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Achtergronden van het proefschrift 
Deze eeuw is de betekenis van chemotherapie bij de behandeling van kanker sterk gegroeid, 

mede ten gevolge van de toegenomen inzichten in het ontstaan en het gedrag van kwaadaardige 

tumoren. Na de ontdekking in de dertiger jaren, dat het in de Eerste Wereldoorlog als wapen 

gebruikte mosterdgas witte bloedcellen afbreekt, en de daaropvolgende ontwikkeling van 

stikstofmosterd als middel tegen kanker, is een groot aantal nieuwe geneesmiddelen tegen 

kanker in gebruik genomen. De dramatisch verbeterde vooruitzichten voor patiënten met tot 

dan toe ongeneeslijke tumoren als leukemie en teelbalkanker in de zestiger en zeventiger jaren, 

door het gebruik van nieuwere middelen tegen kanker, versterkten de belangstelling voor 

chemotherapie. Een groot deel van juist de meest voorkomende tumoren kon echter nog steeds 

niet goed behandeld worden, of reageerden slechts kortdurend op de behandeling. 

Onderzoek in de jaren zestig toonde aan dat bij tumormodellen in het laboratorium de 

groeifractie en de celverliesfractie constant waren, onafhankelijk van de grootte van de tumor. 

Bij toediening van chemotherapie, leidde een bepaalde dosis altijd tot de dood van een constante 

fractie van de tumorcellen, meestal aangeduid als het 'log kill fenomeen'. Herhaalde doses van 

eenzelfde middel zullen dus leiden tot een exponentiële afname van het aantal overlevende 

tumorcellen. Dit is de achtergrond van de algemeen toegepaste methode van toediening van 

chemotherapie, in herhaalde kuren van vaststaande duur. 

Aangezien een hogere dosis chemotherapie in laboratoriumtumoren vaak een grotere fractie 

tumorcellen doodt, zou je door de dosis van de individuele middelen te verhogen, meer 

tumorcellen moeten kunnen doden. In de jaren tachtig leidde deze theorie tot het voorschrijven 

van hoge doses combinatiechemotherapie, ook wel genoemd 'dosisescalatie'. Deze ontwikkeling 

liep parallel met ontwikkelingen in ondersteunende zorg rond de chemotherapie, bedoeld om 

bijwerkingen te voorkomen, zoals geneesmiddelen tegen misselijkheid, groeifactoren tegen de 

verlaagde weerstand en verhoogde infectiekans, en verbeterde antibiotica ter voorkoming en 

behandeling van infecties. 

Toepassing van dosisescalatie vond zijn voorlopige hoogtepunt in de zeer hoge dosis 

chemotherapie, ondersteund door beenmergtransplantatie en later stamceltransplantatie, ter 

bestrijding van de langdurige beenmergonderdrukking die het gevolg was van de chemotherapie. 

Hoewel dit een riskante en gevaarlijke onderneming was in de jaren '80, met veel bijwerkingen 

en een kans op overlijden, is deze behandeling in de jaren '90 bijna routine geworden, dankzij 

de toegenomen ervaring en verbeterde zorg. Tegenwoordig kunnen zelfs twee of drie van 

dergelijke hoge-dosis kuren chemotherapie met stamceltransplantatie achter elkaar aan patiënten 
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worden toegediend. Door deze afname van complicaties werd het ook mogelijk de zorg voor 

deze patiënten grotendeels te verplaatsen naar de thuissituatie, in plaats van de wekenlange 

ziekenhuisopnames uit de begintijd van de hoge dosis behandeling. Hoge-dosis chemotherapie 

heeft de perspectieven voor bloedkankers, kindertumoren en kiemceltumoren verbeterd. Voor 

een aantal andere, veel voorkomende tumoren is weliswaar de kans op verkleining van de 

tumor gestegen, echter zonder dat dit tot een verbeterde overleving heeft geleid. 

