
“We willen achterhalen 
hoe kankercellen zich 

wapenen tegen 
toegediende medicijnen”

Kantoor en onderzoeksruimte

Tumorcel geïsoleerd 
in een kweekbakje

Correctale tumoroiden 
(tumorweefsel)

Relaties tussen mutaties
en activiteit genen

Lodewyk Wessels is groepsleider van de Computational Cancer Biology 
groep aan het Nederlands Kanker Instituut en hoogleraar aan de TU Delft. 
Met computermodellen verwerkt zijn groep grote hoeveelheden gegevens 
die voortkomen uit kankeronderzoek. Aan de hand van deze analyses 
hopen onderzoekers te voorspellen welke behandeling aanslaat bij welke 
patiënt. Het is de verwachting dat deze ‘Big Data’ een krachtig instrument 
worden bij het verbeteren van de vooruitzichten voor kankerpatiënten.

Zoeken naar sluiproutes 
van een tumorcel

w
at proberen jullie 
precies in kaart  
te brengen?
“Een kwaadaardige 
cel kan zich continu 
blijven vermeerderen. 
Met anti-kanker-
middelen proberen 

artsen dit proces te stoppen. Maar je kunt opnieuw 
beginnen als er eentje resistent blijkt en dus ontsnapt 
aan het ingezette medicijn. Ons doel is te achterha-
len welke cellen gevoelig of juist ongevoelig zijn voor 
welke medicijnen. Ook willen we begrijpen waardoor 
die (on)gevoeligheid ontstaat.” 

Hoe verzamelen onderzoekers die data?
“Eén manier is het isoleren van een tumorcel in een 
kweekbakje. Wanneer je die vervolgens doorkweekt, 
ontstaat er een zogeheten cellijn die eeuwig kan 
groeien. Zo’n cellijn staat model voor de tumor in 
een patiënt. In een internationaal samenwerkings-
project zijn inmiddels al zo’n duizend soorten 
cellijnen verzameld. We experimenteren daarop 
met bestaande en in ontwikkeling zijnde medicijnen, 
een erg tijdrovende aanpak.  
Veel sneller is de nieuwere methode om buiten het 
lichaam mini-organen (organoïden) te kweken. Dat 
gebeurt met behulp van tumormateriaal van indivi-
duele patiënten. Onderzoekers kunnen hier direct 
(combinatie)therapieën op los laten. Dat geeft een 
betrouwbaarder beeld van de gevoeligheid voor een 
therapie dan bij cellijnen. Met deze afgeleiden van  
een tumor hopen we nog beter en sneller in kaart  
te brengen welke middelen al dan niet werken.” 

Hoe slaan jullie alle informatie op?
“Het grootschalig aanleggen van zo’n databank van 
tumorgegevens wordt wel eens het verzamelen 
van Big Data genoemd. Dat is deels te vergelijken 
met wat bedrijven als Google doen. Ook zij onttrek-
ken informatie (‘data’) aan miljoenen gegevens om 

hun product beter te maken. Google kan daardoor 
op den duur zelfs lerend werken: plaats een foto van 
een onbekend soort kat online en vervolgens wordt 
het ras genoemd. Dat kan alleen omdat eerder al 
data van vele kattenfoto’s waren ingebracht. 
Ook wij willen graag gegevens van een patiënt digi-
taal kunnen invoeren om vervolgens een passende 
diagnose, behandeling en behandelkans boven water 
te krijgen. In enkele grootschalige projecten zijn op 
deze manier wereldwijd al ruim dertig kankertypen 
moleculair ontrafeld. Maar wat nu nog ontbreekt, 
zijn gegevens over hoe er op individueel niveau op 
een antikankerbehandeling wordt gereageerd. In een 
Europese samenwerking met andere kankercentra 
zijn we dit soort data nu aan het verzamelen. Het is 
een project van de lange adem.”

Wat heeft de patiënt hieraan?
“Uiteindelijk hopen we een (combinatie)therapie te 
vinden waar een tumorcel gevoelig voor is. Maar 
voor veel tumortypen is het nog niet gelukt zo’n 
diagnostische voorspeller te maken die vertelt hoe 
een patiënt op een bepaald medicijn zal reageren. 
Dat is een enorme uitdaging voor de onderzoeks-
teams.” (zie kader, red.)

Wat hoopt u dat de toekomst brengt?
“Met cellijnen en organoïden willen we nog beter 
het mechanisme beschrijven waarmee kankercellen 
zich wapenen tegen toegediende medicijnen. Dat is 
een langdurig proces van vallen en opstaan, er zitten 
ook slechte uitslagen tussen. Als onderzoeker moet 
je over een flinke laag eelt beschikken. Dit vak is een 
constante aanslag op je ego. Wat inspireert is dat 
positieve resultaten zo’n enorm effect kunnen 
hebben op de levens van individuen. Dat we samen-
werken in plaats van concurreren. Samen proberen 
we alle sluiproutes te vinden van een tumorcel die 
wil ontsnappen aan de ingezette middelen. 
Hebben we die, dan komt de cel niet meer weg.”1

Behaalde en verwachte 
onderzoekresultaten 

2002:  “Ontwikkeling van een diagnostisch 
profiel	voor	vrouwen	met	een	erfelijke	
belasting voor borstkanker (BRCA1  
mutatiedraagsters).”

2009: “In het laboratorium van toponder-
zoeker Hans Clevers worden organoïden 
gekweekt: buiten het lichaam gekweekte 
mini-orgaantjes	van	een	individuele	patiënt.”	

2012: “Publicatie van de eerste 
grootschalige studies op kankercellijnen en 
hun gevoeligheid voor antikankermiddelen.”

2014: “Ontwikkeling van een 
computermodel om de gevoeligheid voor 
gerichte	therapieën	in	borstkankercellijnen	
te voorspellen.”

2015:  “Publicatie eerste studie hoe 
organoïden van de dikke darm reageren  
op antikankermiddelen.” 

2020: “We gaan richting het gebruik 
van computermodellen en organoïden  
voor combinatietherapie op maat.”

Toponderzoekers vormen 
samen een ‘Dream Team’
Een	van	de	onderzoeksteams	waarin	
Lodewyk Wessels participeert, is het 
zogeheten ‘Dream Team’. Gedurende 
vier	jaar	financiert	KWF	Kankerbestrijding	
deze internationale toponderzoekers uit 
nederland,	groot-Brittannië	en	amerika.	
Het geld is afkomstig uit de opbrengst 
van de campagne ‘Sta op tegen kanker’.

kwf.nl/dreamteam2013i
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