
“De strijd tegen kanker loont”

Vrienden van de Stichting Afweer tegen Kanker,

Voor u ligt een nieuwe nieuwsbrief van de Stichting ATK. Zoals u waarschijnlijk heeft gemerkt, is 

immunotherapie recent veelvuldig in de media aan de orde geweest. Deze nieuwsbrief geeft een 

overzicht van de lopende en nieuwe immunotherapeutische activiteiten. In april van dit jaar was het 

dan zover, dendritische cel vaccinaties zijn voorwaardelijk toegelaten tot het basispakket. We kunnen 

hierdoor een studie starten bij ruim 200 melanoompatiënten. Heel belangrijk en echt een doorbraak 

dat ook onze overheid en de ziektekostenverzekeraars mee gaan doen! In dit nummer krijgt u ook een 

kijkje achter de schermen, nieuwe studies die van start zijn gegaan, nu ook bij het prostaatcarcinoom 

(Harm Westra), wetenschappelijke publicaties die recent zijn gepubliceerd door Gerty Schreibelt, als-

mede bijdragen over fondsenwerving. Uiteraard komen ook onze patiënten zelf aan het woord, want 

zij zijn het voor wie wij creatieve energie kunnen aanwenden, mede dankzij uw steun. De bijdragen 

van u allen die onze Stichting ATK een warm hart toedragen zijn essentieel. 

Hartelijk dank daarvoor! 

Kortom veel informatie en achtergrondverhalen.

 Ik wens u veel leesplezier

Prof. Dr. Carl Figdor, afdeling Tumorimmunologie,  Radboudumc
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Dendritische celvaccinaties bij het 
oogmelanoom

Het oogmelanoom is een zeldzame vorm van kanker en 

omvat slechts 3% van alle patiënten met een melanoom. 

De primaire tumor in het oog wordt  door middel van een 

operatie of een bestralingstechniek behandeld. Aanvul-

lende (adjuvante) behandeling die de kans op het ontwik-

kelen van uitzaaiingen kan verkleinen, is niet beschikbaar. 

Deze uitzaaiingen ontstaan meestal in de lever, maar 

kunnen ook in andere organen voorkomen, zoals de longen, 

de botten, de huid en de lymfeklieren. Uitzaaiingen van 

het oogmelanoom zijn nauwelijks te behandelen. Zelden is 

lokale behandeling, zoals chirurgie van de lever, mogelijk. 

Van de nieuwe immuuntherapieën bij het huidmelanoom is 

het momenteel onduidelijk of ze ook eff ectief zijn bij het 

oogmelanoom. 

Bij 14 patiënten met een uitgezaaid oogmelanoom hebben we 

gezien dat het ook bij hen  mogelijk is om een afweerreactie 

op te roepen met dendritische celtherapie. Net als bij patiënt 

met een uitgezaaid huidmelanoom lukt dit bij ongeveer 25-

33% van de patiënten. Echter, het afweersysteem is bij patiën-

ten met uitzaaiingen verzwakt en de tumor is zelf in staat om 

een afweerreactie tegen te gaan. 

 

Daardoor zal immunotherapie waarschijnlijk beter werken bij 

patiënten met weinig tumorcellen. 

In een recente studie werden oogmelanoompatiënten gevac-

cineerd direct na de behandeling van het oogmelanoom 

(verwijdering van het oog of bestraling). Bij deze patiënten 

waren geen uitzaaiingen aanwezig, maar ze hadden wel een 

hoog risico op uitzaaiingen door een bepaalde genetische 

afwijking in de tumorcellen (monosomie 3). Bij deze patiën-

ten zagen we vaker een afweerreactie na vaccinatie dan bij 

oogmelanoompatiënten met uitzaaiingen in de organen: 

ongeveer bij 75% van de patiënten. Dit is vergelijkbaar met de 

resultaten van adjuvante dendritische celvaccinaties, na ope-

ratie van de lymfeklieren, bij een grote groep patiënten met 

het huidmelanoom. Tevens werd gezien dat patiënten, bij wie 

het lukt om een afweerreactie op te roepen met vaccinaties, 

langer leven dan patiënten bij wie geen afweerreactie opge-

roepen wordt. Het aantal oogmelanoompatiënten is echter 

te klein om defi nitieve uitspraken te doen over de werking 

van preventieve dendritische celvaccinaties bij deze speciale 

subgroep met oogmelanoom.

Dr. Kalijn Bol, internist in opleiding, Radboudumc

Het hoogtepunt: Dendritische cel vaccinatie 
toegelaten in basispakket

De afdeling Tumor Immunologie van het Radboudumc 

onderzoekt al jarenlang de biologie en de klinische toepas-

sing van dendritische cellen en spant zich tot het uiterste in 

om van dendritische cel vaccinatie een standaardtherapie 

tegen melanomen te maken. Dit voorjaar is door de Minis-

ter van Volksgezondheid en Milieu een belangrijk besluit 

genomen: Dendritische cel vaccinatie is voorwaardelijk 

toegelaten tot het basispakket ziektekostenvoorzieningen. 

De komende 5 jaar is een kleine 20 miljoen euro beschik-

baar om in een grote groep patiënten met melanoom aan te 

tonen dat deze kanker in minder patiënten zal terugkeren.

Dendritische cellen zijn door hun antigeen presenterende en 

dirigerende functie heel erg geschikt om krachtige afweer-

reacties tegen tumoren te initiëren. In het Tumor Immuno-

logisch Laboratorium maken we van cellen van de patiënt 

zelf nieuwe dendritische cellen. Deze worden geactiveerd en 

geïnstrueerd om, na toediening de afweer van de patiënten te 

stimuleren om de kankercellen op te ruimen.

 

Deze vaccinaties bleken nauwelijks bijwerkingen te hebben en 

behoorlijk eff ectief te zijn.

Na jarenlang dendritische cel vaccinatie in beperkte aantallen 

patiënten te hebben toegepast, krijgt het Radboudumc nu de 

kans om deze nieuwe veelbelovende vaccinatie in een grote 

groep patiënten te testen. De dendritische cel vaccinatie gaat 

toegepast worden bij patiënten met een naar de lymfeklier 

uitgezaaid melanoom. De nieuwe beloftevolle behandeling 

wordt dan met de standaardbehandeling vergeleken. Dit om 

te voorkomen dat de mooie resultaten ontstaan doordat er 

- per ongeluk - alleen patiënten met de beste kansen geselec-

teerd worden. De zorgverzekeraars zullen voor het eerst deze 

behandeling vergoeden en na de studie zal de vergoeding 

alleen voortgezet worden als de vergelijking gunstig uitvalt 

voor de dendritische cel vaccinatie. Het Radboudumc gaat 

het onderzoek in samenwerking met andere ziekenhuizen in 

Nederland uitvoeren. De eerste resultaten worden in 2020 

verwacht.

