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Het was 2014. Merel Hennink was moe, 

maar het kwam niet in haar op dat dit 

door ziekte kon komen. “Ik had die 

zomer heel hard gewerkt, daar weet ik 

het aan”, vertelt ze. “Pas in oktober 

ging ik naar de huisarts, die me voor 

een thoraxfoto naar het ziekenhuis 

stuurde. Een longontsteking, luidde 

de diagnose, en ik kreeg antibiotica. 

Toen dat niet hielp, kreeg ik een ander 

antibioticum, maar ook een nieuwe 

longfoto. En toen ging het snel: de 

longarts stelde longkanker vast en 

een test wees uit dat daarbij sprake was 

van de ROS1-translocatie. Vreselijk 

om te moeten horen, maar wat was ik 

later met terugwerkende kracht blij dat 

ik in Nederland woon, waar inderdaad 

op zeldzame mutaties wordt gescreend 

en waar de behandeling ervan is ge-

concentreerd in een beperkt aantal 

kenniscentra.”

Wel werd ze geconfronteerd met het 

gegeven dat er weinig behandelopties 

zijn voor de ROS1-translocatie. Ze 

heeft nu al tweeënhalf jaar succesvol 

haar tweede doelgerichte therapie, 

maar een behandeling bij resistentie 

is er nog niet in Nederland.

De patiënt als partner
Het aantal patiënten met de ROS1-

translocatie is klein en dankzij internet 

vinden ze elkaar snel, ook internatio-

naal. Zo kwam Hennink in contact met 

de Amerikaanse Janet Freeman-Daily, 

die samen met lotgenoten een Face-

book-pagina en een website had op-

gezet om informatie en ervaringen  

uit te wisselen. Artsen begonnen zich 

hierdoor te realiseren dat bij hun pa-

tiënten de kennis over de ziekte toe-

neemt en dat zij dus partners kunnen 

zijn in onderzoekstrajecten. Van Free-

man is de quote: “Voor patiënten zoals 

ik zijn klinische trials geen onderzoek 

maar behandeling.” 

Het contact zette Hennink aan om  

in actie te komen. Ze vertelt: “De in-

spanningen van onder anderen Janet 

Freeman hebben er in de Verenigde 

Staten toe geleid dat in onderzoek 

nieuwe cellijnen zijn ontwikkeld en dat 

muismodellen in ontwikkeling zijn 

voor verder onderzoek. Ik raakte in ge-

sprek met longarts Anthonie van der 

Wekken en vroeg hem of iets soortge-

lijks ook in Europa kon worden opge-

Angst is ongegrond
De Borstkankervereniging Nederland 

inventariseerde onlangs onder onge-

veer 600 patiënten de meningen over en 

het gebruik van een second opinion, 

vertelt dr. Patricia Hugen, senior be-

langenbehartiger bij de BVN. “Onge-

veer één derde van de patiënten gaf 

aan zich te hebben laten verwijzen 

voor een second opinion. De belang-

rijkste reden was twijfel; twijfel aan het 

voorgestelde behandelplan of twijfel 

aan de expertise op het gebied van 

borstkanker binnen het betreffende 

ziekenhuis. Ook ongeveer één derde 

van de patiënten wilde via de second 

opinion een bevestiging van de diag-

nose die in het eerste ziekenhuis was 

gesteld. Ongeveer 15% van de patiën-

ten noemde als reden voor een second 

opinion het feit dat een bepaalde 

techniek of behandeling in het eerste 

ziekenhuis niet werd aangeboden of 

beschikbaar was. Ongeveer 10% van 

de ondervraagden gaf aan wel behoefte 

te hebben gehad aan een second opi-

nion, maar deze niet te hebben gehad. 

Dat kwam onder andere door vrees 

van patiënten dat dit te veel tijd zou 

kosten en een snelle start van de be-

handeling in de weg zou staan, door 

te laat aan de mogelijkheid te denken, 

of doordat de zorgverlener aangaf dat 

een second opinion niet nodig was 

aangezien er via het MDO in het eigen 

ziekenhuis al andere experts werden 

geraadpleegd. 

