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‘Het werd mijn
doel mijn leven te
rekken tot die ene
behandeling
beschikbaar kwam’
Astrid Nollen–de Heer
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COVER: Astrid Nollen–de Heer (42)
In 2006 werd één melanoom weggehaald, in 2010
waren er uitzaaiingen in schouder, heup en hersenen. Prognose: een paar maanden. Samen met het
Antoni van Leeuwenhoek zette ze alles op alles om
in aanmerking te komen voor een experimentele
behandeling. Die slaagde. Nu zet ze zich in voor
andere patiënten. ‘Er valt nog veel te winnen.’

‘Ik was 36 en voelde me
topfit. Thuis zaten mijn
kinderen van drie, vijf en zes
jaar. Na het horen van de
onverwacht slechte uitslag
verliet ik totaal verbluft de
spreekkamer. Een verpleegkundige ving me op.
Ik herinner me de warme
benadering en het veilige
gevoel dat ik er, ondanks
alle ellende, van kreeg. Niet
alleen ík was van slag, ook
de arts en verpleegkundige
deed het iets; een jonge patient met zo’n slechte prognose. Ik zei steeds opnieuw
tegen mijn arts: we moeten
dit gaan fixen! Vecht met
me mee! Ik was niet gek,
ik wist hoe somber het was
gesteld, maar ik had iets van
perspectief nodig, hoe klein
ook. Dat hij zei er alles aan
te doen om me te helpen, gaf
me de kracht om mijn mouwen op te stropen. Met een
team van vrienden hebben
mijn man en ik internet afgespeurd naar experimentele

behandelingen. Mijn arts
was realistisch en eerlijk en
dacht constant actief mee. In
de zoektocht naar de juiste
stappen en behandelingen
was hij mijn advocaat. Er
bleef één studie voor me
over, een immuuntherapiebehandeling met Ipilimumab, nog niet in Nederland
geregistreerd. Het werd mijn
doel mijn leven te rekken tot
die behandeling beschikbaar
kwam. Na een lange weg van
bestraling, chemotherapie
en operaties kon ik deelnemen aan deze experimentele
studie. Twaalf weken na de
start waren alle uitzaaiingen
verdwenen. Inmiddels zijn
we bijna zes jaar verder en
het gaat goed met me.
Ik kom nu op voor andere
kankerpatiënten, eerst met
de Stichting Melanoom, nu
bij KWF door me als patient
advocate, belangenbehartiger, in te zetten
tegen onder andere te dure
geneesmiddelen.’
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Mikki vertellen over
hoe kanker in hun
leven kwam.
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‘Zo’n studie brengt
betere behandelingen sneller
bij de patiënt’
Prof.dr.
Christian Blank,
internist-oncoloog
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Deelnemers studie
gezocht
Voor mensen met uitgezaaid melanoom heeft het
Antoni van Leeuwenhoek TIL-therapie beschikbaar,
een vorm van immuuntherapie waarbij eigen afweercellen worden ingezet.
In een studie onder patiënten wordt de TIL-therapie
nu vergeleken met een behandeling met het middel
Ipilimumab. Deﬁnitieve conclusies zijn er nog niet,
daarvoor zijn meer deelnemers aan de studie nodig.
Wie denkt baat te kunnen hebben bij de therapie en
mee wil doen aan de studie, kan contact opnemen met
de behandelend arts. De zorgverzekeraar vergoedt de
TIL-studie tijdelijk.

Op komst:

Lees meer op avl.nl onder ‘nieuws’.

Expertisecentrum

Prijs voor jonge onderzoeker

Hoe honger je
kankercellen uit?
Elk jaar wordt de Antoni van Leeuwenhoek Prijs uitgereikt
aan de meest getalenteerde jonge onderzoeker. Winnaar
van 2016 is Fabricio Loayza-Puch (36), die een techniek
heeft ontwikkeld waarmee de voedingsbehoeften van
tumoren in kaart kunnen worden gebracht.
LOAYZA-PUCH: ‘Kankercellen hebben altijd “honger”, net
als andere cellen in ons lichaam. Maar kankercellen hebben
vaak een hoge behoefte aan bepaalde voedingsstoffen waar
andere cellen best even zonder kunnen. Als je die dan de
kankercellen onthoudt, kunnen ze niet verder groeien. Voor
allerlei soorten tumoren onderzoeken we nu die speciﬁeke
voedingsbehoefte en wat we ermee kunnen doen.’

‘We hopen natuurlijk
dat dit onderzoek
uiteindelijk leidt
tot nieuwe
medicijnen.’
Loayza-Puch

Ondersteunende, niet-medische zorg aan (ex)
patiënten met kanker wordt door het Antoni
van Leeuwenhoek als een belangrijk onderdeel
gezien van goede oncologische zorg. Daarvoor
komt nu een speciaal expertisecentrum.
Revalidatie, fysio- en ergotherapie, diëtetiek en psychosociale ondersteuning – het bevordert allemaal de
gezondheid en autonomie van patiënten. In het expertisecentrum voor ondersteunende zorg, dat najaar 2017

Nadine, speciaal
voor jou!
NADINE (33) kreeg vorig jaar te horen dat zij borstkanker had en draagster is van de BRCA1-genmutatie.
Na een operatie en chemotherapie, gevolgd door de
hormoon- en immuuntherapie die zij nu nog krijgt,
zijn de vooruitzichten voor Nadine gelukkig heel
goed. Zonder immuuntherapie waren die een stuk
somberder geweest. Daarom gaan familie en vrienden van Nadine, verenigd in TeamDien, nu (hard)
lopen om geld op te halen voor het onderzoek naar
kanker in het Antoni van Leeuwenhoek.
Net als TeamDien in actie komen voor
kankeronderzoek? Kijk dan op avlfoundation.nl.

wordt geopend in het nieuwe deel van het Antoni van Leeuwenhoek, zitten al die disciplines
bij elkaar. En dat kan de werking ervan nog
eens versterken.
Voor de inrichting van het expertisecentrum
heeft het Antoni van Leeuwenhoek een donatie van 1.250.000 euro ontvangen van de
Stichting Roparun. Roparun haalt elk jaar met
een estafetteloop van Parijs en Hamburg naar
Rotterdam geld op, dat ten goede komt aan
mensen met kanker. Ronald Filippo, hoofd van
de ondersteunende diensten in het Antoni van
Leeuwenhoek: ‘De ondersteunende zorg die
wij willen ontwikkelen en leveren is voor een
groot deel niet te bekostigen vanuit reguliere budgetten. Met de donatie van Roparun
kunnen we investeren in de infrastructuur en
faciliteiten, zoals geavanceerde apparaten.
Ook belangrijk: we kunnen daarmee een
omgeving creëren die past bij de zorg die er
wordt geleverd: een rustige, warme, huiselijke
plek, waar aandacht is voor de juiste akoestiek, goede ventilatie, natuurlijk daglicht en
contact met de natuur. Een andere uitstraling
dan het ziekenhuis, dat zorg draagt voor de
medische, verpleegkundige zorg. Ondersteuning gaat over patient empowerment en hulp
bij het “gewone” leven, met alles wat daarbij
hoort. Een goed ingerichte fysieke omgeving
draagt daar aan bij.’