 

Prof. Dr. Jolanda de Vries, afdeling Tumorimmunologie, 

Radboudumc Nijmegen1 tot 2 dagen krijgen ze een uitrij-

pingscocktail waardoor de DC’s volledig uitrijpen. 

Oogsten van dendritische cellen

Bij het oogsten van de rijpe DC’s (waar we al snel een halve 

dag mee bezig zijn) verliezen we gemiddeld ongeveer 50% van 

de cellen. En ook al vinden we dit allemaal het minst leuke van 

de hele kweekprocedure, we gaan hier met volle moed tegen-

aan om zo veel mogelijk cellen eruit te halen. Ook al is de hele 

kweekprocedure meer werk bij veel cellen, we zijn erg trots als 

we een hoge opbrengst hebben. 

We weten dat deze cellen meestal rechtstreeks aan de patiënt 

worden toegediend. Dat geeft ons een goed gevoel.

Beleving van een patiënt behandeld in 
studieverband met dendritische cel vaccinaties 
voor uitgezaaide prostaatkanker

Nano-MRI (een nieuwe vorm van MRI met miniscule 

ijzerpartikeltjes)

Aan het begin van de onderzoeken krijg je een infuus met 

ijzerpartikeltjes waardoor ieder door kanker aangetast 

plekje in organen en botten (hoe klein ook) zwart contras-

teert met de omgeving. Professor Barentsz demonstreerde 

dit prachtig tijdens zijn lezing op een recente donateurs-

dag van de Prostaatkankerstichting in Ede. Een dag na het 

infuus worden de MRI-opnames gemaakt. Aan het einde van 

een vaccinatieronde wordt deze procedure herhaald, om te 

kijken of de kankerplekken kleiner zijn geworden.

Witte bloedcel aferese

De witte bloedcelafname vindt plaats op de afdeling Hemafe-

rese. Via twee infusen, gekoppeld aan een  speciale centrifuge 

worden 4 uur lang witte bloedcellen uit het bloed verzameld. 

Voor de teleurgestelde leek lijkt het kleine zakje met witte 

bloedcellen een beetje op troebel water. Dit zakje wordt 

vervolgens weggebracht naar de clean room van de afdeling 

Tumor Immunologie. Hier worden achtereenvolgens de den-

dritische cellen geïsoleerd, geactiveerd en met tumor specifi e-

ke eiwitten beladen. Dit gebeurt door de onderzoeksanalisten 

van het Tumor Immunologisch Laboratorium onder supervisie 

van prof. dr. Jolanda de Vries en dr. Gerty Schreibelt. Al met al 

een uiterst secure behandeling van het materiaal, zoals mijn 

vaste secondant, drs. Harm Westdorp, mij vooraf precies had 

uitgelegd.

Vaccinaties in de lymfeklieren onder echogeleiding

De volgende fase van het onderzoekstraject ressorteerde 

weer onder de afdeling Radiologie. Twee vaccinaties onder 

echogeleiding in mijn rechter lymfeklier werden toegediend 

door de radioloog. Op het beeldscherm was goed te zien hoe 

diep de naald er in ging, maar tot mijn verbazing voelde ik hier 

alle drie keren niets van.

Huidtesten

Deze werd geplaatst door Harm Westdorp op verschillende 

delen van mijn rug. Het zou pijnlijk zijn, waarschuwde hij 

vooraf, maar omdat ik ooit een Ayurveda training in Somat-

heeram (Kerala) heb gevolgd kan ik mijzelf in slaap brengen. 

Op de afdeling Dermatologie werden onder aan de rug een 

aantal huiddeeltjes weggesneden. Het zal al met al een half 

uur hebben geduurd. Ik was meteen onder zeil gegaan toen 

opeens een mobieltje afging. Op mijn vraag hoe lang het nog 

ging duren bleek dit nog maar 10 minuten te zijn en deze heb 

ik nog bewust meegemaakt. Achteraf gezien viel het allemaal 

erg mee.



Dendritische celvaccinaties voor uitgezaaid 
hormoonongevoelige prostaatkankerpatiënten

In een eerdere nieuwsbrief is reeds aan bod gekomen dat 

wij voor prostaatkanker patiënten een experimentele 

behandeling met immunotherapie aan het opzetten waren. 

Inmiddels kunnen wij melden dat eind 2015 de studiebe-

handeling met dendritische celvaccinaties bij uitgezaaid 

hormoonongevoelige prostaatkanker offi  cieel van start is 

gegaan! 

Tijdens dit vaccinatie-onderzoek met een nieuw type dendri-

tische cellen proberen we het afweersysteem te activeren 

tegen specifi eke eiwitten die voorkomen op de prostaatkan-

kercellen van de patiënt. Dit zullen we testen in drie verschil-

lende samenstellingen van het vaccin. Dendritische cellen zijn 

‘de verkenners’ van ons afweersysteem en daarom bij uitstek 

te gebruiken om de soldaatcellen van ons afweersysteem, 

de T-cellen, te activeren in de lymfklieren. De T-cellen zullen 

vervolgens elders in het lichaam op zoek gaan naar deze speci-

fi eke stukjes eiwit. Deze eiwitstukjes zullen de T-cellen vrijwel 

uitsluitend tegen komen op prostaatkankercellen. 

Dan kan daarna een afweerreactie tegen de prostaatkanker-

cellen in gang worden ingezet door de T-cellen, met als doel 

de kankercellen te doden.

In deze studie willen we in de eerste plaats aantonen dat 

dendritische celvaccinaties met het nieuwe dendritische cel-

vaccin het immuunsysteem daadwerkelijk kunnen versterken 

bij patiënten met uitgezaaid hormoonongevoelige prostaat-

kanker. Ook zullen we onderzoeken of de vaccinaties veilig en 

toepasbaar zijn in de kliniek. Naast de eff ecten van het vaccin 

op het afweersysteem hopen we natuurlijk ook te zien dat de 

vaccinaties een eff ect hebben op het PSA en op de uitzaaiin-

gen van de kanker. Daarom zal in deze studie iedere 6 weken 

een PSA worden bepaald en zal op meerdere momenten 

beeldvormend onderzoek worden verricht met een speciale 

nano-MRI-scan en/of een speciale PET-CT-scan, de zogenaam-

de PSMA PET-CT-scan. Tenslotte zullen we ook de invloed 

van onze studiebehandeling op de kwaliteit van leven van de 

patiënt onderzoeken door het laten invullen van verschillende 

vragenlijsten.

