
“De strijd tegen kanker loont”

Vrienden van de stichting Afweer Tegen Kanker,

Met trots presenteren we u de nieuwe nieuwsbrief van de Stichting Afweer Tegen Kanker, waarin 

we de voortgang laten zien van het werk dat mede ondersteund wordt door de Stichting Afweer 

Tegen Kanker. De stichting draagt al sinds jaren bij aan de behandeling van kanker met behulp 

van  lichaamseigen cellen. Het doel van het inbrengen van deze lichaamseigen cellen is om de 

 afweerresponse tegen kanker aan te zetten, zodat kankercellen opgeruimd worden. 

In onze vorige nieuwsbrief hebben we u geïnformeerd over het gebruik van dendritische cellen direct 

geïsoleerd uit het bloed. De veelbelovende resultaten van twee kleine studies (elk 15 patiënten) was 

de basis voor een grote studie waarin patiënten in meerdere centra mee konden doen. Het is ons 

gelukt om de middelen, mede door een bijdrage van de Stichting Afweer Tegen Kanker, bij elkaar te 

krijgen om deze studie uit te voeren! Over de voortgang van deze grote studie (doel 210  patiënten), 

genaamd MIND-DC, berichten we u in deze nieuwsbrief. Daarnaast kunt u weer verslagen lezen over 

de voortgang van lopend onderzoek en de nieuwe plannen.

Ik wens u veel leesplezier,

Prof. Dr I. Jolanda M. De Vries, afdeling Tumorimmunologie
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Jaarverslag Stichting Afweer tegen Kanker (ATK) 2018

Immunotherapie heeft bij vele vormen van kanker tot opzienbare resultaten geleid. Versterking van het afweersysteem 

van patiënt zelf is een veelbelovende behandelmethode van patiënten met kanker. Vaccinaties met dendritische cellen 

kunnen het afweersysteem van patiënten met kanker zeer specifi ek versterken zonder veel bijwerkingen of complicaties.

De Stichting ATK stelt zich als doel fi nanciële middelen te verwerven waarmee patiënten binnen het Radboudumc met nieuwe 

vormen van DC-vaccinaties behandeld kunnen worden. Het ATK ondersteunt grens verleggend onderzoek, 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.

Het vermogen van de stichting wordt verkregen door, o.a.:

• acties, subsidies, donaties en schenkingen

• erfstellingen en legaten; donaties 

De tot nu toe verworven middelen stellen de stichting ATK in staat om specifi eke projecten te steunen. Op het ogenblik worden 

de meeste middelen aangewend voor de MIND-DC studie. De inclusie van nieuwe patiënten is in 2018 afgerond met totaal 150 

patiënten. De studie zal nog 2 jaar doorlopen om de behandeling af te ronden en te evalueren. Vanwege de hoge toegezegde 

jaarlijkse subsidie (ongeveer €175.000 per jaar) is in 2018 geen reguliere subsidieronde georganiseerd.

De stichting heeft het afgelopen jaar aan donaties een totaalbedrag van € 50.000 mogen ontvangen, inclusief €27.607 

opgebracht door de Tour de Dolomites en gelieerde activiteiten. Dit bedrag wordt geheel ingezet voor een specifi ek 

onderzoeksproject gerelateerd aan de MIND studie: “Unravelling the immune landscape of melanoma”. Het “Justgiving-project” 

van Aromatherapie loopt steeds door en heeft in 2018 €21.000 naar onze stichting kunnen overmaken. Daarnaast heeft een 

aantal families van patiënten via persoonlijke acties gedoneerd aan onze Stichting.

In 2018 hebben 2 bestuursvergaderingen plaatsgevonden. Onze website is ingrijpend vernieuwd en een volledige Engelse 

versie is toegevoegd.

Patiënten met bloedcelkanker krijgen standaard een 

chemokuur en/of radiotherapie. Dit is voor een deel van de 

patiënten afdoende, maar anderen krijgen – mits ze goed 

reageren op de standaardbehandeling – ter aanvulling een 

donorstamceltransplantatie. 

De donor kan een familielid zijn, maar in twee derde 

van de gevallen moet een beroep worden gedaan op de 

internationale stamceldonorbank. De patiënt krijgt de 

geoogste stamcellen toegediend via een infuus. In het lichaam 

vermenigvuldigen deze zich en rijpen uit tot verschillende 

soorten bloedcellen, inclusief de afweercellen van de donor. 

