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Van de redactie
Deze september-editie van het magazine heeft als 

thema immuuntherapie. Dan denkt u misschien: dat 

is alleen voor uitgezaaide blaas- of nierkanker of dat 

gaat niet over mij. 

Voor een deel is dat mogelijk ook zo. Immuuntherapie 

is vooralsnog voor een beperkt aantal kankerbehan-

delingen beschikbaar. Toch lijkt immuuntherapie op 

de langere termijn voor een bredere groep patiënten 

perspectief te bieden. Daarom hebben we dit thema-

nummer gemaakt.

Voor dit themanummer hebben we patiënten en onco-

logen gevraagd naar hun ervaringen. 

Hein Verbruggen krijgt al sinds juni 2016 immuun-

therapie als behandeling bij uitgezaaide nierkanker. 

Edward van Dort doet mee aan een studie waarbij 

hij de enkelvoudige immuuntherapie bij blaaskanker 

krijgt. Beiden vertellen hun verhaal en ervaringen met 

de therapie. 

Wat doet immuuntherapie? Hoe werkt het nu eigenlijk 

en wat doet het met het lichaam? John Haanen legt 

uit wat immuuntherapie kan doen, waarom sommige 

mensen wel baat hebben bij immuuntherapie en ande-

ren niet en welke ontwikkelingen er zijn. 

Immuuntherapie is er voor meer kankersoorten. 

Daardoor lijkt het alsof de behandeling vergelijkbaar 

is. Maar er zijn weldegelijk verschillen. Daarom hebben 

we twee oncologen gevraagd om informatie te geven 

specifiek over de behandeling bij blaaskanker en bij 

nierkanker. 

Fons van den Eertwegh geeft informatie specifiek over 

immuuntherapie bij nierkanker, de ontwikkelingen en 

verwachtingen. Ronald de Wit vertelt specifiek over 

immuuntherapie bij blaaskanker. Hij geeft informatie 

over de status van registratie van het middel in Neder-

land, over de eerste resultaten bij studies en over stu-

dies die nu en in de komende periode worden gedaan. 

Deze ontwikkelingen op het gebied van immuunthe-

rapie leiden mogelijk tot veranderingen in de zorg. 

Zowel de beroepsverenigingen als Leven met blaas- of 

nierkanker bespreken hoe immuuntherapie optimaal 

kan worden ingevoerd in de Nederlandse ziekenhui-

zen. De vereniging doet dit vanuit het perspectief van 

patiënten.

Wilt u zelf vertellen over uw ervaringen? Heeft u vragen 

of aanvullingen? Neemt u dan contact met ons op via 

redactie@blaasofnierkanker.nl.

Jolanda Thelosen, redacteur 

redactie@blaasofnierkanker.nl

De eerstvolgende editie van dit magazine verschijnt 

medio december 2017.

AGENDA
4 november 2017
Landelijke Contactdag Leven met blaas- of nierkanker 
Regardz Meeting Center Eenhoorn
in Amersfoort (tegenover station).

14 april 2018 
Algemene Ledenvergadering en Landelijke  
Contactdag Leven met blaas- of nierkanker 
(locatie nog niet bekend).

10 november 2018
Landelijke Contactdag Leven met blaas- of nierkanker 
(locatie nog niet bekend).
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Nieuws van het bestuur
Voor u ligt het themanummer immuuntherapie.  
Het bestuur is verheugd dat deze speciale uitgave  
over immuuntherapie bij blaas- en nierkanker tot 
stand is gekomen. Dit themanummer geeft u als  
patiënt mogelijk inzicht in de huidige stand van zaken.
Door Lisa Bracht.

Wij, patiënten met uitgezaaide kanker, hopen dat 
nieuwe middelen ons meer tijd geven. ook al is im-
muuntherapie veelbelovend, toch is immuuntherapie 
nu alleen nog maar voor melanoom, long- en nier-
kanker een standaardbehandeling. voor de behande-
ling van blaaskanker zijn de oncologen/onderzoekers 
verwachtingsvol gestemd.
 
Wetenschappelijk onderzoek
Nieuwe behandelingen vragen veel onderzoek. 
bijvoorbeeld: registratie van belangrijke patiënt- en 
ziektekenmerken om zo te komen tot een gestructu-
reerde behandeling.
innovatieve middelen zijn kostbaar en vragen om 
onderzoek naar verantwoord gebruik. Wordt er niet 
te lang doorgegaan met een behandeling of juist het 
tegenovergestelde, te snel gestopt?

Concentratie  
blaas- en nierkankerzorg
vandaar onze inzet op concentratie van blaas- en 
nierkankerzorg in Nederland. in samenwerking met 
de Nederlandse Federatie van kankerpatiënten-
organisaties (NFk) zijn twee visiedocumenten over 
de toekomst van blaas- en nierkankerzorg opgesteld. 
We bespreken deze notities met de beroepsvereni-
gingen en met professionals in het land die ons 
uitnodigen of waarbij wij ons zelf uitnodigen. 

voor het bestuur van de vereniging is de tijd voorbij 
dat op alle ziekenhuislocaties blaas- en nierkanker-
zorg wordt verleend. 
Redelijkerwijs kunnen we van een professional niet 
verwachten dat hij een expert is in de volle breed-
te van de onco-urologie. Dit is geen uniek idee, ook 
onder professionals leeft deze gedachte. 

in onze visiedocumenten hebben wij criteria voor 
expertcentra en ziekenhuizen geformuleerd. U vindt 
ze op  
http://blaasofnierkanker.nl/leven-met-blaas-of- 
nierkanker/organisatie/visiedocumenten/

Plas-pas
Heel regelmatig bereikt ons de vraag of wij een 
plas-pas kunnen uitgeven. veel urologische patiënten 
moeten dikwijls gebruik maken van openbare toilet-
ten. We hebben wel meegedaan aan de actie ‘toiletten 
terug in alle treinen’. maar van een unieke persoons-
gebonden pas is het nog niet gekomen. De plas-pas 
is in ontwikkeling en zal worden gekoppeld aan het 
lidmaatschap. informatie hierover komt in september 
op onze website. Houd u onze website in de gaten?

Contributie 2017
velen van u hebben de contributie voor 2017 over-
gemaakt. en wat zo attent is dat ook meerdere leden 
een extra storting hebben gedaan. Het bestuur is u 
daarvoor zeer erkentelijk. Heel veel dank! 

mogelijk is bovenstaande voor anderen een herinne-
ring om de contributie 2017 alsnog over te maken. 
soms melden leden ons, dat zij de contributie niet 
meer kunnen betalen. voor het bestuur is dat geen 
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reden tot opzegging. Wilt u graag lid blijven, maar is 
de contributiebijdrage teveel, geef dit dan aan bij het 
bestuur via info@blaasofnierkanker.nl.

NFK / KWF
Helaas heeft het mediation-traject van NFk en kWF 
kankerbestrijding niet geleid tot overeenstemming 
over kanker.nl. vanuit ons perspectief -alle kankerpa-
tiëntenorganisaties die verenigd zijn in NFk- is het 
kort geding onafwendbaar. Het kort geding dient op 7 
september 2017 in amsterdam. 

een verzoek tot een gerechtelijke uitspraak komt we-
derzijds vertrouwen niet ten goede. onze relatie staat 
hierdoor extra onder druk. Het bestuur betreurt dit in 
hoge mate. 

Toekomst
toch zullen NFk en kWF kankerbestrijding ook na het 
kort geding weer met elkaar verder moeten, met voor 
elke organisatie een eigen uniek domein. voor kanker-
patiëntenorganisaties (NFk) een onafhankelijke status 
met als kern onze ervaringsdeskundigheid. 

een beschadigde relatie heeft tijd nodig om te her-
stellen. in NFk-verband kunnen we deze tijd gebrui-
ken om intern naar onze eigen federatie te kijken. 

misschien zelfs ook naar onze eigen vereniging. is 
onze vereniging toekomstbestendig en zijn we een 
goede gesprekspartner voor professionals en verzeke-
raars?

moeten wij ons verenigen in een gezamenlijke  
onco-urologische kankerpatiëntenorganisatie? 
Hoe doen wij dat als gemengde organisatie samen-
werken met ‘mannen’-organisaties? Wat kleurt ons en 
wat kleurt hen? 

voor het bestuur is het niet zo dat de tijd het wel zal 
leren. Het bestuur wil zowel in federatief verband als 
in het onco-urologische domein haar verantwoorde-
lijkheid nemen.

vanuit het lotgenotencontact en andere contacten 
weten wij dat sommige (niet-)leden in zwaar weer 
terecht zijn gekomen. progressie van ziekte, een 
nieuwe kanker, een overlijden; het kan horen bij ons 
leven. Het bestuur wil u, die verkeert in een dergelijke 
situatie, bemoedigen en harmonie met uw dierbaren 
toewensen. 