FIJN!

Speciaal voor opgenomen
patiënten: een verwenmiddag op zaterdag 8
april van 13.30 tot 15.30
uur. Vrouwen én mannen
kunnen kiezen uit een
oog- en gezichtsmasker
of gezichtsmassage. Voor
vrouwelijke patiënten
te combineren met een
make-up-behandeling.
Inschrijven: via
creatieve.therapie@nki.nl.

KWALITEIT

Hoe doet het Antoni van
Leeuwenhoek het als het
gaat om diagnose, behandeling en onderzoek van
kanker? En hoe wordt de
patiëntenzorg ervaren?
Met ‘kwaliteitspagina’s’
op de website worden die
gegevens per tumorsoort
voor bijna alle tumorsoorten inzichtelijk gemaakt.
Ook vind je er de nieuwste ontwikkelingen op het
gebied van zorg, behandeling en onderzoek.

Fondsenwerving

TROTSE FIETSERS
De Ronald Moerings Foundation, een
groep betrokken ondernemers die het
Antoni van Leeuwenhoek ondersteunt
met een jaarlijkse financiële bijdrage,
zette een actie op touw om nog meer
geld in te zamelen voor kankeronderzoek. In vijf dagen fietsten 54 mannen
en 1 vrouw van Hazerswoude naar
Dublin – een tocht van maar liefst 770
km! Daarmee wisten ze een donatie
van 12.500 euro bij elkaar te fietsen.
Eén van de werkgevers, kwekerij Van
der Salm, verdubbelde dit nog eens tot
25.000 euro.
Ook een bijdrage leveren aan
kankeronderzoek?
Ga naar avlfoundation.nl voor
informatie en meer acties.

Kijk op avl.nl/kwaliteit.

DOEN

Via het digitale AVLpatiëntenpanel denken
350 patiënten regelmatig
mee over ziekenhuisbrede thema’s als
kwaliteitsgegevens,
ondersteunende zorg, de
website en Antoni.
Ook meedoen? avl.nl/
kwaliteit/doe-mee.

‘We leveren steeds betere
kankerzorg, maar het moet
ook betaalbaar blijven.
Er zijn radicale oplossingen
nodig, zoals zelf nieuwe
geneesmiddelen ontwikkelen
zonder inmenging van de
farmaceutische industrie.’
Professor René Bernard in DWDD over
oproep van kankerexperts tot actie tegen veel te dure kankermedicijnen. Zie
ook avl.nl onder ‘nieuws’.
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‘Kanker
plaatst alles in
perspectief’
Milroy Distel wordt behandeld in
een experimentele studie

Wie: Milroy Distel (54),
ondernemer.
Heeft: Uitgezaaide melanoom.
Melanoom is de meest levensbedreigende vorm van huidkanker.
Wordt behandeld met: Checkpoint Inhibitor Therapie, een
combinatie van de middelen
Ipilimumab en Nivolumab.
En nu: In zijn lichaam zijn geen
sporen van actieve kanker meer
zichtbaar.

Het begon met een goed te behandelen
melanoom op zijn been. Maar na een paar
jaar waren er uitzaaiingen op het hoofd en
in botten, hersenen, longen en lever.
Hopeloos? Milroy Distel kon in het Antoni
van Leeuwenhoek deelnemen aan een
gecombineerde immuuntherapie-studie
en greep die kans met beide handen aan.
‘Wat had ik te verliezen?’

8 | In behandeling

‘Toen ik in 2015 hoorde dat er op verschillende
plekken in mijn lichaam uitzaaiingen van de melanoom waren gevonden, begon er een ander leven. Een leven waarin het gaat over ziek zijn en de
beste behandeling. Ik had de luxe dat ik me erop
kon storten, zonder me zorgen te hoeven maken
over werk en inkomen. Ik had toevallig net voor ik
ziek werd besloten een half
jaar vrij te nemen en dat
kwam eigenlijk goed uit. Ik
ben iemand die er voor de
volle 100 procent voor gaat.
Dat deed ik in mijn werk, nu
kon ik me volledig focussen
op de ziekte en de behandeling. Mijn vrouw Susanne
en ik besloten het verder
heel rustig aan te doen. We
hadden ook geen andere
keuze. Het gekke is, ik ben
voor mijn gevoel nooit echt
bang geweest, misschien
ben ik daar te nuchter voor.
Maar het cliché is waar: als
je wordt geconfronteerd met
de ernst van kanker, plaatst
dat alles in perspectief. Als
we mensen hoorden klagen
over kleine dingen, dachten
we: waar gaat het over?
Ik kwam in het Antoni van Leeuwenhoek voor een
second opinion. Na een behandelvoorstel van mijn
arts in het dichtstbijzijnde ziekenhuis, wilde ik
weten hoe de artsen in het Antoni van Leeuwenhoek tegen mijn situatie aankeken. We hadden
gehoord dat er op het gebied van immuuntherapie
veel ontwikkelingen waren. Professor Christian
Blank raadde me aan deel te nemen in een lopende
studie Checkpoint Inhibitor Therapie. Voorheen
waren mensen met hersenuitzaaiingen uitgesloten
van die therapie, maar voor deze studie kwam
ik wel in aanmerking. Die was juist gericht op

‘Ik wist dat er op het gebied
van immuuntherapie veel
ontwikkelingen waren’
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patiënten met hersenuitzaaiingen. We hebben er
twee uur over gepraat, hij heeft me alles rustig
uitgelegd en adviseerde me er goed over na te denken. Dat heb ik gedaan, maar ik had er niet veel
tijd voor nodig. Waar het gangbare behandeladvies
een slagingspercentage gaf van 30 procent, was
dat met de Checkpoint Inhibitor Therapie mogelijk
50 á 60 procent. Wat had ik te verliezen?
Gelukkig werd ik ingeloot voor de combinatiebehandeling, de kans daarop was 50 procent. De
behandeling startte met vier keer een infuus met
een combinatie van Ipilimumab en Nivolumab,
en sindsdien kom ik elke twee weken vanuit mijn
woonplaats Oosterbeek naar Amsterdam voor de
toediening per infuus. Ik heb het geluk dat ik nu
weinig last heb van bijwerkingen, maar dat was
in het begin wel anders. De therapie sloeg al heel
snel aan. Ik had een plekje op mijn hoofd, dat zag
ik binnen twee weken verdwijnen. Het ging zo
snel, dat door het verdwijnen van de uitzaaiingen
in mijn hersenen bloedingen ontstonden. Ik ben
mijn spraak een half jaar kwijt geweest, dat is met
revalidatie hersteld. Wel heb ik sinds de therapie
last van epileptische aanvallen, maar in een mate
waarmee goed te leven valt.
Bij elke scan zag ik de uitzaaiingen kleiner worden.
Het mooiste moment was wel dat er geen uitzaaiingen meer zichtbaar waren, dat alles weg was.
Over een paar maanden stopt de behandeling.
Dat is prachtig, maar ik zie er ook tegenop. Het
vertrouwen moet weer terugkomen.
Ik heb geluk gehad: inmiddels is duidelijk dat de
Checkpoint Inhibitor Therapie bij slechts de helft
van patiënten met hersenuitzaaiingen aanslaat.
Het houdt me erg bezig dat het bij de andere helft
níet aanslaat. Dat er dus ook mensen zijn bij wie
het niet werkt. Om te achterhalen hoe de therapie bij meer mensen effectief kan zijn, is er meer
onderzoek nodig. Toen ik dat hoorde, werd er
iets bij me getriggerd. Voor een jaar labonderzoek
naar combinatietherapieën van doelgerichte en
immuuntherapie is 80.000 euro nodig. Ik heb me
ten doel gesteld om dat bij elkaar te krijgen. En dat
gaat lukken. Samen met het Antoni van Leeuwenhoek hebben we een wervingsfilmpje gemaakt
en dat hebben we verspreid onder mijn familie,
vrienden en relaties. De teller staat nu op 50.000
euro. Ik stop niet tot het volledige bedrag er is. Dat
geeft me ook energie. Zo kan ik nog steeds uit het
leven halen wat er inzit.’