Ongeveer één op de tien patiënten 

durfde de wens voor een second opi-

nion niet aan te kaarten uit angst dat 

dit de toekomstige behandelrelatie 

niet ten goede zou komen. Uit onze 

enquête blijkt echter dat die angst 

ongegrond is. De meerderheid van de 

patiënten met een second opinion gaf 

aan dat de eerste behandelaar hiermee 

geen problemen had. En meer dan 

90% van de patiënten gaf aan dat de 

second opinion voor hen zelf toege-

voegde waarde had gehad. In de vorm 

van geruststelling, extra informatie  

of meer inzicht in verschillen tussen 

de behandelopties en hun gevolgen. 

Overigens werd bij ongeveer een derde 

van de patiënten na de second opinion 

de diagnose aangepast en bij ongeveer 

de helft het behandelplan. Dat eerste 

vinden wij best een heftig cijfer. De 

aanpassing in het behandelplan be-

treft vaak het kiezen voor een ander, 

gelijkwaardig alternatief.”

Rest de vraag of het aanvragen van 

een second opinion de Nederlandse 

gezondheidszorg (verder) op kosten 

jaagt. Bos: “Het hangt er een beetje 

vanaf of er voor de second opinion nog 

aanvullend onderzoek moet plaats-

vinden, maar doorgaans vallen de kos-

ten van een second opinion in het niet 

bij de behandelkosten.” Hugen: “De 

kosten kunnen soms afnemen, bijvoor-

beeld als een patiënt na een second 

opinion afziet van een behandeling. 

Het belangrijkste is wat ons betreft 

echter dat de patiënt na de second 

opinion een bewustere keuze kan  

maken ten aanzien van de te volgen 

behandeling. Wie bewust voor een 

bepaalde behandeling kiest, blijkt in 

de praktijk ook beter in staat te zijn de 

behandeling te ondergaan. Waardoor 

de kans op een goede uitkomst van de 

behandeling toeneemt.”

Second opinion / Patiëntgedreven onderzoek

Patiënt geeft aanzet tot gericht 
onderzoek ROS1-translocatie bij 
longkanker
DRS. FRANK VAN WIJCK, WETENSCHAPSJOURNALIST  

Wie ziek is, wil beter worden, maar Merel Hennink wil een stap verder zetten: ze wil de zorg beter 
maken. Specifiek de zorg voor patiënten met niet-kleincellig longcarcinoom met de ROS1-translocatie. 
Ze nam het initiatief tot de Stichting Merels Wereld en zorgde voor verbinding tussen de Hanze-
hogeschool (haar werkplek) en longarts dr. Anthonie van der Wekken van het UMC Groningen, 
om onderzoek naar het resistentiemechanisme van ROS1-positieve longtumoren te doen.

Merel Hennink (foto: © Peter Tahl)

Anthonie van der Wekken (foto: © Henk Veenstra)

Hugen: “De belangrijkste 
reden dat borstkankerpatiënten zich laten 

verwijzen voor een second opinion is twijfel 
aan het voorgestelde behandelplan of aan de 

expertise op het gebied van borstkanker 
binnen het betreffende ziekenhuis”
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Patiëntgedreven onderzoek / Pancreascarcinoom

In het Westen geldt pancreascarcinoom 

(PaC) als de dodelijkste vorm van  

kanker. Bij gevorderd of uitgezaaid PaC 

wordt daarom zelden chirurgie over-

wogen. Er bestaan geen betrouwbare 

risicofactoren voor vroege screening, 

maar zelfs in een vroeg stadium zijn 

de vooruitzichten weinig hoopgevend. 