Door de erkenning dat ook zeer hoge dosis chemotherapie niet altijd verbeterde resultaten 

teweeg kon brengen, sloeg het kankeronderzoek in de jaren '80 nieuwe richtingen in. De studie 

van tumorgroei en tumorcelsterfte ('tumorcelkinetiek') verlegde het focus van de toegediende 

dosis naar het toedieningsschema. Klinische ervaring, zoals de waarneming dat grotere tumoren 

niet altijd gevoeliger voor chemotherapie zijn dan kleinere tumoren, gaf weinig steun aan het 

eerdere idee dat de groeifractie in een tumor constant is. Menselijke tumoren vertonen waar

schijnlijk een ander groeipatroon dan laboratoriumtumoren. Het negentiende eeuwse S-vormige 

groeimodel van Gompertz, waarbij de groeifractie afneemt naarmate de tumor groter is, past 

misschien beter bij het gedrag van menselijke tumoren. In dat model heeft een klein gezwel een 

grotere groeifractie dan een groot gezwel, en groeit een kleine tumor relatief sneller dan een 

grotere. Hieruit volgt dat juist een tumor die door chemotherapie erg klein gemaakt wordt, des te 

sneller weer teruggroeit, zodat de kans op genezing klein blijft. Inmiddels heeft nader onderzoek 

laten zien dat borstkanker zich gedraagt overeenkomstig het Gompertz model van tumorcelkinetiek. 

In dit model is het moeilijk met hele hoge doses chemotherapie alleen de hindernis van 

hernieuwde tumorgroei tussen de kuren in te overwinnen. Immers, zelfs een zeer geringe 

tumorrest zal nog heel snel kunnen uitgroeien na het einde van de behandeling. Het ware 

wellicht beter om de tijd tussen de kuren in te verminderen, om deze hernieuwde groei zo min 

mogelijk kans te geven. Als het vanwege de bijwerkingen niet mogelijk is om combinatiechemo-

therapie-kuren op standaard dosis snel achter elkaar te geven, is het volgens deze theorie beter 

om een aantal kuren van één van de middelen in normale dosering dicht opeen toe te dienen. 

Deze frequente toediening van één middel in standaarddosering heeft inmiddels een plaats 

gekregen, in de vorm van wekelijkse cisplatinkuren bij een aantal vormen van kanker, waaronder 

longkanker, baarmoederhalskanker en eierstokkanker. 

Hoewel de effectiviteit van chemotherapie langzamerhand verbeterd is, mede ten gevolge 

van het toepassen van andere toedieningsschema's en de verbeterde ondersteunende zorg, zijn 

de lange termijnresultaten voor patiënten met een vergevorderd stadium van de meest 

voorkomende tumoren, zoals borstkanker, darmkanker en longkanker, nog altijd bescheiden. 
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Dit zou verklaard kunnen worden door de overleving van een klein, constant aantal tumorcellen, 

ongeacht hoe hoog de dosis, de frequentie, en het aantal van de chemotherapiekuren. Onderzoek 

lijkt te bevestigen dat er een grens is aan het aantal cellen dat door chemotherapie vernietigd 

kan worden. Als dat zo is, valt niet te verwachten dat welke hoeveelheid chemotherapie ook 

een verdere verkleining van de hoeveelheid tumorcellen kan geven. Bovendien zal de uitgroei 

tussen de kuren des te sterker zijn, naarmate de chemotherapie meer cellen doodt, volgens het 

Gompertzmodel. De aandacht zal dan ook vooral op bestrijding van de uitgroei van overgebleven 

tumorcellen tussen kuren gericht moeten worden. 

Op basis van toegenomen inzichten in het ontstaan van kanker en de factoren die de groei 

van bestaande tumoren beïnvloeden, zijn de laatste jaren vele nieuwe aangrijpingspunten voor 

kankerbehandeling geïdentificeerd die tot nieuwe behandelingen hebben geleid, veelal met 

weinig bijwerkingen in vergelijking met chemotherapie. Een voorbeeld hiervan is de remming 

van bepaalde enzymsystemen die in kwaadaardige tumoren verhoogd actief zijn en tumorgroei 

bevorderen ('farnesyltransferaseremmers'). Ook inenting tegen kankercellen, en onderdrukking 

van bloedvatvorming in tumoren ('angiogeneseremmers'), noodzakelijk voor tumorgroei en 

uitzaaiingen, zijn nieuwe vormen van kankerbehandeling die reeds in onderzoeksverband worden 

toegepast. Recent zijn talrijke groeifactoren geïdentificeerd die de cel aanzetten tot groei en 

celdeling door binding aan het celoppervlak, via hun eigen specifieke groeifactor receptoren. 