Mijn op 4 juli 2012 aan alvleesklierkanker overleden levens-

maatje Nanny de Vries heeft mij nog naar het spreekuur van 

professor Winald Gerritsen aan de VUmc begeleid, nadat 

in november 2011 bij mij in het OLVG prostaatkanker met 

uitzaaiingen in de botten was vastgesteld. Wij bleken beiden 

onderzoeker te zijn, zij het in totaal verschillende disciplines, 

en het klikte meteen tussen ons. Toen Winald Gerritsen een 

aanstelling kreeg in het Radboudumc, reisde ik hem achterna 

naar Nijmegen. Op 24 september 2015 toonde zijn naaste me-

dewerker, Harm Westdorp, mij een pakkend  fi lmpje, waarin 

soldaatjes de kankercellen in steeds grotere aantallen aanval-

len en uiteindelijk vernietigen. 

Alle hierboven door mij  beschreven procedures zijn dus in 

feite de voorbereiding tot deze aanval geweest die het eind-

doel van de meest recent bereikte resultaten in de immu-

notherapie is en waarin de radiologie met nanotechnologie 

een cruciale rol speelt. Mijn eigen positie is die van eerste 

proefpersoon in een reeks van 21 andere patiënten die aan de 

realisering van de immunotherapie van prostaatkanker zullen 

meewerken. Mijn deelname aan het lopende onderzoek ervaar 

ik als een klein radertje in  
een fascinerend project, een onderdeel hiervan zo men wil, 

niet meer en niet minder.

Wat mij opvalt bij de leden van alle bij dit onderzoek betrok-

ken afdelingen is hun bevlogenheid en hoe geen moeite hen 

te veel is om de verschillende werkzaamheden in goed overleg 

op elkaar af te stemmen. 

Eigenlijk had ik er wel schik in dat Harm Westdorp bezorgd aan 

me vroeg of ik wel voorzichtig zou zijn in Rojava (Noord-Syrië) 

waar ik in oktober 2015 aan de Mesopotamië Academie te Qa-

mishlo Masterclasses Koerdische geschiedenis en archeologie 

zou geven: hij wilde duidelijk zijn proefpersoon nog niet kwijt!

Ik wil hierbij van de gelegenheid gebruik maken om de 

medewerkers van afdeling Medische Oncologie hartelijk te 

bedanken. Zij tapten afwisselend steeds 11 buisjes bloed bij 

mij en zij stuurden mij tegen Oudjaar een kaart met de beste 

wensen met daarop al hun handtekeningen: wat een lieve en 

fi jne geste!

Met de trein van Baarn naar Nijmegen is voor mij een vast dag-

je uit geworden. In de eetzaal van het mooie restaurant van 

het Radboudumc kijk ik vaak omhoog naar waar het lijkt of het 

plafond de hemel raakt, even een moment van een religieus 

gevoel....     

Dr. Jan G.P. Best (patiënt)

Momenteel zijn er al bij twee patiënten dendritische cellen uit 

het bloed gehaald. De eerste patiënt heeft reeds een ronde 

van drie vaccinaties gehad en de andere gaat binnenkort 

starten met de eerste vaccinatie. In totaal gaan we 21 patiën-

ten met uitgezaaid hormoonongevoelige prostaatkanker in 

studieverband behandelen. We verwachten dat we eind 2016 

bij al de 21 geplande patiënten zijn gestart met de studiebe-

handeling.

Harm Westdorp, arts-onderzoeker en medisch specialist in oplei-

ding, Radboudumc

Winald Gerritsen, medisch oncoloog en hoogleraar immunothera-

pie, Radboudumc  

In Memoriam Geraldine Howard

Geraldine Howard, mede-oprichtster van Aromatherapy 

Associates, had een verfrissende blik op het leven die ie-

dereen om haar heen inspireerde. Hoewel ze door de jaren 

heen met ziekte werd geconfronteerd, bleef ze positief in 

het leven staan. 

Geraldine was net 30 toen ze een zware operatie moest on-

dergaan om een goedaardige pancreastumor te verwijderen. 

Ze overwon deze ingrijpende gebeurtenis met haar posi-

tieve instelling, moed en doorzettingsvermogen. Ze was van 

nature genereus en zorgzaam en toen ze samen met anderen 

Aromatherapy Associates oprichtte, was het haar missie om 

de kracht van essentiële oliën met zoveel mogelijk mensen te 

delen.

Geraldine’s doorzettingsvermogen werd nogmaals op de 

proef gesteld toen ze in 2011 te horen kreeg dat ze een 

zeldzame vorm van oogkanker had. Ze onderging een in-

novatieve behandeling en haar essentiële oliën hielpen haar 

de bijwerkingen ervan te verminderen. Ze creëerde ‘Inner 

Strength’, een persoonlijke samenstelling die vervolgens werd 

uitgebracht om anderen door moeilijke tijden in hun leven te 

helpen. Geraldine paste altijd haar kennis van essentiële oliën 

toe en liet geen enkel onzeker moment haar blik op het leven 

vertroebelen.

Ze leerde ons dat we niet gedefi nieerd worden door één enkel 

moment, maar door de wijze waarop we onze weg afl eggen in 

tijden van verandering en daarbij positief, moedig en nederig 

te blijven. 

Geraldine laat een blijvende erfenis achter in de vorm van 

Aromatherapy Associates. Ze creëerde een reeks producten 

die niet alleen je innerlijke kracht en gevoel van vrede verster-

ken, maar ook je vermogen om je prettig te voelen in je eigen 

persoonlijke ruimte,  om je emotionele pad in eigen handen 

te nemen en beter met stress om te kunnen gaan. Ze heeft 

ooit gezegd dat haar stressbestendigheid toegeschreven 

kon worden aan de therapietraining die ze had gedaan, en de 

producten die ze creëerde vormen een essentieel middel om 

anderen te helpen hun innerlijke kracht te vinden.  

Beleving



De tocht zit er op, het avontuur gaat verder …

Mijn 10 jaar durende tocht met de dendritische cel vacci-

natie bij het UMC Radboud zit er in september 2016 op. Ik 

blader terug in mijn logboek - dat ik sinds de start van het 

traject in 2006 bij houd – en herinner mij de ‘hobbels’ ge-

durende deze voor mij en mijn familie wel zeer bijzondere 

tocht.

2006 – De start van de behandeling.

In 2004 wordt een kwaadaardig melanoom op mijn rechter-

borst gediagnosticeerd. In 2006 krijg ik uitzaaiingen in de 

lymfeklieren van mijn rechteroksel. Een aantal lymfeklieren 

en mijn rechter borstspier worden verwijderd. Tegelijkertijd 

begin ik in 2006, als melanoompatiënt Stadium III, met de 

experimentele dendritische celtherapie in het UMC Radboud 

in Nijmegen. Ondanks dat ik een recidief krijg in de rechterok-

sel tussen de tweede en derde behandelperiode mag ik de 

behandeling blijven volgen. In deze periode zijn Prof. Dr. Punt 

(Medische Oncologie) en Dr. Bonenkamp (Heelkunde) mijn 

gidsen. Dit tandem - waarbij regelmatig van kopman wordt 

gewisseld - is vanaf het begin mijn kompas in de ‘jungle’ van 

de wereld van melanomen en kanker. In 2008 schrijf ik voor de 

Stichting Melanoom mijn eerste ervaringen op met de dendri-

tische cel vaccinatie en kan ik melden dat in mijn huid en bloed 

extra activiteit van dendritische cellen tegen mijn kankercel-

len is gemeten. De Stichting Afweer tegen Kanker neemt dit 

verhaal over op haar website.

