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Mijnheer de rector, dames en heren, 

Als je hoogleraar wordt in de immuuntherapie tegen kanker dan wordt je geacht een uitgekookt plan te 

presenteren over de wijze waarop het immuunsysteem kan worden ingezet in de strijd tegen kanker. Maar dat 

kan ik niet zomaar, want dan ga ik aan iets voorbij dat te waardevol is om niet te bespreken, en dus begin ik 

daar maar mee.  

Mijn vader is twee jaar geleden overleden aan kanker. Hij was 78 jaar oud. Vlak na zijn pensioen had hij de 

diagnose prostaatkanker met uitzaaiingen naar zijn botten gekregen. Hij werd behandeld met remmers van de 

mannelijk geslachtshormonen, en dat ging eigenlijk wonderbaarlijk goed. Maar na een jaar of tien, hij had hier 

op de Boelelaan keurig een paar keer per jaar zijn prostate-specific antigen, ofwel PSA, laten meten, begon de 

kanker aan een nieuwe opmars, maar nu in een andere, hormoon-resistente vorm. Hij probeerde 

chemotherapie, een aantal cycli zelfs, want als je nog wat wilt proberen dan is dat de volgende stap. Maar de 

chemotherapie manifesteerde zich uiteindelijk als een muur waar niet doorheen te komen was. Een solide 

betonnen muur zoals ze die in de jaren ‘60 bouwden toen hij zich als jonge stedebouwkundige in Amsterdam 

committeerde aan de wederopbouw. Mooi visionair werk: de Westelijke tuinsteden, de Bijlmermeer, 

Buitenveldert, inclusief een nieuwe campus voor de Vrije Universiteit.  

Dus stopte hij met de chemotherapie, en hij nam het zoals het was, en kwam. Beetje bij beetje verloor zijn 

lichaam aan kracht. Maar zijn geest bleef, en misschien groeide die juist wel op een bepaalde manier. Op een 

dag zei hij: “Ik denk dat het tijd wordt om de procedure in werking te stellen”, en zo geschiedde. Een 

majesteitelijk afscheid was het. Ik vind het jammer dat hij er niet bij kan zijn vandaag. Hij had het vast 

schitterend gevonden.  

Het is verder goed zoals het is. Maar die muur van beton blijft me bezighouden, want die was toch wel 

behoorlijk onbarmhartig aanwezig.  

KANKER 

In de tweede helft van de 19e eeuw ontdekte Rudolf Virchow (1821-1902), een Duitse arts, dat cellen de 

bouwstenen van al onze weefsels en organen zijn, de elementaire eenheden van het leven. En het was ook 

Virchow die ontdekte dat kanker een woekering, een ongecontroleerde groei van onze eigen cellen is1. En dat is 

hét universele aspect van kanker. En juist omdat het om onze eigen cellen gaat, weliswaar in afwijkende 

(overdreven) vorm, is het zo lastig om een goede behandeling te vinden. Een behandeling die selectief de 

kwaadaardige cellen elimineert en de gezonde cellen intact laat. 

Uiteraard, als het gaat om lokale tumoren, dan kunnen chirurgie en/of bestraling soelaas bieden, maar de 

behandeling van uitgezaaide kanker of leukemie is een uitdaging van een heel andere orde. Dan is er een 

systemische benadering nodig. Dus concentreerde de aandacht na de tweede wereldoorlog zich op wat 

verondersteld werd de Achilleshiel van kanker te zijn: celdeling.  

De eerste patiënt die, in 1948, behandeld werd met chemotherapie was de tweejarige Robert Sandler2. Hij was 

ziek geworden, koorts, lusteloosheid en hij zag lijkbleek. Na een aantal weken verslechterde zijn conditie snel 

en werd hij naar het Kinderziekenhuis in Boston gebracht. Een druppel bloed onder de microscoop van de 

patholoog van het ziekenhuis, Sydney Farber, bracht het euvel al direct aan het licht: het bloed zat vol met 

razendsnel delende witte bloedcellen, een typisch geval van acute lymfatische leukemie. Farber werkte in zijn 

eentje in een klein laboratorium in de catacomben van het ziekenhuis. Hij zag, zoals zovelen, dat er voor de 

jonge leukemie patiënten geen enkele behandeling bestond. Maar hij was er niet het type naar om op zijn 
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handen te gaan zitten. En in zijn afgelegen kelder had hij ruim de tijd om na te denken. Eerst had hij geprobeerd 

een oplossing te vinden voor de bloedarmoede, het gebrek aan rode bloedcellen, waar de leukemiepatiënten 

vaak last van hadden. En omdat een gebrek aan foliumzuur, een component van het vitamine B12 complex, 

door eenzijdige voeding ook tot bloedarmoede leidt, hetgeen vervolgens eenvoudig door toediening van 

foliumzuur kan worden opgelost, probeerde hij foliumzuur bij zijn leukemiepatiënten3. De studie was een 

regelrechte ramp. De rode cellen groeiden helemaal niet terug. Sterker nog de groei van de leukemiecellen nam 

alleen maar verder toe. Farber brak de studie haastig af. Zijn collega’s waren furieus. Maar Farber was 

geïntrigeerd door het resultaat en vastbesloten iets te doen. Als foliumzuur de groei van leukemiecellen 

stimuleert, dan zou een remmer van foliumzuur de groei misschien kunnen stoppen. En dus bestelde hij een 

synthetische remmer van foliumzuur, aminopterine. De stof arriveerde in de weken dat Robert Sandler’s 

diagnose werd gesteld. Farber begon de behandeling met aminopterine bij Sandler, en volgde de ontwikkeling 

van de leukemie met Argusogen, hopend op een zekere stabilisatie van de ziekte, een klein beetje verbetering 

misschien. Echter, het resultaat was compleet boven verwachting. Binnen enkele dagen verdwenen de 

leukemiecellen als sneeuw voor de zon, en Robert Sandler knapte zienderogen op. Een absolute doorbraak. 

