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NEDERLANDSE SAMENVATTINg VOOR NIET-INgEWIJDEN
Darmkanker is wereldwijd één van de meest voorkomende en dodelijkste vormen van kanker. De 
afgelopen jaren is het aantal patiënten met darmkanker toegenomen. Deels is dit een gevolg van de 
vergrijzing maar zonder twijfel spelen ook andere factoren hier een rol in zoals voedingspatroon en 
leefstijl. 

De behandeling van darmkanker bestaat in eerste instantie uit chirurgische verwijdering van de tumor, 
al dan niet in combinatie met chemotherapie en eventueel bestraling. Of deze behandeling succesvol 
zal zijn hangt voor een groot gedeelte af van het stadium waarin de kanker zich bevindt ten tijde van 
de diagnose. Dit stadium wordt bepaald door de grootte van de tumor, ingroei in omliggende weefsels, 
de locatie (dikke darm of endeldarm) en of de tumor uitgezaaid is. Het voorstadium van darmkanker, 
de poliep, is bijvoorbeeld vaak eenvoudig endoscopisch te verwijderen zonder dat verdere behandeling 
nodig is. Voor vergevorderde darmkanker met uitzaaiingen echter is de prognose veel minder gunstig. 
Het is dus belangrijk om darmkanker tijdig op te sporen. De eerste stadia van darmkanker verlopen 
echter regelmatig zonder duidelijk herkenbare symptomen waardoor de ziekte pas in een ver gevorderd 
stadium aan het licht komt en de kans op genezing drastisch afneemt. De behandelopties zijn dan niet 
meer gericht op genezing maar op verlichting van de klachten en verlenging van het leven. 

Om dit te voorkomen wordt er in Nederland en in het buitenland veel moeite gestoken in het vroegtijdig 
opsporen van darmkanker. Zo vindt er sinds 2014 het landelijk bevolkingsonderzoek plaats waarbij 
alle Nederlanders tussen de 55 en 75 jaar worden gescreend met behulp van een ontlastingstest. 
Met deze test wordt gezocht naar sporen van bloed die kunnen wijzen op darmkanker, maar ook 
andere relatief onschuldige aandoeningen zoals poliepen en aambeien. Indien bloedsporen worden 
aangetroffen in de ontlasting zal met behulp van een colposcopie onderzocht worden waar deze 
precies vandaan komen. Indien er tijdens de coloscopie poliepen worden aangetroffen kunnen deze 
vaak direct verwijderd worden waardoor eventuele ontwikkeling tot darmkanker voorkomen wordt. 
Hoewel het bevolkingsonderzoek in veel gevallen zal leiden tot vroegere opsporing van darmkanker 
zal nog steeds een groot gedeelte van de patiënten die wordt gediagnosticeerd met darmkanker 
verdere behandeling nodig hebben. 

De laatste jaren zijn er veel nieuwe experimentele medicijnen ontwikkeld voor de behandeling tegen 
darmkanker. Op dit moment bestaat de standaard behandeling, naast chirurgische verwijdering van 
de tumor, echter nog altijd uit chemotherapie met eventueel bestraling. Het grootste nadeel van 
chemotherapie is dat deze gericht is op snel delende cellen. In het menselijk lichaam zijn dit niet 
alleen kankercellen, maar ook een heleboel gezonde cellen die je niet zomaar kunt missen. Hierdoor 
leidt chemotherapie tot aanzienlijke bijwerkingen en houden patiënten het lang niet altijd vol om de 
kuur volledige af te maken. 

Chemotherapie is erg effectief in het verkleinen van de tumor. Vaak zelfs is de tumor na therapie 
zo klein geworden dat deze niet meer zichtbaar is op radiologische beeldvorming. Toch blijkt in de 
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praktijk dat een deel van de tumoren uiteindelijk weer terug komt, soms vele jaren later en vaak ook 
nog eens in een agressievere vorm. Dit betekent dat er een kleine groep van kankercellen bestaat die 
immuun is tegen (ongevoelig voor) chemotherapie en die verantwoordelijk is voor het terugkomen 
van de ziekte. De afgelopen jaren wordt het steeds duidelijker dat het hier gaat om de zogenaamde 
‘kankerstamcellen’. 