Slechts patiënten met locoregionale, 

chirurgisch resectabele tumorgroei (één 

op vijf patiënten) hebben een geringe 

kans op overleving (vijfjaarsoverleving 

15-25%). Adjuvante chemotherapie 

heeft een gunstig effect, maar de inzet 

van adjuvante radiotherapie is con-

troversieel. Gerandomiseerde studies 

naar chemo- en radiotherapie bij al  

of niet geopereerde PaC-patiënten heb-

ben geleid tot een plaats van chemo-

therapie in Europese en Amerikaanse 

richtlijnen. De vraag is echter of ze 

ook worden toegepast binnen de da-

gelijkse praktijk. Dit is nu door twee 

verschillende internationale consortia 

onderzocht. 

Grote verschillen
Lei Huang en collega’s uit het Duitse 

Heidelberg analyseerden met onder-

zoekers uit Nederland, België, Noor-

wegen, Slovenië en Estland data uit 

kankerregistraties in deze Europese 

landen, en ook Amerikaanse data uit 

de US Surveillance, Epidemiology, and 

End Results (SEER-18).1 Uiteindelijk 

beschikten de onderzoekers over een 

populatie van 141.533 tussen 2003 en 

2014 geregistreerde PaC-patiënten, die 

al of niet chirurgie hadden ondergaan 

en met een follow-up van vijf jaar. 

In de meeste landen nam de chemo-

therapie toe, met name na resecties, 

maar een dergelijke trend was niet 

duidelijk voor radiotherapie. Om een 

idee te geven van de spreiding: in 

2012-2014 kreeg in Estland 12,5% van 

de geopereerde patiënten chemo-

therapie, in België 61,7%. Bij niet-ge-

opereerde patiënten waren de uiter-

sten 17,1% voor Slovenië en 56,9% voor 

België. Radiotherapie varieerde van 

2,6% (Nederland) tot 32,6% (Verenigde 

Staten) bij geopereerde en 1,0% (Ver-

enigde Staten) tot 6,0% (België) bij 

niet-geopereerde patiënten. 

Als reden voor deze variabiliteit denken 

de auteurs aan geografische verschil-

len in voorkeuren van patiënten en 

behandelaars, in dekkingsgraad van 

zorgverzekeringen en in socio-econo-

mische factoren. Ze benadrukken de 

noodzaak tot standaardisatie van de 

PaC-zorg en bevelen aan de inzet van 

radiotherapie nader te onderzoeken 

in gerandomiseerde studies. 

Het tweede onderzoek, geleid door 

onderzoekers uit het Leids Universitair 

Medisch Centrum, Leiden, liet een ver-

gelijkbare uitkomst zien.2 Het betreft 

een inspanning van het European Re-

gistration of Cancer Care (EURECCA)-

consortium: centra en organisaties uit 

Nederland, België, Bulgarije, Slovenië, 

Oekraïne, Spanje (Catalonië), Italië en 

Duitsland deelden geanonimiseerde 

datasets van 2.052 geopereerde patiën- 

ten die in de periode 2012-2013 waren 

gediagnosticeerd met stadium I- of  

II-PaC. Preoperatieve (neoadjuvante) 

chemotherapie bleek in 2,8-15,5% 

van de gevallen te worden gegeven. 

Postoperatief was de spreiding 40,5-

70%. Ook de variatie in mortaliteit in 

de periode na operatie bleek aanzien-

lijk: 0,9-13,6%. In multivariate ana- 

lyses voor algehele overleving werden 

verschillen gezien tussen nationale en 

regionale registers. Zowel patiënten 

met hogere leeftijd als stadium II-PaC 

vertoonden een significant slechtere 

overleving. 
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Westerse landen vertonen variatie 
in chemotherapie pancreaskanker
DR. JAN HEIN VAN DIERENDONCK, WETENSCHAPSJOURNALIST 

Twee retrospectieve studies gebaseerd op kankerregistraties in 
diverse Europese landen en de Verenigde Staten laten opmerkelijke 
geografische verschillen zien in de behandeling en uitkomst van 
(neo)adjuvante therapie bij pancreascarcinoom. 