Foliumzuur, zo weten we nu, is onmisbaar voor de vorming van DNA,  en DNA vermenigvuldiging is nodig voor 

celdeling, en die is essentieel voor de groei van leukemiecellen. En dat geldt ook voor de vorming van de 

normale bloedcellen, vandaar dat foliumzuur-deficientie ook leidt tot bloedarmoede. En aminopterine is dus 

feitelijk een celdelingsremmer, een chemotherapeuticum. De behandeling bracht overigens op de langere 

termijn helaas geen genezing voor Robert. Hij overleed na enkele maanden alsnog aan de ziekte, inmiddels 

resistent geworden tegen de aminopterine. Maar de eerste remissie van een systemische vorm van kanker met 

chemotherapie was een feit.  

Figuur 1. Paul Ehrlich ontdekte de 

concepten van de chemotherapie en dat 

van de ‘Zauberkugel’ en is daarmee de 

grondlegger van de systemische 

behandeling van kanker in het algemeen 

en de immuuntherapie in het bijzonder. 

Ook ontdekte hij de beschermende 

activiteit van antilichamen bij 

infectieziekten, die later als  Zauberkugel 

voor de behandeling van bepaalde vormen 

van kanker geschikt zouden blijken. 

 

 

IMMUNOLOGIE 

Het was de Duitse arts Paul Ehrlich (1854-1915) die een halve eeuw daarvoor al de conceptuele grondslagen 

voor de systemische behandeling van kanker met chemotherapie had gelegd, en wat mij betreft is hij trouwens 

ook de profeet van de immunotherapie. Het waren de hoogtijdagen van de textielindustrie en chemici waren 

druk met het maken van kleurstoffen voor het verven van al dat textiel. Ehrlich maakte gretig gebruik van het 

beschikbare arsenaal aan kleurstoffen en andere chemicaliën om weefsels en ziekten te bestuderen, en om te 

zoeken naar medicijnen. Doordat cellen in het lichaam, maar ook ziekteverwekkers zoals bacteriën, onderling 

verschillend kleurden met die synthetische pigmenten, begreep hij dat er aanzienlijke verschillen in 

biochemische samenstelling tussen al die cellen en pathogenen bestond4. Hij stelde zich voor dat je die 

verschillen wellicht ook zou kunnen benutten om selectief toxische stoffen op microben of kankercellen af te 

Paul Ehrlich (1854-1915) antilichaam
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sturen. Daarmee was het concept van de Zauberkugel, zoals hij het noemde, beter bekend als de Magic Bullet, 

geboren. En Ehrlich had nog meer belangwekkende ideeën. Zo ontwikkelde hij het eerste effectieve 

geneesmiddel tegen Syfilis (Salvarsan)5 en hij doopte een dergelijke behandeling van ziekte met  een 

synthetisch chemische verbinding ‘chemotherapie’. En daarnaast ontwikkelde hij ook nog een zogenaamd anti-

serum tegen difterie, waarvan later zou worden aangetoond dat de actieve beschermende component in het 

serum gevormd werd door de belangrijke eiwitten van het immuunsysteem die wij nu antistoffen of 

antilichamen noemen6. Hij kreeg vanwege die laatste ontdekking, voor zijn bijdrage aan de immunologie, in 

1908 de Nobelprijs voor de Geneeskunde. En toeval of geen toeval, hij deelde die prijs met Ilya Metchnikoff, de 

ontdekker van de céllen van het immuunsysteem, en in het bijzonder de zogenaamde fagocyten, een bepaalde 

subklasse van immuun-cellen. En dat zijn nu uitgerekend de cellen, of het is eigenlijk meer een verzameling van 

cellen, waar ik tot dusverre in mijn wetenschappelijke loopbaan in hoofdzaak onderzoek naar heb gedaan.  

De cellen van het immuunsysteem zijn vooral te vinden in het bloed, het zijn immers onze witte bloedcellen, en 

in gespecialiseerde lymfoide organen, zoals milt en lymfeklieren (Figuren 2 en 3). Via de bloedcirculatie kunnen 

de cellen van het immuunsysteem in principe alle uithoeken van het lichaam bereiken, en dat is nuttig om 

infecties en ook kankercellen op te sporen. En dat is dus de fundamentele gedachte achter immuuntherapie bij 

kanker: om het uitzonderlijke speurvermogen van het immuunsysteem te gebruiken om overal in het lichaam 

kankercellen op te sporen en te vernietigen.   

Figuur 2. De cellen van het 

immuunsysteem, de witte bloedcellen, 

zijn te vinden in het bloed en in de 

lymfoïde organen, zoals milt en 

lymfeklier. 

 

 

 

 

Behalve fagocyten, die microben, zoals bacteriën en schimmels, op kunnen eten, ofwel fagocyteren, en 

verteren, omvat het immuunsysteem een aantal andere gespecialiseerde celtypen, zoals bijvoorbeeld de B en T 

lymfocyten7. De lymfocyten beschikken over een uiterst vernuftig en gevoelig systeem van herkenning van 

ziekteverwekkers. Dat wordt gevormd door speciale receptoren die ze op hun oppervlak dragen, de 

zogenaamde antigeen-receptoren. De B lymfocyten kunnen hun antigeen-receptoren ook uitscheiden in de 

vorm van antilichamen. Deze ‘specifieke’ of adaptieve immuniteit, heeft overigens wel wat tijd nodig om tot 

wasdom te komen, maar het biedt dan wel langdurige bescherming tegen ziekte. De fagocyten behoren 

daarentegen tot wat genoemd wordt het ‘niet-specifieke’ of aangeboren immuunsysteem dat zeg maar ‘ready-

to-go’ is. De kwalificatie ‘niet-specifiek’ doet overigens niet echt recht aan onze fagocyten, die wel degelijk 

allerlei mogelijkheden hebben om specifiek pathogenen te herkennen. En het onderscheid tussen specifieke en 

niet-specifieke immuniteit suggereert wellicht ook ten onrechte dat ze onafhankelijk van elkaar functioneren, 

hetgeen ook absoluut niet het geval is. Sterker nog de onderlinge communicatie en afstemming tussen de 

verschillende cellen en andere componenten van het immuunsysteem zijn cruciaal voor een effectief 

functioneren van onze afweer. En de sleutel voor een goede onderlinge communicatie tussen de cellen van het 

immuunsysteem, en ook voor de herkenning van microben en kankercellen, ligt ook weer in de receptoren die 

de immuuncellen op hun oppervlakte dragen. Dat zijn veelal membraan verankerde eiwitten die fungeren als 
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sensoren voor moleculaire informatie die aan de buitenkant van de cel aanwezig is. En die informatie wordt 

gedetecteerd, geïntegreerd, en uiteindelijk vertaald in een specifieke cellulaire response. En de aard van die 

response verschilt voor de diverse immuuncellen, die allemaal zo hun speciale rol in het geheel hebben. Ons 

onderzoek concentreert zich in het bijzonder op deze communicatie tussen de cellen van het immuunsysteem 

en kankercellen. En bij immuuntherapie tegen kanker proberen we de herkenning en de vernietiging van 

kankercellen door immuuncellen juist te bevorderen. 