Dit proefschrift richt zich op twee gebieden van de oncologie. Ten eerste onderzoeken we factoren 
die betrokken zijn bij het ontstaan van darmkanker. In het bijzonder hebben we hierin de rol van 
geslachtshormonen onderzocht. Ten tweede onderzoeken we factoren die een rol spelen bij de respons 
op chemotherapie. Hiervoor hebben we ons speciaal gericht op het gevoelig maken (sensitizeren) 
van kankerstamcellen voor chemotherapie. De eerste twee hoofdstukken van dit proefschrift kunnen 
worden gezien als introductie. Hoofdstuk 1 beschrijft het concept van stamcellen. Hier wordt 
duidelijk waarom stamcellen zo belangrijk zijn voor de gezonde darm, maar zo gevaarlijk in het geval 
van kanker. Omdat een darmcel gemiddeld slechts vijf dagen leeft, moet de gehele binnenbekleding 
van de darm elke week volledig vernieuwd worden. Deze taak wordt volbracht door de stamcellen. 
Zij zijn continue aan het delen om daarmee nieuwe darmcellen te produceren. Als de stamcellen hun 
werk niet goed doen en de vernieuwing niet adequaat verloopt, komt de darm in de problemen en 
kunnen er ontstekingen ontstaan. Als de vernieuwing van het darmweefsel echter ongecontroleerd 
gebeurt, kan er darmkanker ontstaan. Stamcellen in een tumor, de kankerstamcellen, zijn juist 
gevaarlijk omdat ze verantwoordelijk worden gehouden voor groei en uitbreiding van de tumor en 
omdat ze resistent zijn tegen chemotherapie. In hoofdstuk 7 van dit proefschrift onderzoeken we 
methoden om kankerstamcellen gevoeliger te maken voor chemotherapie. 

Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van wat er in de medische literatuur bekend is over de rol van 
geslachtshormonen in darmkanker. Er zijn verschillende risicofactoren beschreven die een rol 
spelen bij het ontstaan van darmkanker. Sommige risico’s zijn beïnvloedbaar zoals roken, gebrek aan 
lichaamsbeweging en het overmatig eten van rood vlees. Andere risicofactoren zijn niet te beïnvloeden 
zoals een oudere leeftijd en het mannelijk geslacht. Mannen hebben namelijk een grotere kans om 
darmkanker te krijgen dan vrouwen. De rol van geslachtshormonen hebben we uitvoerig onderzocht 
in dit proefschrift. Postmenopauzale vrouwen die de pil slikken hebben minder kans om darmkanker te 
krijgen. Dit verschil lijkt vooral veroorzaakt te worden door een beschermende werking van medroxy 
progesteron acetaat (MPA), een synthetische vorm van het vrouwelijke hormoon progesteron. 
Omdat MPA postmenopauzale vrouwen beschermt tegen darmkanker, werd altijd aangenomen dat 
het verschil tussen mannen en vrouwen ook wordt verklaard door een beschermende werking van 
vrouwelijk hormonen. In dit proefschrift tonen we aan dat dit niet het geval is. 

In hoofdstuk 3 onderzoeken we met behulp van verschillende diermodellen hoe het komt dat mannen 
meer darmkanker krijgen dan vrouwen. Uit dit onderzoek blijkt dat het niet de vrouwelijke hormonen 
zijn die beschermen, maar juist de mannelijke hormonen (testosteron) die ervoor zorgen dat mannen 
een grotere kans hebben op darmkanker. Mechanistisch laten we zien dat het een indirect effect 
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moet zijn van testosteron omdat de receptor voor testosteron, de androgeenreceptor, niet aanwezig 
is in de darmcellen waar kanker ontstaat. 

In hoofdstuk 4 hebben we onderzocht hoe het komt dat MPA beschermt tegen darmkanker 
in postmenopauzale vrouwen. Allereerst tonen we met behulp van muizenproeven aan dat de 
menopauze ervoor zorgt dat vrouwelijke muizen meer darmpoliepen krijgen. Dit zou verklaard 
kunnen worden doordat testosteron actiever wordt na de menopauze, zoals ook al blijkt uit eerdere 
studies in muizen en mensen. MPA blijkt het aantal darmpoliepen niet te remmen in vruchtbare 
muizen, maar wel een zeer beschermende werking te hebben in postmenopauzale muizen. Dit zou 
betekenen dat het geen zin heeft om vruchtbare vrouwen met MPA te behandelen om darmkanker 
te voorkomen, maar postmenopauzale vrouwen wel. Van MPA is bekend dat het de activiteit van 
testosteron remt. Dit zou kunnen verklaren waarom het alleen beschermend werkt na de menopauze. 