5.000
mensen minstens per jaar
krijgen in Nederland de
diagnose melanoom. Dat is
een verdubbeling van het
aantal patiënten ten opzichte van 2000.

2 REVOLUTIES

hebben zich het afgelopen
decennium voorgedaan in de
behandeling van uitgezaaide
melanoom: de introductie
van immuuntherapie en
doelgerichte therapie. Immuuntherapie zorgt ervoor
dat het eigen afweersysteem
kankercellen beter kan vernietigen. Bij doelgerichte therapie blokkeren medicijnen
speciﬁeke moleculen die de
kankercellen nodig hebben
voor hun groei en overleving.

20%

ongeveer van de melanoompatiënten krijgt uitzaaiingen. De behandeling van
uitgezaaide melanoom is in
Nederland geconcentreerd
in veertien medische centra,
waaronder het Antoni van
Leeuwenhoek.

DE PROGNOSE
voor uitgezaaide melanoom
was tot 2010 zeer ongunstig met een vijfjaarsoverleving van hoogstens 10
procent. Met de nieuwste
combinatietherapie wordt
dat nu waarschijnlijk 50
procent.

Hoewel nieuwe
behandelingen
veelbelovende
resultaten laten
zien, is er nog
niet voor elke
patiënt een geschikte behandeling beschikbaar.
Financiële steun
voor onderzoek
naar kanker en
de beste behandelvormen blijft
hard nodig.
Ook meehelpen?
Ga naar
avlfoundation.nl.

Prof. dr. Christian Blank, internist-oncoloog

‘TRADITIONELE
BEHANDELING
WAS NIET HOOPVOL
VOOR MILROY’
‘De studie waaraan Milroy
deelneemt, heeft in totaal 20
deelnemers. Binnenkort hopen we de wetenschappelijke
resultaten ervan te kunnen
publiceren. De eerste resultaten zijn al gepresenteerd,
en die lieten zien dat bij 50
procent van de patiënten de
hersenuitzaaiingen van het
melanoom kleiner worden.
Toen ik Milroy voor het
eerst sprak, heb ik met hem
de ernst van zijn situatie
doorgenomen. De uitzaaiingen waren dusdanig door
zijn lichaam verspreid dat
traditionele behandeling
niet zeer hoopvol was. Ik heb
hem de studie voorgelegd,
omdat ik er vertrouwen in
had dat hij er baat bij zou
kunnen hebben. Als ik zo’n
gesprek voer, geef ik altijd
uitgebreide uitleg over de
studie en de bijwerkingen.
Ik benadruk dat deelname
volledig vrijwillig is en dat je
er elke dag mee kan

stoppen als je wilt.
Dat we als Antoni van Leeuwenhoek behoren tot een
van de veertien melanoomcentra, is in het voordeel van
de patiënt. Door dat netwerk
weten artsen verspreid door
het land waar welke studies
en ontwikkelingen zijn. Ik
heb de situatie van Milroy
goed met zijn eerste behandelend arts kunnen bespreken, en samen kwamen we
tot de conclusie dat dit voor
hem het beste behandeladvies was. Ik vind het heel
mooi dat Milroy zich actief
inzet om geld in te zamelen
voor verder onderzoek.
Die 80.000 euro biedt
de mogelijkheid om een
ervaren onderzoeker aan te
nemen in het lab. Daardoor
versnelt het onderzoek naar
de werking van gecombineerde doelgerichte en
immuuntherapie. Het brengt
mogelijk betere behandelingen sneller bij de patiënt.’
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TOMTOM IN DE OK

VINGERAFDRUK VAN TUMORWEEFSEL

Met de revolutionaire Logiknife-techniek kan een chirurg in
de operatiekamer met 3D-navigatietechnologie de exacte
locatie van een tumor bepalen. Dat maakt moeilijk te traceren
tumoren bereikbaar en goed te verwijderen. Lees hier hoe
dat precies gaat.

1

2

DRIEDIMENSIONALE ROUTEKAART

Allereerst, voor de operatie begint, wordt met
de op de operatiekamer aanwezige CT-scan een
driedimensionaal beeld gemaakt van het operatiegebied en de tumor van de patiënt, een zogenoemde routekaart. Deze 3D-routekaart wordt
zichtbaar op een beeldscherm in de
operatiekamer. Ook andere belangrijke structuren zoals bloedvaten
en zenuwbanen zijn hierop
duidelijk te zien. Dat laatste is
belangrijk, want dan kan de
tumor met zo min mogelijk
schade aan omliggend weefsel
worden verwijderd. Zo kan de
chirurg zich goed oriënteren op
het operatiegebied.

De operatiekamer van
de toekomst
De nieuwste operatiekamers in het Antoni van
Leeuwenhoek zijn gebaseerd op het concept van
beeldgericht opereren. Vanuit dit uitgangspunt
wordt voortdurend gewerkt aan nieuwe methoden om tumoren nog beter te lokaliseren en
nauwkeuriger te verwijderen. Naast de navigatietechnologie experimenteren de chirurgen in ‘de
operatiekamer van de toekomst’ met een speciale camera die in weggenomen weefsel kan kijken,
waardoor duidelijk wordt of de randen ervan
echt tumorvrij zijn. Tot nu toe wordt deze analyse

NAVIGEREN NAAR DE TUMOR

Voorafgaand aan de CT-scan zijn
sensoren op het lichaam van de
patiënt geplaatst of in de tumor
achtergelaten, waardoor de
chirurg op de routekaart continue
ziet waar de tumor zich bevindt en
wat de begrenzingen van de tumor
zijn. De chirurg gebruikt vervolgens een speciale pointer om naar
de tumor te navigeren. Door een in
de operatietafel ingebouwde satelliet kan de chirurg de weg van de
pointer volgen op de routekaart.
Met de 3D-animatie wordt bovendien duidelijk vanaf welke kant
de moeilijk bereikbare tumor het

makkelijkst kan worden benaderd.
Ook als de tumor voor de chirurg
niet met het oog zichtbaar is of
met de vingers voelbaar, zoals bij
tumoren in het kleine bekken waar
organen dicht op elkaar liggen en
veel zenuwbanen en bloedvaten
kruisen. Zo kunnen patiënten
met een tumor op een moeilijk te
bereiken plek veel vaker worden
geholpen dan voorheen mogelijk
was. Bij de ruim 50 patiënten die
tot nu met behulp van deze TomTom in de OK werden geopereerd,
bleek in meer dan 90 procent van
de gevallen de tumor goed op te
sporen en te verwijderen.