Commentaar

dr. Sven Mieog, chirurg-oncoloog, Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden
Binnenkort zal de nationale PREOPANC-studie (Pre-operatieve hemo-

radiotherapie bij pancreascarcinoom) zijn afgerond, die waarschijnlijk een 

significant voordeel zal laten zien van neoadjuvante chemoradiotherapie. 

Bovendien concludeert een recente Franse studie dat de combinatie 

oxaliplatine, leucovorine, irinotecan en fluorouracil (FOLFIRINOX) weliswaar 

toxischer is dan de gebruikelijke gemcitabine, maar bij PaC veilig kan worden 

toegepast als adjuvante behandeling en een aanzienlijke verbetering geeft 

van de overleving.1 

Verder laat de ESPAC4-studie zien dat gemcitabine plus capecitabine als 

adjuvante behandeling effectiever is dan alleen gemcitabine: na radicale 

resectie neemt de mediane overleving toe naar veertig maanden.2 

Internationale richtlijnen adviseren op basis hiervan terecht dat patiënten 

met lokaal gevorderde tumoren, of met een PaC dat grenst aan het 

resectabele, indien mogelijk neoadjuvante chemotherapie zouden moeten 

ontvangen en dat adjuvante chemotherapie standaardzorg dient te zijn. 

Het probleem is dat het bij al dit soort studies draait om patiënten die 

aan allerlei studiecriteria moeten voldoen - het geeft geen beeld van de 

dagelijkse praktijk. Daarom vonden wij het een goed plan dit te gaan 

bekijken op nationale niveaus. 

Het bleek dat adjuvante chemotherapie lang niet altijd wordt gegeven. In 

een subanalyse bij Nederlandse stadium II-patiënten lag dat percentage bij 

patiënten onder 65 jaar op 80%, tussen 65-75 jaar op 60% en bij patiënten 

ouder dan 75 jaar op 15%. In België daarentegen krijgt 40% van de 75- 

plussers chemotherapie. Hetzelfde geldt voor Bulgarije. Het is de lastige 

afweging tussen kwaliteit van leven en overlevingswinst - een half jaar 

chemotherapie om er hooguit enkele maanden bij te krijgen. Zelf denk ik 

dat ook bij ouderen de combinatie van gemcitabine en capecitabine het 

bespreken waard is. Dat bij ons met name bij ouderen minder vaak 

chemotherapie wordt gegeven, hoeft niet verkeerd te zijn, maar we 

moeten, met de positieve resultaten van klinische studies in het achter-

hoofd, wel constant kritisch bekijken of sommige patiënten er wellicht toch 

baat bij kunnen hebben. 

Sterfte in de eerste negentig in plaats van dertig dagen is een betrekkelijk 

nieuwe maat voor perioperatieve complicaties. In Bulgarije en Oekraïne 

blijkt dat percentage ongeveer 17%. In België bijna 10%. In Nederland is 

het teruggebracht naar 5,5%, maar pas nadat was afgesproken dat centra 

alleen mogen opereren als jaarlijks minimaal twintig Whipple-operaties 

(pancreaskopresecties) worden uitgevoerd. In België deed in de periode 

2012-2013 het merendeel van de ziekenhuizen er minder dan tien, en 

waar ze er meer dan twintig doen ligt het perioperatieve mortaliteitsniveau 

op dat van Nederland. 

Door de patiënten die in de eerste negentig dagen overleden niet mee te 

nemen, hebben we ook effecten kunnen vergelijken van adjuvante 

behandeling op de algehele overleving. Dan blijkt dat de overlevingswinst 

vier tot vijf maanden is.  