In tegenstelling tot de beschermende werking van vrouwelijke hormonen op darmkanker, vergroot 
het slikken van de anticonceptiepil ervoor dat de kans om colitis ulcerosa (chronische dikke darm 
ontsteking) te krijgen toeneemt. Omdat chronische ontsteking de kans op kanker juist vergroot 
hebben we in hoofdstuk 5 de rol van vrouwelijk hormonen onderzocht in darmkanker ten gevolge 
van chronische darmontsteking (colitis geassocieerde kanker). Deze vorm van damkanker komt 
namelijk op een hele andere manier tot stand dan de sporadische vorm waarbij er minder duidelijk 
één specifieke oorzaak aan te wijzen is. In dit hoofdstuk tonen we aan dat vrouwelijke hormonen, 
oestradiol in het bijzonder, ervoor zorgen dat darmontsteking wordt verergerd en, in tegenstelling 
tot sporadische darmkanker, het risico op colitis geassocieerde darmkanker juist verhoogt. Voor de 
kliniek betekent dit dat artsen die patiënten behandelen met chronische darmontsteking zoals de 
ziekte van Crohn of colitis ulcerosa, bedacht moeten zijn op het gebruik van de pil bij hun patiënten. 

Door bepaalde foutjes (mutaties) in het DNA hebben sommige patiënten een verhoogde kans op 
darmkanker. Een dramatisch voorbeeld hiervan zijn patiënten met FAP (familial adenomatous 
polyposis) die een mutatie hebben in het APC gen dat ervoor zorgt dat de kans om gedurende het 
gehele leven darmkanker te krijgen bijna gelijk is aan honderd procent. De enige manier om dit te 
voorkomen is door op vroege leeftijd de gehele dikke darm te verwijderen. In hoofdstuk 6 hebben 
we in een muismodel met een vergelijkbare mutatie in het Apc gen getest of we de ontwikkeling 
van darmpoliepen konden tegengaan met behulp van het medicijn Azathioprine. Azathioprine wordt 
normaal gesproken niet gegeven in de behandeling van darmkanker maar van colitis ulcerosa. Het 
werkingsmechanisme is niet helemaal bekend, maar in ieder geval weten we dat Azathioprine het 
molecuul RAC1 remt. Recent was aangetoond dat ditzelfde RAC1 noodzakelijk is voor het ontstaan 
van darmpoliepen. Helaas bleek uit onze proeven dat de behandeling met Azathioprine het aantal 
poliepen niet kon verminderen in dit muismodel. 

Een tumor bestaat niet zomaar uit een zak met snel delende cellen zoals soms wel eens wordt 
gedacht. In werkelijkheid is een tumor heel goed georganiseerd met een stricte hiërarchie tussen 
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de verschillende kankercellen. Aan de top van de keten staan de kankerstamcellen. Deze vormen in 
totaal minder dan tien procent van alle kankercellen en worden verantwoordelijk geacht voor het 
ontstaan van de tumor, maar ook voor de groei en uitbreiding daarvan. De overige ‘gedifferentieerde’ 
(uitgerijpte) cellen veroorzaken niet zozeer de tumorgroei zelf, maar zijn nog steeds wel onmisbaar 
voor de tumor als geheel doordat ze belangrijke taken uitvoeren. De kankerstamcellen zijn niet alleen 
de motor achter tumorgroei, maar zijn ook nog eens resistent zijn tegen chemotherapie. Hierdoor 
worden ze verantwoordelijk gehouden voor terugkeer van de tumor na een aanvankelijk succesvolle 
behandeling. In de praktijk is het ontzettend moeilijk gebleken om deze kankerstamcellen te doden. 
Daarom hebben wij in hoofdstuk 7 een andere strategie toegepast. Door middel ‘differentiatie’ 
zorgen we ervoor dat de kankerstamcellen veranderen in gedifferentieerde cellen. Hierdoor worden 
ze wel gevoelig voor chemotherapie. Door in de toekomst differentiatie-therapie te combineren met 
chemotherapie worden ook de kankerstamcellen gedood waardoor de tumor minder snel terug zou 
kunnen komen. Bovendien zou differentiatie-therapie ervoor kunnen zorgen dat we lagere doseringen 
nodig hebben van chemotherapie waardoor patiënten minder last krijgen van bijwerkingen. Voordat 
de stap naar de kliniek is gemaakt moet echter nog veel experimenteel werk gedaan worden. 