Deze afweercellen vallen de resterende kankercellen aan, 

die overgebleven zijn na de eerdere therapie. Hoewel deze 

behandeling eff ectief is – ongeveer de helft van de patiënten 

geneest – bestaat nog steeds een risico dat kankercellen 

op moeilijk bereikbare plekken in het lichaam achterblijven. 

Om ook die de kop in te drukken, hebben wij een vaccin 

ontwikkeld met dendritische cellen als aanvulling op een 

stamceltransplantatie. Door monocyten uit het bloed van de 

stamceldonor te winnen, die op te kweken tot dendritische 

cellen en te voorzien van een stukje tumoreiwit van de 

patiënt, kunnen deze dendritische cellen de donor T-cellen, 

aanwezig in de getransplanteerde patiënt, activeren en 

instrueren om gericht de tumor te bestrijden. Met subsidies 

vanuit het ZonMw-Programma Translationeel onderzoek, 

KWF Kankerbestrijding en ATK-stichting hebben wij sterk 

verbeterde dendritische celvaccins gemaakt. 

Cruciaal in onze innovatieve benadering is dat het eiwit PD-L1 

met moleculaire schaartjes uit de dendritische cel weggeknipt 

wordt. Dit voorkomt dat tijdens activatie van de donor T-cellen 

het receptoreiwit PD-1 wordt getriggerd. Dit PD-1 eiwit werkt 

namelijk als een rem van de T-celreactie wanneer PD-L1 op 

Dendritische celvaccinatie na donorstamceltransplantatie
Harry Dolstra, Willemijn Hobo, Anniek van der Waart en Michel Schaap



Aromatherapy Associates 

In onze vorige Nieuwsbrief hebben we stil gestaan bij Geraldine Howard en haar bijzondere erfenis in de vorm het Just Giving-

project. Deze actie blijft zeer actief tot op de dag van vandaag, zie website voor details. Ook in 2018 mochten wij €21.000 

ontvangen. Wij zijn de medewerkers van Aromatherapy Associates zeer erkentelijk voor hun niet afl atende inzet en steun voor 

onze Stichting.

Weekend van de wetenschap

Op zaterdag 6 oktober 2018 vond ‘Radboud Invites’ plaats, 

een wetenschapsfestival tijdens het Weekend van de 

Wetenschap. De  researchtoren van het Radboud Institute 

for Molecular Life Sciences (RIMLS) opende deze dag ook 

haar deuren voor belangstellenden.

Bij RIMLS ging de mens onder de loep! Hier kon je voor 

het eerst kennismaken met alle facetten van moleculaire 

onderzoek. Je kon proefjes doen in het lab, minicolleges van 

wetenschappers volgen, een rondleiding backstage krijgen of 

deelnemen aan workshops. Voor alle leeftijden vanaf 4 jaar 

was er wat te beleven.

Op de afdeling Tumorimmunologie lieten we op een 

interactieve manier verschillende aspecten van het onderzoek 

naar immuuntherapie tegen kanker zien. Voor de jongste 

gasten was en een ballenbak waar ze als immuuncel op zoek 

moesten naar de kankercel.

Het was een zeer geslaagde dag waar ruim 2000 mensen op 

afkwamen.

de dendritische cel daartoe een signaal afgeeft. Door het 

wegknippen worden de T-cellen nog sterker geactiveerd, 

waarna ze zich sterker kunnen vermeerderen en op zoek gaan 

naar de tumorcellen. 

In een eerste explorerende klinische studie hebben wij tot nu 

toe negen patiënten na de donorstamceltransplantatie met 

dit ontwikkelde vaccin driemaal gevaccineerd met telkens een 

periode van twee weken daartussen. Het gaat om vaccinatie 

uit voorzorg. De patiënten waren op dat moment ziektevrij. 

We zien dat het vaccin veilig en niet toxisch is, en in alle 

gevaccineerde patiënten een T-cel-verhoging laat zien. Nu 

we gezien hebben dat dit veilig is, zijn we bezig een nieuwe 

klinische studie op te zetten door ons dendritisch celvaccin te 

combineren met vooraf opgekweekte tumor-reactieve donor 

T-cellen om de afweerreactie nog sterker te verhogen. Deze 

studie gaan we uitvoeren in een nieuwe groep patiënten die 

we langdurig gaan vervolgen. 