Figuur 3. De verschillende cellen van het 

immuunsysteem, waaronder fagocyten (oa 

macrofagen en granulocyten), dendritische 

cellen (DC) en lymfocyten (bv B- and CD4 en 

CD8 T-lymfocyten, verzorgen gezamenlijk de 

specifieke en niet-specifieke immuniteit. De B 

lymfocyten kunnen uitrijpen tot plasmacellen 

die antilichamen kunnen uitscheiden. De 

onderlinge communicatie tussen 

immuuncellen, die van belang is voor een 

goede afstemming van hun activiteit en 

daarmee een uitgebalanceerd functioneren 

van het immuunsysteem, wordt mede 

verzorgd door herkenningseiwitten op het 

oppervlakte van de cellen. 

 

Hoe belangrijk dit nauwkeurig afgestemde functioneren van het immuunsysteem is, en de onderlinge 

communicatie van de betrokken cellen, merken we eigenlijk pas echt als het niet goed functioneert. In ons 

laboratorium bestuderen we ook patiënten met heel zeldzame erfelijke afwijkingen in hun fagocyten. Veelal 

hebben die patiënten een verhoogde gevoeligheid voor infecties, met vooral bacteriën en/of schimmels. Door 

dit soort immuun-defecten nauwkeurig te bestuderen krijgen we unieke kansen om het functioneren van het 

immuunsysteem van de mens in kaart te brengen. Bovendien leveren we zodoende, voor patiënten en 

behandelaars in binnen- en buitenland, een waardevolle bijdrage aan de immuundeficiëntie diagnostiek en 

research.  

THE WAR ON CANCER 

Terug naar Sydney Farber. De behandeling van Robert Sandler was voor Farber nog maar het prille begin van 

wat in de tweede helft van de afgelopen eeuw zou uitgroeien tot de ‘War on Cancer’. Farber kreeg daarbij 

steun van de eveneens zo gedreven filantroop Mary Lasker. Samen wisten ze een uiterst succesvolle campagne 

te lanceren om publieke en politieke aandacht voor het kankerprobleem te genereren8. In 1969 hadden de 

Amerikanen de eerste mens op de maan gezet, en de gedachte was dat we ook kanker de wereld uit zouden 

kunnen helpen, als we het maar wilden. Het kankeronderzoek kreeg hierdoor een enorme impuls. Nieuwe 

chemotherapeutica werden geïdentificeerd en op grote schaal in vele vormen van kanker getest, al of niet in 

combinatie met elkaar, of samen met chirurgie en/of bestraling: alle remmen gingen los in de strijd tegen 

kanker. En inderdaad er waren remissies, bij sommige vormen van kanker zelfs behoorlijk vaak, maar zeker niet 

bij alle patiënten. Echter bij veel vormen van kanker was er maar weinig effect, zeker op de lange termijn. De 

hoog gedoseerde chemotherapie ging bovendien gepaard met ernstige bijverschijnselen, zoals verschrikkelijke 

misselijkheid en bloedarmoede dus, die de behandeling beperkten. En dat was natuurlijk ook niet zo’n 

verrassing, want celdeling is onontbeerlijk voor het normale functioneren van ons lichaam. Maar wat moesten 

we anders? Voor een deel konden die problemen, zoals bijvoorbeeld de bloedarmoede, overigens wel weer 

Specifieke immuniteitNiet-specifieke immuniteit

fagocyten
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worden opgelost door transfusies met rode bloedcellen en bloedplaatjes, of door transplantaties met 

bloedvormende stamcellen bij leukemie, allemaal producten die in Nederland door Sanquin worden geleverd, 

maar de ‘collateral damage’ van chemotherapie bleef aanzienlijk en zo is het nu nog steeds. En tenslotte was er 

bij veel patiënten op den duur sprake van resistentie, en sommige chemotherapeutica bleken op termijn 

ironisch genoeg zelf kankerverwekkend te zijn. Dit waren dus niet echt de Zauberkugeln tegen kanker die 

Ehrlich in zijn dromen had gezien. Sterker nog tegen het eind van de vorige eeuw maakten epidemiologen de 

balans op, en werd duidelijk dat het netto resultaat in de intensieve oorlog tegen kanker helemaal niet eens 

positief uitpakte. De incidentie en de mortaliteit aan kanker waren alleen maar toegenomen (Figuur 4)9.10. Dit 

ronduit teleurstellende resultaat was het gevolg van een combinatie van factoren. Eén daarvan was het succes 

in de behandeling van andere ziekten, zoals bijvoorbeeld infectieziekten en hart- en vaatziekten, en dat was een 

trend die overigens alleen nog maar verder zou doorzetten. En een andere oorzaak was dat de tabaksindustrie 

er inmiddels op gewetenloze wijze in geslaagd was de bevolking massaal aan het roken te krijgen, hetgeen met 

enige vertraging een ernstige toename in de incidentie van longkanker had veroorzaakt. Het was, zeker ook 

voor de onderzoekers, een heuse ‘reality check’. De genezing van kanker bleek, bij nader inzien, nog niet zo 

eenvoudig.  