Hoofdstuk 8 is een discussie van dit proefschrift. Elk hoofdstuk heeft op zichzelf al een eigen discussie 
dus in dit hoofdstuk richten we ons vooral op punten die eerder nog niet aan bod zijn gekomen en 
waar we in de toekomst verder aan zullen werken. Een voorbeeld hiervan is dat we momenteel 
onderzoeken hoe het komt dat testosteron de kans op darmkanker verhoogt. Mogelijkerwijs hebben 
de lever of de darmflora hier een essentiële rol in. Ook zullen we in de toekomst verder onderzoeken 
hoe MPA precies beschermt tegen darmkanker en of hier een rol is weg gelegd voor het onderdrukken 
van de activiteit van testosteron. 

Om uiteindelijk darmkanker beter te kunnen bestrijden is het noodzakelijk om ons niet alleen te 
richten op de tumor en de therapie zelf, maar ook te onderzoeken hoe darmkanker nu eigenlijk 
ontstaat en welke factoren hierbij betrokken zijn. Een beter inzicht in het ontstaan van darmkanker 
zal uiteindelijk leiden tot de ontwikkeling van specifiekere medicijnen die helpen bij het voorkomen 
of genezen daarvan. Met dit proefschrift hebben we ons gericht op zowel factoren die een rol spelen 
bij het ontstaan van darmkanker als factoren die een rol spelen bij de gevoeligheid voor of resistentie 
tegen chemotherapie. In dit proefschrift zijn we op zoek gegaan naar nieuwe aangrijpingspunten 
die zouden kunnen worden aangewend voor de ontwikkeling van nieuwe, betere medicijnen met 
minder bijwerkingen in de behandeling en preventie van darmkanker. Al met al hebben we met dit 
proefschrift geprobeerd om de kloof tussen de kanker en therapie (between cancer and therapy) te 
verkleinen.
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DANkWOORD
“We’ve knocked the bastard off” zei Edmund Hillary in 1953 bij zijn terugkeer in het basiskamp, 
nadat hij als eerste mens in de geschiedenis de top van Mount Everest had bereikt. De inspanningen 
die het schrijven van een proefschrift vergt zijn wellicht van een ietwat ander kaliber dan die bij 
het klimmen van Everest. Toch voel ik me een beetje als Hillary indertijd; trots en voldaan na een 
prachtige tocht! De vergelijking tussen promotieonderzoek en een bergbeklimming komt overigens 
niet van mijzelf. In 2011 stelde Willemijn van Dop dat je bij bergbeklimmen –in tegenstelling tot 
promoveren- in ieder geval van tevoren precies weet hoe hoog de top zal zijn. Hoewel dit uiteraard 
waar is, kun je in beide gevallen wel van tevoren kiezen met welke personen je op pad gaat en 
zij bepalen grotendeels het succes van de expeditie. Willemijn introduceerde mij destijds bij de 
onderzoeksgroep van Gijs van den Brink en dat bleek een gouden greep (wat mij betreft). Zo leerde 
ik snel een grote groep slimme, gedreven en enorm gezellige mensen kennen die allemaal op hun 
eigen manier hebben bijgedragen aan het tot stand komen van dit proefschrift. Het is onmogelijk 
om hier iedereen hier te benoemen,  toch zijn er een paar mensen voor wie een persoonlijk woord 
van dank op zijn plaats is. 

