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‘Moleculaire tumorboards: hoeksteen voor doelgerichte therapie in een (landelijk) netwerk’ is één van
de projecten binnen het Citrienfondsprogramma ‘Naar regionale oncologienetwerken’. Dit landelijke
project wordt geleid door dr. Carla van Herpen van het Radboudumc in Nijmegen en prof. dr. Hanneke
van Laarhoven van het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam, beiden internist-oncoloog.
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Regionale oncologienetwerken

• Het programma Naar regionale oncologienetwerken is een
andere manier van het organiseren van de oncologie in
Nederland en heeft als doel dat iedere kankerpatiënt toegang
heeft tot de best mogelijke zorg. Het regionale oncologienetwerk
faciliteert en stimuleert samenwerking tussen zorgaanbieders
om dit doel te bereiken.
• Het programma Naar regionale oncologienetwerken wordt
gefinancierd door het Citrienfonds. Dit fonds helpt duurzame
en breed inzetbare verbeteringen in de gezondheidszorg te
ontwikkelen en is mogelijk gemaakt door ZonMw.
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Center for Personalized Cancer Treatment (CPCT). Van Herpen: “Met deze
partijen hebben we nagedacht hoe we
het project binnen het programma
‘Naar regionale oncologienetwerken’
zo goed mogelijk kunnen vormgeven.”
Momenteel werken zij aan stap 1. “We
zijn bezig met de interviews”, meldt
Van Laarhoven. “We hopen daar voor
de zomer mee klaar te zijn.” Stap 3
hopen beide projectleiders voor eind
oktober af te kunnen ronden.

Grenzen
Op dit moment bespreken moleculaire
tumorboards vooral patiënten met een
zeldzame vorm van kanker of patiënten met een vaker voorkomende kanker
bij wie de behandeling niet aanslaat.
Van Herpen: “Het gaat dan om patiënten met bijzondere mutaties in hun
DNA. Eigenlijk wil je in de toekomst
van alle patiënten die met kanker bij
een arts komen de tumorkarakteristieken bepalen voordat je met een behandeling begint. Dat zou helemaal mooi
zijn. Zo krijgt iemand met bijvoorbeeld
borstkanker niet eerst een ‘standaard’behandeling die dan uiteindelijk niet
blijkt te werken. Maar dat is vooralsnog niet haalbaar en betaalbaar.”
Krijgen leden van een moleculaire
tumorboard patiënten ook te zien?
Van Laarhoven: “Het geven van behandeladviezen door moleculaire tumorboards voor patiënten van buiten het
eigen ziekenhuis is nu vaak vooral een
papieren exercitie. Een MTB krijgt
papieren informatie en het tumormateriaal voor diagnostiek van die
patiënt opgestuurd. Op basis daarvan
wordt die patiënt binnen een MTB besproken. De behandelend arts krijgt
een verslag van die bespreking en kan
dan de behandeling zelf inzetten. Indien dat laatste niet mogelijk is, dan
volgt een verwijzing. Of deze manier
van werken in de toekomst ook zal worden gehanteerd, is nog maar de vraag.”
Van Herpen: “We hopen met dit project
de zorg voor de patiënt met kanker
echt te verbeteren door in netwerken
samen te werken en zo de nieuwste
ontwikkelingen op het gebied van
moleculaire diagnostiek daadwerkelijk bij de patiënt te brengen. Naast
onderzoek naar de beste inrichting
van een moleculaire tumorboard in
netwerken willen we ook onderzoek
doen naar een verantwoorde financiële
onderbouwing. Ook daar hopen we
beter zicht op te krijgen.”
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