Halfjaarlijkse controle

Mijn halfjaarlijkse controles lopen aan het begin bij de afdeling 

Medische Oncologie en Heelkunde qua data nog niet parallel 

aan elkaar. Vandaar dat ik in die periode vier keer per jaar een 

retourrit naar Nijmegen van drie uur maak. Elke keer ben ik ge-

spannen als ik voor controle ga. Zodra ik de parkeergarage van 

het UMC Radboud binnen rijd, is het geluid van het afzuigsys-

teem van de parkeergarage een teken voor mij dat ik in de we-

reld van het academische ziekenhuis terecht ben gekomen. Ik 

zoek mijn weg naar poli Rood. Nadat ik mij digitaal ingecheckt 

heb, mijn afsprakenkaart in het rode bakje heb gedeponeerd, 

neem ik onder het genot van een kopje koffi  e plaats in één 

van de ruime stoelen. Elke keer ben ik weer onder de indruk 

van de rust en vriendelijkheid van het verplegend personeel. 

Prof. Dr. Punt komt mij zelf ophalen. Hij vraagt naar bijzonder-

heden, medicijngebruik, checkt mijn lever, lymfeklieren in de 

liezen en oksels. “Ik ben tevreden”, zegt hij na de inspectie kort 

en bondig. Nu is het de beurt aan de dermatoloog in opleiding 

om mijn huid van top tot teen te screenen. Ook zij ontdekt 

gelukkig geen oneff enheden. 

Na deze korte routinecontrole nemen we weer afscheid van 

elkaar en zegt Prof. Punt in de deuropening nog snel tegen 

mij: “En doe de groeten aan uw vrouw.” “Hij weet het nog 

denk ik bij mezelf.” Nog geen twee jaar geleden zat ik huilend 

aan zijn bureau toen hij mij en mijn vrouw moest vertellen dat 

ik een recidief had, maar dat de situatie niet hopeloos was 

en dat ik kon doorgaan met de therapie. Binnen 10 minuten 

had hij mij toen om. Zijn formeel analytische aanpak, met een 

persoonlijk randje, sprak mij aan. 

Fietsenmaker; een eretitel!

Het tweede deel van mijn halfjaarlijkse onderzoek bestaat uit 

een bezoek aan Dr. Bonenkamp van Heelkunde. Hij inspec-

teert zorgvuldig mijn wond en de lymfeklieren in de oksels en 

de hals. Gekscherend vertel ik aan mijn chirurg-oncoloog dat ik 

hem weleens met een “fi etsenmaker’ vergelijk. “Nu ben ik ook 

al een fi etsenmaker”, lacht hij. “Ja”, zeg ik tegen hem, “maar 

het is wel een eretitel!” Ik vertel hem van de fi etsenmaker 

die vroeger bij ons in de buurtschap woonde. Als een échte 

vakman ‘keurde’ hij, in zijn vette blauwe overall de fi etsen. 

Hij schudde daarbij eerst de fi ets even heen en weer, draaide 

vervolgens aan het stuur en tenslotte trapte hij een keer op 

de rem. Daarna vertelde hij je dan precies wat de conditie van 

de fi ets was. En dat had hij nog goed ook! Aan het einde van 

mijn doktersconsult wordt er bloed bij mij afgenomen voor 

de zogenaamde S-100 biomarker. De S-100(B) marker is een 

tumormarker die stoff en meet die het lichaam maakt als reac-

tie op kanker of die door de kanker zelf gemaakt worden. Een 

waarde boven een bepaald maximum kán een indicatie zijn 

van een mogelijke melanoomuitzaaiing in mijn lichaam. Na drie 

weken koppelt de arts telefonisch de uitslag aan mij terug. Elk 

half jaar herhaalt zich hetzelfde ritueel van de controle. Ik ga 

altijd trouw naar de controles en heb in die 10 jaar nooit één 

controle zelf verzet. Want ik vind mijn gezondheid belangrijk 

en bovendien vind ik dat dat ze in het UMC Nijmegen mij altijd 

netjes en ter zake kundig behandelen.

Schrik

Na verloop van een paar jaar krijg ik een paar keer een vervan-

ger voor Prof. Punt tijdens de melanoomcontrole. Ik word hier 

een beetje onrustig van. Ik krijg niet echt hoogte van de situ-

atie als ik er naar vraag. Enige tijd later krijg ik een brief van 

Prof. Punt, waarin hij meldt dat hij de overstap naar het AMC 

heeft gemaakt. Ik merk dat me dit afscheid meer doet dan ik 

gedacht had. Als dank voor zijn inspanningen voor mij schrijf ik 

hem een bedankbrief. Dr. Bonenkamp neemt de kop over en ik 

ben blij dat er één vertrouwd gezicht blijft. 

Ongeveer een jaar later sta ik op een avond bepakt en bezakt 

klaar om voor 14 dagen voor mijn werk naar Caribisch Neder-

land te gaan als Dr. Bonenkamp belt voor de uitslag van de 

S100. De marker is té hoog, dat betekent het opstarten van 

vervolgonderzoeken voor de organen (foto’s en echo’s). Ik 

schrik me een hoedje en vraag of ik nog wel naar de Caribisch 

Nederland kan vertrekken. ‘Ja hoor, geen enkel probleem!’, is 

het antwoord, ‘er is geen spoed bij en ik zal de afspraken in 

werking zetten’, zegt hij. Het gesprek krijgt een verrassende 

wending als Dr. Bonenkamp vraagt of ik ook naar Saba ga. 

‘Aha’, denk ik, ‘merk ik hier enige herkenning?’ Samen praten 

we terloops over de vliegtuiglandingen op Saba (Saba heeft 

de kortste start- en landingsbaan van de wereld; de common 

joke om aan te geven dat je voor hetere vuren hebt gestaan is: 

‘I’ve survived the landing on Saba’. Het is net of ik door deze 

‘small talk’ over Caribisch Nederland ook zelf weer geland ben 

na de eerste schrik.