Dit zijn meestal eiwitten, maar onlangs zijn ook groeifactoren onderscheiden die uit vetten 

bestaan. Bij veel menselijke tumoren zijn zulke groeifactorsystemen verhoogd actief, waarbij 

soms een combinatie van groeifactoractiviteit bestaat die karakteristiek is voor de tumorsoort, 

en die mogelijk ook het gedrag van de tumor verklaart. Het remmen van deze groeifactoren of 

hun receptoren is een belangrijke mogelijke vorm van behandeling, en inmiddels is een aanzienlijk 

aantal groeifactorsysteemremmers ontwikkeld en beschikbaar gekomen voor onderzoek. De 

eerste resultaten van deze nieuwe biologische behandelingsmethoden suggereren weinig 

toxiciteit, en er zijn aanwijzingen voor activiteit tegen tumoren. 

Het is zeer wel mogelijk, dat de toekomst van kankerbehandeling ligt in de combinatie van 

frequente 'gewone' chemotherapiekuren met deze nieuwe biologische middelen, die zoals gezegd 

in het algemeen niet veel bijwerkingen hebben. Deze moderne, op specifieke aangrijpingspunten 

in de kankercel gerichte therapieën, zullen naar verwachting het meest effectief zijn bij situaties 

waarin weinig tumorcellen aanwezig zijn, zoals na hoge dosis chemotherapie, tussen 

chemotherapiekuren in, of na operaties. 
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Overzicht van het proefschrift 
Het onderzoek dat in dit proefschrift beschreven wordt, illustreert de globale strategieën die 

hierboven beschreven zijn. We hebben intensieve, herhaalde kuren hoge dosis chemotherapie 

met stamceltranplantatie ontwikkeld voor verschillende vormen van kanker {Hoofdstuk 6), en 

vervolgens hebben we de praktische uitvoering hiervan toegankelijk gemaakt voor de thuissituatie 

(Hoofdstuk 7). Hoewel hiermee vaak een afname van tumorgrootte wordt gezien, worden 

maar bij weinig patiënten alle tumorcellen gedood, zodat toch maar een gering aantal patiënten 

wordt genezen. Remming van hernieuwde tumorgroei tussen de kuren, of effectieve behandeling 

van de overgebleven rest tumorcellen aan het eind van de behandeling, of allebei, is noodzakelijk 

om genezing te bewerkstelligen. 

Het gebruik van de juiste groeifactorreceptor-remmers, die weinig bijwerkingen hebben, zou 

die uitgroei tussen de kuren in kunnen remmen. We bestudeerden de rol van een nieuwe 

groeifactor bestaande uit vetmoleculen ('lysophosphatidyl zuur'of 'LPA') bij tumoren van de 

buik, zoals eierstokkanker en buikvlieskanker (Hoofdstuk 2). LPA is wellicht een belangrijke 

stimulans voor de groei van eierstokkanker (Hoofdstuk 3). We hebben getracht deze groeifactor 

te inactiveren door toediening van het middel suramine in de buikholte. Niet alleen bleek dit in 

praktische zin goed haalbaar, maar ook gaf het minder bijwerkingen dan toediening van hetzelfde 

middel per infuus, terwijl de concentratie van het middel ter plaatse van de tumor groter was, 

door deze manier van toediening (Hoofdstuk 4). Het is nog niet duidelijk of deze benadering 

ook beter is in effectiviteit, maar het feit dat een patiënt met moeilijk behandelbare buikvlieskanker 

gunstig op de behandeling reageerde, is bemoedigend (Hoofdstuk 5). 

Als volgende stap van het hier gepresenteerde onderzoek dringt de gedachte aan integratie 

van LPA-remming in de behandeling van kanker zich op, om tussentijdse uitgroei van tumorcellen 

bij hooggedoseerde chemotherapiekuren te remmen. Dat is op dit moment evenwel niet meer 

dan een inspiratie en uitdaging voor de toekomst. 
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