Nu ik dit bestuursbericht schrijf, is het een heerlijke 
Nederlandse zomerdag. buiten is het grasland net 
weer gemaaid en in de verte staat steeds maar door-
groeiende mais. 
als u dit bericht leest is het alweer najaar; buiten zit-
ten maakt plaats voor binnen zitten. misschien voor u 
een moment om actief te worden in onze vereniging.
We hebben u nodig!
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Lisa Bracht
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“We staan nog aan het begin van de behandeling van immuuntherapie. Maar de 

vooruitzichten zijn hoopgevend”, zegt prof.dr. John Haanen, internist-oncoloog 

bij het Antoni van Leeuwenhoek. Door Jolanda Thelosen.

Wat doet immuuntherapie?
“We weten nog niet of immuuntherapie tot genezing 

gaat leiden. Maar de duur van overleving wordt wel ver-

der verbeterd en hopelijk leidt het tot verbetering van 

de kwaliteit van leven”, vervolgt hij.

Immuunsysteem
Ons immuunsysteem is heel goed gereguleerd en prima 

in staat om virussen, bacteriën en vreemde cellen, zoals 

kankercellen, te herkennen. De afweercellen verplaat-

sen zich door het lichaam in de bloedbaan en in het 

lymfevatenstelsel. In het immuunsysteem werken ver-

schillende soorten witte bloedcellen samen. Zoals B- 

en T-lymfocyten, die vreemde eiwitten op de oppervlak-

te van een zieke cel herkennen. Als dat gebeurt, geven 

ze het signaal om die vreemde cellen te vernietigen. Het 

signaal voor vernietiging wordt echter sterk gereguleerd 

door checkpoints op de immuuncellen en moet voorko-

men dat gezonde cellen ook worden gedood.

Remmend of stimulerend signaal
John Haanen vult aan: “PD-1 en CTLA4 zijn voorbeelden 

van eiwitten die aan de oppervlakte van afweercellen 

zitten. Maar er zijn er veel meer. Sommige eiwitten zijn 

net als PD-1 en CTLA4 en hebben een remmend ef-

fect. TIM3 en LAG3 zijn daar voorbeelden van. Als deze 

eiwitten aan de oppervlakte van de afweercel worden 

gebonden door eiwitten op de (tumor)cel, dan zorgt dit 

voor een remmend effect op de afweercel. Dat bete-

kent dat de afweercel de tumorcel wel als vreemde cel 

herkent, maar deze niet kan bestrijden.”

“Er zijn ook eiwitten die juist een stimulerend effect 

hebben op de T-cel. Voorbeelden hiervan zijn OX40, 

4-1BB, CD27 en CD40 ligand. Bij een tumorcel willen 

we dit stimulerende effect niet blokkeren, maar juist 

stimuleren, zodat die T-cellen nog verder activeren.”

Wat doet immuuntherapie?
Een kankercel lijkt op een normale, gezonde cel, maar is 

veranderd door DNA-schade. Als de tumorcel te weinig 

lichaamsvreemd is door slechts weinig DNA-verande-

ringen, vindt het afweersysteem het lastig de tumor te 

herkennen. Naarmate een cel meer DNA-schade heeft, 

heeft deze meer mutaties en wordt de kans groter dat 

Prof.dr.  
John Haanen
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ons immuunsysteem de cel herkent als een scha-

delijke indringer. Echter tumoren maken, juist als ze 

wel herkend worden, gebruik van vele ontsnappings-

mechanismen en leiden zo het immuunsysteem om de 

tuin.

John Haanen: “Immuuntherapie is erop gericht het 

natuurlijke afweersysteem te activeren, zodat het 

lichaam zelf de tumor aanvalt. De checkpoint rem-

mers (antilichamen) die worden toegediend binden 

vanuit de buitenkant van de cel aan de checkpoint 

moleculen (zoals PD-1 en CTLA4). Door deze binding 

kan dat checkpoint molecuul niet meer een interactie 

aangaan met een ander eiwit op de tumorcel. Door de 

checkpoints te manipuleren kan de immuunrespons 

sterker worden gemaakt. Daardoor kan de afweercel 

de tumorcel veel beter bestrijden.”

Inmiddels zijn verschillende checkpoint remmers 

ontwikkeld die aangrijpen op de regulatie van het 

afweersysteem. Maar tot nu toe is alleen nivolumab in 

Nederland toegelaten bij de behandeling van uitge-

zaaide nierkanker in de tweede lijn.

Betrouwbare biomarkers
John Haanen: “Sommige mensen hebben baat bij 

immuuntherapie, maar lang niet iedereen. Dat komt 

doordat er veel factoren zijn die beïnvloeden of im-

muuntherapie gaat werken. Factoren zoals het aantal 

mutaties, de expressie van PD-L1, wel of geen T-cel in 

de tumor, of er een ander afweerremmend celtype in 

de tumor zit en of de tumor bepaalde remmende eiwit-

ten produceert. En zo zijn er nog meer biomarkers die 

mogelijk geassocieerd zijn met wel of geen respons 

op immuuntherapie. Voor nierkanker is tot op heden 

geen enkele biomarker gevalideerd en dus nu nog niet 

toepasbaar in de dagelijkse praktijk.”

“En hoewel de middelen, zoals anti PD1 en anti PD-L1 

bij immuuntherapie bijna identiek werken, lijkt het 

erop dat bij de respons van het ene middel het aantal 

mutaties een rol speelt. Terwijl bij een ander middel  

de PD-L1 expressie bepalend is. Dat geeft ook aan  

hoe moeilijk het is om biomarkers te vinden die be-

trouwbaar zijn en goed voorspellen welke patiënten 

baat hebben bij een bepaalde behandeling”, vervolgt 

John Haanen. 

“We proberen nu om in samenwerking met academi-

sche groepen en farmaceuten betrouwbare biomar-

kers en meetmethodes te ontwikkelen. Daar zullen we 

de komende jaren meer onderzoek naar gaan doen, 

want die hebben we heel hard nodig.”

Effect en eventuele bijwerkingen
“Als er een respons is, dan lijkt het effect van im-

muuntherapie lang aan te houden. Soms zelfs jaren”, 

aldus John Haanen. “We weten nog niet goed hoe lang 

we moeten behandelen. Maar we verwachten dat het 

niet nodig is dat mensen continu immuuntherapie 

krijgen.”

“Zo zien we bij patiënten, die vanwege de bijwerkin-

gen zijn gestopt met immuuntherapie, een voortgaand 

effect van de immuuntherapie afhankelijk van het 

middel dat zij voorheen kregen.”

De bijwerkingen bij immuuntherapie zijn vooral anders 

dan bij chemotherapie of bijvoorbeeld bij angio-

geneseremmers. Dat komt doordat immuuntherapie 

niet direct de tumor behandelt, maar werkt via het 

eigen afweersysteem. Het lichaam kan hier zodanig 

actief op reageren dat het ook gezonde cellen gaat 

aanvallen. 

“Ieder orgaan kan meedoen”, benadrukt John Haanen. 

“We kunnen niet voorspellen of en welke bijwerkingen 

iemand zal krijgen. Wel zien we dat patiënten die in 

het verleden van een andere vorm van immuunthera-

pie bijwerkingen hebben gehad een wat groter risico 

hebben. Ook mensen die een auto-immuunziekte 

hebben, zoals de ziekte van Crohn, reuma of hepatitis, 

hebben bij toediening van immuuntherapie een groter 

risico dat de ziekte wordt verergerd.” 
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Bepaalde verschijnselen komen vaker voor, zoals diar-

ree, klachten aan lever, nieren, schildklier of hypofyse. 

“Dit is per persoon verschillend en onafhankelijk van 

de soort kanker. Door regelmatig de bloedspiegel te 

controleren, kunnen we tijdig bijwerkingen ontdekken, 

soms al voordat een patiënt klachten ervaart.” 

“Risico op bijwerkingen is kleiner als 

patiënten geen actieve infectie hebben 

en geen auto-immuunziekte.”