Drie weken later krijg ik de onderzoeken en bij binnenkomst 

in de spreekkamer meldt Dr. Bonenkamp dat er geen bijzon-

derheden zijn ontdekt. Maar voor de zekerheid wil hij toch nog 

een keer de S100 laten prikken. Drie weken later zit ik weer 

bij hem in de spreekkamer. De uitslag is goed. Wellicht is in 

het laboratorium iets niet goed gegaan, ‘en daarom moet je 

de S100 bepaling met beleid toepassen’, hoor ik hem tegen 

de arts in opleiding zeggen. ‘En dat kan die’, geef ik de pionier 

van de S100 terug. Dr. Bonenkamp is op dat moment één van 

de weinigen die de S100 toepast. Nu, zoveel jaar later is de 

S100 opgenomen in de richtlijn voor de behandeling van de 

melanoom.

Continuïteit

Onderwijl maak ik kennis met mijn nieuwe medische onco-

loog: Dr. Koornstra. Het is even wennen. Langzaam ontdooit 

het ijs. Hij stelt voor om de casemanager in te zetten bij de 

gecombineerde afspraken met Heelkunde. ‘Ah, iemand die 

meedenkt’, denk ik. 

Dit beeld wordt nog eens bevestigd als bij een volgende huids-

creening tijdens Dr. Koornstra’s spreekuur blijkt dat er een 

klein plekje achter op de schouder zit, waarschijnlijk basaal 

carcinoom. Hij ziet, dat ik dit niet verwacht had, en zegt ter 

geruststelling dat je hier oud mee kunt worden. Afspraken 

met dermatologie worden snel door hem ik werking gezet en 

na een paar weken blijkt de uitslag gunstig te zijn: geen bijzon-

derheden, een goedaardig plekje, waarbij het waarschijnlijk 

gaat om een overblijfsel van een ontsteking. In de vervolgcon-

troles leren Dr. Koornstra en ik elkaar beter leren kennen en 

merk ik dat óók hij zijn uiterste best doet om een goede band 

met mij op te bouwen.

Via Gladiola

In het voorjaar van 2016 merken Dr. Koornstra en Dr. Bonen-

kamp beiden op dat het traject van de dendritische cel vacci-

natie er in het najaar van 2016 voor mij op zit. We kunnen stel-

len dat de experimentele dendritische therapie bij mij gunstig 

is verlopen en een bijdrage heeft geleverd aan het voorkomen 

van het opnieuw opkomen van kankercellen in mijn lichaam. 

Het was een spannende tocht. Toch een tocht zonder veel 

bijverschijnselen. Vanaf het begin was de routekaart helder en 

wist ik waar we op koersten. Met het zicht op de fi nish van de 

‘Via Gladiola’, - waarbij ik in dit geval de gladiolen aan al mijn 

behandelende artsen van het UMC Radboud van de afgelopen 

10 jaar geef- rijst de onvermijdelijke vraag: ‘En hoe nu verder? 

Afsluiten, of toch nog jaarlijkse controles houden?’ In overleg 

met mijn artsen kies ik voor de laatste optie. Enerzijds geeft 

mij dit een veilig gevoel en anderzijds houd ik ook graag een 

lijntje met het UMC Radboud. Want hoewel ik weet dat mijn 

tocht met de experimentele dendritische cel vaccinatie bij 

mijn melanoom succesvol is verlopen weet ik ook dat mela-

noom nog steeds onberekenbare trekken heeft. Dit nieuwe 

avontuur ga ik met een gerust hart tegemoet. De tocht zit 

erop, de aankomst van het nieuwe avontuur is onbekend. 

Maar is dat niet met vele tochten in het leven zo …?

Henk Logtenberg, @@@ woonplaats?



Jaarverslag Stichting Afweer tegen Kanker 
(ATK) 2015

Versterking van het eigen afweersysteem is een veelbelo-

vende behandelmethode van patiënten met kanker. Vac-

cinaties met dendritische cellen kunnen het afweersysteem 

van patiënten met kanker zeer specifi ek versterken. De 

Stichting ATK stelt zich als doel fi nanciële middelen te ver-

werven waarmee meer patiënten binnen het Radboudumc 

met DC-vaccinaties behandeld kunnen worden. Het ATK wil 

grensverleggend onderzoek ondersteunen, waardoor het 

mogelijk is meer soorten kanker met nieuwe vormen van 

DC-vaccinaties te behandelen. Het uiteindelijke doel is om 

in de toekomst met DC-vaccinaties kanker te voorkomen.

De tot nu toe verworven middelen stellen de Stichting ATK in 

staat om jaarlijks projecten te steunen voor een totaal budget 

van maximaal 100.000€. Projecten waarin nieuwe methoden, 

technieken of initiatieven uitgetest zullen worden, hebben 

binnen de stichting ATK voorkeur. 

De projecten kunnen jaarlijks ingediend worden bij de Stich-

ting ATK. De indieningsprocedure bestaat uit twee stappen 

om zo effi  ciënt mogelijk te werken: een vooraanmelding met 

als indieningdatum: uiterlijk 15 december. De vooraanmelding 

bestaat uit de titel, de projectleiders, de samenwerkende 

afdelingen en korte beschrijving van het doel van het project 

(maximaal 5 regels). 

De Wetenschappelijke Adviesraad van de Stichting ATK zal 

dan 2 tot 3 aanvragen selecteren voor een volledige aanvraag. 

De indieningdatum van de volledige aanvraag is 15 februari. 

De onafhankelijke Wetenschappelijke adviesraad (WAR) van 

de Stichting ATK beoordeelt en prioriteert de ingediende 

projecten waarna het bestuur van de stichting ATK een besluit 

neemt over de toediening van de subsidie in haar voorjaars-

vergadering. Het vermogen van de stichting wordt verkregen 

door, o.a.: acties, subsidies en donaties; schenkingen, erfstel-

lingen en legaten; donaties.

De stichting heeft in 2015 aan donaties een totaalbedrag 

van € 64.385,14 mogen ontvangen. Dit bedrag wordt geheel 

ingezet voor onderzoeksprojecten.

In 2015 hebben 3 bestuursvergaderingen plaatsgevonden. In 

de aprilvergadering is, besloten onderstaande projectaanvra-

gen te honoreren met een bedrag van € 50.000,-

Prophylactic vaccination with PD-L1/L2-silenced minor histo-

compatibility antigen loaded DC vaccines to boost graft-ver-

sus-tumor immunity after allogeneic stem cell transplantation 

(Dr. H. Dolstra, Dr. W. Hobo en Dr. M. Schaap)

Natural dendritic cells for immunotherapy of chemo-naive 

metastatic castration-resistant prostate cancer patients (I.J.M. 

de Vries, H Westdorp, J. Witjes en W. Gerritsen)

Dendritische celvaccinatie van uitgezaaid 
melanoom met dendritische cellen uit het 
bloed

In 2010 zijn we gestart met een studie met een nieuw type 

dendritische cel die direct uit het bloed geïsoleerd kan 

worden: de myeloide dendritische cel. Bij eerdere studies 

werd altijd gebruik gemaakt van dendritische cellen die op-

gekweekt waren uit voorlopercellen in het bloed. Sinds een 

aantal jaren is het ook mogelijk van nature voorkomende 

dendritische cellen direct uit het bloed te isoleren. In het 

bloed komen twee typen dendritische cellen voor: plasma-

cytoide dendritische cellen (pDCs) en myeloide dendriti-

sche cellen (mDCs). In deze studie werden patiënten met 

stadium IV melanoom gevaccineerd met van nature in het 

bloed voorkomende mDCs. 

