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Help mee met ROS1 longkanker onderzoek 
ROS1 longkanker is een zeer zeldzame vorm van longkanker. Ongeveer 1-2% van de mensen met longkanker 

heeft ROS1 longkanker. Door middel van sociale media en stichtingen, zoals de ROS1-ders internationale 

Facebook groep en Stichting Merels Wereld, helpen mensen met ROS1 longkanker elkaar. Deze groepen 

bieden steun aan lotgenoten en dierbaren, versnellen medisch-wetenschappelijk onderzoek en verbeteren de 

toegang tot effectieve diagnose en behandeling voor alle mensen met ROS1 longkanker. In deze brochure leest 

u meer over medisch-wetenschappelijk onderzoek van ROS1 longkanker en vragen wij om uw hulp.  

 

Wanneer uw medicijnen tegen de ROS1 longkanker niet meer goed werken of de longkanker is gegroeid, 

neemt uw arts tijdens een punctie in uw eigen ziekenhuis weefsel of longvocht af. Als u mee wilt doen aan ons 

medisch-wetenschappelijke onderzoek naar ROS1 longkanker, neemt uw arts tijdens deze punctie extra 

weefsel of longvocht af. Dit extra weefsel of longvocht kunnen onderzoekers van het OncoLifeS project in het 

Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) gebruiken voor celkweekonderzoeken. In deze brochure 

vindt u hier meer informatie over. Lees deze brochure goed door voordat u een beslissing neemt. Meedoen is 

vrijwillig.  

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ros1@long.umcg.nl.   

 

Mensen met de diagnose ROS1 longkanker worden 

vaak behandeld met doelgerichte therapie, ofwel 

‘TKI’. TKI staat voor: tyrosine kinase inhibitor. De 

kankercellen reageren in het begin meestal op de 

doelgerichte therapie. De groei van de kankercellen 

neemt af, of stopt helemaal. Helaas voor de meeste 

mensen kan de werking van het medicijn minder 

worden. De kankercellen gaan dan weer groeien.  

 

U kunt eventueel een nieuw medicijn krijgen. Het is 

dan in sommige gevallen eerst nodig om via een 

nieuwe punctie tumormateriaal te krijgen om 

opnieuw DNA-onderzoek te doen.  

 

Wie kunnen meedoen? 

Voor dit onderzoek willen we graag  tumorweefsel 

of longvocht dat tijdens dat onderzoek extra kan 

worden afgenomen.  

 

Overweeg of u dit extra materiaal wilt doneren 

aan OncoLifeS in het UMCG voor medisch-

wetenschappelijk onderzoek. Het is geheel aan u of 

u mee wilt doen. Donatie is geheel vrijwillig.   
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De tumorcellen die worden verkregen uit een 

biopsie, pleuravocht of uit longweefsel verkregen 

bij een operatie willen we gebruiken om een 

celcultuur te maken. Bij een celcultuur laten we 

cellen buiten het lichaam groeien in het 

laboratorium. Hierdoor kunnen we beter begrijpen 

hoe de tumorcellen met de ROS1 mutatie zich 

ontwikkelen.  

 

Het is een veelbelovende methode om te 

ontdekken hoe de tumorcellen met de ROS1 

mutatie zich gedragen en voor de ontwikkeling van 

nieuwe doelgerichte medicijnen.  

 

De donatie heeft geen invloed op uw eigen 

behandeling. We gebruiken de cellen om medisch-

wetenschappelijk onderzoek te doen en om in de 

toekomst andere mensen te helpen. 

Wat gebeurt er met 
mijn tumorcellen? 

Tijdens ROS1 longkanker onderzoek kijken 

onderzoekers onder andere naar de effecten 

van verschillende medicijnen op deze vorm van 

longkanker.  

De medische kit wordt na de punctie met het 

materiaal terug gestuurd naar het UMCG. Het 

UMCG zorgt voor een koerier. 

 

Doneren, hoe gaat dat? 

Voorafgaand aan uw biopsie, longvochtafname of 

operatie, ontvangt u een medische kit die u op de 

dag van de punctie meeneemt naar het 

ziekenhuis.  

Zorg ervoor dat u de bewaarinstructies van de 

medische kit volgt. 

 

Zodra het weefsel of longvocht is verzameld, 

zorgen wij ervoor dat er een koerier bij uw 

ziekenhuis klaarstaat om de kit terug te sturen 

naar het UMCG. Hiervoor heeft u of uw 

behandeld ziekenhuis geen kosten.  

 

De medische kit die u krijgt toegestuurd voor uw 

punctie bevat een buisje met vloeistof (in het geval 

van een biopsie of operatie) of een leeg buisje (in 

het geval van longvocht), koelelementen, retour 

verzendlabel, instructies voor uw arts en 

bewaarinstructies voor de retourverzending. 

De hele kit neemt u mee naar de punctie in uw 

ziekenhuis.  

 

Hoe maken we een 
celcultuur? 
We hebben levende tumorcellen van mensen met 

ROS1 longkanker nodig om een celcultuur te 

maken. Deze cellen kunnen we verkrijgen uit een 

biopsie, longvocht of uit weefsel verkregen bij een 

operatie.  

Als u een aanstaande biopsie, longvochtdrainage 

of een kankeroperatie heeft, neem dan contact 

met ons op (ros1@long.umcg.nl).  

Wij nemen contact met u en uw behandelend 

arts op over de mogelijkheden. We maken vooraf 

afspraken om het verse tumorweefsel en/of 

longvocht te doneren aan OncoLifes in het 

UMCG. We nemen de tijd om u te informeren en 

het toestemmingsformulier door te nemen. 



Wie zijn betrokken? 

Contact 
Twijfelt u of wilt u meer weten? 