“Daarnaast speelt mee of iemand enkelvoudige im-

muuntherapie krijgt of een combinatie. De combinatie-

behandeling heeft een 60% graad 3-4 aan toxiciteit, ten 

opzichte van 15% toxiciteit bij nivolumab alleen. Er is 

bij combinaties meer kans op een gunstiger effect te-

gen de kanker, maar ook een groter risico dat de patiënt 

(heftigere) bijwerkingen gaat krijgen.” 

Combinatietherapie
John Haanen: “Er zijn nu steeds meer studies met 

combinaties van immuuntherapie, vanuit de gedachte 

dat dit effectiever is. We weten dat afweercellen die in 

de tumor zitten vaak niet alleen PD-1 positief zijn, maar 

bijvoorbeeld ook TIM3 positief of ook LAG3 positief. Dus 

die hebben meer van dat soort remmende eiwitten aan 

de oppervlakte.”

“Als we een aantal van dat soort remmende eiwitten 

blokkeren, zodat er geen remmend signaal meer vanuit 

gaat, dan stimuleren we de cellen misschien wel meer 

dan we nu doen met anti PD1 alleen. De stimulerende 

en remmende eiwitten kunnen worden gecombineerd, 

waardoor er bijna oneindig veel combinatiemogelijkhe-

den ontstaan.”

“De uitdaging is te achterhalen wat een goede combi-

natie is, voor welke tumor en in welk stadium.”

“In een grote studie bij melanoom zagen we dat de 

responskans bij de combinatietherapie hoger is, maar 

nog niet enorm verschilt in overleving. Pas na een jaar 

begonnen de overlevingscurves uit elkaar te lopen. Het 

lijkt erop dat bij lage PD-L1 expressie op de tumor en 

een groter tumorvolume een combinatiebehandeling 

meer effect heeft. Het is aannemelijk dat ditzelfde 

effect ook bij andere tumortypen optreedt en we voor 

combinatiebehandelingen vooral naar toxiciteit, de 

grootte van de tumor en de duur van het effect moeten 

kijken. Dit soort vragen zullen de komende jaren moe-

ten worden beantwoord.”

Vroegere stadia
John Haanen: “De afgelopen jaren hebben we patiënten 

met een uitgezaaide vorm van kanker met immuunthe-

rapie behandeld. Langzamerhand gaat deze behande-

ling bij kanker aan blaas, nieren, longen en melanoom 

van de laatste lijn naar de tweede lijn en naar de eerste 

lijn. Weliswaar vooralsnog alleen in studies.”

“We onderzoeken nu zelfs of we patiënten al voor de 

operatie kunnen behandelen met dit soort middelen. In 

de hoop dat we die immuunrespons vroeg activeren en 

dat het uiteindelijk leidt tot een goed effect op de tumor, 

nog voor de operatie. Zodat de kans dat de patiënt na de 

operatie de ziekte nog terugkrijgt heel klein wordt.” 

“Daarnaast zijn er steeds meer adjuvante behande-

lingen. De tumor of uitzaaiing wordt dan operatief 

verwijderd en vervolgens wordt nabehandeld met 

immuuntherapie. Ook dat is bedoeld om mogelijke 

micro-uitzaaiingen te vernietigen, de kans op terugkeer 

van de ziekte te verkleinen en zo het leven van patiën-

ten te verbeteren.”

Meer informatie: www.avl.nl of stel uw vragen 

aan uw behandelaar.
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Nog maar kort geleden beging ik een doodzonde door 

mijn huisarts erop te wijzen dat hij een ander advies 

gaf dan op de bijsluiter van mijn medicijnen stond. De 

eerlijkheid gebiedt om te melden dat ik even op inter-

net had gekeken. 

Tweekamp
Door Ron Westplat.

CO L U M N

Het tv-spelprogramma ‘Dokters vs internet’ met als 

strekking: Wie stelt de juiste diagnose, deed me hieraan 

denken.

Veel artsen voelen het als een bedreiging dat patiënten 

met kennis en een mening de spreekkamer binnen stap-

pen. De dokter voelt zich er niet altijd prettig bij. 

Dit ‘huisartsentrauma’ (Harriet de Man) geeft de huisarts 

het gevoel dat zijn domein aan het afbrokkelen is.

De meningen over het vinden van kennis online verschil-

len. Hoe betrouwbaar is de informatie? Is er een weten-

schappelijke onderbouwing?

Toen onze minister van Volksgezondheid enige tijd gele-

den de publiekswebsite Thuisarts.nl opende noemde zij 

deze: “Een schot in de roos.” We willen gezondheidszorg zo 

dicht mogelijk bij huis. Dit is in huis. Beter kun je het niet 

hebben. En de naam vind ik geniaal, dat maakt de site 

voor iedereen goed te vinden.

De site is een initiatief van het Nederlands Huisartsen 

Genootschap en geeft informatie over gezondheid en 

ziekte. In het tv-programma zijn kennis en ervaring de 

voorsprong die de artsen hebben bij het stellen van een 

diagnose, op het trio dat uit leken bestaat. Dat mag 

gebruik maken van het internet.

Het is een onderhoudende tv-show met een competitie- 

element en speelse kanten. De kijkcijfers zijn hoog.  

En je kunt er wat van leren! 
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Momenten
Een positieve insteek, medicijnen en vooral de ontwikkeling ervan hebben mij 

gebracht tot waar ik nu sta. Vanaf juni 2016 krijg ik immuuntherapie en is mijn 

kwaliteit van leven enorm verbeterd. Door Hein Verbruggen (redactie: Jolanda Thelosen).

In het jaar 2000 ging ik naar de huisarts. Ik had al 

maanden last van griepverschijnselen.

Tumor op mijn nier
Mijn huisarts reageerde heel adequaat. Hij verwees me 

door naar het ziekenhuis voor een echo. Later is ook 

een CT-scan gemaakt. Daaruit bleek dat ik een tumor 

had op mijn linkernier. Een grawitztumor ter grootte 

van twee tennisballen. 

Binnen twee weken waren de tumor en mijn nier ver-

wijderd. Die periode voelde als heel onwerkelijk. Zo’n 

vreemd gevoel. Iets wat ik nog niet kende en eigenlijk 

niet te beschrijven. 

Beter verklaard
Na de operatie werd iedere drie maanden een controle 

gedaan. Op een gegeven moment werd dit zelfs een 

halfjaarlijkse controle. De uitslagen waren steeds goed 

en na vijf jaar werd ik ‘beter’ verklaard. Toen kreeg ik 

de opties: ik kon helemaal met de controle stoppen of 

ik kon nog vijf jaar een jaarlijkse controle laten doen. 

Iedere keer na een controle vierde ik dit met mijn gezin. 

Telkens genoten we van het goede nieuws en aten we 

samen spareribs. Dat feestmoment wilden we er wel in 

houden om terug te denken aan iets wat we hadden 

overwonnen. Dus koos ik voor de jaarlijkse controle.

Uitzaaiingen
Lange tijd kreeg ik na de controle steeds goed nieuws. 

Tot 2009, toen werd een uitzaaiing geconstateerd in 

mijn linkerlong. In september 2009 werd een deel uit 

de long (wig) gesneden. Na die operatie moest ik echt 

weer aansterken. Ik had last van uitputtingsverschijn-

selen, die op dat moment nog niet goed verklaarbaar 

waren. Dat werd pas duidelijk toen in mei 2010 meer 

uitzaaiingen werden gevonden. Ook op plekken, zoals 

bij de hersenstam, waar het te risicovol is om te ope-

reren. Daardoor belandde ik opeens in de palliatieve 

zorg.

Bovendien hadden sommige tumoren effect op mijn 

functioneren. Zo kan ik me maar korte tijd concentre-

ren tijdens het lezen, heb ik soms last van evenwichts-

verlies en vermoeidheid en heb ik problemen in de fijne 

motoriek. Als gevolg van deze klachten, bijwerkingen 

van de medicijnen, de levensverwachting en de emotio-

nele verwerking ervan werd ik arbeidsongeschikt.

In die tijd had ik ook heel sterk het gevoel, dat we de 

(financiële) zaken in orde moesten maken. Het geeft me 

rust dat inkomen, pensioen, verzekeringen, eigendom 

en zo nu al goed zijn geregeld.

Bijzondere momenten
Medio 2010 was mijn statistische levensverwachting 

nog maar twee jaar. We lachen ons nu al zeven jaar te 

pletter, want ik ben er nog steeds!