Figuur 4. Leeftijds-gecorrigeerde sterfte aan kanker in de 

Verenigde Staten van Amerika, uitgesplitst naar geslacht, 

in de periode 1969-1990. Overgenomen uit ref. 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maar toch smeulde er wat, en misschien was niet alle moeite tevergeefs geweest. De oorlog tegen kanker had 

een enorme impuls aan het kankeronderzoek gegeven, en we hadden enorm veel geleerd over het ontstaan 

van kanker. En ook aanpalende biomedische wetenschapsgebieden, zoals de genetica, de celbiologie en de 

immunologie, hadden zich inmiddels razendsnel ontwikkeld, zowel wat betreft inhoudelijke kennis als de 

technische mogelijkheden. Het was bijvoorbeeld in de jaren ‘70 en ‘80 duidelijk geworden dat de 

ongecontroleerde groei van kankercellen veroorzaakt werd door veranderingen in het DNA, in onze genen, en 

in het bijzonder in bepaalde genen, de zogenaamde oncogenen. Deze mutaties kunnen soms spontaan, maar 

vooral ook ten gevolge van schadelijke invloeden van buitenaf, zoals zonlicht (huidkanker) of roken 

(longkanker) optreden. De eiwitproducten waarvoor deze oncogenen coderen blijken veelal direct betrokken bij 

het aansturen van de groei van onze cellen, en kanker ontstaat door een opeenstapeling van dergelijke 

veranderingen die de groei ontregelen, zo weten we inmiddels. Het is een stapsgewijs voortschrijdend proces, 

een soort evolutie binnen één individu, waarbij de kankercellen steeds meer aan agressie winnen, en 

uiteindelijk zelfs ook resistent tegen onze geneesmiddelen kunnen worden. Eén van die oncogenen, het 
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zogenaamde neu oncogen, dat in 1982 in de onderzoeksgroep van Robert Weinberg werd ontdekt11, bleek 

verantwoordelijk voor de vorming van het zogenaamde Her2 eiwit. De functie van het Her2 eiwit werd bij het 

Amerikaanse biotechnologische bedrijf Genentech achterhaald. Her2 is een oppervlakte receptor die voor komt 

op cellen van de bekleding van bijvoorbeeld darm en melkklieren, dat signalen de cel in stuurt die de 

vernieuwing van die bekledingscellen ondersteunen12. Maar omdat er op gezonde cellen maar heel weinig van 

het Her2 voor komt leidt dat normaliter niet tot een overmatige groei van die cellen. Echter de Amerikaanse 

oncoloog Dennis Slamon liet zien dat er bij een deel van de vrouwen met borstkanker veel méér en soms zelfs 

héél veel meer van het Her2 op de borstkankercellen aanwezig is13. En dat gaf niet alleen een gedeeltelijke 

verklaring voor de overmatige groei van hun kankercellen, maar ook kansen voor therapie. Het Her2 bood 

letterlijk een aanknopingspunt. 

IMMUNOTHERAPIE 

Enkele jaren daarvoor, in 1974, hadden George Kohler en Cesar Milstein een revolutionaire methode 

beschreven: de zogenaamde hybridomatechniek14. Daarmee konden antilichamen, de eerder genoemde door 

Ehrlich ontdekte herkenningseiwitten van het immuunsysteem, met vrijwel iedere gewenste specificiteit, 

gericht tegen vrijwel ieder gewenst target-molecuul in zuivere vorm worden verkregen. Na de identificatie van 

het Her2 eiwit hadden de immunologen van Genentech de hybridomatechniek gebruikt om een monoclonaal 

antilichaam tegen het Her2 eiwit te maken dat het Her2 op borstkankercellen kon herkennen15. Nu waren de 

juiste ingrediënten voor Ehrlich’s Zauberkugel wel aanwezig. Maar Genentech was angstig en terughoudend. 

Het was nog helemaal niet zo eenvoudig om dit soort medicijnen, ook wel biologicals genoemd, op grote schaal 

op biotechnologische wijze te produceren, en dat was een serieus risico voor het bedrijf. En dus ging het Her2 

programma op de handrem. Maar Dennis Slamon was niet zo makkelijk uit het veld te slaan. Hij had met eigen 

ogen gezien hoe selectief het Her2 eiwit aanwezig was op de kankercellen van sommige borstkankerpatiënten, 

en geloofde er heilig in dat dit een buitenkans was. Hij bewoog hemel en aarde en kreeg het uiteindelijk voor 

elkaar dat Genentech het Her2 antilichaam toch voor een kleine klinische studie beschikbaar zou stellen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5. Therapeutische monoclonale antilichamen geregistreerd voor behandeling van kanker. 

Een van de allereerste patiënten die met Herceptin, het Her2 antilichaam, behandeld werd was de 48-jarige 

Barbara Bradfield. Er was bij haar een jaar of twee eerder borstkanker geconstateerd en ze was intensief 

behandeld,  met ingrijpende chirurgie en zware chemotherapie. Maar na een jaar was de kanker 

teruggekomen, uitgezaaid naar de lymfeklieren en longen. Ze wees verdere chemotherapie af. Enige tijd daarna 

kreeg ze een telefoontje van Slamon. Hij had een biopt van haar kanker gezien en die liet een torenhoge 
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aanwezigheid van het Her2 eiwit zien. Ze was in zijn ogen een ideale patiënt voor de Herceptin studie16, en met 

enige moeite wist Slamon haar uiteindelijk te overtuigen om mee te doen. Na enkele weken behandeling met 

Herceptin waren haar lymfeklieren al aanzienlijk geslonken, en na verloop van tijd waren al haar tumoren 

verdwenen. Ze zou nog meer dan twintig jaar leven. De kanker is nooit meer teruggekomen. Helaas was 

Barbara Bradfield eerder uitzondering dan regel. Slechts een minderheid van de patiënten met Her2-positieve 

borstkanker heeft een goede response op Herceptin. En mede daarom wordt Herceptin meestal alsnog 

gecombineerd met chemotherapie.  

Herceptin werd in 1998 geregistreerd bij de FDA en het behoort tot de allereerste generatie van 

immuuntherapeutische medicijnen voor de behandeling van kanker. Inmiddels zijn er een heel aantal 

therapeutische antilichamen voor de behandeling van verschillende vormen van kanker, lang niet alle 

overigens, beschikbaar gekomen (Figuur 5). Voorbeelden daarvan zijn: Rituxan tegen het CD20 eiwit op 

leukemie/lymfoom van B lymfocyten, Erbitux tegen de EGF receptor, een eiwit op carcinoma cellen die 

bijvoorbeeld maag-, darm-, of slokdarmkanker veroorzaken. En bijvoorbeeld onlangs nog, hier in Nederland 

door het bedrijf Genmab ontwikkeld, Darzalex tegen het CD38 eiwit voor multipel myeloom. 