Na bloedafname werden de dendritische cellen direct uit het 

bloed geïsoleerd met behulp van magnetische bolletjes, 

die direct aan de dendritische cellen binden. De geïsoleerde 

cellen werden overnacht gekweekt, om ze nog potenter te 

maken, en beladen met stukjes eiwit die kenmerkend zijn voor 

melanoom. De met tumoreiwitten beladen mDCs werden 

vervolgens door een radioloog direct in een lymfeklier toege-

diend met als doel een specifi eke afweerreactie op te wekken 

tegen deze stukjes melanoom-eiwit. Patiënten kregen drie 

vaccinaties met een tussenpoos van twee weken tussen iedere 

vaccinatie. Na drie vaccinaties werd een huidtest gedaan om 

te bepalen of er een afweerreactie tegen de kankercellen op 

gang is gekomen. Patiënten met stabiele ziekte kwamen na 6 

maanden in aanmerking voor een tweede cyclus van 3 vacci-

naties en een huidtest, gevolgd door een derde cyclus na nog 

eens 6 maanden.  In totaal zijn in deze studie veertien patiën-

ten met stadium IV melanoom gevaccineerd met mDCs. 

Dendritische celvaccinatie ter versterking 
van het anti-tumor eff ect na donor 
stamceltransplantatie

Stamceltransplantatie is een belangrijke behandeling voor 

patiënten met bloed-, beenmerg- en lymfeklierkanker. De 

eff ectiviteit is te danken aan een afweerreactie veroor-

zaakt door afweercellen (T-cellen) van de stamceldonor. 

Deze T-cellen worden geactiveerd door patiëntspecifi eke 

eiwitten op de tumorcellen van de patiënt, met als gevolg 

dat deze tumorcellen worden aangevallen en gedood. Deze 

reactie noemt men het ‘Graft-versus-Tumor’ (GVT) eff ect. 

Helaas bestaat de kans dat een kleine hoeveelheid tumor-

cellen weet te ontsnappen, waardoor er een situatie van 

restziekte ontstaat. Deze niet-volledig opgeruimde tumor-

cellen kunnen opnieuw gaan uitgroeien, met als gevolg het 

terugkeren van de ziekte. 

Wij hebben nu een onderzoeksprotocol opgezet om patiën-

ten na de donor stamceltransplantatie aanvullend te behan-

delen met dendritische celvaccins om de anti-tumor (GVT) 

afweerreactie te versterken. Deze dendritische celvaccins 

worden gekweekt vanuit witte bloedcellen (monocyten) van 

de stamceldonor en beladen met patiëntspecifi eke eiwitten 

die op de tumorcellen voorkomen. Deze belading zal worden 

gedaan met een methode die technisch ‘RNA-electroporatie’ 

genoemd wordt. 

Hiervoor hebben we in een clean room RNA grondstoff en 

gemaakt die coderen voor patiëntspecifi eke eiwitten die op 

de tumorcellen van de patiënt voorkomen. 

Daarnaast hebben we een unieke methode ontwikkeld om de 

dendritische celvaccins nog krachtiger te maken door de af-

weerremmende eiwitten voor de zogenaamde PD-1 receptor 

van het oppervlak te verwijderen. De patiënten worden na de 

stamceltransplantatie drie keer met DC-vaccinatie behandeld 

met tussenperiodes van twee weken. Na de drie vaccinaties 

zal in bloed en beenmerg gemeten worden hoeveel specifi eke 

T-cellen tegen de tumorcellen opgewekt zijn. Het doel van 

deze studie is om donor T-cellen, gericht tegen eiwitten op de 

tumorcellen van de patiënt, optimaal te activeren en op deze 

wijze te voorkomen dat de ziekte terugkomt. 

Inmiddels zijn 3 patiënten gevaccineerd met alleen RNA-bela-

den DC-vaccins. Na de vaccinaties zijn geen ernstige bijwerkin-

gen opgetreden en lieten 2 van de 3 patiënten een verhoging 

van hun specifi eke T-cellen zien in bloed en beenmerg. Nu dit 

veilig is gebleken en de grondstoff en voor het uitschakelen 

van de afweerremmende eiwitten gemaakt zijn, kunnen we de 

volgende patiënten vaccineren met dit verbeterde DC-vaccin.

Dr. Harry Dolstra, immunoloog, Radboudumc

In een aantal patiënten vonden we een duidelijke afweerreac-

tie, zowel in het bloed als in de huidbiopten. Bij deze patiën-

ten waarbij we een specifi eke afweerreactie tegen de tumo-

reiwitten vonden, zagen we ook stabilisatie van de ziekte. Bij 

twee patiënten namen de uitzaaiingen af in grootte en bij een 

van hen verdwenen deze zelfs helemaal, zoals te zien is op de 

foto. Bij deze patiënt is de ziekte na 3 jaar nog steeds afwezig.

Deze resultaten zijn erg hoopgevend. Ze laten zien dat van na-

ture in het bloed voorkomende dendritische cellen sterke af-

weerreacties tegen tumorcellen kunnen opwekken en dat de 

afweercellen ervoor kunnen zorgen dat uitzaaiingen afnemen 

in grootte of zelfs volledig verdwijnen. In een vervolgstudie in 

patiënten met stadium III melanoom onderzoeken we momen-

teel of vaccinatie met de combinatie van verschillende types 

van nature voorkomende dendritische cellen, pDCs en mDCs, 

tot nog sterkere en langduriger afweerreacties kan leiden.

Gerty Schreibelt, immunoloog, Radboudumc

Patiënten met afweerreactie (zwarte lijn, 3 patiënten) hebben 

een langere stabiele ziekteperiode en overleven langer dan 

patiënten zonder afweerreactie (grijze lijn, 11 patiënten). 

Gepubliceerd in Clinical Cancer Research 2015.

 

Doorsnede van de romp ter hoogte van hart en longen. Op de 

linkerfoto, die genomen is voor aanvang van de DC therapie, 

is een uitzaaiing te zien bij de pijl. Na de eerste cyclus van drie 

vaccinaties (middelste foto) is deze tumor verdwenen. Op de 

rechterfoto, genomen na drie cycli van drie DC vaccinaties, is 

de tumor nog steeds afwezig.