Voor beide retrospectieve real-lifestudies, die eigenlijk weinig verschillen in 

opzet, geldt dat het aantal onderzochte Europese landen beperkt is. We zijn 

toch afhankelijk van goodwill en of er sprake is van goede en toegankelijke 

nationale kankerregistraties. Verder is het lastig om aan dit soort inventari-

serende studies uitspraken over de best practices te ontlenen. Ze geven 

ons inzicht in wat verder onderzocht moet worden. Overigens prijzen we 

ons in Nederland gelukkig met een uitstekende samenwerking binnen de 

Dutch Pancreatic Cancer Group. Zo wordt nu in de nationale PREOPANC-2- 

studie onderzocht of neoadjuvante FOLFIRINOX leidt tot een langere over- 

leving en betere kwaliteit van leven dan neoadjuvante chemoradiotherapie 

met gemcitabine.

Referenties

1. Conroy et al. N Engl J Med 2011;364:1817-25.

2. Neoptolemos P, et al. Lancet 2017;389:1011-24.

zet. Toen kwam het in een stroomver-

snelling. Mensen kwamen me te hulp 

om een website en een stichting op te 

zetten en de Hanzehogeschool - waar 

ik werk - nodigde me uit met de vraag 

hoe ze me kon helpen. Een vraag die 

heel mooi past bij haar motto: Share 

your talent - move the World. Ik maakte 

daar graag gebruik van.”

Een welkome vraag, vond ook Van der 

Wekken. “Het bood een interessante 

optie voor samenwerking”, vertelt hij. 

“Binnen de Hanzehogeschool bestaat 

veel aandacht voor cellijnonderzoek 

en wij doen onderzoek met gebruik-

making van sequencingtechnieken. 

Dat sluit mooi op elkaar aan. En zeker 

nu binnen de Hanzehogeschool een 

nieuw celkweeklaboratorium is opge-

zet, kunnen we echt wat voor elkaar 

betekenen. Het initiatief dat Merel had 

genomen diende zich bovendien voor 

mij op een goed moment aan. In mijn 

promotieonderzoek had ik mij al ge-

richt op zeldzame mutaties bij niet-

kleincellig longcarcinoom en ik wilde 

graag langs hetzelfde spoor dat on-

derzoek verbreden, ook naar de ROS1-

translocatie.”

Stappen zetten
Inmiddels wordt hard gewerkt om  

de samenwerking tussen de Hanze-

hogeschool en het UMC Groningen 

praktisch vorm te geven. “Cellijnonder-

zoek opzetten kost tijd”, zegt Van der 

Wekken. “Ook willen we met sequen-

cingtechnieken diepgravender gaan 

onderzoeken wat er in een tumorcel 

gebeurt als die resistent wordt voor 

behandeling. We willen goed in kaart 

brengen welke medicatie het best 

past bij welke resistente cel. Daarbij 

willen we ook onderzoekers van het 

UMC Groningen betrekken die zich 

met andere cellijnen bezighouden. 

We zijn dus ook op zoek naar fondsen. 

En als we wat verder zijn, zullen  

we zeker contact zoeken met onder-

zoeksinstituten in andere landen,  

om onze krachten te bundelen. Merel 

heeft daar inmiddels contacten mee 

opgebouwd, dus die kunnen we dan 

goed gebruiken.”

Hennink is nu zelf nog slechts zijde-

lings betrokken bij de ontwikkelingen. 

“Laboratoriumonderzoek vergt tijd, 

samenwerkingsverbanden opzetten 

ook, dat begrijp ik”, zegt ze. “Ik heb  

al direct bij de oprichting van de 

stichting gezegd: ik wil mijn eigen 

muisproject zodat precies kan worden 

achterhaald welke medicatie ik nodig 

heb als mijn ziekte progressief wordt, 

wat nu gelukkig nog niet het geval is. 

Zo’n project realiseren gaat niet van 

vandaag op morgen. Maar het is wel  

al gelukt om de Hanzehogeschool  

en het UMC Groningen bij elkaar te 

brengen om samen onderzoek verder 

vorm te geven. Daarmee is al een  

eerste belangrijk doel bereikt met de 

stichting.”