Figuur 6. De werkingsmechanismen van 

therapeutische antilichamen tegen kanker. 

Monoclonale antilichamen gericht tegen 

een target molecuul op kankercellen, zoals 

bijvoorbeeld het Her2 eiwit, kunnen op 

verschillende manieren bijdragen aan de 

destructie en eliminatie van kankercellen. 

Ten eerste kunnen ze direct de groei van de 

kankercellen remmen (rechts). Daarnaast 

zijn er indirecte mechanismen, die ofwel 

herkenning door Fc-receptoren op 

imuuncellen vereisen, een proces dat ook 

wel antibody-dependent cellular cytotoxicity 

(ADCC) wordt genoemd, dat afhankelijk van 

het betrokken type immuuncel op 

verschillende manieren geeffectueerd kan 

worden (zie ook figuur 7). 

Figuur 7. De manieren waarmee 

immuuncellen tumorcellen herkenbaar 

gemaakt met antilichamen kunnen 

vernietigen. Macrofagen zijn in staat om 

tumorcellen in hun geheel op te nemen 

(fagocytose). Natural killer (NK) cellen en 

CD8 T lymfocyten induceren een speciaal 

type van gereguleerde celdood (apoptose) 

in tumorcellen. Granulocyten vernietigen 

tumorcellen door middel van een uniek 

proces, dat wij ontdekten en dat trogoptose 

wordt genoemd. 
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Maar hoe werken deze therapeutische antilichamen nu precies? Voor zover we weten werken de meeste van 

deze antilichamen op verschillende manieren. Ten eerste maken ze de tumorcellen herkenbaar voor de cellen 

van het immuunsysteem. U ziet dat hier op het middelste plaatje (Figuur 6). Die herkenning gebeurt door 

speciale zogenaamde Fc-receptoren aanwezig op immuun-cellen. De herkenning van antilichamen door Fc-

receptoren initieert speciale signalen, in de vorm van biochemische veranderingen, aan de binnenkant van de 

immuun-cellen, die hen uiteindelijk aanzet tot de vernietiging van de tumor cellen. De exacte wijze waarop de 

verschillende immuun-cellen, de tumorcellen vernietigen verschilt per type immuun-cel (Figuur 7). Macrofagen 

zijn in staat om tumorcellen in hun geheel door middel van fagocytose op te eten en te verteren. En NK en CD8 

T cellen zetten een natuurlijk gereguleerd proces van celdood in de kankercellen in gang, apoptose genaamd. 

En van de granulocyten was tot dusverre eigenlijk nog helemaal niet bekend hoe ze tumorcellen vernietigen. 

Onlangs hebben we daar bij ons op het lab een vinger achter gekregen. U kunt dat in dit filmpje zien. De 

granulocyten (die bewegelijke kleine cellen hier in grijs) scheuren een grote groen-fluorescent gekleurde 

kankercel letterlijk aan stukken, als een roedel wilde honden die hun prooi te lijf gaan . Nu we weten hoe de 

diverse immuuncellen hun werk doen kunnen we gaan kijken hoe we de verschillende manieren van kankercel 

destructie verder kunnen bevorderen. Naast deze Fc-receptor-gemedieerde vormen van kanker cel destructie 

kunnen er ook nog andere processen van kanker celdood optreden, waar ik nu niet verder over zal uitweiden. 

Maar worden alle tumorcellen dan wel effectief vernietigd als je behandelt met therapeutische antilichamen? 

Het antwoord is helaas, in het algemeen: nee. En antilichaam therapie werkt bovendien ook niet bij alle 

patiënten, zoals eigenlijk uit de eerste Herceptin studie ook al bleek. De ironische consequentie daarvan is dat 

therapeutische antilichamen momenteel vrijwel allemaal en bij alle patiënten alsnog in combinatie met 

chemotherapie worden toegepast. En dat is buitengewoon onhandig want die chemotherapie remt helaas ook 

de vorming van immuuncellen, die nou juist bij de behandeling met antilichamen het werk moeten doen. Een 

ironisch voorbeeld dus van het paard achter de wagen spannen. Doen de therapeutische antilichamen dan, 

wanneer gecombineerd met chemotherapie, helemaal niets meer? Nee, ook dat is niet waar. Ze hebben 

weldegelijk een toegevoegde waarde. Maar door de combinatie met chemotherapie is deze verre van optimaal. 

Is er dan een uitweg uit deze impasse? Ik denk van wel. En dat is belangrijk. Immers, iedere mogelijkheid om 

chemotherapie, desnoods ten dele, te kunnen vervangen voor iets dat selectiever werkt is meegenomen. Ik 

kom hier zo op terug.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 8. Vormen van immuuntherapie die worden ingezet voor de behandeling van kanker.   

Na de introductie van deze eerste generatie immunotherapeutica is het veld van de immuuntherapie enorm in 

beweging gekomen. Met name de afgelopen vijf tot tien jaar zijn er in sneltreinvaart nieuwe immuun-
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therapeutica op de markt gekomen, en de pijplijn is bovendien rijk gevuld. Laat ik u een idee proberen te geven 

welke andere immunotherapeutische benaderingen er, behalve de reeds genoemde, inmiddels zijn (Figuur 8). 

Ten eerste zijn er de zogenaamde antilichaam-drug-conjugaten, of ADC, waarbij antilichamen worden gebruikt 

om een toxine naar de tumorcellen te dirigeren, in feite een variant op de reguliere antilichaam therapie dus. 