Ook beschikbaar voor andere
ziekenhuizen
door de patholoog gedaan in het pathologisch
laboratorium, die daar enkele dagen voor nodig
heeft. Waardoor de kans bestaat dat de patiënt
nogmaals geopereerd moet worden of alsnog
een aanvullende behandeling moet krijgen. Dat
controleren kan straks dus al ter plekke, in de
operatiekamer. Zo kunnen alle stappen die nodig
zijn voor het verwijderen van een tumor– van de
navigatie naar de tumor tot en met de controle
of echt al het tumorweefsel weg is – in één operatie worden gedaan.

De door het Antoni van Leeuwenhoek ontwikkelde
navigatietechnologie, bekend geworden onder de
naam Logiknife, won in november 2016 de prijs voor
de beste start-up van het ministerie van Economische
zaken. De Vriendenloterij ondersteunt de ontwikkeling
van deze techniek. Zij stelde 322.000 euro beschikbaar om deze techniek ook in andere ziekenhuizen toe
te passen. De chirurgen van het Antoni van Leeuwenhoek zijn inmiddels begonnen met het opleiden van
chirurgen uit andere ziekenhuizen.

Aangekomen bij de tumor moet de
chirurg zo goed mogelijk afbakenen
waar tumorweefsel ophoudt en gezond
weefsel begint. Er moet als het ware
een vingerafdruk van het weefsel
worden gemaakt. Hiervoor wordt een
speciale optische lichtpen gebruikt,
die met lichtstralen kan vaststellen of
er tumorweefsel of gezond weefsel bij
de punt zit. Dat wordt op een beeldscherm zichtbaar als staafdiagrammen:
groen voor gezond weefsel, rood voor
tumorweefsel. Zo wordt het mogelijk
mogelijk om precies voldoende kwaadaardig weefsel weg te nemen. De kans
dat kwaadaardige cellen achterblijven
wordt daarmee sterk verminderd en
gezond weefsel wordt zoveel mogelijk
gespaard.

Word Vriend!
Op de komende Vriendenbijeenkomst,
een twee keer per jaar door de Antoni
van Leeuwenhoek Foundation georganiseerde bijeenkomst voor al haar vaste
donateurs, wordt nog veel meer verteld
over de TomTom in de OK. Nog geen
Vriend van de Antoni van Leeuwenhoek
Foundation? Wie zich aanmeldt, krijgt
een uitnodiging voor deze bijeenkomst.
Kijk voor meer info op avlfoundation.nl
onder ‘Steun ons’.
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Hoe vaak komt kanker voor?
Nederland staat wereldwijd hoog op de lijst van
landen waar kanker het meeste voorkomt: op de 8e
plaats. Dat maakt het des te belangrijker om veel te
blijven investeren in preventie en detectie, en vooral
in onderzoek naar nieuwe behandelingen.

Volgens de nieuwste cijfers
was in 2016 huidkanker
met 15.836 nieuwe gevallen
de meest voorkomende
kankersoort in Nederland.
Op de 2e, 3e en 4e plaats
staan darmkanker, borstkanker en longkanker. Bij
mannen stond prostaatkanker op nummer 1, bij de
vrouwen borstkanker. In
totaal werden er 108.402
nieuwe gevallen van kanker
vastgesteld in 2016, en dat
zijn er helaas 2.500 meer

dan het jaar daarvoor. De
8e plaats van Nederland op
de wereldranglijst van de
Wereldgezondheidsorganisatie is een gemiddelde van
mannen en vrouwen. Kijk
je alleen naar Nederlandse
vrouwen, dan blijken die het
vergeleken met vrouwen uit
andere landen relatief nog
slechter doen. Zij staan op
de 4e plaats, terwijl de mannen de 16e plaats bekleden.
Koploper van de wereld is
trouwens Denemarken.

Oncologieverpleegkundigen

hild
Sc

ersbedrijf Pa
let

HAP,
SLIK…

Ook voor 5 euro
te bestellen bij
de2estemwinkel.nl.

A
Fondsenwerving

BEDANKT!
Velen zetten zich in om zorg en onderzoek van Antoni van Leeuwenhoek financieel te ondersteunen. Zo ook Roelf
Bakering van schildersbedrijf Palet: bij
zijn 25-jarig jubileum kreeg hij 2.550
euro cadeau en samen met zijn partner en ex-patiënt Wilma van der Veg
besloot hij dat bedrag meteen over te
maken aan de Antoni van Leeuwenhoek
Foundation.
Ook meehelpen? Ga naar
avlfoundation.nl
voor meer informatie.

Waar zijn jullie?
In heel Nederland is een groeiend tekort aan oncologieverpleegkundigen en dat geldt ook voor het Antoni van
Leeuwenhoek. Daarom is er op 10 mei 2017 een Open Dag
Verpleegkundigen, waar je als (student) verpleegkundige
alles te weten kunt komen over werken in het Antoni van
Leeuwenhoek. Met rondleidingen, uitleg over het werkveld
oncologie en je loopbaanmogelijkheden en natuurlijk met
alle gelegenheid om vragen te stellen.
Interesse? Schrijf je dan in voor de
Open Dag via werkenbijavl.nl!

Wie: Anneke van der Vecht (49)
en Mikki van Harten (11).
Vrouw en dochter van: Eelco van Harten,
die eind 2016 de diagnose hoofd-halskanker kreeg.
En nu: De behandeling van Eelco is goed
aangeslagen. Hij staat onder controle,
maar er zijn geen actieve kankercellen
meer zichtbaar.

LEZEN

ALS ETEN EVEN MOEILIJK IS biedt lekkere en
gezonde recepten voor
mensen met kauwen slikproblemen.
Antoni van Leeuwenhoek-tandarts Michiel
Lieshout en diëtisten
Sheena Tjon a Joe en
Meyke Mulder hebben
met hun deskundigheid
bijgedragen aan dit
boek voor hoofd-halspatiënten. Het boek is
het derde deel van een
serie en wordt leden
van patiëntenvereniging HOOFD-HALS
gratis toegestuurd.

WAT IS HET NKI?
Dat is het Nederlands Kanker Insituut, het wetenschappelijk onderzoeksinstituut van het Antoni van Leeuwenhoek.