Mijn promotor, Gijs van de Brink. Beste Gijs, wat voel ik mij bevoorrecht dat ik onderdeel heb mogen 
zijn van jouw team! Je tomeloze enthousiasme, intelligentie en positiviteit werken enorm aanstekelijk 
en inspirerend, zowel binnen als buiten het lab. Een paar hoogtepunten: ons sollicitatiegesprek aan 
de bar in een bomvol Villa Ruysch. Huttentochten door de Alpen langs steile kliffen over bergpaadjes 
die niet veel breder waren dan de breedte van je bergschoenen met als enige houvast een roestig 
kabeltje. Naderhand verplicht zwemmen tussen de ijsschotsen in een gletsjermeer. De Abcouder 
feestweek (inmiddels een begrip) en ga zo maar door. Xaipe!

Mijn copromotoren Jarom Heijmans en Vanesa Muncan. Beste Jarom; jij maakte mij wegwijs in 
de voor mij totaal abstracte en ongrijpbare wereld van laboratorium onderzoek, maar wat ik het 
meest van jou heb geleerd is plezier te hebben in het werk. Mislukte clonings, verdwenen chimeren, 
onterechte reviews. Jij blijft het werk (en misschien wel het leven) benaderen met een ongekende 
‘joie de vivre’. Dancing naked in a mind field! Dear Vanesa, I don’t believe your esteem of me was 
particularly high when I had just taken my first steps in the lab. I can still vividly recall you exclaiming 
(while I was actually standing right next to you): “does this boy have a clue what he is doing?” Our 
relationship grew with the years and I particularly thank you for always being honest, critical and 
supportive regardless the results of the experiments or the potential impact of a project. 

De leden van mijn promotiecommissie. Prof. Dr. E. Dekker, Prof. Dr. H.W.M. van Laarhoven, Prof. Dr. A. 
Käser, Prof. Dr. J.P. Medema, Prof. Dr. S.T. Pals en Prof. Dr. M.P. Peppelenbosch. Dank voor uw interesse, 
kritische blik en (hopelijk) geregelde gedachtewisseling. Het is een eer dat zulke vooraanstaande 
onderzoekers in mijn promotiecommissie zitting willen nemen. Professor Käser, thank you for coming 
all the way to Amsterdam for this special day, this is a great honour for me! Jan Paul Medema ben 
ik in het bijzonder veel dank verschuldigd. De deuren van jouw laboratorium stonden voor mij altijd 



501271-L-bw-Wielenga501271-L-bw-Wielenga501271-L-bw-Wielenga501271-L-bw-Wielenga

Dankwoord

149

A

open, en de mensen achter die deuren hebben mij enorm geholpen en welkom laten voelen. Dit 
brengt mij dan op Selcuk Colak. Beste Selcuk, met jou had ik het werkelijk niet beter kunnen treffen. 
Samen hebben we het beste van twee onderzoeksgroepen bij elkaar proberen te brengen wat heeft 
geresulteerd in een vruchtbare samenwerking en een mooie publicatie!

De afgelopen jaren heb ik enorm veel plezier gehad in mijn werk en dat komt in eerste instantie 
door de collegae van het Tytgat Instituut en de afdeling maag-, darm-, en leverziekten van het AMC. 
Of het nou gaat om extatische successen, diepe teleurstellingen of het hele spectrum ertussenin,  
in het Tytgat beleef je ze nooit alleen. Dit heeft geleid tot het ontstaan van mooie en dierbare 
vriendschappen die een stuk verder reiken dan de rondweg van het AMC. Sanne en Nikè, de kleine 
harde kern vanaf het begin; jullie waren ieder op je eigen manier een voorbeeld voor me. Alon,  
godzijdank hoef ik nooit meer een marathon (bergop!) te lopen om je te blijven zien en werken wij 
nu samen in het Flevoziekenhuis. Hanke; onder het adagium “als je jezelf niet kietelt wordt er nooit 
gelachen” hebben we een hoop lol gemaakt en hoogte- en dieptepunten met elkaar gedeeld. In 
Berlijn waren die ettelijke honderden meters van elkaar verwijderd. Ik ben blij dat ik jou als vriend 
erbij heb gekregen! Felicia, jij bracht muziek in de Jolly Pipets! Florien en Jessica dank voor jullie input 
bij de Nederlandse samenvatting van dit proefschrift. Bartolomeus; je bent een waardige opvolger. 
Ik reken erop dat jij samen met Theo het hormoonproject naar nieuwe hoogtes zal brengen en we 
ergens tijdens jouw promotietijd nog een grote klapper gaan maken! 