De grote vraag is natuurlijk of deze immunotherapie 

behandeling klinisch eff ectief is na stamceltransplantatie. Dat 

zal dan in een grote vervolgstudie onderzocht gaan worden.



Immuuntherapie

Immuuntherapie is een overkoepelende term voor 

behandelingen die het afweersysteem (immuunsysteem) 

stimuleren om kankercellen op te ruimen. Voorbeelden 

zijn immune checkpoint inhibitors en dendritische 

celvaccinatie. Immune checkpoint inhibitors zijn 

medicijnen die immune checkpoints remmen (ofwel in 

algemeen Nederlands: afweercontroleposten opruimen). 

Immune checkpoints zijn moleculen op cellen die de 

immuunreactie onderdrukken en zijn hierdoor een rem 

op het immuunsysteem. Immune checkpoint inhibitors 

halen deze rem weg, waardoor het immuunsysteem 

actief wordt. Nivolumab en pembrolizumab zijn beide 

immune checkpoint inhibitors gericht tegen het 

onderdrukkende molecuul PD-1. Beide PD-1 remmers 

hebben goed eff ect bij een uitgezaaid melanoom 

bewezen. Het nadeel van immune checkpoint inhibitors 

is dat ook normale lichaamscellen kunnen worden 

aangevallen waardoor ontstekingsachtige bijwerkingen 

kunnen ontstaan, bijvoorbeeld darm- of leverontsteking. 

Hoewel deze bijwerkingen heel ernstig kunnen zijn, zijn 

ze over het algemeen goed behandelbaar. Dendritische 

celvaccinatie is ook een vorm van immuuntherapie. Deze 

gaat echter gepaard met slechts milde bijwerkingen. Dat 

komt waarschijnlijk doordat bij deze behandeling het 

immuunsysteem heel gericht gestimuleerd wordt om 

tumorcellen aan te vallen. Dit is een groot voordeel van 

deze vorm van immuuntherapie.

Dendritische celvaccinatie in het basispakket

De Minister van Volksgezondheid en Milieu vindt het 

belangrijk dat beloftevolle experimentele therapieën 

binnen niet-commerciële onderzoeksinstellingen kunnen 

worden onderzocht. Om dit te kunnen uitvoeren is 

fi nanciële ondersteuning nodig. De minister kan dit 

mogelijk maken door een experimenteel middel onder 

voorwaardelijke toelating in het basispakket op te 

nemen. In 2016 is dendritische celvaccinatie onder 

voorwaardelijke toelating in het basispakket gekomen 

en sindsdien wordt behandeling in studieverband door 

de zorgverzekeraars vergoed. Met deze fi nanciering 

onderzoeken we het eff ect van dendritische celvaccinatie 

als adjuvante behandeling na operatieve verwijdering van 

de lymfeklieruitzaaiingen van het stadium III melanoom. 

Patiënten konden sinds eind 2016 deelnemen aan deze 

grote klinische studie in het Radboudumc of de Isala 

klinieken. In totaal werden ongeveer 150 patiënten 

verdeeld in twee groepen waarbij de ene groep (67%) 

het vaccin kreeg en de andere groep (33%) een placebo. 

Bij de laatste groep werd dus de behandeling die op 

dat moment standaard was - controles op eventuele 

terugkeer van melanoom - uitgevoerd. Door het gebruik 

van een placebo kan een verschil tussen de beide 

groepen die verder hetzelfde worden behandeld, worden 

toegeschreven aan de vaccinatie.

Goedkeuring van adjuvante behandelingen

Wereldwijd wordt onderzoek gedaan naar adjuvante 

behandeling van het stadium III melanoom. Recent is 

aangetoond dat zowel nivolumab als pembrolizumab de 

kans op terugkeer van deze ziekte na een jaar verkleinen. 

Op basis van deze zeer hoopgevende resultaten na een 

jaar behandeling is eind 2018 in Nederland besloten om 

adjuvante behandeling met nivolumab of pembrolizumab 

voorlopig goed te keuren voor patiënten met een 

stadium III melanoom, mits ze recent (<3 maanden) een 

lymfeklieroperatie hebben ondergaan. Wanneer bekend 

is of de middelen ook de levensverwachting beïnvloeden, 

wordt beoordeeld of de goedkeuring voortgezet wordt. 