Een andere variant zijn de zogenaamde bi-specifieke antilichamen, waarbij een antilichaam met één arm bindt 

aan een target op de tumorcellen en met de andere aan immuuncellen, bijvoorbeeld T lymfocyten of fagocyten, 

die direct tumorcellen kunnen vernietigen. En er worden inmiddels ook therapieën met cellulaire producten 

toegepast, zoals met dendritische cellen of T lymfocyten. Afgelopen jaar zijn bijvoorbeeld de zogenaamde CAR-

T cellen geregistreerd. Daarbij worden T lymfocyten van de patiënt zelf afgenomen en uitgerust met een 

receptor die de tumorcellen herkent. Dit is een concept dat vooral goed bij leukemiëen lijkt te werken. En ook 

lopen er studies bij patiënten met zogenaamde TIL, lymfocyten die uit tumoren worden geïsoleerd, die buiten 

het lichaam worden vermenigvuldigd en gestimuleerd, en die dan vervolgens aan de patiënt worden 

teruggegeven. Het Laboratorium voor Cellulaire Therapieën van Sanquin is actief betrokken bij al deze 

ontwikkelingen. 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 9. Immuun checkpoint inhibitors. Immuun checkpoints, zoals gevormd tussen de oppervlakte receptoren CTLA-4 en 

CD86, op respectievelijk T lymfocyten en dendritische cellen (links), of gevormd tussen PD-L1 en PD-1, op respectievelijk 

tumorcellen en T cellen (rechts), dienen om de activiteit van immuuncellen onder controle te houden. Checkpoint inhibitors 

blokkeren deze checkpoints, zodat er een betere immuunreactie gericht tegen de tumorcellen op gang komt.   

En tenslotte, een heel andere immunotherapeutische benadering die de afgelopen jaren een vlucht heeft 

genomen, en wellicht de meest revolutionaire van allemaal tot dusverre, zijn de zogenaamde immuun-

checkpoint inhibitors. Immuun-checkpoints houden de activiteit van de cellen van het immuunsysteem binnen 

de perken, ze vormen een natuurlijke rem zodat immuunreacties niet uit de bocht vliegen en schade 

veroorzaken aan het gezonde weefsel in het lichaam. De checkpoints worden gevormd door de remmende 

interacties die optreden tussen immuuncellen die onderling of met de kankercellen contact maken. Checkpoint 

inhibitors blokkeren dus die natuurlijke rem op het systeem en stimuleren daardoor de vernietiging van de 

kankercellen (Figuur 9). Het idee van de immuun-checkpoints komt voort uit het werk van James Allison die het 

CTLA4 eiwit op T lymfocyten identificeerde als zo’n checkpoint17. De eerste checkpoint inhibitor, een 

monoclonaal therapeutisch antilichaam Ipilimumab gericht tegen CTLA4, werd in 2011 goedgekeurd voor de 

behandeling van uitgezaaide melanoma, huidkanker, een notoir lastig te behandelen vorm van kanker. Maar de 

meest succesvolle checkpoint inhibitors waar we momenteel over beschikken zijn gericht tegen PD1 of PD-L1. 

Die zijn vanaf 2014 op de markt gekomen en worden bij onder andere melanoma, longkanker en nierkanker 

toegepast.  
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Wat wij zelf een aantal jaar geleden in ons lab ontdekt hebben is dat er ook op fagocyten checkpoints te vinden 

zijn, en dat de blokkade daarvan de fagocyten kan stimuleren om nog beter tumorcellen die al gemarkeerd zijn 

met antilichamen, zoals bijvoorbeeld Herceptin, te vernietigen. Zo’n checkpoint voor fagocyten wordt 

bijvoorbeeld gevormd door de interactie tussen het eiwit CD47, dat op het oppervlakte van de tumorcellen 

aanwezig is, en SIRP dat vrijwel exclusief op fagocyten voorkomt (Figuur 10). Als CD47 aan SIRP bind 

ontvangt de fagocyt een signaal dat het vermogen om tumorcellen te vernietigen onderdrukt. En als je CD47-

SIRP interacties voorkomt, door een remmer toe te voegen dan kun je eliminatie van tumorcellen door 

fagocyten in aanwezigheid van Herceptin aanzienlijk bevorderen18. Dergelijke proeven waarbij antilichamen 

gericht tegen tumorcellen gecombineerd worden met CD47-SIRP checkpoint remmers werken ook zeer goed 

bij muizen. Dit is te vergelijken met het rijden in een auto. Als je het gaspedaal intrapt terwijl je de rem nog 

ingedrukt houdt gebeurt er niet zoveel, en hetzelfde geldt overigens als je alleen de rem loslaat en het gas niet 

indrukt, maar als je het gaspedaal intrapt en tegelijkertijd de rem loslaat, dan kom je in beweging. We hebben 

momenteel een heel inspirerende en productieve samenwerking met het bedrijf Synthon Biopharmaceuticals in 

Nijmegen om dit concept verder te ontwikkelen, en om te kijken of het ook echt bij patiënten werkt.  

 

 

 

 

 

 

Figuur 10. Het CD47-SIRP checkpoint werkt als een rem op de vernietiging van tumorcellen met behulp van 

therapeutische antilichamen. Wanneer therapeutische antilichamen echter in combinatie met blokkade van CD47-SIRP 

interacties wordt toegepast wordt de vernietiging van kankercellen door fagocyten, zoals granulocyten, bevorderd, en 

wordt het therapeutisch effect van therapeutische antilichamen versterkt. 

BESCHIKBAARHEID  

Maar stel, stel nou dat ons idee van die CD47-SIRP blokkers echt hout blijkt te snijden, en het ook alle 

toekomstige proeven van bekwaamheid doorstaat, zal dit dan daadwerkelijk een nuttig nieuw geneesmiddel 

gaan opleveren dat algemeen beschikbaar is voor de patiënten die er baat bij kunnen hebben? Dat is nog maar 

helemaal de vraag, vreemd genoeg, want misschien kunnen we het helemaal niet betalen. En dat is eigenlijk 

een generiek probleem dat, vrijwel zonder uitzondering, geldt voor al deze dure immuuntherapeutische 

medicijnen, die vaak per patiënt meer dan € 100.000 kosten. De Signalerings Commissie Kanker van KWF 

kankerbestrijding luidde over de betreffende situatie al in 2014 de noodklok in het rapport “Toegankelijkheid 

van Dure Kankergeneesmiddelen: nu en in de toekomst”19. En in reactie daarop werd er, in alle haast, in 

opdracht van de toenmalige Minister van VWS, mevrouw Schippers, een brede adviescommissie samengesteld, 

die een jaar later een tweede rapport presenteerde20, met ook weer een glasheldere boodschap: ‘Er zijn nieuwe 

effectieve geneesmiddelen tegen kanker, maar het financieringssysteem kraakt’. Nu is het inderdaad zo, zoals 