Gepubliceerd in Clinical Cancer Research 2015.

Voor DC Vaccinatie Na 3 DC Vaccinatie Na 9 DC Vaccinatie



DC vaccinaties na stamceltransplantatie voor 
de behandeling van agressieve 
lymfeklierkanker

Begin september 2012 verrek ik een spiertje in mijn zij met 

een potje golfen op de computer.

Een paar weken later heb ik een familie-uitje, tijdens een 

ritje in de botsauto’s krijg ik een fl inke tik, waardoor ik 

nog meer last heb van mijn zij. Omdat ik met het werk en 

sporten hier goed last van heb, besluit ik om toch naar de 

huisarts te gaan. De huisarts hoort het aan en zegt dat ik 

rustig aan moet doen en een paar paracetamol kan nemen 

tegen de pijn. Voor de zekerheid stuurt hij me wel door 

naar het ziekenhuis om een echo te laten maken.

Tijdens het maken van de echo wordt er een arts bij geroepen 

en mij wordt duidelijk gemaakt dat ik contact op moet nemen 

met mijn huisarts, omdat ze nog meer onderzoeken willen 

uitvoeren. Op dat moment heb ik nog niet in de gaten dat dit 

mijn wereld op de kop gaat zetten…

Binnen een uur word ik gebeld door mijn huisarts, maar het 

gesprek is nu meer van: “Heb je pijn? Ben je alleen? Kan je 

hierheen komen of moeten we bij jou langskomen”. Onder-

weg begin ik me toch wel af te vragen wat er aan de hand is. 

Bij de huisarts krijg ik dan te horen dat ik Lymfeklierkanker 

heb. Het is zo onrealistisch dat ik in eerste instantie denk dat 

hij een grapje maakt. Het kwartje valt later, ik zit dan in de 

auto en ben onderweg naar mijn ouders. Ik heb kanker. Als je 

aan kanker denkt, dan denk je aan de dood. Mijn tante is nog 

geen jaar geleden overleden aan deze rotziekte. Met tranen in 

de ogen ben ik maar eerst naar huis gereden om het allemaal 

op een rijtje te zetten. Hoe vertel je zo iets aan je ouders en je 

omgeving?

Vanaf dat moment kom je in de spreekwoordelijke molen. 

Ik krijg een aantal gesprekken en diverse onderzoeken. Als 

eerste is van belang dat ze te weten komen wat voor soort 

lymfeklierkanker het is, dit om te kijken welke behandeling het 

beste is. Begin oktober krijg ik te horen dat ik een Folliculair 

Lymfoom heb: een Non-Hodgkinlymfoom. Dit is iets wat vaker 

bij oudere mensen voorkomt. Doelstelling was om het lym-

foom in een remisestand (ruststand) te krijgen, dit betekende 

ook dat ik niet zou genezen van deze ziekte.

Afgesproken wordt om eerst te starten met een lichtere kuur, 

vol goede moet begin ik hieraan. Helaas gaat het niet zoals het 

eigenlijk zou moeten gaan. Ik krijg een allergische reactie op 

de rituximab. Hierdoor neemt het infuus meer tijd in beslag. 

I.p.v. 2 uur deed ik er 9 tot 10 uur over. Als ik dan na 3 kuren te 

horen krijg dat deze niet is aangeslagen, gaan we over op 

een andere “lichte” kuur. Ook deze krijg ik 3 keer. Het is dan 

rond kerstmis en ik kan wel wat goed nieuws gebruiken, maar 

helaas. Het eff ect was minimaal, als dan na een punctie blijkt 

dat de kanker in mijn onderbuik agressiever is geworden dan 

wordt het allemaal wel heel spannend en begin je er aan te 

twijfelen of je het wel gaat redden. Een heel moeilijke periode 

voor mij en de mensen om mij heen.

Dan word er besloten om over te gaan op de “zware” kuur en 

komt ook voor het eerst de stamceltransplantatie in beeld. 

Omdat de ziekte in mijn onderbuik agressiever was geworden. 

moest ik, als de kuur aansloeg, stamceltransplantatie onder-

gaan, anders was de kans heel groot dat ik het snel terug zou 

krijgen. Op dat moment wordt ook duidelijk dat deze “zware” 

kuur het wel moet gaan doen. Daar staat tegenover, dat als 

alles zijn goed gaat, ik van deze ziekte kan genezen. Dit is toch 

wel iets anders dan de eerste prognose.

Alles komt weer in een stroomversnelling; er wordt gezocht 

naar een donor in de familie. Mijn broertje wordt getest 

maar helaas. Ondertussen wordt er ook naar een anonieme, 

niet-verwante donor gezocht. Als ik dan op “goede” vrijdag te 

horen krijg dat de kuur aanslaat, dan kan mijn dag niet meer 

stuk. Ik krijg nog diversen onderzoeken, een soort nulmeting 

en informatiedag over de transplantatie. 

Om wat tijd te rekken krijg ik nog één extra kuur. In die 

periode krijg ik ook te horen dat ze een goede match hebben 

gevonden. Als ik dan ‘s maandags op controle moet komen, 

krijg ik te horen dat ik een week later ga beginnen met de 

stamceltransplantatie; opnieuw een zware periode waar ik 

toch wel tegen op kijk. Achter af gezien viel de eerste week 

mee, ik had al diversen kuren gehad, maar in tegenstelling tot 

veel patiënten werd ik hier niet zo ziek van. Gelukkig, het mag 

ook wel een keertje mee zitten. Op 18 juni 2013 is het grote 

moment, ik krijg dan voor de eerste keer de donor-stamcellen.

Vier dagen later op 22 juni vier ik mijn verjaardag, dit is ook 

toevallig de laatste dag dat ik me goed voel. De dagen er na 

waren erg zwaar en vermoeiend, snap nu ook waarom er een 

stoel onder de douche stond. Maar of het komt omdat ik mijn 

hele leven al fanatiek voetbal geen idee, maar het herstel 

van mijn lichaam ging zeer goed. Zo goed, dat ik al een dag 

of 2 eerder klaar was. Thuis is dan een periode van bijkomen 

en herstellen, gelukkig kon mijn moeder me elke dag verzor-

gen. De controles zijn dan om de 3 weken en op één controle 

wordt mij verteld dat ik mee kan doen aan een studie met 

dendritische cellen. Deze cellen moesten ervoor zorgen 

dat mochten er nog restjes zijn dan zouden deze cellen dat 

opruimen. Het voelde ook niet echt als een studie, maar meer 

als een aanvulling op mijn behandeling. Het enige waar ik een 

beetje tegen op zag waren de beenmergpuncties. 

Maar goed, na alles wat je hebt mee gemaakt, dan kan dit er 

ook wel bij.