Dit besef zorgt er ook voor dat we iedere gelegen-

heid aangrijpen om er even bij stil te staan en er een 

moment van te maken. Sinds mei 2010 houd ik voor 

mezelf de bijzondere momenten bij en die lijst is al een 

paar pagina’s lang. Zo had ik als wens een radio-uit-

zending van Edwin Evers bij te wonen. Dat mocht en 

heb ik ook gedaan. In 2015 hebben we als gezin mee-

gedaan met de Alpe d’HuZes. Als verrassing zijn mijn 

ouders en broer onverwachts ook gekomen (zie foto). 

Wat is mogelijk?
In de afgelopen jaren heb ik verschillende behandelin-

gen gehad gericht op het remmen van kankercellen in 

hun groei. Na verloop van tijd ontwikkelde zich steeds 

opnieuw resistentie en werd gezocht naar andere 

geschikte medicatie. Zo heb ik onder meer angiogene-
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seremmers gebruikt, zoals sunitinib, en ook mTOR-rem-

mers, zoals everolimus. Everolimus werkte bij mij niet 

en van de andere middelen had ik best veel last van bij-

werkingen. Ook mijn uiterlijk veranderde steeds. Door 

het vasthouden van vocht veranderde mijn gewicht. 

Ook de kleur van mijn haren veranderde.

Immuuntherapie
Al met al hebben de juiste inzet van medicijnen en 

vooral de ontwikkeling ervan mijn leven verlengd. 

Daardoor kan ik sinds juni 2016 gebruik maken van de 

immuuntherapie nivolumab. 

Iedere 14 dagen ga ik voor toediening van nivolumab 

naar het ziekenhuis. Dan wordt eerst bloed afgeno-

men en worden de bloedwaarden in het laboratorium 

getest. De oncoloog of de medisch specialist bespreekt 

met mij de bloedwaarden. Als die in orde zijn, ga ik 

naar de afdeling dagbehandeling. Daar wordt de medi-

catie gereed gemaakt en krijg ik via het infuus nivolu-

mab toegediend. Dat duurt samen met het naspoelen 

van het infuus iets langer dan een uur. Ik voel me goed 

bij de behandeling. Direct erna stap ik gewoon in de 

auto en rijd ik naar huis. 

Gelukkig heb ik nauwelijks last van bijwerkingen van 

de immuuntherapie. Alleen enkele kleine plekjes op de 

huid, die eruitzien als een soort eczeem. En mijn bloed-

waarde van calcium is te hoog. Hiervoor krijg ik iedere 

vier weken medicatie ingespoten. Nivolumab heeft mijn 

kwaliteit van leven enorm verbeterd. Want ik heb geen 

nieuwe bijwerkingen en de bijwerkingen van vorige 

medicijnen zijn ook weg.

Effect
Iedere 12 weken vindt een controle met CT- en MRI-

scan met contrastvloeistof plaats. Mijn nierwaarde  

is lager dan 50 mdrd-gfr. Daarom wordt extra vocht 

via een infuus toegevoegd en blijf ik een hele dag in  

het ziekenhuis. Na de eerste 12 weken waren de 

tumoren in mijn nier gekrompen. Tijdens de tweede 

controle, na 24 weken, bleek dat ze waren gekrompen, 

maar minder sterk. Sinds die tijd is de ontwikkeling 

van tumoren stabiel. Hoe lang dit duurt is niet bekend. 

Maar hiermee is dus al aangetoond, dat nivolumab bij 

mij effect heeft. 

Mooie momenten
Ik leef in het moment en probeer samen met mijn gezin 

zoveel mogelijk te genieten van de mooie momenten. 

De steun van mensen om ons heen is erg fijn; dat 

geeft me kracht. Ik ga overal met open vizier in en sta 

positief in het leven. Het is niet te bewijzen, maar ik 

ben ervan overtuigd, dat ook mijn positieve insteek mij 

heeft gebracht tot waar ik nu sta. 
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“De verwachting is dat immuuntherapie naar de eerste lijn gaat bij de behande-

ling van uitgezaaide nierkanker. Maar tot nu toe is nog niet aangetoond dat de 

werking beter is”, zegt dr. Fons van den Eertwegh, medisch-oncoloog bij VUmc. 

Door Marjan Teuben en Jolanda Thelosen.

Immuuntherapie nierkanker
Sinds 1 mei 2016 mag de immuuntherapie nivolumab 

in Nederlandse ziekenhuizen worden verstrekt bij de 

behandeling van uitgezaaid heldercellig niercarcinoom 

als tweedelijnsbehandeling. 

Bloedvatremmers (ofwel angiogeneseremmers of 

VEGFR TKIs, zoals sunitinib en pazopanib of interferon 

en bevacizumab), blijven vooralsnog de eerstelijnsbe-

handeling bij uitgezaaide nierkanker. 

Na groei van de ziekte op de eerstelijnsbehandeling 

kon tot voor kort alleen everolimus of axitinib worden 

gegeven, maar sinds een jaar zijn ook de immuunthe-

rapie nivolumab en de TKI cabozantinib een optie.

Veilig afwachten
“Als er uitzaaiingen bij nierkanker zijn, is het heel 

belangrijk om te weten hoe de ziekte zich gedraagt”, 

benadrukt Fons van den Eertwegh. 

“We volgen eerst de ontwikkeling van de tumor. Bij 

sommige mensen blijft de ziekte namelijk heel lang 

stabiel. Dan kunnen we vaak lang wachten met het 

starten van de behandeling. In de tijd dat we niet 

behandelen, heeft de patiënt dus ook geen last van 

bijwerkingen die soms ontstaan door de behandeling.”

“In het begin vinden mensen het moeilijk om te 

wachten met de behandeling. Maar later krijgen ze er 

vertrouwen in.”

Eerste ervaringen immuuntherapie
“De kans dat mensen responderen op immuuntherapie 

bij uitgezaaide nierkanker is 25%. ‘Respons’ betekent 

dat de uitzaaiing met 30% of meer is afgenomen”, licht 

Fons van den Eertwegh toe. “Als er een respons is, dan 

duurt deze gemiddeld twaalf maanden.” 

“Bij melanoom zien we vaak een nog langere respons-

duur. Het komt voor dat de uitzaaiingen zelfs meer dan 

12 jaar wegblijven. Zeer waarschijnlijk speelt het een 

Dr. Fons  
van den  

Eertwegh
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rol dat er bij melanoom veel meer mutaties zijn. Maar 

er zijn nog veel meer factoren die invloed hebben op het 

immuunsysteem.” 

Hij vervolgt: “De respons bij nierkanker lijkt minder lang 

aan te houden dan bij melanoom. Hoewel er ook bij de 

nierkankerbehandeling mensen zijn die al 27 maanden 

goed reageren. Onze eerste ervaringen bij uitgezaaide 

nierkanker zijn dat mensen het meeste baat hebben bij 

immuuntherapie als zij fit zijn en als er weinig uitzaai-

ingen zijn.”

“Immuuntherapie willen we eigenlijk het 

liefst zo vroeg mogelijk geven. Hoe min-

der uitzaaiingen, des te beter het werkt.”

“Het duurt soms een tijd voordat immuuntherapie effect 

heeft. Er moet eerst een afweerrespons ontstaan. De 

gemiddelde tijd tot respons bij uitgezaaide nierkanker 

met immuuntherapie is drie maanden. Bij bloedvatrem-

mers zien we meestal al binnen een maand respons.” 

“We zien dat mensen heel verschillend reageren op de 

immuuntherapie. Soms wordt de uitzaaiing maar weinig 

(zo’n 10%) kleiner, maar houdt dit wel lang aan. Bij an-

deren zien we dat de uitzaaiing soms eerst groter wordt 

en pas later kleiner.”

“Uit ervaringen bij melanoom is gebleken, dat het 

waarschijnlijk veilig is om na een half jaar immuunthe-

rapie te stoppen. Bij uitgezaaide nierkanker is dit nog 

niet bekend en blijven we vooralsnog meestal doorgaan 

met de behandeling van immuuntherapie als deze goed 

wordt verdragen.”

Wat betekent dit voor patiënten?
“Bij de behandeling van uitgezaaide nierkanker krijgen 

mensen iedere twee weken immuuntherapie via het  

infuus. Iedere twee weken naar het ziekenhuis gaan, is 

een behoorlijke belasting voor veel mensen”, benadrukt 

Fons van den Eertwegh. 