1913 JAAR VAN OPRICHTING 783 MEDEWERKERS
44 NATIONALITEITEN 54 ONDERZOEKSGROEPEN
627 PUBLICATIES 45 MILJOEN AAN PROJECTSUBSIDIES
Meer info: nki.nl
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‘Onze
vriendinnen
zorgden voor
aﬂeiding’

nneke: ‘Eelco dealde op zijn
eigen manier met de ziekte. Hij stopte tijdelijk met
werken en stortte zich op zijn
gezondheid. Ik probeerde
hem te steunen, maar hij
had al zijn energie nodig om zichzelf
te beschermen en was voor mij lastig
bereikbaar. Ik begreep het, maar had er
ook moeite mee.’
Mikki: ‘Toen ik hoorde dat papa kanker
had, was mijn eerste vraag of hij doodging. Mijn ouders legden uit dat kanker
een hele nare ziekte is, waar mensen
aan overlijden, maar dat er ook veel
mensen beter worden. De volgende
dag op school was alles om me heen
hetzelfde, maar ik voelde me anders.
Papa vertelde aan de juf wat er aan de
hand was en zij vertelde het in de klas.
Alle kinderen waren doodstil en keken
naar me. Toen moest ik huilen. Ik kreeg
een schriftje, om in te schrijven als ik
me niet fijn voelde.’
Anneke: ‘In het begin dacht ik niet na
over mijn rol als naaste. Ik wilde er
zijn, voor Eelco en Mikki, maar vergat
mezelf. Toen heb ik mijn vriendinnen
laten weten dat ik het huis uit moest.
Zij hadden mij met goede bedoelingen
met rust gelaten, maar ik miste ze juist.
Vanaf die tijd ging het beter. Mijn werk
hielp daar ook bij. Daar had ik een
taak en was er geen tijd om alleen met
Eelco’s ziekte bezig te zijn.’
Mikki: ‘Mijn vriendinnen zorgden ook
voor aﬂeiding. Met anderen om me
heen ging de tijd sneller en vergat ik
het. Sommige mensen gingen me dan
juist vragen stellen over papa. Dan
dacht ik: nee, niet nu!’

14 | Innovatie

GAMMA KNIFE ICON:

Messcherpe bestraling
voor hersentumoren
Het is een state-of-the-art alternatief voor het
scalpel van de chirurg: dit bestralingstoestel kan
tumoren en andere kleine hersenafwijkingen vanuit verschillende hoeken uiterst precies bestralen.
Met de aanschaf van deze Gamma Knife (die dus
geen mes is) verbetert het Antoni van Leeuwenhoek de behandelmogelijkheden voor patiënten
met hersentumoren, en dat is grote winst. Ook al
omdat de behandeling vaak, in tegenstelling tot
een ingrijpende operatie, poliklinisch kan worden
uitgevoerd. Het Antoni van Leeuwenhoek is het
tweede centrum in Nederland dat deze nauwkeurige bestralingstechniek biedt.

3. DE BEHANDELTAFEL
Deze kan met hoge nauwkeurigheid worden bewogen.
Daardoor kan het isocentrum, en dus de bestraling,
steeds op het gewenste
punt in de hersenen worden
gericht.

Promotieonderzoek naar
het verder verﬁjnen van de
Gamma Knife-techniek wordt
ﬁnancieel mogelijk gemaakt
door John de Boer, die in 2014
zijn partner Sjef Snepvangers
aan een hersentumor verloor.

De dosis straling in de hersenen is bij de Gamma Knife 2 tot 4 keer lager dan bij andere technologiën.

1. CONE BEAM CT
De Cone Beam CT controleert of de patiënt goed
ligt, zodat de tumor met de
hoogste graad van precisie
kan worden bestraald.
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1

4. COBALTBRONNEN
De straling van 192 radioactieve Cobaltbronnen wordt
via heel smalle bundels op
één vast punt gericht: het
isocentrum.

4
2. HDMM
High Deﬁnition Motion
Management controleert
tijdens de bestraling in
3D de bewegingen van de
patiënt op de sub-millimeter
nauwkeurig.

2

3

John: ‘Sjef was één van de
grondleggers en pioniers van
de onderzoekreactors in Petten. Hij heeft dan ook aan de
basis gestaan van de productie van radioactieve isotopen,
die thans veelvuldig gebruikt

worden voor diagnostiek en
bestrijding van kanker met
radiotherapie. Ik vind het
waardevol om op deze manier
de gedachte aan hem levend
te houden.’

Een masker houdt het hoofd
van de patiënt tijdens de bestraling exact op de goede
positie. Omdat het op maat
is gemaakt, kan de bestraling worden gedoseerd
over meerdere dagen.

‘De Gamma Knife bestraalt
met uiterste precisie en geeft
een betere ziektecontrole en
kwaliteit van leven’
Gerben Borst, radiotherapeut-oncoloog

16 | Onderzoek
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Vrouwen met DCIS, mogelijk een
voorstadium van borstkanker, worden
nu vrijwel allemaal behandeld alsof ze
kanker hebben. Antoni van Leeuwenhoek-patholoog Jelle Wesseling krijgt
een miljoenensubsidie om dit te veranderen. Want: vaak kan DCIS helemaal geen kwaad.

Wanneer
kanker geen
kanker is

Wie: Dr. Jelle Wesseling (52),
maakt als patholoog deel uit
van het borstkankerteam.
Rol daarbij: Op basis van cel- en
weefselonderzoek van de tumor
de beste behandeling vaststellen.
Is ook: Onderzoeksgroepsleider
molecular pathology, met als
focus borstkanker biomarkers.
Wil: De balans vinden tussen
overdiagnose en onderbehandeling bij DCIS.

DCIS, of voluit Ductaal Carcinoom In Situ, is een
mogelijk voorstadium van borstkanker. Alleen al
in Nederland wordt deze aandoening bij enkele
duizenden vrouwen per jaar ontdekt. Bij DCIS
zitten er afwijkende cellen in de melkgangetjes in
de borst. Op scans is dit te zien als ‘kalkspatjes’.
Jelle Wesseling, klinisch en moleculair patholoog
in het Antoni van Leeuwenhoek: ‘Die afwijkende
cellen kunnen borstkanker worden, als ze vanuit
de melkgangetjes doorgroeien in het borstweefsel. Maar we weten inmiddels dat dit vaak niet
gebeurt. Soms groeien die afwijkende cellen maar
heel langzaam. Bovendien kan DCIS niet uitzaaien. In veel gevallen kan DCIS daarom eigenlijk
geen kwaad. Het grote probleem is: op dit moment
kunnen we niet onderscheiden bij welke vrouwen
DCIS wel zal uitgroeien tot borstkanker en bij welke niet. Daarom worden nu alle vrouwen bij wie
DCIS wordt ontdekt ervoor behandeld.’
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DILEMMA DOORBREKEN
Behandelen of niet behandelen? Dankzij een
miljoenensubsidie krijgt Wesseling nu de kans
om dit dilemma te doorbreken. Als een van de
winnaars van de Grand Challenge, opgezet door
het Cancer Research UK om een aantal van de belangrijkste problemen die spelen rondom kanker
aan te pakken, kan hij aan de slag als hoofd van
een internationaal onderzoeksteam met, zoals
Wesseling het zelf formuleert, de ‘knapste koppen uit meerdere vakgebieden’. Met als doel: het
beantwoorden van de vraag of het mogelijk is aan
de hand van kenmerken van patiënt en tumor te
voorspellen hoe aannemelijk het is dat DCIS zich
ook echt tot borstkanker zal ontwikkelen. Zodat
je overbehandeling vermijdt, maar aan de andere
kant patiënten geen behandelingen onthoudt die
wel zinvol zijn.
Het project zal vijf jaar gaan lopen. Voor die vijf
jaar zijn verschillende ‘werkpakketten’ opgesteld,
met heldere doelen, waar in subteams aan zal worden gewerkt. Wesseling: ‘Dat vind ik erg mooi aan
dit zeer grote project en aan het team: iedereen is
enorm doelgericht.’

