geneesmiddelen
het bewustzijnsniveau zoveel verlagen dat
het lijden verlicht wordt.
palliatie bestrijding van pijn en ander
ongerief, niet meer bedoeld ter genezing.
Pap-smear uitstrijkje van de
baarmoederhals (cervix) dat wordt
gebruikt voor screening op cervixkanker.

schildwachtklier eerste lymfklier die de
kankercellen van een gezwel passeren
nadat ze in de lymfevaten terecht zijn
gekomen. Gebruikt om te controleren op
uitzaaiingen. De schildwachtklier wordt
bij een operatie als eerste verwijderd en
gecontroleerd op kankercellen. Als die
er niet zijn, hoeven andere klieren niet
weggehaald te worden.
stabiliteitsgenen genen die coderen voor
eiwitten (enzymen) die betrokken zijn bij
de reparatie van fouten (mutaties) in DNA .
tumor gezwel.

PECT staat voor Positron Emissie
Computerized Tomografie.
PET-scan Positron Emissie Tomografie:
techniek die radioactief gemarkeerde
stoffen in het lichaam zichtbaar maakt,
waardoor de positie van tumoren en hun
stofwisseling kunnen worden bepaald.

tumorsuppressorgenen genen die coderen
voor eiwitten die zorgen dat een cel niet in
deling gaat. P53 is een bekend voorbeeld.

qaly’s Quality adjusted years of life. Een
maat voor het effect van behandelingen
waarin rekening wordt gehouden met de
kwaliteit van leven.
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Meer informatie
Het aanbod aan informatie over kanker op internet is zo overweldigend dat veel mensen door de bomen het bos niet meer
zien. De integrale kankercentra hebben daarom samen met de
Nederlandse Kankerbestrijding/KWF en de Nederlandse Federatie
van Kankerpatiëntenverenigingen (NFK) een elektronisch loket
geopend waar patiënten, familie, zorgverleners en instellingen
in Nederland terecht kunnen voor betrouwbare en actuele
informatie over kanker: www.kanker.info.

www.nationaalkompas.nl Biedt informatie over gezondheid en
ziekte, gezondheidsdeterminanten, preventie, zorg en bevolking.
Vooral bedoeld voor de professionele gebruiker, maar kan ook
voor een breder publiek interessant zijn.

www.ikcnet.nl Website van de negen integrale kankercentra
(ikc’s), de regionale netwerkorganisaties die hulpverleners in de
oncologie en de palliatieve zorg ondersteunen. Onder meer de
cijfers over kanker van de Nederlandse Kankerregistratie zijn er
te vinden, en veel naar onderwerp uitgesplitste ‘feiten en fictie’.

www.rivm.nl Voor informatie over bevolkingsonderzoek op
baarmoederhalskanker.

www.oncoline.nl De voortdurend aangepaste richtlijnen voor de
behandeling van iedere tumorsoort. Ook voor patiënten bedoeld,
die ze kunnen downloaden en via e-mailberichten op de hoogte
kunnen worden gehouden van veranderingen.
www.herstelenbalans.nl Geeft informatie over de kankerrevali
datieprogramma’s die op vijftig lokaties in Nederland en België
uitgevoerd worden.

www.bevolkingsonderzoekborstkanker.nl Het wie, wat, waar,
wanneer en waarom van bevolkingsonderzoek in Nederland naar
borstkanker.

www.cancergenomics.nl Engelstalige site over het (Nederlandse)
Cancer Genomics Centre (CGC), een samenwerkingsverband
voor kankeronderzoek op genniveau van onder meer het
Nederlands Kanker Instituut en het Hubrechtlaboratorium. Voor
Nederlandstalige achtergronden daarbij zie www.watisgenomics.nl.
www.federa.org Website van de Federatie van Medisch
Wetenschappelijke Verenigingen voor informatie over onderzoek
en trials met patiënten.
www.ccmo-online.nl Website van de Centrale Commissie
Mensgebonden Onderzoek (CCMO).

www.spreekuurthuis.nl Over problemen van terminale patiënten.
www.palliatief.nl De website van de Stichting Agora. Over
voorzieningen als Bijna-Thuis-Huizen en hospices.
www.pallialine.nl Richtlijnen voor palliatieve zorg van de
Integrale Kankercentra.
www.bpv.nl Website van het Breed Platform Verzekerden en
Werk. Alles over verzekeringen en kanker.
www.hdi.nl Website van het Helen Dowling Instituut, dat onder
meer begeleiding biedt aan mensen met kanker en hun naasten.
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Het omslagpunt is eindelijk bereikt. In Europa en de Verenigde Staten is het
aantal mensen dat sterft aan kanker niet langer aan het stijgen, maar aan het
dalen. Dat is des te meer een overwinning omdat kanker vooral een ziekte
van de ouderdom is, en die twee continenten gestaag vergrijzen. Maar betere
behandelingsresultaten, vroege opsporing en het feit dat er minder rokers
zijn, wegen inmiddels zwaarder.
En dit is nog maar het begin. Kankeronderzoekers zijn optimistisch. Er is veel
meer in gang gezet dat ook vruchten gaat afwerpen, en de ontwikkelingen in
de moleculaire biologie en de genetica zijn nog in volle gang.
In dit cahier komen recente ontwikkelingen en verwachtingen voor de
mogelijkheden om kanker te bestrijden aan bod. Dat de ziekte op den duur
zal verdwijnen valt te betwijfelen, maar de verwachting is wel dat het door
eerdere en betere behandeling meer een chronische ziekte zal worden.
Kanker zal in de Westerse wereld geleidelijk een andere maatschappelijke
betekenis krijgen.

Bio -Wetenschappen en Maatschppij
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Kwartaalcahiers zijn een uitgave van de onafhankelijke
Stichting Bio-Wetenschappen en Maatschappij.
Elk nummer is geheel gewijd aan een thema uit de
levenswetenschappen, speciaal met het oog op de
maatschappelijke gevolgen ervan.

