Radiocolumn Lambert van Nisterooij, 30 september 2016.

Kanker verslaan
Het onmogelijke mogelijk maken. Wie wil dat niet, zeker als het om de bestijding van ziekten gaat. Er
worden in de gezondheidszorg stevige vorderingen gemaakt. In de medicijnen en in de ziekenhuizen.
We roken minder, gaan gezonder eten en meer bewegen. Zo zijn hart- en vaatziekten al stevig
teruggedrongen. Voor kanker ligt dit moeilijker. Toch zijn er hier lichtpunten. Om ook kanker nog
harder te bestrijden wordt in het Europees Parlement voorgesteld hiervan een Europees speerpunt
te maken. Een tour de horizon.
De vorige maand zijn er, juist vanuit Brabant drie successen te melden. Door onderzoekers in Oss is
een middel ontwikkeld dat de goede cellen stimuleert het gevecht aan te gaan met de foute
kankercellen. Het immuunsysteem, waarover we allen beschikken wordt versterkt. Een doorbraak
die in de laboratoria van het vroegere Organon is bereikt. De toepassing is veelbelovend: de oudpresident van de VS Jimmy Carter werd genezen van zijn melanoom, een gevaarlijke huidaandoening.
Een echte doorbraak, die ook bij andere kankervormen perspectief kan bieden. Het Amerikaanse
bedrijf MSD, dat Organon heeft overgenomen werd hierdoor op de Amerikaanse Beurs 11 miljard
Dollar meer waard. Een mooie aanleiding om vanuit Oss, waar MSD nog steeds aanwezig is opnieuw
te onderhandelen over de verdere ontwikkeling, óók hier in Brabant.
Ten tweede: Philips Medical Systems in Best komt nu met bestralingsapparatuur waarmee veel
exacter kan worden gewerkt. De zgn. OncoSuite is een bestaande Nederlandse vinding die nu weer is
verbeterd. Artsen worden in staat gesteld meer precisiewerk te leveren, ondersteund door verfijnd
minutieus inzicht in het celweefsel.
Ten derde: vlakbij Best is ASML in Veldhoven erin geslaagd met hun lithografische technologie een
alternatief te ontwikkelen voor de aanmaak van medische isotopen voor bestralingsapparatuur. Het
is een mogelijk alternatief voor de vervaardiging in kernreactoren, zoals die in het Noord-Hollandse
Petten. ASML heeft vorige week naar buiten gebracht dat zij de patenten en kennis in een apart
bedrijf onderbrengen dat de verdere doorontwikkeling ter hand neemt.
Goed nieuws, onderzoek en ontwikkeling loont. Zeker als we zorgen dat naast het uitvinden in
Brabant ook de productie in handen houden. Goed voor banen maar vooral voor de patiënten en
voor hen die mogelijk in de toekomst met de ziekte van doen krijgen. De balans van de afgelopen
tien jaar is positief: het aantal sterfgevallen aan kanker is met een derde verminderd. We kunnen
steeds meer, de ontwikkelingen zijn nog lang niet aan hun eind. Met genenonderzoek kan iedereen
die dat wil inzicht krijgen in de kans dat een ziekte zich zal gaan voordoen. Kennis van de opbouw van
je genen is hierbij belangrijk; we spreken hierbij van personal medicine. We gaan naar een op de
persoon toegespitste aanpak en begeleiding waarbij preventie voorop komt te staan.
Tegelijkertijd wordt zoals elk jaar het debat over de ziektekosten weer gevoerd. De premies gaan
omhoog. Er zijn in Nederland zo’n 60 ziekenhuizen erkend als kankercentrum. Wim van der Meeren,
directeur van CZ verzekeringen wil dat ziekenhuizen verder specialiseren. Hierdoor wil CZ de kwaliteit
van de zorg verbeteren. Dit zou kunnen door bijvoorbeeld voor de prostaatzorg in ons land enkele
topcentra te vormen. Dan wordt het mogelijk de nieuwste en dure methoden toe te passen. Zo
wordt het mogelijk topzorg te bieden, met nazorg in het eigen regio. Binnenkort gaan we meer over
deze voorstellen horen.

Maar ook op het front van de geneesmiddelen wordt er een stevige strijd geleverd. Terwijl er
wereldwijd de afgelopen jaren 75 nieuwe middelen zijn toegelaten, blijft de toelating en de
vergoeding in het Nederlandse zorgstelsel achter. Geen goede zaak, zo lijkt me.
In Europa hebben we al een fors programma voor kankeronderzoek. Nederlandse universiteiten en
ziekenhuizen staan goed aangeschreven en doen goed mee aan de
EU programma’s. Ik vind dat deze aanpak versterking verdient. We staan aan de startstreep van
grote stappen vooruit. Het onmogelijke mogelijk maken. Die ambitie moeten we hebben, zeker als
het om de bestrijding en voorkoming van kanker gaat.
Wilt U er met mij over doorpraten? Neem dan contact op met uw locale omroep of ga naar mijn
website www.lambertvannistelrooij.nl.
Ik dank U wel.