Een melanoom met een verandering (mutatie) in het 

BRAF-gen kan naast immuuntherapie ook met gerichte 

medicijnen worden behandeld. Een mutatie in het BRAF-

gen leidt tot productie van een overmatig actief BRAF-

eiwit. Dit eiwit is betrokken bij de celdeling en de mutatie 

leidt tot overmatige celdeling. Dit kan geremd worden 

met specifi eke remmers (BRAF in combinatie met MEK-

Voortgang MIND-DC studie

In een grote klinische studie onderzoeken we momenteel aanvullende (adjuvante) behandeling met dendritische 

celvaccinatie bij het stadium III melanoom. Stadium III melanoom is een melanoom dat zich heeft uitgezaaid naar 

de regionale lymfeklieren, maar niet naar de organen. De behandeling bestaat uit het operatief verwijderen van 

de lymfeklieruitzaaiingen omdat dit kans op genezing geeft. De kans dat het melanoom terugkeert is helaas 

reëel. Dit komt doordat op het moment van operatie melanoomcellen in het lichaam kunnen achterblijven. Deze 

cellen zijn op dat moment niet zichtbaar op een scan en geven geen symptomen, maar kunnen op termijn wel 

uitgroeien tot een uitzaaiing. Er is daarom veel onderzoek gedaan naar eff ectieve adjuvante behandelingen die 

de achtergebleven melanoomcellen vernietigen en daardoor het risico op uitzaaiingen na de operatie verkleint. 

In het Radboudumc in Nijmegen en de Isala klinieken in Zwolle wordt de adjuvante behandeling met dendritische 

celvaccinatie onderzocht in een grote klinische studie. Begin 2021 verwachten we de eerste resultaten. 



Waarom heb je ervoor gekozen Geneeskunde te gaan 

studeren? 

Aanvankelijk ben ik gestart met de opleiding Medische 

Biologie; een brede onderzoeksgerichte biomedische 

basisopleiding, waarin de basis van alle facetten van het 

leven de revue passeren. Alhoewel ik het een inhoudelijk erg 

interessant vakgebied vind, merkte ik dat ik de vertaling van 

het onderzoek naar een klinische praktijk in het ziekenhuis 

miste. Na het voltooien van mijn bachelor (3-jarige opleiding), 

ben ik hierop gestart met een masteropleiding Geneeskunde. 

Directe betrokkenheid in de patiëntenzorg met de 

mogelijkheid om onderzoek een betekenis voor de praktijk te 

geven, spreekt mij erg aan. 

Wilde je altijd al dokter worden? 

Aangezien er veel interessante opleidingen en vakgebieden 

bestaan, heb ik er lange tijd over nagedacht wat ik wilde 

gaan studeren. Een beroep als arts zat altijd al bij deze 

interesses. Inmiddels kan ik positief terugkijken op eerdere 

verwachtingen en ben ik blij dat ik momenteel als arts-

onderzoeker werkzaamheden uit kan voeren. 

Hoe ben je terecht gekomen bij de afdeling Tumor 

Immunologie en hun werk met dendritische cel vaccinaties? 

Reeds tijdens mijn bachelor Medische Biologie ben ik in 

aanraking gekomen met de werkzaamheden op de afdeling 

Tumorimmunologie met betrekking tot DC vaccinaties. Naast 

de opleiding volgde ik een extra studieprogramma, waarin de 

mogelijkheid werd geboden om een klein eigen onderzoek 

te doen. De complexiteit van het immuunsysteem en de 

interactie met kwaadaardige cellen wekten mijn interesse. 

Onder begeleiding van prof. dr. J. de Vries en dr. E. Aarntzen 

heb ik veel geleerd over tumorimmunologie en zo mijn eerste 

stappen in dit veld gezet. Aan het eind van de opleiding 

Geneeskunde ben ik voor een onderzoeksstage opnieuw via 

de afdeling Medische Oncologie op de Tumorimmunologie 

terecht gekomen. Na een wederom leerzame stage en 

het voltooien van de opleiding ben ik gestart met een 

promotieonderzoek. 

Aan welke onderzoeken en studies op de afdeling 

Tumorimmunologie werk je zelf? 