“Immuuntherapie wordt best goed verdragen, dat is 

een voordeel. Overigens kunnen bij de behandeling van 

uitgezaaide nierkanker met immuuntherapie soms heel 

ernstige bijwerkingen optreden. Patiënten kunnen een 

afweer tegen het eigen lichaam krijgen, waardoor allerlei 

klachten kunnen ontstaan, zoals ontstekingen aan de 

huid, darmen, lever, longen en schildklier.”

“Klachten aan de schildklier komen bijvoorbeeld vaker 

voor. Die klachten kunnen we vrij goed behandelen. Ook 

ervaren mensen vermoeidheid. Het is niet altijd duidelijk 

of dit komt door de kanker zelf of door de immuunthe-

rapie. De klachten die ontstaan, zijn niet specifiek bij 

nierkanker.”

Ten opzichte van andere medicatie bij uitgezaaide nier-

kanker, zoals bloedvatremmers, geeft immuuntherapie 

minder bijwerkingen. Sommige patiënten ervaren zelfs 

helemaal geen bijwerkingen. Voor deze patiënten draagt 

de immuuntherapie echt bij aan een betere kwaliteit van 

leven. 

“Welke tweedelijnsbehandeling bij uitgezaaide nierkan-

ker effectiever is, kunnen we nu nog niet zeggen. 

Tot nu toe is er namelijk nog geen vergelijkend onderzoek 

gedaan tussen de twee tweedelijnsbehandelingen cabo-

zantinib en nivolumab”, vervolgt Fons van den Eertwegh.
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Meer informatie: www.vumc.nl of stel uw 

vragen aan uw behandelaar. Op WIN-O vindt 

u meer informatie over studies bij nierkanker.

“Beide middelen werken goed. Het lijkt er wel op dat 

bij immuuntherapie minder bijwerkingen ontstaan. 

Maar als een patiënt bijvoorbeeld een auto-immuun-

ziekte heeft, dan is het vanwege een groter risico op 

bijwerkingen misschien beter om cabozantinib te 

geven.”

Ontwikkelingen
Fons van den Eertwegh: “Er wordt nu onderzoek 

gedaan naar combinaties van immuuntherapie en 

combinaties immuuntherapie met bloedvatremmers. 

Sommige combinaties lijken te werken, andere niet. 

Zo bleek uit een studie dat pazopanib en pembrolizu-

mab niet goed te combineren zijn en veel bijwerkingen 

geven.”

Studies
Op dit moment is er een studie naar een combinatie-

therapie bij uitgezaaide nierkanker, waarbij sunitinib 

wordt vergeleken met de combinatie axitinib (TKI) en 

avelumab (immuuntherapie). Dit is een eerstelijnsbe-

handeling. Deze studie wordt gedaan in verschillende 

Nederlandse ziekenhuizen.

Op basis van eerste resultaten lijkt de combinatie-

therapie een veel hogere respons te geven. 

Fons van den Eertwegh licht toe: “Ongeveer 30% van 

de patiënten reageert alleen al op axitinib, waardoor 

de activiteit van de tumor lager wordt. Mogelijk ont-

staat er daardoor minder immuunonderdrukking. De 

tumor zorgt er namelijk ook voor dat het immuunsys-

teem wordt onderdrukt. Het idee is, dat daardoor de 

immuuntherapie weer beter werkt.”

“Met de studie hopen we te kunnen aantonen dat de 

combinatietherapie axitinib en avelumab beter werkt 

dan sunitinib en dat de patiënt niet meer bijwerkingen 

ervaart.”

Een andere studie naar een eerstelijnsbehandeling bij 

uitgezaaide nierkanker is inmiddels afgerond. Ipilimu-

mab in combinatie met nivolumab wordt vergeleken 

met sutent. De afweer tegen de kanker lijkt sterker te 

zijn, maar er zijn ook meer bijwerkingen bij de com-

binatietherapie. Mogelijk zijn de resultaten van deze 

studie volgend jaar bekend.

Recent is er ook een studie gestart bij nierkanker met 

hoog risico tumoren. Als de nier en lymfeklieren zijn 

verwijderd vindt nabehandeling plaats met atezolizu-

mab of placebo. “De gedachte is dat als de immuun-

therapie vroeg wordt gestart dit de meeste kans geeft 

om de ziekte onder controle te krijgen”, licht Fons van 

den Eertwegh toe.

Verwachting
“We hopen, dat immuuntherapie bij uitgezaaide nier-

kanker in 2018 als eerstelijnsbehandeling mag worden 

gegeven. Op dit moment is namelijk nog niet aange-

toond dat immuuntherapie effectiever is dan de hui-

dige eerstelijnsbehandeling bij uitgezaaide nierkan-

ker. Dat betekent voor patiënten dat artsen conform 

de richtlijn alleen in de tweede lijn bij uitgezaaide 

nierkanker nivolumab mogen verstrekken”, benadrukt 

Fons van den Eertwegh. “Alleen in studies mogen we 

daarvan afwijken. Patiënten kunnen dus wel vragen 

naar mogelijkheden in studieverband.”

“We verwachten dat immuuntherapie op termijn wel 

als eerstelijnsbehandeling mag worden aangeboden.” 
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Aardige mensen leven langer, zijn gelukkiger  

en hebben meer succes. Dat dit geen fabeltje  

is, probeert David Hamilton in dit boek over de  

positieve effecten van aardig zijn te bewijzen.  

Aan de hand van onderzoeken en voorbeelden  

laat hij zien hoe aardigheid ons geluksgevoel  

en gezondheid beïnvloedt. Door Frans Joor.

Algemeen is aanvaard dat ‘men meer vliegen vangt 

met honing, dan met azijn’. 

Bovendien merk ik zelf ook dagelijks, dat de meeste 

mensen aardig naar jou zijn als je vriendelijk naar hen 

doet. En dat je daar zelf ook vrolijker van wordt, mis-

schien kan je dan inderdaad een beetje spreken van 

geluksgevoel. 

Medeleven
Het boek gaat ook over medeleven, omdat vriendelijk-

heid daaruit voortvloeit. We delen de pijn van ande-

ren, wensen vol medeleven dat er een einde aan hun 

lijden komt, en zijn vervolgens gemotiveerd om hen te 

helpen en aardig te zijn. 

En dat klopt als een bus, want in de organisatie 

waar ik vrijwilligerswerk doe, wordt de zogenaamde 

‘presentiemethode’ gehanteerd. En wat wij met de 

presentiemethode doen is een gewillig oor, vriendelijk 

zijn, niets anders dan er zijn voor een ander. Medele-

ven dus, geen medelijden!

Dankbaarheid
Dankbaarheid is een teken van aardig zijn voor het 

leven, door ons bewust te zijn van alles om ons heen. 

Als we dankbaar zijn, accepteren we mensen en situ-

aties in ons leven en geven we uiting aan onze dank 

daarvoor. 

Het is goed voor ons om dat te doen, en dus is het 

tellen van onze zegeningen in feite een teken van 

vriendelijkheid tegenover onszelf. Vergevingsgezind-

heid is ook een manier om aardig te zijn tegen onszelf. 

Het is een middel om ons te bevrijden.

Medisch
David Hamilton haalt allerlei medische voorbeelden 

aan waaruit blijkt dat stress en ongelukkig zijn je 

lichaam beïnvloeden. 

Bijvoorbeeld de invloed van de stof oxytocine in de 

transformatie van stamcellen naar hartspiercellen. 

Oxytocine is betrokken bij angiogenese, en het mooie 

is dat de oxytocinespiegel hoog is bij patiënten die 

goede emotionele steun genieten, positieve relaties 

of huisdieren hebben. Dit leidt tot betere overlevings-

cijfers bij hartpatiënten.

Verder vindt men in dit lezenswaardige boek nog een 

21-dagen uitdaging om aardiger te zijn. David Hamil-

ton schrijft toegankelijk en vlot, maakt de materie 

duidelijk en het blijft interessant om door te nemen.

Aardig zijn 

Aardig zijn 

David Hamilton

Uitgeverij Spectrum
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Intens 
Als me nu wordt gevraagd: ‘Ga je door of wil je stoppen met immuuntherapie?’, 

dan hoef ik daar niet over na te denken. Wat mij betreft gaan we door.

Door Edward van Dort. (Redactie: Jolanda Thelosen. Dr. Michiel van der Heijden, internist-oncoloog bij het Antoni van Leeuwenhoek is 

akkoord met de medische informatie in dit artikel.)

