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De eerste sessie van de dag was gericht op nieuwe ontwikkelingen. 

De eerste spreker: Prof. Chan van de universiteit van Hong Kong, gaf een prikkelend 

verhaal  over liquid biopsies (analyse van bloed) in kankerdiagnostiek. Als voorbeeld 

werd NIPT gegeven (niet invasieve prenatale test). De NIPT test kan chromosomale 

afwijkingen in de foetus aantonen in het bloed van de moeder (bijv. trisomie chr 21). 

Sinds de publicatie van deze test in 2010 heeft dit een enorme vlucht genomen en 

vervangt deze test in de westerse landen in steeds grotere mate de vlokkentest. De 

vraag die werd gesteld of dit straks ook het geval zou kunnen zijn voor de 

tumordiagnostiek. Vervolgens werden er verschillende casussen gepresenteerd waaruit 

blijkt dat dit in principe kan. Door uitgebreide (Next Generation) sequentie analyse van 

vrij DNA in het bloedplasma kunnen tumor-specifieke afwijkingen worden aangetoond in 

het bloed. Ook inter- en intra-tumorheterogeniteit van tumoren worden weerspiegeld in 

het bloed plasma. De mogelijke toepassingen van deze techniek zijn legio, maar vroeg-

detectie van kanker, therapiekeuze selectie, aantonen van residuele ziekte, en monitoren 

van therapierespons lijken het meest voor de hand te liggen. Van al deze toepassingen 

werden vervolgens voorbeelden gepresenteerd. 

De volgende spreker, prof. Wurdinger van het VUmc, haakte hier mooi op aan. Ook hij 

presenteerde data over liquid biopsies en kankerdiagnostiek. Echter, in plaats van de 

analyse van vrij DNA in bloedplasma analyseren zij RNA uit bloedplaatjes mbv Next 

Generation Sequencing. Bloedplaatjes blijken efficiënt het (tumor)RNA dat in het bloed 

terecht komt op te nemen en zijn daarmee een ideale bron om tumor-specifieke analyses 

uit te voeren. Zelf-lerende computeralgoritmen zijn vervolgens getraind met RNA 

profielen uit bloedplaatjes van kankerpatiënten en gezonde controles en vervolgens zijn 

deze getest met echte bloedmonsters. De data ziet er veelbelovend uit. De data die 

werden gepresenteerd laten zien dat na RNA sequencen het algoritme vrij accuraat 

voorspeld of de persoon kanker heeft (>95% accuraat), van welk weefsel de kanker 

afkomstig is en in een aantal gevallen zelfs welke moleculaire afwijkingen in de 

kankercellen aanwezig zijn (EGFR mutatie bijv). Dat laatste blijkt moeilijker, maar de 

data zien er indrukwekkend uit. 

Het laatste praatje van de ochtendsessie werd gegeven door Dr. Nijman van het UMC 

Utrecht. Hij is verbonden aan het CPCT (Centre voor Personalized Cancer Treatment) en 

laat allerlei klinische toepassingen zien van Whole Genome Sequencing (WGS), maar 

focust vervolgens op de initiatieven die nu ontplooit worden vanuit de stichting Hartwig 

Medical Foundation in Amsterdam. Zij willen van patiënten met (gemetastaseerde) 

kanker de tumoren met WGS volledig analyseren. Gekoppeld met de klinische data van 

de patiënten hopen zij correlaties te vinden tussen genetische afwijkingen en therapie-

respons. Hoewel er nog wel problemen zijn te overwinnen (oa. analyse en opslag van 

data), wordt het lab momenteel geaccrediteerd en hopen zij in 2016 deze techniek echt 

diagnostisch aan te bieden. 

De tweede ochtendsessie richt zich meer op de praktijk. 

Dhr Bertens van Nefarma vertelt hoe de nieuwe moleculaire technieken ook effect 

hebben op de ontwikkeling van medicatie door de farmaceutische industrie. Zij ervaren 

steeds grotere (publieke) druk om nieuwe (kanker)medicatie te ontwikkelen en de druk 



van zorgverzekeraars om dit tegen lagere investeringen te doen. Het gevolg is dat 

therapeutica steeds vaker eerder op de markt komen, maar dat de farmaceuten de 

verplichting hebben om (moleculaire) data te blijven verzamelen om het label aan te 

passen (adaptive licensing). Dit vereist een goed registratie van moleculaire en klinische 

data, het liefst op een centrale plek. Vervolgens wordt nog gesproken over off-label use. 

Hiervoor zijn allerlei mogelijkheden (compassionate use en named-patient program), 

maar ook hier moet de data wel geregistreerd worden om er van te kunnen leren. 