OVERBEHANDELING
De behandeling die vrouwen met DCIS ondergaan is vrij ingrijpend. Wesseling: ‘Ze worden
nu allemaal geopereerd. En als het gaat om een
borstsparende operatie volgt daarna meestal ook
bestraling. In feite worden deze vrouwen behandeld alsof ze al borstkanker hebben. Met alle stress
en angst en pijn die daar dan bij kan komen. Terwijl dat dus lang niet altijd nodig is. Waarschijnlijk
wordt DCIS in 30 tot 50 procent van de gevallen
nooit echt levensbedreigende kanker.’
Dit laatste is een ruwe schatting. Het zou kunnen
betekenen dat op dit moment alleen al in Nederland honderden vrouwen per jaar worden overbehandeld. Wereldwijd ligt dit aantal nog vele malen
hoger. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld krijgen
ongeveer 60.000 vrouwen per jaar de diagnose
DCIS. Daar worden dus waarschijnlijk jaarlijks
tienduizenden vrouwen onnodig behandeld. ‘Samen met mijn team wil ik hier verandering in gaan
brengen’, zegt Wesseling. ‘Het is belangrijk om
vrouwen die behandeld moeten worden, goed te
behandelen. Maar ook om de vrouwen bij wie dat
niet hoeft, de fysieke en de psychische last hiervan
te besparen.’

Dr. Jelle Wesseling: ‘We willen
vrouwen een
leven alsof ze
kankerpatiënt
zijn besparen.’

GEAVANCEERDE TECHNIEKEN
Een van de belangrijkste deelprojecten draait om
het analyseren van grote hoeveelheden DCISbiopten en patiëntendata uit zowel Nederland,
Groot-Brittannië als de Verenigde Staten. Hierbij
zullen naast klassiek pathologisch onderzoek –
wat neerkomt op het weefsel bekijken onder een
microscoop – vooral allerlei zeer geavanceerde
technieken toegepast worden. Wesseling: ‘Zonder
deze subsidie hadden we dit nooit zo groot kunnen aanpakken als nu. Om echt te kunnen ontdekken wanneer DCIS “laag risico” is en wanneer het
“hoog risico” is, oftewel wanneer het waarschijnlijk nooit borstkanker zal worden en wanneer
mogelijk wel, zul je de biopten van vele tiendui-

‘Een van de belangrijkste
dingen die je leert als arts is:
breng mensen niet onnodig
schade toe.’

zenden vrouwen moeten onderzoeken. Hoe meer
biopten je onderzoekt, hoe zekerder je uitkomsten
zullen zijn.’
Een ander belangrijk onderdeel van het project is een
klinische studie met duizenden Europese vrouwen,
om te kijken of het inderdaad veilig is om de vrouwen met een laag risico DCIS niet te behandelen.
Wesseling: ‘Uiteraard zullen deze vrouwen wel
nauwlettend worden gevolgd, om als de DCIS toch
invasief wordt, snel en op tijd in te kunnen grijpen.’
ONGEMAK
De belangrijkste reden voor Wesseling zelf om dit
project te starten en te leiden, is zijn grote ongemak rondom het feit dat nu zo veel vrouwen worden overbehandeld. Wesseling: ‘Ik ben opgeleid
als arts en als patholoog. Een van de belangrijkste
dingen die je leert als arts is: first, do no harm.
Oftewel, breng mensen niet onnodig schade toe. Ik
erger me eraan dat we aan de ene kant behoorlijk
zeker weten dat veel vrouwen met DCIS onnodig
behandeld worden, maar dat we tegelijk onmogelijk kunnen zeggen welke vrouwen dat dan zijn.
Zo lang we dat onderscheid niet kunnen maken, is
iedereen behandelen de veiligste optie. Maar ik wil
heel graag dat dit onderscheid wel gemaakt kan
worden. Het is tenslotte beslist niet niks wanneer
als vrouw je borst operatief verwijderd wordt, of
als je een borstsparende operatie in combinatie
met bestraling moet ondergaan.’
DCIS IS GEEN KANKER
Wesseling hoopt ook dat de manier waarop
mensen over DCIS denken zal veranderen. ‘Op dit
moment wordt er vaak over DCIS gesproken alsof
het al kanker is. Maar dat is het niet. Het is een afwijking die mogelijk ooit kanker kan worden. Maar
die dat misschien wel nooit wordt. Los van die
mogelijk onnodige behandeling, komt er hierdoor
ook veel psychische last bij DCIS kijken. Mijn doel
is dat over vijf jaar, als ons project is afgerond, dit
anders is. Dat we vrouwen dan de last van het idee
“ik heb kanker” en een leven alsof ze kankerpatiënt
zijn kunnen besparen. Waarbij het natuurlijk heel
belangrijk blijft om DCIS-afwijkingen die een hoog
risico op kanker geven, goed te blijven behandelen.
Maar zonder te doen alsof zij al kankerpatiënt zijn.
En dat we straks daarnaast, als het gaat om een
laagrisicoafwijking, durven af te zien van behandelen. Dat zou zo ontzettend veel uitmaken voor de
kwaliteit van leven van zoveel vrouwen.’

MILJOENENSUBSIDIE DANKZIJ
GRAND CHALLENGE
De Grand Challenge is een
initiatief van Cancer
Research UK, de Britse
zusterorganisatie van KWF
Kankerbestrijding. Zij
hebben deze ‘challenge’ in
het leven geroepen om de
belangrijkste problemen
rondom kanker op grote
schaal en internationaal
aan te kunnen pakken.
Kankeronderzoekers
mochten een uitgewerkt
plan indienen hoe zij dit
willen doen en konden
daarmee subsidies van
vele miljoenen ponden
krijgen om het plan ook
daadwerkelijk uit te
voeren. Jelle Wesseling
verzamelde een internatio-

naal team om zich heen
om het probleem rond
overbehandeling van
DCIS, een mogelijk
voorstadium van borstkanker, aan te pakken.
Zijn team is een van de
vier winnende teams die
20 miljoen pond onderling mogen verdelen.
Wesselings team zal 7,5
miljoen pond krijgen,
maar Cancer Research UK
heeft KWF Kankerbestrijding gevraagd om
eenzelfde bedrag aan dit
team te geven. In totaal
heeft het DCIS-team
daardoor nu liefst 15
miljoen pond (17,5 miljoen
euro) tot zijn beschikking.