Mijn student Monique Schukking: Lieve Monique, je kwam solliciteren voor een stageplek en vertelde 
‘en passant’ dat kleien je lust en je leven was. Toen bleek dat je dit niet als grap had bedoeld, wist 
ik dat we een te gekke tijd tegemoet zouden gaan. Met je eigenzinnige visies en verhalen heb je 
ongelofelijk veel jeu toegevoegd aan de groep. Je zelf gekleide muis (inclusief anale prolaps) staat nog 
altijd fier naar mij te koekeloeren op mijn bureau! 

In het Tytgat Instituut zijn we gezegend met enorm goede postdocs en technicians die altijd bereid 
zijn om te helpen. Manon Wildenberg, koningin van de FACS. Bart-Blot-Baan: ooit staan wij nog eens 
samen aan de lessenaar! Paula da Sousa: The most exciting experiments I have performed with you. 
Injecting our “homemade virus directly into the pancreatic ducts from rats that behaved themselves 
as lead characters in a horror movie. Theo; houd je Bartolomeus een beetje in toom voor me? Olga, 
our time together in the lab was way to short! 

Sander Meisner, met al je technische kennis en vaardigheden ben je achter de schermen een absolute 
hoofdrolspeler in het Tytgat instituut. Daarnaast heb je ons samen met Fadi, Carl en Clinton bergen 
werk uit handen genomen. Jacqueline, de keren dat je me hebt moeten redden wanneer de camera 
van de omkeer microscoop het weer eens begeven had zijn niet te tellen. Telkens weer flik je het 
om dat kreng aan de praat te krijgen. Esther dank voor de gezelligheid. Kam dank voor alle electro-
competente cellen die ik van je mocht gebruiken. Buiten het  Tytgat ben ik dank verschuldigd aan 
Berend Hooibrink en Toni van Capel voor de hulp bij cell sorting en aan Danny Zwijnenberg en Jan 
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Koster voor de hulp met de analyses van de microarrays. En dan -zeker niet te vergeten- de twee 
pilaren waarop het hele Tytgat rust; Mona en Wil.   

Jooske en Wouter, wat een feest dat jullie deze dag zo dicht bij mij staan als paranimf! Jooske, mijn 
rots in de branding. Of het nu ging om ingewikkelde southern blot opstellingen of een goede grap, 
voor werkelijk alles kon ik bij jou terecht. Je slimme, kritische blik en relativerende humor hebben 
mijn promotietijd significant aangenamer gemaakt! Wouter, ook al hadden je open vragen soms 
wellicht meer ten doel om vooral zelf niet te hoeven praten tijdens het hardlopen, niemand van mijn 
vrienden was inhoudelijk zo geïnteresseerd in mijn onderzoek als jij.  

De afgelopen jaren waren er soms ook momenten dat ik even niet in het lab was.  Wat was het dan 
heerlijk om met vrienden te borrelen, hard te lopen, muziek te maken of mooie reizen te maken. 
Voor leuke en minder leuke dingen ben ik regelmatig terug gekeerd naar mijn bourgondische roots 
in Teteringen waar de haard altijd aan staat en het elk uur van de dag borreltijd is! Lieve vrienden, 
lieve familie, lieve Georg; hoe leuk mijn onderzoekstijd ook was, met jullie was het altijd nog leuker!

Drie belangrijke mensen hebben wel het begin van mijn promotie meegemaakt, maar kunnen 
er vandaag helaas niet meer bij zijn. Boppie; de tientallen brieven, artikelen en berichten die mij 
ertoe hadden moeten zetten om radioloog te worden hebben niet het beoogde effect gehad. Toch 
bent u voor mij een grote inspiratie en zal ik mijzelf gelukkig prijzen als ik over 55 jaar maar half zo 
gepassioneerd ben over mijn vak als u was tot op het einde van uw leven. Bommie, lief, zorgzaam en 
altijd apetrots op haar kleinkinderen. Tot slot kan helaas mijn lieve moeder er niet meer bij zijn. We 
zullen goed voor je tuintje zorgen!

‘muis’ door M. Schukking, 2015