Als arts-onderzoeker ben ik enerzijds werkzaam in de 

begeleiding van patiënten met prostaatkanker en melanoom, 

die worden behandeld met dendritische cel vaccinaties 

in studieverband. Anderzijds doe ik meer translationeel 

onderzoek met behulp van computermodellen. Hier kijken we 

naar interacties tussen tumoren en het immuunsysteem en 

Wat beweegt een junior onderzoeker van Afweer tegen Kanker?

remmers). Ook deze behandeling wordt sinds eind 2018 als 

adjuvante behandeling bij het stadium III melanoom gegeven. 

Voortgang MIND-DC studie

Sinds het beschikbaar komen van adjuvante behandeling met 

nivolumab, pembrolizumab of BRAF/MEK- remmers wordt 

deze behandeling aan patiënten aangeboden. De inclusie in 

de MIND-DC ligt hierdoor stil en we kunnen daardoor niet de 

beoogde 210 patiënten behandelen. Voor de patiënten die 

al deelnemen aan het onderzoek, zal dit worden voortgezet 

zoals eerder afgesproken om zoveel mogelijk gegevens 

te verzamelen. Het gevolg is dat de vraag of dendritische 

celvaccinatie de kans op terugkeer van melanoom verkleint 

pas in 2021 beantwoord kan worden, later dan oorspronkelijk 

gepland.

Wil je vertellen wie je bent?

Mijn naam is Jeroen Creemers en ik ben werkzaam als 

arts-onderzoeker in een promotietraject op de afdeling 

Tumorimmunologie in het Radboudumc. Hier begeleid 

ik patiënten die worden behandeld met DC vaccinaties 

in studieverband, doe ik onderzoek met behulp van 

computermodellen naar de vraag hoe je een studieopzet 

kunt verbeteren en ben ik betrokken bij het opzetten van een 

nieuwe studie. 



Onderzoekers van het Tumor Immunologisch Laboratorium 

van het Radboudumc houden zich bezig met onderzoek 

naar de behandeling van kanker m.b.v. dendritische 

celtherapie (zie fi guur 1). Sommige patiënten lijken baat 

te hebben bij deze experimentele behandeling, andere 

patiënten helaas niet. Het zou fantastisch zijn als we 

voorafgaand aan de therapie patiënten zouden kunnen 

selecteren die de grootste kans hebben op eff ect van deze 

behandeling. 

De afgelopen 3 jaar heeft onze afdeling geïnvesteerd in het 

zoeken naar mogelijkheden om patiënten te identifi ceren 

die baat zullen hebben bij immuuntherapie. Dit gebeurt 

bijvoorbeeld middels de Vectra, een nieuwe digitale 

geautomatiseerde microscopietechniek, die het mogelijk 

maakt het aantal en de locatie van T-cellen in en rond de 

tumor heel precies te bepalen. Eerder hebben we in een 

groep melanoompatiënten met uitzaaiingen in de organen 

(stadium IV melanoom) aangetoond dat de verhouding tussen 

Het in beeld brengen van de afweer in het melanoom
(om eff ect op therapie te kunnen voorspellen)

proberen we met behulp van deze modellen meer inzicht te 

krijgen in het verbeteren van de opzet van klinische studies. 

Waarom heb je specifi ek gekozen voor deze projecten en 

bijbehorende onderzoeksvragen?

De vertaalslag van basaal onderzoek naar betekenisvolle 

resultaten voor patiënten is een complex proces, waarbij 

er veel onderzoeksuitkomsten worden geproduceerd. 

Met alle recente ontwikkelingen is een van de uitdagingen 

in de geneeskunde het werken met grote hoeveelheden 

onderzoeksgegevens (ook wel ‘big data’). Voor 

toekomstgerichte artsen leek het mij belangrijk om te leren 

werken met deze grote hoeveelheid gegevens, vandaar 

dat ik een onderzoekstraject na heb gestreefd, waarbij ik in 

aanraking kom en leer werken met ‘big data’. Als arts betekent 

dit, dat je uit je ‘comfort-zone’ moet stappen om aanvullende 

vaardigheden aan te leren. Spannend, maar ook zeker de 

moeite waard!

Wat heb je persoonlijk geleerd van het doen van onderzoek?