Dr. Van den Heuvel, longarts in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis geeft een aantal 

praktijkvoorbeelden van off-label use van targeted-therapieën. Ook laat hij data zien van 

longkankerpatiënten die resistent zijn geworden voor  ALK-inhibitors,  maar opnieuw 

gevoelig zijn voor andere ALK-specifieke medicatie, afhankelijk van de mutaties in ALK 

die resistentie veroorzaken. Verder geeft hij aan dat de pathologie een aantal 

uitdagingen moet overwinnen: de implementatie van nieuwe biomarkers gaat vaak te 

traag, de moleculaire analyse wordt niet altijd direct (snel genoeg) uitgevoerd en bij 

progressie wordt niet altijd een nieuw biopt genomen. Dit maakt dat binnen het NKI 

plasma analyse (liquid biopsies) nu als serieus alternatief worden getest voor weefsel 

biopten voor moleculaire analyse. Vanuit de zaal wordt terecht opgemerkt dat het ook 

fijn zou zijn als longartsen bij puncties ook voldoende materiaal zouden afnemen voor 

alle testen. 

De laatste spreker van de ochtend is Dr. Tops van het Radboudumc die uitwijdt over de 

implementatie en validatie van een nieuwe Next Generation Sequencing techniek; 

Molecular Inversion Probes (MIPs). Deze techniek blijkt betrouwbaarder, flexibeler en 

simpeler dan de techniek die momenteel op het Radboudumc wordt gebruikt. Binnenkort 

zal de moleculaire diagnostiek voor al hun analyses overgaan op deze nieuwe techniek. 

Het  middagprogramma richtte zich met name op evaluatie van de kwaliteit van zorg. De 

eerste spreker van de middag is Dr. Stefan Willems, patholoog van het UMC Utrecht. Hij 

gaat uitgebreid in op de nieuwe PALGA protocol module moleculaire diagnostiek die 13 

december 2015 live gaat.  Deze module is belangrijk om een complete, synoptische,  

uniforme wijze van rapportage van moleculaire data te genereren. De module biedt 

(uiteraard) ook mogelijkheid om NGS-gebaseerde diagnostische testen te rapporteren. Er 

zijn  specifieke velden waarbij “default”settings kunnen worden ingevoerd, waardoor 

standaard resultaat teksten/ conclusie teksten worden gegenereerd. Daarnaast is er 

ruimte voor vrije tekst.  De synoptische moleculaire rapporten kunnen digitaal worden 

verstuurd naar andere pathologie laboratoria. 

Dr. Veerle Coupé van het Decision Modeling Center van het VUmc  vertelt over het 

belang om complexe medische beslissingen te onderbouwen door gebruik te maken van 

wiskundige modellen.  Deze modellen worden “gebouwd” via het verkrijgen van data uit 

klinische trials en uit registraties. De gegenereerde  modellen zijn waardevol om 

hypothetische strategieën te exploreren en richting te geven aan beleidsbeslissingen, 

immers in deze tijd is het niet meer haalbaar om alle middelen/variabelen te evalueren in 

klinische trials met voldoende grote aantallen.  

 Dr. Marcel Daniëls spreekt namens de Raad kwaliteit Federatie Medisch Specialisten en 

gaat in op registraties, die van grote waarde zijn, maar waarbij de focus momenteel 

wellicht te weinig op borging daarvan is gericht. De balans tussen de vele registraties en 

de effectiviteit daarvan, met name ook het directe nut voor de arts en het ziekenhuis, 

behoeft verbetering. Het verdient aanbeveling om samenwerking tussen de verschillende 



registraties tot stand te brengen en de registratie last te reduceren door het 

terugbrengen tot de meest zinvolle indicaties per registratie. 

In een presentatie voorafgaand aan de paneldiscussie gaat Dhr. Cor Oosterwijk, van de 

Vereniging Samenwerkend Ouder-en Patiëntenorganisaties (VSOP) in op de kritische en 

“klinische”blik van de patiënt op de kwaliteit van zorg, waarbij het belang van een juiste 

diagnose wordt benadrukt en tevens op de sociaal-communicatieve aspecten wordt 

ingegaan. 

De algehele impressie aan het einde van de dag is dat de ontwikkelingen binnen de 

moleculaire diagnostiek enorm snel gaan. Niet alle ontwikkelingen zullen uiteindelijk in de 

reguliere diagnostiek worden toegepast, maar dat er veranderingen aankomen lijkt 

duidelijk. Alle reden voor de pathologie om deze nieuwe mogelijkheden te omarmen en 

voorloper te zijn bij deze nieuwe diagnostische toepassingen. 
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