Genentech destijds ook al vreesde, dat de productie van dergelijke innovatieve medicijnen, waar onder 

biologicals en geavanceerde cellulaire therapeutica, een stuk lastiger en duurder is dan die van conventionele 

chemische verbindingen. En natuurlijk moeten ook de mislukte projecten gefinancierd worden. Maar die hoge 

prijzen voor immuuntherapeutica vind ik toch wat moeilijk te rijmen met een markt die gedomineerd wordt 
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door farma giganten, die gemiddeld op jaarbasis 15-20% winst maken21. Er is geen enkele andere economische 

sector die daar ook maar enigszins bij in de buurt komt. En dan hebben we het over een industrie waar per jaar 

bijna 1000 miljard in omgaat22,23. Die winsten voor de Grote Farma komen voort uit een systeem dat onder 

andere gebaseerd is op monopolyposities, zoals octrooien en andere regelingen die langdurige 

marktbescherming bieden, én op het zogenaamde principe van value-based pricing. Dat wil zeggen dat de 

vraagprijs niet wordt gebaseerd op wat de productie van het geneesmiddel (inclusief ontwikkeling, mislukking 

van anderen, etc.) daadwerkelijk kost, maar wordt bepaald op basis van wat de consument, de samenleving 

maximaal bereid is te betalen. En dat kan, zo blijkt, aardig oplopen in een uitzichtloze situatie, zoals bij kanker. 

Maar die hoge prijzen beperken indirect de beschikbaarheid van deze innovatieve geneesmiddelen voor 

patiënten in de zorg. Het is rijden met de handrem erop. Bovendien wordt het probleem in de nabije toekomst 

alleen maar groter, met een gestage stijging van het aantal kankergevallen, onder andere door de vergrijzing, 

en de explosieve groei van het aantal dure behandel mogelijkheden. Marcel Levi, de voormalig 

directievoorzitter van het AMC, stelde in NRC in 2014: ‘Geneesmiddelen horen niet op een vrije markt’24. En ik 

vrees dat hij wel eens gelijk zou kunnen hebben, even los van het feit dat de markt helemaal niet vrij is, wat de 

impasse juist voor een deel verklaart. Eén ding is zeker: we hebben met een groot en groeiend systemisch 

probleem te kampen. En dat vraagt volgens mij ook om een systemische oplossing, met misschien wel een heel 

nieuw model voor geneesmiddelenontwikkeling en -productie. Hoe dat er dan uit moet zien? Ik weet het, om 

eerlijk te zijn, ook niet precies. Maar als we op onze handen gaan zitten gaat het fout. En misschien moeten we 

dus, in de geest van dwarse pioniers zoals Sydney Farber en Dennis Slamon, experimenteren, nieuwe wegen 

gaan bewandelen. Misschien loopt er wel zo’n weg hier langs de Zuid-as, en kunnen we kijken of we onder 

andere de kennis en kunde van de Amsterdamse UMCs, het NKI/AvL en Sanquin kunnen bundelen om op eigen 

initiatief en op non-for-profit basis therapeutica tegen kanker en andere ziekten te ontwikkelen. En dat zou 

goed uitkomen want tegen de tijd dat we zover zijn om die te registreren zit het Europees Medicines Agency 

(EMA), waar de directievoorzitter van het VUMC Wouter Bos recent nog zo intensief voor gelobbyd heeft, hier 

om de hoek. Overigens moeten we dan als samenleving natuurlijk wel bereid zijn te investeren in de 

ontwikkelkosten van die geneesmiddelen. Het lijkt me een loffelijk streven om ons hier gezamenlijk voor in te 

zetten. 

DE TOEKOMST  

Wat kunnen we in de toekomst nog meer van de immuuntherapie verwachten? Er is alle reden om te denken 

dat wat we nu zien nog maar het topje van de ijsberg is. Ik verwacht een aantal belangrijke ontwikkelingen, en 

dat is precies waar wij ons in de toekomst mee bezig zullen houden: 

Ten eerste, de nieuwe benaderingen zijn nog zeker niet uitgeput. Het immuunsysteem herbergt, om maar een 

enkel voorbeeld te noemen, nog veel meer, zeker enkele tientallen immuun-checkpoints, die ook potentiële 

therapeutische targets zijn. En daar wordt intensief onderzoek naar gedaan, bij ons in de groep, en op diverse 

andere laboratoria in de wereld. Vermoedelijk  zullen slechts sommigen daarvan echt relevant blijken, en 

anderen niet of te weinig, maar verder onderzoek is zonder enige twijfel de moeite waard. Ten tweede, zullen 

we moeten kijken hoe we de beschikbare immunotherapeutische ‘gereedschappen’ het meest optimaal kunnen 

toepassen, en vooral combineren, onderling en/of met conventionele behandelingen (Figuur 11). In mijn ogen 

zijn er bijvoorbeeld hoopvolle combinaties denkbaar met de eveneens opkomende klasse van small molecule 

signaal transductie inhibitors, die als doel hebben om de overactieve groeisignalen in de kankercellen te 

remmen. Deze combinaties zijn erg de moeite waard om uit te proberen omdat je de kankercel dan zowel 

direct als indirect (dat wil zeggen met behulp van het immuunsysteem) bestookt. Een andere grote vraag is 

welke immuuntherapieën hoe en wanneer werken, en bij welke tumoren? Eén les die we inmiddels in de 
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oncologie wel geleerd hebben, of in elk geval geleerd zouden moeten hebben, is dat er geen universeel 

toepasbare geneesmiddelen bestaan tegen kanker. Zo’n beetje alle tot dusverre geteste behandelingen werken 

steevast maar bij een deel van de patiënten, en er is, als het al werkt, ook altijd de mogelijkheid voor 

ontsnapping van sommige tumorcellen: resistentie. De belangrijkste reden daarvoor is heterogeniteit. 

