
Aanleiding

~13% van alle tumor diagnoses: Longcarcinoom

Onderliggende genen met mutaties:
KRAS (30%) BRAF (2%)
EGFR (15%) HER2/MEK (2%)
ALK (5%) ROS1 (2%)
MET (4%) RET (1%)
Onbekend (40%)



Behandeling & resistentie
Therapie 
• Tyrosine kinase remmers (TKI): tumor/ mutatie-specifieke therapie
• Crizotinib is 1e keuze i.g.v. ROS1-NSCLC

Resistentie
• Uiteindelijk in alle gevallen ziekte progressie door resistentie-ontwikkeling
• Moleculaire verandering in de genetische code ROS1 (of elders in de cel) 

die remming door de TKI verhindert

Vervolgbehandeling
• Lorlatinib, Experimenteel: Repotrectinib, …
• Zal daartegen ook resistentie ontstaan?
• Welke moleculaire veranderingen liggen daaronder?
• In kaart brengen effectieve behandelmogelijkheden in relatie tot 

moleculaire veranderingen in lorlatinib- of repotrectinib-resistente 
tumoren

Verbeteren behandeling ROS1-NSCLC na optreden TKI-resistentie



1) Welke on- en off-target mutaties zijn geassocieerd met lorlatinib- en 
repotrectinib-resistentie in preklinische celmodelsystemen?

2) Welke effecten hebben deze specifieke mutaties voor cellulaire TKI-
gevoeligheid?

Onderzoeksvragen



Status van het project - algemeen

Initiatie van het onderzoeksonderwerp
Merels Hennink & CvB Hanzehogeschool

2017

Start onderzoekssamenwerking

2017

2017 2021

Randvoorwaarden voor onderzoekssamenwerking
Noodzakelijke faciliteiten en materialen; inhoud definiëren en afbakenen; externe financiering 
zoeken; starten experimenten. SiA KIEM-HBO subsidie & Interne investeringen

2018

Opening ‘research-grade’ celkweekfaciliteit 

2021

Formele start van project ‘TKI resistentie in ROS1-NSCLC’ 
Hanzehogeschool

1. Faciliteiten zijn op orde;
2. Onderzoeksteam samengesteld;
3. Onderzoeksinhoud Hanze & UMCG is gedefinieerd;
4. Promotie- en postdoctraject gestart;
5. Financiering;
6. Overeenkomsten met samenwerkingspartners.
7. Opbrengsten



• 5 jarig onderzoeksproject
• 3 Promovendi - 1x @Hanze, 2x @UMCG

Projectinhoud (3)



Promotietraject (4)

• Promotor: Prof. Dr. Anke v.d. Berg
• Copromotores: Dr. Anthonie v.d. Wekken, Dr. Arja ter Elst, Dr. Lyndsay Drayer, Dr. Maaike Smelt 

• Nul-aanstelling UMCG 

• Aanmelding Graduate School & Promotieportal ‘Hora Finita’

• Opleidingsplan

• Interne afspraken voor om voortgang promotietraject te borgen:
• Promovendus heeft een onderzoeksverplichting van 0,4 fte per jaar over 5 jaar (3320uur totaal)
• Promovendus heeft een directe onderwijsverplichting van helft van resterende aanstelling (0,3fte = 2488uur totaal)
• Aanvullende analytische ondersteuning: Patrick Korthuis. 
• Inhoudelijke en dagelijkse begeleiding (copromotores): Lyndsay Drayer & Maaike Smelt. 

• Realisatie en afstemming teamleiders over onderwijs-onderzoeksinzet projectleden: jaarlijks



Patiënten en Wetenschappelijk
• Inzicht in moleculaire veranderingen die leiden tot TKI resistentie;
• Gerichte vervolgbehandeling i.g.v TKI-resistentie in patiënten;
• Leads voor ontwikkeling nieuwe TKIs voor ROS1-NSCLC.

Onderwijs 
• Awareness bij onze studenten;
• ‘Engaged’ onderwijsprojecten;
• State-of-the-art technologie.

Opbrengsten onderzoeksproject (7)



Dank aan…