ANOESJKA LECHNER,
VERPLEEGKUNDIG
SPECIALIST

ERIK VAN MUILEKOM,
VERPLEEGKUNDIG
SPECIALIST
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ANDRÉ BERGMAN,
INTERNIST-ONCOLOOG

THELMA WITTEVEEN,
RADIOTHERAPEUT

RODERICK VAN DEN BERGH,
UROLOOG

ELSBETH VAN DER LAAN,
VERPLEEGKUNDIG
SPECIALIST

GERBEN VRIJENHOEK,
PHYSICIAN ASSISTENT

BARRY DOODEMAN,
PHYSICIAN ASSISTANT

ESTHER WIT,
UROLOOG

STIJN HEIJMINK,
RADIOLOOG

Teamwerk

LUC MOONEN,
RADIOTHERAPEUT

ONS PROSTAATKANKERTEAM
Deze mensen staan voor je klaar als
je prostaatkanker hebt. Elke week komen
ze samen voor multidisciplinair overleg
om zo het beste behandeladvies te
kunnen geven.

FLORIS POS, HOOFD RADIOTHERAPIE
Behandelend arts. Heeft
daarnaast een superviserende rol voor de radiotherapie-AIOS (arts in opleiding
tot specialist) en de Physician Assistants. ‘We moeten
met alle verschillende mogelijkheden die we tegenwoordig hebben tot een duidelijk
behandeladvies komen.’
HENK VAN DER POEL, UROLOOG
Hij beoordeelt welke
onderzoeken en afspraken
er voor een patiënt gepland
moeten worden, zodat tijdens het overleg alle nodige
gegevens beschikbaar zijn.
Werkt nauw samen met de
verpleegkundig specialist.
Probeert er altijd achter te
komen wat de verwachting
van de patiënt is.

FLORIS POS,
HOOFD RADIOTHERAPIE

HENK VAN DER POEL,
UROLOOG
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CORINNE TILLIER,
VERPLEEGKUNDIG SPECIALIST

CORINNE TILLIER, VERPLEEGKUNDIG SPECIALIST Controleert
de gegevens van de patiënt,
vraagt eventueel onderzoeken aan, zorgt voor een
actueel beeld van de situatie.
‘Die breng ik in tijdens het
overleg. Ook de behandelkeus van de patiënt zelf
wordt meegewogen.’

ANOESJKA LECHNER, VERPLEEGKUNDIG SPECIALIST Brengt bij
het overleg patiënten in die
uitgezaaide prostaatkanker
hebben en in het Antoni van
Leeuwenhoek komen voor
een second opinion. ‘Binnen
alle medische handelingen
probeer ik altijd goed oog te
houden voor wat de patiënt
zelf als kwaliteit van leven
ervaart.’
ANDRÉ BERGMAN, INTERNISTONCOLOOG Gespecialiseerd in
de behandeling van prostaatkanker, specifiek wanneer de ziekte is uitgezaaid
en niet meer voldoende
reageert op testosteron-verlagende behandeling. Kijkt
in het overleg met dat specialisme naar de patiënten,
die niet allemaal bij hem
onder behandeling zijn. Zijn
inzet: ‘Patiënten behandelen volgens de nieuwste
inzichten.’
THELMA WITTEVEEN, RADIOTHERAPEUT Richt zich binnen
de urologie met name op
brachytherapie, inwendige
bestraling, waarbij radioactieve zaadjes in de prostaat

worden gebracht. Groot
voordeel van deze techniek:
meer besparing van gezond
weefsel, waardoor de bijwerkingen beperkt blijven.
ERIK VAN MUILEKOM, VERPLEEGKUNDIG SPECIALIST Voor
het overleg brengt hij de
verschillende gegevens over
de patiënt samen, zodat
op basis daarvan een goed
advies kan worden gegeven.
Heeft veel contact met de
patiënt, die hij informeert
en ondersteunt in het hele
behandeltraject.
ELSBETH VAN DER LAAN,
VERPLEEGKUNDIG SPECIALIST
Behandelt en begeleidt
patiënten tijdens het medicinale traject. ‘Ik ben de eerste
contactpersoon tijdens de
intensieve behandeling met
chemotherapie, oraal, of in
studieverband.’
RODERICK VAN DEN BERGH,
UROLOOG Doet als fellow
onderzoek naar de oncologische aspecten van urologie. ‘Het gaat niet alleen
om de prostaat. De meest
passende behandeling kan
alleen worden gevonden
als de ziekte wordt afgezet
tegen de verwachtingen van
de patiënt en die van zijn
omgeving.’
GERBEN VRIJENHOEK, PHYSICIAN
ASSISTENT Behandelt zelfstandig urologische patiënten, in samenwerking met
een radiotherapeut. Vindt
het belangrijk om patiënten
zich zoveel mogelijk op hun
gemak laten voelen tijdens
hun behandeling. ‘Open en
heldere communicatie is
daarvoor essentieel.’

BARRY DOODEMAN, PHYSICIAN
ASSISTANT Ziet op de polikliniek patiënten die in
aanmerking komen voor de
bestraling van urologische
tumoren. Zijn uitgangspunt:
‘Dat de patiënt goed geïnformeerd aan de behandeling
begint en de logistiek rondom een behandeling goed is
geregeld.’ Dus begeleidt hij
de patiënt ook gedurende
het hele behandeltraject.
STIJN HEIJMINK, RADIOLOOG Interpreteert de MRI-beelden
van de prostaat en bespreekt
de uitslag hiervan met zijn
collega’s in het team. ‘Met
een MRI-scan kunnen we de
kleinste details in de prostaat in beeld brengen, maar
dit moet altijd worden geïnterpreteerd vanuit het totaal
van klinische informatie.’
ESTHER WIT, UROLOOG Vanuit
haar expertise kijkt ze naar
de mogelijkheden voor
chirurgische behandeling,
voornamelijk met behulp
van robotchirurgie. Ze heeft
ook direct contact met de patiënt op de polikliniek en in
de OK. ‘En dat is belangrijk.
Zo kun je de patiënt goed
informeren, zodat we samen
de behandeling vinden die
het beste bij de patiënt past.’
LUC MOONEN, RADIOTHERAPEUT
Werkt sinds 1986 in het
Antoni van Leeuwenhoek.
Ontwikkelde zich tot zeer
gespecialiseerd specialist
met aandachtsgebieden
urologische oncologie en
brachytherapie. Streeft
ernaar samen met zijn
collega’s dagelijks medische
topzorg te leveren. ‘De
patiënt staat altijd centraal.’

