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Een kijkje in de glazen bol  

• Voorkomen is beter dan…..

• Een neusje voor …

• Bloedserieus

• Het mes van tafel

• We zijn er bijna 



Voorkomen is beter dan ….. 

• Roken

• E-sigaret

• Bevolkingsonderzoek 



Voorkomen is beter dan ….. 



E-sigaret / Vapen

Voordelen vs schade 



Wat is een e-sigaret?

https://www.trimbos.nl/docs/af1765-factsheet-

elektronische-sigaretten.pdf



E-sigaret



E-sigaret

BD 9-11-22



E-sigaret

• Kan helpen bij stoppen met roken maar ook startschot 

zijn bij jongeren 

• Echter kans op schade en risico op terugval naar sigaret

• Richtlijn ‘Behandeling van tabaksverslaving en stoppen 

met roken ondersteuning’: e-sigaret wordt niet actief 

aanbevolen in de behandeling van tabaksverslaving. 

• Per 1 januari verbod op smaakjes 

Bron: Trimbos. Herziene versie 2017 



Voorkomen is beter dan ….. 

Bevolkingsonderzoek 



NELSON studie

• Nederlandse studie

• 13.000 mannen, 2500 vrouwen

• Zware (ex) rokers (38 pack years = 38 jaar 20/d)

• 50-75 jaar

• 50% : 4 CT scans in 5 jaar 

50%:  geen extra controle 



NELSON studie



NELSON studie 

• Om 1 sterfgeval aan longkanker te voorkomen moeten er 

500 scans gemaakt worden 

• Om 1 sterfgeval aan borstkanker te voorkomen moeten 

700-800 mammografieën gemaakt worden

• 1% fout positieve uitslagen: “paniek om niets”

1,7% bij borstkanker

4,1% bij darmkanker
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Een neusje voor…..



Een neusje voor…..

Electronic – E nose



Een neusje voor …..



Sharina Kort, UvT

- Vroegtijdig opsporen longkanker

- Controle ipv longscans ed

- Reactie op behandeling

Een neusje voor…..



De  e–nose:
Niet te vroeg juichen

- Studies kleine aantallen

- Erg omgevingsafhankelijk

- Grote groepen moeten getest 

- Covid nose geen succes 
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Bloedserieus





Bloedserieus

11/5/19
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NSCLC

100 patients with Advanced Stage Non-Small 
Cell Lung Cancer (NSCLC):

They all look alike, but they are not 
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Non-SqCC

100 patients with Advanced Stage Non-Small 
Cell Lung Cancer (NSCLC):

They all look alike, but they are not 

SqCC

43 y/o female
Never-Smoker

Adenoca

EGFR mt

55 y/o male
Former Smoker

Adenoca

ROS1 fusion

56 y/o female
Former Smoker

Adenoca

MET ex14 mt

34 y/o female
Never Smoker

Squamous

HER2 mt

65  y/o male
Current Smoker

Adenoca

BRAF V600E mt

52 y/o male
Former Smoker

Adenoca

ALK fusion
In 2019 most Oncologist would agree that these are different malignancies.

In 2019 most Oncologists would agree that these patients need different therapies 
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Elke longkankerpatient is anders



”Vloeibaar biopt”



Bloedserieus



Op zoek naar het DNA van de tumor 
11/5/19
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Terminology: Liquid Biopsy

Liquid biopsy
(blood sample)

CTCs (circulating tumor cells)

cfDNA (cell-free DNA)

ctDNA (circulating
tumor DNA)

Crowley E, et al. Nat Rev Clin Oncol 2013;10:472–484.
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What can Liquid Biopsy provide in November 2019 for NSCLC?
Tumor Genomics & blood-based Tumor Mutational Burden (investigational) 

Advantages of plasma ctDNA over Tumor biopsy or re-biopsy:

• Indicated when tumor tissue not available or high risk (or “plasma-first” situations)

• Reflects shed tumor DNA into plasma from all tumor sites, providing a “global perspective”

• May abrogate the issue of tissue heterogeneity and undergenotyping due to small sample

• Can determine mechanism of resistance without biopsy, to guide subsequent therapy

• Can be repeated serially (longitudinal assessment) for response & early progressive disease

• Relatively non-invasive & high acceptance rate by patients

• Detection of Minimal Residual Disease (i.e. after surgical resection)
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Liquid biopsy

• Voordelen:

- eenvoudig

- herhaalbaar

- breed inzetbaar:

- diagnose - behandelplan

- controle na bv operatie

- reactie op behandeling

- resistentie medicijnen

• Nadelen:

- niet zo betrouwbaar als biopt tumor

- kennis is nog beperkt: hoort de eigenschap ook maar bij 1 tumor ?

- ik vind meer dan ik zoek 
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Het mes van tafel 



Het mes van tafel 



Forde NEJM 2022

3 kuren chemotherapie +/- immunotherapie

Bij 25% geen tumorcellen

meer gevonden bij operatie

Betere kans op genezing

Het mes van tafel 



Het mes van tafel 
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We zijn er bijna

Reck JCO 2021



Maar nog niet helemaal 

Borghaei JCO 2021



We zijn er bijna 

• Waarom reageert niet elke longkanker op immunotherapie 

• Wat moeten we doen als de kanker niet meer reageert

• Kun je genezen van uitgezaaide longkanker 

• Wanneer mag je dan zeggen dat iemand genezen is 



Maar nog niet helemaal 






	Dia 1: Longkanker 
	Dia 2: Een kijkje in de glazen bol  
	Dia 3: Voorkomen is beter dan ….. 
	Dia 4: Voorkomen is beter dan ….. 
	Dia 5: E-sigaret / Vapen 
	Dia 6: Wat is een e-sigaret?
	Dia 7: E-sigaret
	Dia 8: E-sigaret
	Dia 9: E-sigaret
	Dia 10: Voorkomen is beter dan ….. 
	Dia 11: NELSON studie
	Dia 12: NELSON studie
	Dia 13: NELSON studie 
	Dia 14: Een kijkje in de glazen bol  
	Dia 15: Een neusje voor…..
	Dia 16: Een neusje voor…..
	Dia 17: Een neusje voor …..
	Dia 18: Een neusje voor…..
	Dia 19: De  e–nose: Niet te vroeg juichen
	Dia 20: Een kijkje in de glazen bol  
	Dia 21: Bloedserieus
	Dia 22
	Dia 23: Bloedserieus
	Dia 24: ”Vloeibaar biopt”
	Dia 25: Bloedserieus
	Dia 26: Op zoek naar het DNA van de tumor 
	Dia 27: Liquid biopsy
	Dia 28: Een kijkje in de glazen bol  
	Dia 29: Het mes van tafel 
	Dia 30: Het mes van tafel 
	Dia 31: Het mes van tafel 
	Dia 32: Het mes van tafel 
	Dia 33: Een kijkje in de glazen bol  
	Dia 34
	Dia 35: We zijn er bijna
	Dia 36: Maar nog niet helemaal 
	Dia 37: We zijn er bijna 
	Dia 38: Maar nog niet helemaal 
	Dia 39
	Dia 40