Heterogeniteit op diverse nivo’s: tussen de verschillende vormen van kanker (die kenden we al wel), tussen 

patiënten met zogenaamd dezelfde vorm van kanker (we weten natuurlijk nu ook al dat bijvoorbeeld Herceptin 

behandeling geen zin heeft bij borstkankerpatiënten met Her2-negatieve borstkankercellen), en zelfs tussen en 

binnen de individuele tumoren van een patiënt, want dat dat bestaat is inmiddels ook duidelijk geworden (dat 

is bijvoorbeeld wat er gebeurt bij resistentie die zich tijdens de ziekte ontwikkeld).  

Figuur 11. Combinaties van 

immuuntherapie met conventionele 

behandelingen of met 

signaaltransductie remmers die direct 

de groei van tumorcellen 

onderdrukken kunnen wellicht 

uitkomst bieden wanneer individuele 

behandelingen niet afdoende blijken.  

Misschien in dit kader nog een klein voorbeeldje uit ons eigen onderzoek. Ik vertelde u dat het CD47 eiwit op 

borstkankercellen als een rem werkt op de vernietiging van de kankercellen door fagocyten met behulp van 

Herceptin. Een voorspelling op grond daarvan is dat het succes van de behandeling met Herceptin bij patiënten 

mede bepaald wordt door de hoeveelheid CD47 op de borstkankercellen, en dat is eigenlijk precies wat we 

zien. Bij patiënten met een complete tumor-remmende Herceptin response is er gemiddeld gesproken minder 

CD47 dan bij patiënten waar die Herceptin minder goed werkt. De hoeveelheid CD47 op de kankercellen heeft 

dus voorspellende waarde.  En hoewel patiënten met veel CD47 gemiddeld relatief minder goed reageren op de 

Herceptin behandeling, kunnen juist die patiënten welllicht baat hebben bij een behandeling met remmers van 

het CD47-SIRP immuun-checkpoint.  Een dergelijke individuele benadering van patiënten en hun ziekte is in 

feite wat we uitdrukken met de term: personalized medicine (Figuur 12). En als we op deze manier een 

persoonlijk profiel van de patiënt hebben vastgesteld, en daarop een optimale behandeling wordt afgestemd, 

dan is het zaak om zo vroeg mogelijk toe te slaan, en met alles wat er mogelijk is: alle remmen los!  

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 12. Personalized medicine,  gebaseerd op de juiste pathologische en moleculaire diagnostiek vooraf en 

immunomonitoring van de anti-tumor response en de eventuele bijverschijnselen tijdens de behandeling, moet gaan 

bepalen welke patiënten geschikt zijn om aan de behandeling te beginnen en bij welke die ook daadwerkelijk door te 

zetten.  
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Er is, ondanks die enorme potentie, ondanks alle beloften die de immuuntherapie nog in zich draagt, ook altijd 

een schaduwzijde, want ook dat is een les die we zo langzamerhand wel geleerd hebben. Immers zolang de 

Zauberkugel inderdaad alleen zijn doel raakt, de kankercellen, gaat alles prima, selectiviteit is de sleutel, maar 

zodra ook gezonde cellen worden getroffen wordt het spannend, want dan zijn er mogelijk bijverschijnselen te 

verwachten. Toen ik laatst hier op de VU een zeer gewaardeerde collega immunoloog op de gang sprak, zei ze 

vanuit een gespeeld calvinistische houding in reactie op de titel van mijn oratie: “Zou je dat nou wel doen?”. En 

dat was niet alleen best geestig, vond ik tenminste, maar tevens een uiterst relevante vraag vanuit 

immunologisch perspectief, want die immuun-checkpoints zijn er natuurlijk ook niet voor niets. En inderdaad: 

de checkpoint inhibitors en andere immuuntherapeutische geneesmiddelen geven ook zeker bijverschijnselen, 

ten gevolge van een activatie van het immuunsysteem, en ook dat kan vervelend zijn. Maar die 

bijverschijnselen staan toch niet in verhouding tot wat er bij zware chemotherapie gebeurt. En bovendien is die 

activatie van het immuunsysteem, waar nodig, ook vrij goed te beheersen. In elk geval zullen we individuele 

patiënten goed moeten volgen: immuno-monitoring, zowel wat betreft de anti-tumor response als de 

immunologische bijverschijnselen.  

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 13. De ontwikkeling van de oncologie en de immunologie. Met de ontwikkeling van de immuuntherapie heeft de 

immunologie een niet meer weg te denken plaats binnen de oncologie ingenomen. 

Er is nog heel veel te doen om de immuuntherapie verder te ontwikkelen. En daar is een schone taak 

weggelegd voor ons als immunologen, want de immunologie heeft, zoals ik u in deze rede heb proberen 

duidelijk te maken, een niet meer weg te denken plaats binnen de oncologie ingenomen (Figuur 13). En er komt 

nog veel meer. De mouwen kunnen worden opgestroopt. Alle remmen kunnen los! 
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thuis was voor raad en daad, om mee te sparren over een immunologisch vraagstuk, een ideetje uit te werken. 

Interessant en inspirerend. 

Dank aan de Raad van Bestuur van de Stichting Sanquin Bloedvoorziening voor het instellen van deze leerstoel, 

in het bijzonder Rene van Lier, tevens directeur van de Research bij Sanquin. Mijn welgemeende dank aan 

Yvette van Kooyk, huidig hoofd van de afdeling MCBI waar mijn leerstoel bij is ingebed. Ik zie er naar uit om de 

mooie kansen die er op de zuid-as liggen gezamenlijk aan te grijpen, en om de samenwerking tussen Sanquin en 

VUMC vorm en vooral inhoud te geven. 

Dank ook aan de Raad van Bestuur van het VUMC, en het College van Bestuur van de VU voor hun steun bij de 

instelling van deze bijzondere leerstoel. 

Wim, in tijden van ‘nood’ leerde ook ik mijn vrienden kennen, en jij was er. Mijn dank is groot. 

En tenslotte, maar zeker niet in de laatste plaats, mijn lieve toegewijde moeder, mijn vader, die er dus helaas 

niet bij kon zijn vandaag (of toch?), en mijn twee schitterende kinderen, Lana en Saul. Ik hou van jullie.  

Ik heb gezegd. 
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