In 2013 ging ik met plasklachten naar de huisarts. Hij 

verwees me door naar het ziekenhuis, urologie.

Diagnose blaaskanker
Op de afdeling urologie werd een cystoscopie gedaan. 

Een camera werd via de plasbuis ingebracht om de bin-

nenkant van de urineblaas te kunnen beoordelen. Mij 

werd verteld, dat er niets aan de hand was en ik werd 

naar huis gestuurd. Wel kreeg ik het advies om stress te 

vermijden.

Een half jaar later werd het erger; ik had meer plas-

klachten. Opnieuw werd een cystoscopie gedaan. Toen 

werd de diagnose blaaskanker gesteld.

De tumor werd uit mijn blaas verwijderd. In de afge-

lopen jaren werd tijdens controle regelmatig opnieuw 

een blaastumor gevonden. Acht keer werd een TUR 

(transurethrale resectie) gedaan. Ook werd de blaas 

vele malen gespoeld met BCG.

Uitzaaiingen
Bij die achtste operatie zou de tumor en indien nodig 

de blaas worden verwijderd. Dat laatste hoefde niet; 

mijn blaas kon gelukkig blijven zitten. 

Toen ik na de operatie in het ziekenhuis lag, kreeg ik 

de uitslag van de operatie. De arts legde me op rustige 

toon uit dat tijdens de operatie uitzaaiingen in de lym-

feklieren waren ontdekt. Ze vertelde me dat zij vanwege 

die uitzaaiingen niets meer voor me kon betekenen. 

Men kon me alleen doorverwijzen naar oncologie. De 

rust die er voor dat gesprek werd genomen, vond ik 

echt bijzonder. 

Vervolgens ben ik naar de oncoloog gegaan. Hij ver-

telde me dat hij me alleen chemotherapie kon geven, 

op het moment dat ik veel pijn zou krijgen. Ik had nog 

maar kort te leven! 

Studie
Voor mijn behandeling, of eigenlijk de verdere contro-

les, zou ik voortaan naar het Antoni van Leeuwenhoek
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gaan. Daar hoorde ik van de wereldwijde studie naar 

immuuntherapie bij uitgezaaide blaaskanker. Die 

studie startte net en de vraag was of ik aan de studie 

wilde meedoen. Uiteraard wilde ik dat.

In Nederland konden 35 mensen aan de studie deelne-

men en ongeveer 700 mensen wereldwijd. In de studie 

zouden drie behandelingen met elkaar worden verge-

leken. Namelijk standaard chemotherapie (cisplatin 

met gemcitabine), enkelvoudige immuuntherapie 

(durvalumab, anti PD-L1) en een combinatietherapie 

durvalumab met tremelimumab (anti CTLA4). 

Dit is een studie waarbij werd geloot welke therapie 

een patiënt zou krijgen. Omdat ik me in die periode 

ook goed voelde, was het voor mij best spannend 

welke behandeling ik zou krijgen. Want als ik chemo-

therapie zou krijgen dan zou ik er vast en zeker ziek 

van worden. 

Mijn ervaring
Ik ben ingeloot voor de enkelvoudige immuuntherapie. 

Daar hoopte ik ook op. 

De enkelvoudige immuuntherapie bestaat uit dertien 

behandelingen. Voor de behandeling ga ik iedere vier 

weken naar het ziekenhuis. Tijdens zo’n behandeldag 

vinden dan eerst allerlei testen plaats en als de testre-

sultaten in orde zijn, krijg ik de immuuntherapie via 

het infuus. Dat gaat tot nu toe iedere keer goed.

De behandeling zelf duurt met voor- en naspoelen 

ongeveer anderhalf uur. Van het infuus en het inlopen 

van de vloeistof merk ik niets. Ook dat verloopt tot nu 

toe allemaal prima. Van die enkelvoudige immuunthe-

rapie had en heb ik totaal geen bijwerkingen. Ik voel 

me er goed bij. Wel heb ik wat minder energie. Voel 

me wat sneller vermoeid, maar dat kan ook te maken 

hebben met mijn leeftijd.

Tumoren niet meer waarneembaar
Iedere acht weken vond een controle met CT-scan 

plaats. Nadat ik vier keer immuuntherapie had gehad, 

bleek dat de uitzaaiingen met 60% waren afgenomen. 

Dat was een mooi moment.

In het voorjaar 2017 stond ik voor de keuze of ik de 

immuuntherapie wilde laten doorgaan. Toen heb ik 

ervoor gekozen om de therapie nog een jaar langer 

te doen. Vooralsnog is namelijk niet bekend wat er 

gebeurt wanneer we zouden stoppen met de immuun-

therapie. En omdat ik geen last heb van bijwerkingen, 

kan ik rustig doorgaan. De arts gaf wel aan dat we na 

het komende jaar moeten bepalen hoe verder. Stoppen 

of niet stoppen. Wat mij betreft gaan we door.

Eind juni 2017 had ik de 19e behandeling. Op de CT-

scan zijn geen tumoren meer waarneembaar. Als de 

arts zou gaan zoeken, dan zou hij ongetwijfeld sporen 

vinden. Maar de tumoren in de blaas en in de lymfe-

klieren zijn er niet meer. 

Dat is toch heel bijzonder!

“De lichamelijke belasting valt me reu-

ze mee. De kanker heeft psychisch de 

grootste impact. Juist psychisch ervaar ik 

als het zwaarst.”

Een jaar eerder kreeg ik te horen dat ik nog maar kort 

te leven had. En nu zijn de tumoren weg! 

Deze omschakeling was voor mij enorm.
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omgaan met emoties
Ik vond het in het begin heel moeilijk om te accepteren 

dat ik eigenlijk niets te vertellen heb over mijn eigen 

lichaam. Toen ging ik volledig op tilt. 

“Ineens heb ik weer een heel leven voor 

me. Dat voelt heel vreemd en daar heb ik 

ook nog steeds moeite mee. Uiteindelijk 

ben ik er wel veel sterker uit gekomen.”

Gelukkig hielpen mijn naasten me en helpen ze nog 

steeds. Mijn partner en kinderen geven me enorme 

steun. Dat voelt heel goed. Er zijn zoveel lieve mensen 

om me heen. Dat is echt opvallend.

Ook krijg ik hulp in het ziekenhuis. Daardoor leer ik 

beter om met mijn emoties om te gaan. 

Intens
De kanker heeft mijn leven verrijkt. Ik ben heel anders 

in het leven komen te staan. Mensen zeggen ook tegen 

me dat ik zo ben veranderd, in positieve zin. 

Ik ga heel anders met emoties om. Ik toon mijn emoties 

en ben ook veel gevoeliger geworden. De ‘Muur van 

Gedachten’ in het Antoni van Leeuwenhoek grijpt me 

ook enorm aan. Hartverwarmend om te lezen wat er op 

die briefjes staat. 

Ook heb ik veel meer de behoefte om te genieten. Mede 

dankzij mijn partner Karin geniet ik nu veel intenser 

van alles. We genieten heel intens van de kinderen en 

kleinkinderen. Ze zijn zo’n geschenk voor me. 

We genieten van ieder moment. Van het samenzijn. 

Heel veel dingen vind ik ook niet meer belangrijk. We 

genieten van de kleinste dingen. Soms van het zonlicht 

tussen de bomen. Het is nu veel mooier. 

Edward van Dort bij de ‘Muur van Gedachten’ in het Antoni van Leeuwenhoek.
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“Deelname aan een studie geeft patiënten de meeste kans op immuuntherapie 

bij uitgezaaide blaaskanker in deskundige handen”, stelt prof.dr. Ronald de Wit, 

internist-oncoloog bij Erasmus MC Kanker Instituut. Door Marjan Teuben en Jolanda Thelosen.

Immuuntherapie blaaskanker
In de Verenigde Staten was eind 2016 al goedkeuring 

verleend aan immuuntherapie bij uitgezaaide blaas-

kanker. Inmiddels zijn dat atezolizumab, nivolumab, 

durvalumab, avelumab en pembrolizumab. 

Registratie Europa
Tijdens het interview in juni 2017 was deze registratie 

er in Europa nog niet. Wel waren drie immuunthe-

rapieën bij uitgezaaide blaaskanker voorgelegd aan 

het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Dat zijn 

atezolizumab, nivolumab en pembrolizumab. Ronald 

de Wit licht toe: “EMA wil niet alleen weten of immuun-

therapie effect heeft, maar ook hoe lang en hoe het zich 

verhoudt tot de standaardbehandeling.” 