Na de laatste punctie wordt duidelijk dat de cellen zijn ding 

doen en dat deze in het beenmerg zitten. Nu bijna 3 jaar later, 

heb ik de fysio achter de rug. Heb alle kinderprikken/vaccina-

ties weer gehad en ben weer vol aan het werk. Ben weer druk 

aan het voetballen en geniet ik van alle momenten. 

Ik realiseer me goed dat ik veel geluk heb gehad en wat de 

toekomst brengt, dat weet niemand.

Daarom is het ook van belang dat er onderzoek gedaan blijft 

worden.

Dimitri Gerrits, patiënt 

Innovatie in de bereiding van dendritische 
cellen: de CliniMACS Prodigy
 

Continu verbeteren is een must! De afdeling Tumor Im-

munologie van het Radboudumc   doet daar volop aan mee. 

Zo heeft het bedrijf Miltenyi Biotec GmbH de CliniMACS 

Prodigy bedacht en ontworpen. De CliniMACS Prodigy, een 

apparaat waarin volautomatisch celproducten verwerkt 

kunnen worden in een gesloten systeem, wordt pas echt 

een innovatie, als deze succesvol toegepast wordt in de 

praktijk. 

Toepassing in de praktijk

Het klinkt heel eenvoudig. Je schaft de CliniMACS Prodigy aan, 

laat het apparaat installeren, vraagt een korte instructie over 

de werking van het apparaat en gaat ermee aan de slag. Maar 

deze klus is echter een stuk lastiger omdat het een (nieuw) 

medisch apparaat betreft dat vooralsnog niet is gebruikt voor 

toepassing in experimentele celtherapie. In de praktijk komt 

het erop neer dat wij de volgende twee vragen gedetailleerd 

moeten kunnen beantwoorden, voordat wij witte bloedcel-

producten van patiënten met kanker mogen gebruiken om 

dendritische celvaccins te bereiden, die uiteindelijk ook aan de 

patiënten mogen worden toegediend.  

Kan de CliniMACS Prodigy binnen onze toepassing ook echt 

wat de CliniMACS Prodigy volgens de fabrikant moet kunnen?

Kunnen wij als gebruikers met de CliniMACS Prodigy herhaal-

delijk dendritische celproducten maken die voldoen aan de 

kwaliteitseisen, zoals vastgelegd in het onderzoeksdossier dat 

goedgekeurd is door de CCMO (Centrale Commissie Mensge-

bonden Onderzoek)?

Door onze krachten te bundelen is het ons gelukt om beide 

vragen gedetailleerd te beantwoorden door het uitvoeren van 

drie testsessies, waarin we met witte bloedcelproducten van 

gezonde vrijwilligers hebben aangetoond dat herhaaldelijk 

dendritische celvaccins bereid kunnen worden met behulp 

van de CliniMACS Prodigy die voldoen aan alle kwaliteitseisen. 

De voordelen van het gebruik van de CliniMACS Prodigy zijn 

dat dendritische celvaccins binnen maximaal 4 dagen volledig 

bereid kunnen worden, dat het grootste deel van de bereiding 

in een gesloten systeem en volautomatisch plaats vindt en dat 

het minder arbeidsintensief is.



Wat kunt u doen voor de stichting Afweer 
Tegen Kanker?

Ook u kunt een bijdrage leveren aan de strijd tegen kanker, 

door simpelweg een donatie te doen. Klein of groot, elke gift 

is zeer welkom. Wellicht heeft u een idee om geld in te zame-

len, bijvoorbeeld door een sponsorloop. Velen zijn u al 

voorgegaan en misschien kunt ook u anderen inspireren te 

helpen in de strijd tegen kanker. Voor vragen of suggesties 

kunt u contact opnemen met: info@afweertegenkanker.nl of 

doneer direct op www.afweertegenkanker.nl/doneren.

Het IBAN-nummer van de stichting Afweer Tegen Kanker is 

NL35RABO0137833806, BIC: RABONL2U te Nijmegen.
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Colofon

CliniMACS Prodigy

Maar u zult zich nu ongetwijfeld afvragen: “Wat is de Clini-

MACS Prodigy eigenlijk?”. Dat zal ik u uitleggen. Een steriele 

wegwerpset met een aantal slangetjes wordt aangesloten op 

de CliniMACS Prodigy via allerlei kleppen, sensoren en een 

pomp. Vervolgens wordt de zak met het witte bloedcelpro-

duct van de patiënt aangesloten op de wegwerpset en wordt 

het bloedcelproduct de set ingepompt (zie foto). Daarna wor-

den de cellen in een centrifugekamer verzameld en wordt 

het volume gereduceerd. Unieke magnetische bolletjes wor-

den toegevoegd aan de bloedcellen, die direct binden aan 

de dendritische cellen.  Alle magnetische bolletjes die niet ge-

bonden zijn aan cellen worden weggewassen en het celpro-

duct wordt vervolgens over een kolom getransporteerd die 

in een sterk magnetisch veld hangt. Op deze kolom worden 

de cellen van elkaar gescheiden; alle dendritische cellen met 

een magnetisch bolletje blijven ‘hangen’ in de kolom en alle 

andere cellen verplaatsen zich door de kolom en worden 

vervolgens opgevangen in een lege zak. Als het magnetische 

veld uitgeschakeld wordt, laten de dendritische cellen met 

een magnetisch bolletje ‘los’ van de kolom, verplaatsen ze 

zich door de kolom en worden uiteindelijk opgevangen in een 

andere lege zak. Deze dendritische cellen worden vervolgens 

gekweekt, in de kweekkamer van de CliniMACS Prodigy of 

in kweekplaten in een broedstoof, zodat ze ‘getraind’ raken 

om tumorcellen te herkennen. Na het toedienen van het 

dendritische celvaccin aan de patiënt, zullen deze getrainde 

dendritische cellen in de lymfeklier ‘killer T-cellen’ activeren 

die de tumor gaan aanvallen en vernietigen.

Succesvol?

Heeft de afdeling Tumor Immunologie de CliniMACS Prodigy 

nu succesvol geïmplementeerd in de praktijk? Deze vraag kan 

ik vol overtuiging met “ja” beantwoorden. Op 6 november 

2015 zijn namelijk de eerste twee patiënten, één patiënt met 

melanoom en één patiënt met prostaatkanker, gevaccineerd 

met dendritische cellen die bereid zijn met behulp van de 

CliniMACS Prodigy. Op dit moment zijn 14 patiënten met me-

lanoom en 4 patiënten met prostaatkanker behandeld met 

dendritische cellen die bereid zijn met de CliniMACS Prodigy. 

Wat ons betreft mogen nog vele patiënten volgen en we ho-

pen dat we met onze dendritische celtherapie in de toekomst 

veel patiënten met kanker kunnen behandelen.
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