Xxxxxxxxxin cijfers
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patiënten met longkanker in
het Antoni van Leeuwenhoek
(cijfer 2015)

4 SOORTEN

BEHANDELING
•
•
•
•

Chirurgie
Chemotherapie
Radiotherapie
Immuuntherapie

IMMUUNTHERAPIE?
Immuuntherapie bestrijdt en
vernietigt kankercellen met
het eigen afweersysteem.
Het Antoni van Leeuwenhoek heeft een voortrekkersrol in onderzoek naar
en behandeling met deze
nieuwe therapie. Het longkankerteam heeft ondertussen immuuntherapie al tot
standaardzorg voor honderden patiënten gemaakt.
disciplines
werken
samen bij
de behandeling van
longkanker:
longartsen,
verpleegkundig specialisten,
oncologie
verpleegkundigen, thorax
chirurgen, radiotherapeuten,
pathologen, nucleair geneeskundigen en radiologen.

1,5 WEEK
is de maximale wachttijd
voor een eerste afspraak.

Goed idee

LONGKANKER
In het Antoni van Leeuwenhoek
zijn vrijwel alle denkbare
behandelmethodes aanwezig
voor longkankerpatiënten.
Multidisciplinaire teams
van chirurgen, oncologen,
radiotherapeuten en
verpleegkundigen zorgen ervoor
dat elke individuele patiënt het
beste behandelplan krijgt.
Als longkankerpatiënt in het
Antoni van Leeuwenhoek
weet je zeker dat alle bij
de behandeling betrokken
artsen en verpleegkundigen gespecialiseerd zijn in
longkanker. Samen met de
patiënt wordt gekeken welk
behandelplan het meest
optimaal is. Waarbij eerlijke
voorlichting wordt gegeven
over de verschillende behandelvormen, de slagingskansen en gevolgen ervan. Ook
wordt er altijd rekening

gehouden met individuele
wensen, behoeften en omstandigheden.
Alle specialismen die nodig
zijn om de juiste diagnose te
stellen en de beste behandeling te geven, werken zeer
nauw met elkaar samen in
multidisciplinaire teams.
De artsen daarbinnen zijn
veelal gespecialiseerd in
een bepaalde tumorsoort en
beschikken over de laatste
stand van zaken op hun
eigen vakgebied.

‘Vaak gaat het over
het oplossen van de
kwaal, maar hier is
ook aandacht voor
de psychosociale
ondersteuning’
Dhr. Op de Kelder,
longkankerpatiënt

PATIËNTTEVREDENHEID
Patiëntervaringen worden
continu gemeten. Dat biedt
inzicht in hoe de zorg misschien nog beter kan. Hoe
waarderen patiënten met
longkanker het Antoni van
Leeuwenhoek?
9.0
DESKUNDIGHEID

Drs. Wanda de Kanter,
longarts

‘In mijn
hoofd zit altijd
de patiënt’

8.6

SIMPEL MAAR EFFECTIEF
Leon ontwikkelde de afgelopen jaren
vanuit de praktijk meerdere middelen voor ‘zijn’ patiënten. Zo ontwierp
hij een speciaal verhoogstukje, dat
ervoor zorgt dat een patiënt zijn arm
comfortabel op de armschaal van een
positioneringapparaat kan leggen.
Leon: ‘Een heel simpel, maar effectief
hulpstuk. Makkelijk te maken en een
grote hulp voor heel veel mensen die
een probleem hebben met hun arm.’
Een van zijn nieuwste producten is het
sarcoomboard, bedoeld voor gebruik
bij tumoren in de ledematen. Een
witte kunststof plaat, een ‘matrix van
gaatjes’, met daarop een perspex plaat
en een laag ondersteuningsschuim, op
maat gemaakt voor de patiënt. Bij de
CT-scan ter voorbereiding van de radiotherapie en uiteindelijk op de behandeltafel wordt het ledemaat daarmee op
een comfortabele manier gefixeerd. ‘Zo
kunnen we nog nauwkeuriger bestralen.’

PERSOONLIJK AANDACHT
8.2
INFORMATIE
9.0
VERTROUWEN
8.7
MOGELIJKHEID EIGEN
INBRENG

Totaalcijfer
over 2016:

8.6

GRENSVERLEGGEND
‘Onze longkankerzorg
is echt teamwork.
We werken intensief
samen met veel
disciplines. En
we geven niet
snel op.’

Wie: Leon Hesselmann,
medisch beeldvormings- en
bestralingsdeskundige.
Bedacht: Een ‘sarcoomboard’,
waarmee de positie en ﬁxatie
van patiënten met sarcoom op
de behandeltafel verbetert.
Daardoor: Een betere behandeling door betere ﬁxatie:
bestraling komt gerichter aan.
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ONDERZOEK

Patiënten worden zoveel
mogelijk in studieverband
behandeld. Want de zorg
wordt gecombineerd met
hoogstaand en grensverleggend onderzoek.
Meer info over longkanker,
behandelmethodes, wachttijden en resultaten? Kijk
op: avl.nl/kankersoorten/
longkanker.

‘T

ijdens hun behandelperiode komen patiënten hier
soms elke dag, 35 dagen
achtereen. Ik wil die situatie voor hen zo makkelijk
mogelijk te maken.’ Leon
Hesselmann zoekt daarom altijd naar
manieren om het comfort van patiënten
te verbeteren. Maar ook om de medische beeldvorming en radiotherapie zo
goed mogelijk te maken. ‘Het gaat om
de combinatie: medische beelden zijn
ontzettend belangrijk bij de besluitvorming voor behandeling, maar ook bij
de uitvoering ervan. Om bijvoorbeeld
bestraling gericht te laten aankomen, is
het essentieel dat je als patiënt stil kunt
blijven liggen op de behandeltafel. Sommige hulpmiddelen helpen daarbij.’

NIET OPGEVEN
Soms duurt het jaren om een idee om
te zetten in een goed product, soms
gaat het sneller. Leon: ‘Dat is afhankelijk van de partijen die erbij zijn
betrokken. Ik werk met instrumentmakers en mensen van de moulagekamer.
Producten moeten uiteraard aan allerlei technische eisen en veiligheidseisen
voldoen.’
Leon geeft niet snel op. In zijn achterhoofd zit altijd die ene patiënt, die hem
inspireerde. ‘Deze man, chemicus van
huis uit, had na een operatie aan zijn
strottenhoofd een klepje voor het overgebleven gat in zijn hals. Dat klepje
werd vies, de patiënt baalde daarvan
en ontwikkelde zelf een apparaatje,
waarmee hij het gat netjes kon afdekken. Hij had er zelfs een plastic dop
van een melkpak in verwerkt. Vanuit
het prototype van deze man, is het
een werkelijk hulpmiddel geworden,
waarmee ik nog steeds mensen zie
lopen. Deze man zat niet bij de pakken
neer, maar dacht in mogelijkheden.
Dat spreekt me enorm aan.’
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Muur van Gedachten
Als je de diagnose kanker krijgt, zet dat je
hele wereld op zijn kop. En ook die van familie
en vrienden. Hoe ingrijpend de ziekte en
behandeling zijn, vertellen de vele briefjes die
worden achtergelaten op de Muur van Gedachten
in de hal van het Antoni van Leeuwenhoek.