“In juli/augustus 2017 hebben zowel nivolumab als 

pembrolizumab een positief advies gekregen van de 

Europese registratieautoriteit. De Nederlandse beoor-

delingscommissie CieBOM zal waarschijnlijk alleen 

pembrolizumab beoordelen, omdat alleen dat middel in 

een fase 3 studie is onderzocht. De verwachting is dat 

het middel kort na de zomer beschikbaar komt.”

 

Hij vervolgt: “Met de studie Keynote 045 is overlevings-

winst aangetoond bij uitgezaaide blaaskanker met 

pembrolizumab als tweedelijnsbehandeling. Patiënten 

met uitgezaaide blaaskanker hadden al chemotherapie 

gehad en kwam de ziekte weer terug. Tot nu toe is er 

geen goede tweedelijns chemotherapie. Slechts 10 tot 

15% van deze groep patiënten heeft daar baat bij.”

“In de studie Keynote 045 kregen patiënten pembroli-

zumab. Deze immuuntherapie gaf een overlevingswinst 

van gemiddeld 12 weken in vergelijking met chemothe-

rapie als tweede behandeling bij uitgezaaide blaas-

kanker. Naast die gemiddelde overlevingswinst is van 

belang dat 30% van de behandelde patiënten een hele 

lange respons heeft van wel een jaar of langer.” 

Wat is specifiek bij blaaskanker?
Immuuntherapie lijkt bij blaaskanker meer effect 

te hebben dan bij sommige andere tumorcellen. De 

afweercellen van ons immuunsysteem hebben allerlei 

regulatiemechanismen die in evenwicht moeten zijn. 

Ze moeten de normale lichaamscellen met rust laten 

en lichaamsvreemde of abnormale cellen herkennen en 

opruimen.

Prof.dr. 
Ronald de Wit
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“Roken kan blaaskanker veroorzaken, evenals long-

kanker of keelkanker”, zegt Ronald de Wit. “Roken 

beschadigt de genetische informatie die in elke cel 

ligt opgeslagen. Hoe meer veranderingen er zijn in het 

genetisch materiaal, hoe gemakkelijker het voor de 

afweercellen wordt om de kankercellen te herkennen. 

Door immuuntherapie verandert de regulatie, waardoor 

de afweerreactie op gang wordt geholpen.” 

“Dus vanwege die DNA-schade ontstaan door roken, 

kunnen afweercellen na immuuntherapie bij longkan-

ker, blaaskanker en keelkanker zo goed hun werk doen.” 

Wie heeft baat?
Er zijn verschillende middelen die aangrijpen op het 

evenwicht van regulatiemechanismen. 

Ronald de Wit: “Uit studies, onder meer de Keynote 045, 

blijkt dat 25 tot 30% van de patiënten met uitgezaaide 

blaaskanker die al chemotherapie hadden gehad baat 

heeft bij PD-1 of PD-L1 remmers, zoals pembrolizumab, 

nivolumab en atezolizumab. Bij deze patienten werd 

de tumor kleiner of in bedwang gehouden. We zien ook 

dat immuuntherapie meer effect heeft als blaaskanker 

alleen is uitgezaaid in de lymfeklieren. Bij uitzaaiingen 

in de lever werkt immuuntherapie ook, maar lijkt dit 

minder vaak en minder duurzaam.”

Hoe lang houdt het aan?
“De responsrate als enige maat is bij immuuntherapie 

niet optimaal”, benadrukt Ronald de Wit. “Beter is om te 

kijken naar overleving. Bij chemotherapie is de respons 

betrekkelijk eenvoudig: de uitzaaiing wordt kleiner of 

deze wordt niet kleiner. Als de uitzaaiing kleiner wordt 

dan weten we dat dit verlenging van leven betekent.” 

“Met immuuntherapie is dat anders. Daarbij behalen we 

die verkleining van 50 of 30% vaak niet. Maar de groei 

van de uitzaaiing kan wel tot stilstand komen. De uit-

zaaiing wordt niet kleiner of slechts 10% kleiner, maar 

dat kan wel één of twee jaar aanhouden. Met dus één 

of twee jaar verlenging van leven. En dat is waar het de 

patiënt uiteindelijk om gaat: hoe lang houdt het aan?”

“Het komt zelfs voor dat de uitzaaiing verdwijnt op de 

scan. Het Keynote 045 protocol laat toe om te stoppen 

met immuuntherapie. Het zou best kunnen dat het 

immuuntherapie-effect aanhoudt en dat de ziekte niet 

meer terugkomt. Dit observeren we iedere drie maan-

den met een scan. Mocht de ziekte toch weer opspelen, 

dan laat het protocol het toe om de immuuntherapie 

weer te hervatten.” 

De komende tijd zullen er verschillende studies naar 

immuuntherapie bij blaaskanker starten, als eerste-

lijns- en als tweedelijnsbehandeling. 

Studie RESPONDER
De studie RESPONDER wordt gecoördineerd vanuit 

het Erasmus MC Kanker Instituut en richt zich op de 

behandeling van uitgezaaide blaaskanker na eerdere 

chemotherapie. 

Bij de studie RESPONDER krijgen alle patiënten de 

immuuntherapie pembrolizumab en gaat het vooral 

om onderzoek naar welke patiënten baat hebben bij 

een dergelijke behandeling en waarom. 

Ronald de Wit licht toe: “Voor start van de behan-

deling en na drie weken nemen we bij patiënten een 

stukje weefsel uit de uitzaaiing weg. De biopten zijn 

de kern van deze studie om te zoeken naar factoren 

waarmee we in de toekomst vooraf weten wie baat zal 

hebben bij immuuntherapie en wie niet.” 

Deze studie gaat in september 2017 van start in 

ongeveer 10 ziekenhuizen in Nederland. De studie is 

toegankelijk voor patiënten die in aanmerking  

komen voor tweedelijnsbehandeling (na eerdere  

chemotherapie).
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Studie KEYNOTE 361 en CA 209-901
Deze twee studies zijn inmiddels gestart in verschillende 

ziekenhuizen. Hierin wordt onderzocht immuuntherapie 

alleen of in combinatie met chemotherapie of in combina-

tie met andere immuuntherapie bij patiënten die nog niet 

eerder met chemotherapie zijn behandeld (eerste lijn). 

Op www.stichtingduos.nl staat meer informatie over 

deze studies.

Vragen van patiënten
Ronald de Wit adviseert patiënten om zich optimaal te 

informeren en te vragen naar andere behandelmogelijk-

heden. “Vraag dit aan de behandelend arts of stuur een 

mail naar info@stichtingduos.nl”, zegt hij. 

“Als patiënten met (uitgezaaide) blaaskanker zich nu 

afvragen ‘ben ik op de goede plek?’, dan is het antwoord 

‘wordt u behandeld in een ziekenhuis dat meedoet 

aan één van deze studies?’ Want de ziekenhuizen die 

meedoen aan deze studies zijn betrokken bij blaaskan-

keronderzoek en proberen verder te komen. Daar zit de 

expertise en interesse. Een patiënt moet alleen nog de 

stap zetten om te gaan naar het ziekenhuis waar die 

studies zijn.”

“Patiënten zouden zich ten eerste moeten afvragen 

hoeveel expertise heeft een ziekenhuis op het gebied 

van immuuntherapie? En als tweede vraag: hoeveel 

expertise heeft het ziekenhuis met de behandeling 

van blaaskanker? Dat is echt een andere vraag. Want 

het kan zijn dat een ziekenhuis veel ervaring heeft met 

immuuntherapie, maar weinig met blaaskanker.”

“Vooral bij een combinatie van immuuntherapieën is 

het belangrijk dat er een netwerk van zorgprofessionals 

is die eventuele bijwerkingen herkennen. Dit vraagt om 

extra expertise en zou alleen in expertcentra moeten 

worden aangeboden”, stelt Ronald de Wit.

Ontwikkeling in immuuntherapie
Ronald de Wit: “De studies naar immuuntherapie bij 

blaaskanker schuiven op naar vroegere stadia in het 

ziekteproces.” 