Naast het aanleren van nieuwe technieken in het lab of 

‘computer-gerelateerde’ technieken (o.a. programmeren) 

leer je tijdens het doen van onderzoek om door een ‘kritische 

bril’ te kijken naar wetenschappelijke bevindingen. Een 

nieuwsgierige houding samen met een kritische blik en 

het vermogen om goed te kunnen communiceren, zowel 

binnen het onderzoeksteam als daarbuiten, zijn essentiële 

vaardigheden om bij te kunnen dragen aan de vertaalslag van 

basale bevindingen naar betere zorg. 

Geeft dit werk je voldoening en hoe komt dat denk je? 

Uiteraard! De samenwerking binnen een onderzoeksteam, 

ervaringen delen en van elkaar nieuwe kennis/vaardigheden 

leren ervaar ik als positief en geven voldoening. Natuurlijk 

bots je bij het doen van onderzoek tegen obstakels aan, 

maar na even puzzelen zijn er meestal genoeg creatieve 

oplossingen!

Welke persoonlijke ambities heb je?

In de toekomst zou ik graag oncologische patiëntenzorg 

(blijven) combineren met het doen van onderzoek. Op deze 

manier blijf je up-to-date wat betreft recente ontwikkelingen, 

nieuwsgierig naar verdere verbetering en kun je de meest 

recente stand van zaken direct meewegen in adviezen voor 

optimale patiëntenzorg. 

Hoe is je balans tussen werk en privé? 

Goed hoor! Zolang je het werk doet wat je leuk en interessant 

vindt, en hiernaast nog tijd over hebt om zo nu en dan te 

ontspannen, dan zit de balans werk-privé wel goed!

FIguur 1. Uit het bloed van een patiënt worden monocyten 

geïsoleerd en verder gekweekt tot dendritische cellen. Een andere 

mogelijkheid is dat de natuurlijk voorkomende dendritische cellen 

direct uit het bloed worden geïsoleerd. De dendritische cellen 

worden vervolgens in het laboratorium beladen met melanoom-

specifi eke eiwitten. Deze beladen dendritische cellen worden aan 

de patiënt teruggegeven en activeren de melanoom-specifi eke 

T-cellen in de lymfeklier. Deze T-cellen doorzoeken vervolgens 

het lichaam op (eventueel aanwezige) melanoomcellen en zullen 

deze doden.



FIguur 2. Ingezoomd op een huidmelanoom wat met de Vectra is 

geanalyseerd. Diverse soorten afweercellen zijn zichtbaar in rood, 

lichtblauw, groen en roze, tussen de melanoomcellen in licht geel.

de T cellen die zich in de tumor bevinden en de T cellen die 

er omheen liggen maar niet in de tumor binnendringen, 

een duidelijke voorspelling geeft over het eff ect van de 

dendritische celtherapie. 

Dit willen we nauwkeuriger onderzoeken bij 

melanoompatiënten met enkel uitzaaiingen in de lymfeklieren 

welke operatief verwijderd zijn (stadium III melanoom) en 

nadien preventief dendritische cel vaccinaties kregen en 

bij patiënten behandeld met dendritische cel vaccianties 

in verband met een zeldzame vorm van het melanoom, 

het oogmelanoom. Middels de geautomatiseerde digitale 

microscopietechniek kunnen we inmiddels 6 verschillende 

markers tegelijkertijd op 1 weefselcoupe analyseren (zie 

fi guur 2). Naast de set markers voor T-cellen, willen we onze 

panels uitbreiden naar andere immuuncellen die mogelijk een 

belangrijke rol spelen en naar immuun checkpoint expressie, 

de moleculen waarop de antilichamen zoals Ipilimumab, 

Pembrolizumab en Nivolumab op aangrijpen.

Wij verwachten dat dit onderzoek een uniek inzicht zal 

geven in de infi ltratie van immuuncellen bij het huid- en 

oogmelanoom patiënten. Tevens hopen we een potentiële 

biomarker, voorspeller, te vinden en zo op termijn te kunnen 

bijdragen aan patiëntselectie voor immuuntherapie en 

kostenreductie. Bij positieve bevindingen zullen deze in een 

vervolgonderzoek moeten worden gevalideerd, bijvoorbeeld 

in onze lopende fase 3 studie.