Neem contact op met de onderzoekers van het UMCG drs.  F.  Zwierenga en  

dr.  A.J.  van der Wekken 

Email: ros1@long.umcg.nl 

 

Wilt u hier graag met een mede-ROS1-der over praten? U kunt contact opnemen met  

Merel Hennink, de oprichter van ‘Stichting Merels Wereld’. 

Email: steun@stichtingmerelswereld.nl    

 

 

Stichting Merels Wereld 

Stichting Merels Wereld wilt voor en door ROS1-

ders bekendheid creëren omtrent longkanker met 

de ROS1 mutatie en wilt bijdragen aan het 

verhogen van de overlevingskansen en een betere 

kwaliteit van leven voor patiënten met longkanker 

met de ROS 1 mutatie.  

Site: https://www.stichtingmerelswereld.nl/ 

OncoLifeS 

Dit onderzoek wordt gerealiseerd door het project 

OncoLifeS in het Universitair Medisch Centrum 

Groningen (UMCG). OncoLifeS is een 

‘databiobank’ waarin gegevens en lichaamsmateriaal 

wordt opgeslagen van mensen met de diagnose 

kanker of met een verhoogd risico op kanker.  

Site: https://www.umcg.nl/-/oncolifes 

 

 

 

De onderzoekers in Groningen 

Dr. A.J. van der Wekken werkt als longarts in het 

UMCG en behandelt mensen met longkanker met 

specifieke mutaties, waaronder ROS1.  

Drs. F. Zwierenga werkt als arts-onderzoeker in 

het UMCG aan haar proefschrift over resistentie-

mechanismen bij mensen met longkanker, onder 

andere van ROS1 longkanker. Er wordt veel 

samengewerkt in een multidisciplinair team van 

pathologen, longartsen, lab analisten en andere 

onderzoekers.  

 

Drs. C. Dijkhuizen is bezig met haar promotie-

traject aan de Hanzehogeschool in Groningen 

waarin tumorcellen van mensen met ROS1 

longkanker worden onderzocht. Studenten op de 

Hanzehogeschool en UMCG worden middels 

projecten bij dit onderzoek betrokken.  

 

 

Wilt u meedoen?  

Mail dan uw naam, telefoonnummer en datum 

van uw punctie naar ros1@long.umcg.nl  
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Aanvullende informatie over ROS1 longkanker en 
wetenschappelijk onderzoek 

Wat bedoelen we met ROS1-longkanker? 

ROS1-longkanker komt voor bij 1-2% van de mensen met niet-kleincellige longkanker (NSCLC).  

ROS1-longkanker treedt op wanneer een gen (een set informatie, ook wel DNA genoemd, die bepaalt hoe 

cellen zich gedragen) genaamd ROS1 zich vermengen met een nabijgelegen ander gen en stukjes DNA 

uitwisselt. Het is onduidelijk waarom dit soms gebeurt. Wanneer dit gebeurt, wordt het ROS1-gen 

abnormaal (gemuteerd) en treedt kanker op: cellen blijven groeien, maken te veel kopieën van zichzelf en 

vallen andere omringende cellen binnen. Uiteindelijk zal het door de bloedbaan en lymfeklieren gaan om 

tumoren in andere delen van het lichaam te creëren. ROS1-longkanker is over het algemeen agressief en kan 

zich snel verspreiden. 

Behandeling van ROS1-longkanker 

In de afgelopen jaren hebben wetenschappers speciale medicijnen ontwikkeld die zich richten op het 

gemuteerde ROS-eiwit. Deze medicijnen noemen we doelgerichte therapie, ook wel ‘tyrosine kinase 

remmers’ of TKI's genoemd. TKI's zijn voor veel mensen met ROS1-longkanker betere medicijnen dan 

chemotherapie. De groei van de kankercellen neemt af, of stopt helemaal. 

Maar voor de meeste mensen met ROS1-longkanker begint de kanker uiteindelijk weer te groeien. Helaas 

zullen TKI's de ROS1 longkanker niet genezen. Helaas voor de meeste mensen kan de werking van het 

medicijn minder worden. De kankercellen gaan dan weer groeien. De kankercellen zijn dan resistent 

geworden voor het medicijn. Mogelijke andere behandelingen na een mutatie kunnen andere TKI's, 

chemotherapie of bestraling zijn. Om de gemeenschappelijke, maar nog onbekende onderliggende 

mechanismen te ontrafelen waarom dit gebeurt, is meer onderzoek nodig. Omdat nieuwe (experimentele) 

medicijnen voor ROS1 longkankerpatiënten de hoop zijn op een kwalitatief langer leven voor ROS1ders. 

Wat doen we met de ROS1-longkankercellijnen? 

In dit project willen we ROS1-tumorcellen gebruiken om een celkweek op te zetten. Een celkweek is een 

proces waarbij de tumorcellen verder groeien in een kunstmatige omgeving in het laboratorium met gunstige 

groeicondities. Door de celkweek tot stand te brengen, kunnen we het aantal cellen vergroten en hebben we 

meer mogelijkheden om ze te onderzoeken. Met deze celkweek willen we experimenten opzetten om de 

respons van de ROS1-longkankercellen op (nieuwe) behandelingen te bepalen. 

De resultaten van dit project zullen ons helpen om de behandeling te optimaliseren voor individuele mensen 

met ROS1-longkanker die resistentie ontwikkelen tegen gerichte TKI, wat leidt tot gepersonaliseerde 

geneeskunde. Als we celculturen met succes kunnen implementeren, kunnen we bovendien de volgende 

stappen zetten om korte termijn cultuur en testen van TKI's in de diagnostische setting te implementeren. 

 

 

 

Onderzoekers kijken naar tumorcellen van ROS1 

longkanker om de behandeling te optimaliseren.  