“Inmiddels is de studie Keynote 057 gestart naar 

immuuntherapie bij de behandeling van niet-spierinva-

sieve blaaskanker. Als de ziekte niet rustig wordt met 

BCG-spoelingen, dan is tot nu toe de standaard dat de 

blaas moet worden verwijderd. In deze studie krijgen 

patiënten immuuntherapie en mogelijk houdt dat de 

ziekte in bedwang.”

In 2017 starten ook drie studies naar immuuntherapie 

als eerstelijnsbehandeling bij uitgezaaide blaaskanker; 

als patiënten nog geen chemotherapie hebben gehad.

•	 	Nivolumab	wordt	vergeleken	met	nivolumab	met	

ipilimumab.

•	 	Atezolizumab	wordt	vergeleken	met	chemotherapie.

•	 	In	de	studie	Keynote	361	wordt	chemotherapie	(stan-

daardbehandeling) vergeleken met een enkelvoudige 

immuuntherapie. Daarnaast wordt gekeken hoe deze 

twee behandelingen zich verhouden tot de combina-

tie chemotherapie met immuuntherapie.

“Deze laatste studie vind ik het meest relevant”, bena-

drukt Ronald de Wit. 

“De basis is eerst te onderzoeken hoe immuunthera-

pie zich verhoudt tot de standaardbehandeling. Het is 

zeker de moeite waard om te kijken of een combinatie 

van immuuntherapieën effectiever is dan mono-im-

muuntherapie. Maar dat is niet vanzelfsprekend en bij 

blaaskanker nog niet aangetoond.”

Meer informatie: www.stichtingduos.nl, mail 

naar info@stichtingduos.nl of stel uw vragen 

aan uw behandelaar.
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De introductie van immuuntherapie roept veel vragen op bij patiënten. Maar 

dat geldt ook voor behandelaars. Beroepsverenigingen bespreken samen hoe zij 

de beste kwaliteit van oncologische zorg kunnen organiseren. Door Jolanda Thelosen.

Kwaliteit van zorg 
De beroepsverenigingen zijn met elkaar in gesprek hoe 

immuuntherapie optimaal kan worden ingevoerd in de 

Nederlandse ziekenhuizen. 

Dr. Carla van Herpen, internist-oncoloog bij het Rad-

boudumc, en dr. Paul Hamberg, internist-oncoloog bij 

Franciscus Gasthuis & Vlietland zijn hier vanuit hun 

verschillende functies nauw bij betrokken. Beiden zijn 

tevens bestuurslid bij WIN-O (Werkgroep Immunothe-

rapie Nederland voor Oncologie). Daarnaast is Carla van 

Herpen bestuurslid bij de NVMO (Nederlandse Vereni-

ging voor Medische Oncologie) en van daaruit ook bij 

SONCOS (Stichting Oncologische Samenwerking). 

SONCOS normen
SONCOS is in 2009 opgericht met als doel de zorg voor 

patiënten met kanker in Nederland te verbeteren. Voor 

de behandeling van nierkanker en blaaskanker praten 

urologen, medisch oncologen, radiotherapeuten, en ook 

radiologen en pathologen samen hoe de zorg het beste 

kan worden ingericht en gegeven. Dit wordt opgeschre-

ven in het jaarlijks uitgegeven SONCOS normerings-

rapport. Ook wordt er met de patiëntenverenigingen 

overlegd hierover. 

Introductie immuuntherapie
Carla van Herpen licht toe: “De huidige immuuntherapie 

is geïntroduceerd bij de behandeling van uitgezaaide 

melanoom. Ten opzichte van de bestaande geneesmidde-

len was immuuntherapie duur en had het soms ernstige 

bijwerkingen. Daarom besloten de beroepsverenigingen 

gezamenlijk om immuuntherapie bij het melanoom in 

een beperkt aantal centra (slechts 14) aan te bieden. Dat 

maakt het mogelijk om goed te registreren hoe patiënten 

worden behandeld, hoe het met patiënten gaat, beter 

begrip te krijgen van ziekte, behandeling en eventuele 

bijwerkingen om zo de zorg verder te verbeteren.”

Vervolgens kwam er ook immuuntherapie bij uitge -

zaaide longkanker. De behandeling startte in slechts 

een zeer beperkt aantal ziekenhuizen en dat aantal is nu 

uitgebreid.  Zij vervolgt: “Nu is er ook immuuntherapie bij 

uitgezaaide nierkanker, blaaskanker en straks is dit er 

voor de behandeling van veel meer tumoren. We ver-

wachten dat over een aantal jaren een groot deel van de 

patiënten met uitzaaiingen bij kanker immuuntherapie 

zal krijgen. We moeten er dus nu al goed over nadenken 

hoe we dit voor patiënten en ziekenhuizen goed organi-

seren. Dit zijn onderwerpen van gesprek binnen NVMO  

en WIN-O. Overweging is om zorgprofessionals te scho-

len en immuun therapie in veel meer ziekenhuizen te 

gaan geven.”

Dr. Carla van 
Herpen
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Concentratie van zorg
“Samen met alle behandelaren en ook met de patiën-

tenvereniging praten we over een verdere en continue 

verbetering van zorg voor de patiënten met niercelcar-

cinoom. Eén van de vragen is of we de behandeling nog 

meer moeten centraliseren”, zegt Carla van Herpen. 

Paul Hamberg vult aan: “Het behandelteam moet ver-

stand hebben van de ziekte, het te verwachten ziek-

tebeloop en ook van andere therapeutische opties bij 

de individuele patiënt en de opvang van bijwerkingen. 

Daarom is concentratie van zorg een logische beweging 

bij relatief zeldzame aandoeningen zoals gemetasta-

seerd niercelcarcinoom.” 

Hij vervolgt: “In ziekenhuizen waar immuuntherapie 

wordt toegepast, is het essentieel dat de behandel-

teams geregeld casuïstiek met elkaar bespreken 

(ongeacht het tumortype waarvoor de patiënt immuun-

therapie krijgt) om de individuele patiëntenzorg te 

optimaliseren.”

Dr. Paul  
Hamberg

Meer informatie: www.soncos.org, www.win-o.nl 

of stel uw vragen aan uw behandelaar.

SoNCoS NoRMERINGSRAPPoRT
ALGEMEEN
Het algemene deel van het SONCOS normeringsrap-
port gaat over de organisatie van het ziekenhuis waar 
patiënten worden behandeld. En over de normen waar 
het centrum aan moet voldoen. Zoals: 
•	 contactpersoon: het moet voor de patiënt duidelijk 

zijn wie de hoofdbehandelaar is. Daarnaast heeft 
iedere patiënt toegang tot één vaste, ondersteunende 
zorgverlener, zoals een verpleegkundig specialist;

•		behandeling wordt verricht conform geldende lan-
delijke en/of regionale richtlijnen. Afwijken kan, mits 
gemotiveerd. Dit wordt met vermelding van motivatie 
vastgelegd in het patiëntendossier;

•		immuuntherapie: in een ziekenhuis waar immuun-
therapie wordt gegeven dienen minstens 20 patiënten 
per jaar hiermee te worden behandeld. Dat kunnen 
patiënten zijn met verschillende soorten kanker. Daar-
naast moet worden voldaan aan de minimale normen 
voor ieder specifiek tumortype;

•		multidisciplinair	overleg: als immuuntherapie 
wordt toegepast dan dient wekelijks multidisciplinair 
overleg plaats te vinden, waarbij een internist-onco-
loog met aantoonbaar specifieke expertise in immuun-
therapie beschikbaar is.

TUMORSPECIFIEK
Daarnaast bevatten de SONCOS normen een tumorspe-
cifiek deel, waaronder bij blaas- en nierkanker:
•		blaaskanker: er worden per jaar ten minste 20 

cystectomieën verricht, gerekend vanaf 2015;
•		nierkanker: zorginstellingen die operatieve behan-

deling van niercelcarcinoom doen, moeten jaarlijks 
minstens 10 oncologische ingrepen aan de nier doen 
en ten minste 20 nieuwe patiënten met niercarcinoom 
diagnosticeren/behandelen. Systeemtherapie van 
niercelcarcinoom vindt alleen plaats in de zorginstel-
ling als er jaarlijks ten minste 10 patiënten systemisch 
worden behandeld;

•		nierkanker	immuuntherapie: de minister van 
VWS heeft NVMO en WIN-O opdracht gegeven om 
te registreren wie nivolumab krijgt en om te analyse-
ren hoe het deze nierkankerpatiënten vergaat. Begin 
2018 zijn de resultaten bekend over de zorg die is 
geleverd.
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