Zangeres Do op SterrenStage bij Tumorimmunologie 
 

Zangeres Do was op donderdag 7 juni 2018 op bezoek geweest bij de afdeling Tumorimmunologie. Ze was er namens 

het online programma Vraag Vandaag van KWF Kankerbestijding. In deze uitzending kwam het thema zonbescherming 

en huidkanker aan bod. Als onderdeel van dit programma gaan bekende Nederlanders op “SterrenStage” bij 

kankeronderzoekers. Do leerde tijdens haar stagedag over immuuntherapie in relatie tot huidkanker.

‘Ik laat me verrassen’, vertelt zangeres Do. ‘Ik heb al wat gehoord over immuuntherapie. Dat het een jonge vorm van 

behandeling is tegen kanker, die heel patiëntvriendelijk is, maar ook heel prijzig. Ik wil vanochtend meer leren over de rol van 

immuuntherapie bij huidkanker. Het is super belangrijk dat mensen zich daarin verdiepen. Je hoort steeds meer hoe schadelijk 

UV-straling is en dat mensen daardoor huidkanker krijgen.’

Do kreeg van prof. dr. Carl Figdor uitleg over tumorimmunologie. Mark Gorris, PhD-student Tumor Immunologie, laat haar 

vervolgens onder de microscoop zien hoe een melanoom (huidtumor) eruit ziet. Ook snijdt hij met haar het tumorweefsel 

in plakjes, vervolgens gaat dit in de kleuringsmachine, waarna Mark aan Do leert hoe je ziet hoe de immuuncellen opkleuren 

in de tumor. ‘We onderzoeken welke type immuuncellen zich in de tumor bevinden’, vertelt Mark. ‘Er zijn bijvoorbeeld killers 

die de tumor heel erg krachtig aanvallen, er zijn immuuncellen die hierin meehelpen, dat zijn een soort cheerleaders. Maar er 

zijn ook immuuncellen die juist tegenwerken in het aanvallen van de tumor. We willen precies weten wat al die immuuncellen 

doen en hoe beïnvloeding hiervan kan zorgen voor een betere behandeling.’ Eerder onderzoek heeft al aangetoond dat deze 

immuuncellen een voorspellende waarde kunnen hebben of een patiënt wel of niet zou reageren op immuuntherapie. Do 

is geïnteresseerd in wat er allemaal onderzocht wordt en onderstreept het belang van het werk. ‘Uiteindelijk is de droom 

natuurlijk dat iedereen volledig kan genezen van huidkanker. Het is ongeloofl ijk dat jullie daar elke dag aan werken.’ 

De uitzending is online terug te kijken: https://www.youtube.com/watch?v=s34h51BmU98



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 zamelen, 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

Om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor Stichting Afweer tegen Kanker hadden we allerlei acties op touw gezet: zo konden 

mensen wijn kopen, maakte een vriendin van mij vlaggenlijnen en hebben we een veiling georganiseerd met allerlei leuke 

items. Hierdoor hebben we veel geld ingezameld, naast alle mensen die ‘gewoon’ doneerden. Uiteindelijk heeft dit allemaal een 

prachtig bedrag opgeleverd van €27.697,- Een bedrag waar we enorm trots op zijn en waarvan we zeker weten dat goed wordt 

besteed. 

Besteding van de donatie

(T. de Witte): Op onze website kunt u het persoonlijke relaas vinden van Femke Algra, een sportieve en energieke jonge vrouw, 

die tijdens haar eerste zwangerschap geconfronteerd werd met een bijzondere vorm van het kwaadaardig melanoom. Gelukkig 

kon Femke aan de MIND-DC studie deelnemen. Zij heeft de behandeling afgerond en verkeert nu in blakende gezondheid 

in verwachting van haar tweede kind. Met de ondersteuning van de Tour de Dolomites donaties zijn we in staat om extra 

onderzoek te ondersteunen. Dit onderzoek zal ons in staat stellen om de afweeractiviteit in het melanoom in beeld te brengen 

en hiermee het eff ect van de behandeling beter te voorspellen, zie elders in deze Nieuwsbrief. 

Tour de Dolomites

Op 8 september 2018 was het dan zover: de Tour de Dolomites. Een zelfgeorganiseerde fi etstocht door het prachtige 

landschap van de Dolomieten. De tocht die we hadden uitgestippeld was 106 km lang en ruim 3000 hoogtemeters. Van 

de 14 fi etsers had ongeveer de helft nog nooit op een racefi ets gezeten en de andere helft fi etst in z’n vrije tijd door het 

platte landschap van Nederland. Een echte uitdaging dus.


