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C Momenteel onderzoeken Bernards en zijn collega’s 
ontsnappingsroutes van verschillende kankersoor-
ten en hoe ze die routes kunnen blokkeren.

DE A9 EN DE A10
Het principe is misschien simpel, maar de uitvoe-
ring is gigantisch ingewikkeld. ’Je kunt moeilijk alle 
combinaties van doelgerichte medicijnen gaan 
testen. Als je voor iedere combinatie een trial met 
1000 patiënten wilt doen, heb je op de hele wereld 
niet eens genoeg patiënten.’ Daarom werkt de 
afdeling van Bernards met rna-interferentie. ’Alle 
signaleringsroutes in de cel worden aangestuurd 
door eiwitkinases. In totaal zijn dat er 518 en die 
inactiveren we één voor één in de aanwezigheid van 
een doelgericht medicijn. Om weer in termen van 
het Nederlandse wegennet te spreken; als je niet 
zou weten dat de A10 een goed alternatief vormt 
voor de A9, ga je één voor één alle 518 Nederlandse 
wegen blokkeren, in combinatie met de A9, om te 
kijken wanneer de auto niet meer bij het NKI aan-
komt. Zo ontdek je de ontsnappingsroutes. Als je die 
weet, moet je op zoek naar een passend medicijn.’

NATURE
In maart vorig jaar leidde dat onderzoek tot een 
baanbrekende Nature-publicatie.  
’Hierin beschreven we hoe BRAF-gemuteerde darm-
tumoren niet op de BRAF-remmer vemurafenib 

Chemotherapie probeert alle kankercellen op 
dezelfde manier te doden, maar dat lukt lang niet 
altijd. ‘Per jaar geven we in het westen 49 miljard 
dollar uit aan kankergeneesmiddelen, waarvan 
driekwart niet werkt. Sterker nog, die patiënten 
waarbij het niet werkt worden er alleen maar zie-
ker van’, vertelt prof. dr. Bernards. Daarom worden 
medicijnen als Glivec en de EGFR-remmers, die 
doelgericht de werking van één eiwit blokkeren dat 
ten gevolge van een mutatie te veel of verkeerd 
wordt aangemaakt, in rap tempo ontwikkeld. 
 Probleem is dat de tumor ook tegen deze middelen 
binnen gemiddeld een jaar resistentie ontwikkelt. 
Daarom bekijkt Bernards nu mogelijke combinaties 
van doelgerichte medicijnen. 

ROCKET SCIENCE
’Het principe is geen rocket science’, vertelt 
 Bernards. ’Kijk maar naar andere ziektes als aids. 
Dat was ook een onbehandelbare ziekte totdat we 
combinaties van geneesmiddelen gingen geven. 
Die medicijnencocktail moet je dan wel steeds 
aanpassen want er ontstaan resistente varianten. 
Daar gaan we in de oncologie ook naar toe, maar 
we zijn nog een stap minder ver.’ Iedere kankercel 
heeft een ontsnappingsroute die hij gebruikt als 
zijn voorkeursroute geblokkeerd wordt. ’Ik leg het 
altijd zo uit: ik woon in Abcoude en kan naar het 
NKI de A10 of de A9 nemen. Als de A9 vaststaat, 
neem ik de A10 en omgekeerd. Maar als ze beide 
geblokkeerd worden, kom ik niet op mijn werk.’ 
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Driekwart van de huidige medicijnen tegen kanker 
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het bloedserum van de patiënt zit en afkomstig is 
van cellen uit de tumor die dood zijn gegaan. Dat 
serumbiopt sequensen we en aan de hand daarvan 
zien we waarom het misgaat en bepalen we de 
nieuwe medicatiestrategie.’

HOGE KOSTEN?
Het CPCT is met veel farmaceuten in gesprek. 
‘De farmaceutische industrie staat te popelen om 
klinische trials te sponsoren’, zegt Bernards. ‘Daar 
zit de bottleneck niet die ons tegen kan houden. 
Die zit bij de ziektekostenverzekeraars. Doelge-
richte therapie kost nu 30.000 euro per patiënt 
per jaar. Een combinatietherapie kost al gauw het 
dubbele. Als we straks een moleculaire test voor-
afgaand aan de behandeling in kunnen zetten om 
te bepalen welk middel geschikt is voor de patiënt, 

 reageerden, terwijl BRAF-gemuteerde melanomen 
er als een dolle op reageerden. We wisten dat er 
een ontsnappingsroute moest zijn die de darm-
tumor wel heeft en een melanoom niet. Dat bleek 
EGFR te zijn en daar is al een geneesmiddel voor; 
cetuximab. In muismodellen combineerden we 
vemurafenib en cetuximab en dat werkte fantas-
tisch.’ Acht maanden later, in november werden 
de eerste patiënten in een klinische trial met 
deze combinatie behandeld. Bernards verwacht 
dat er een grote kans is dat de ontwikkelingen in 
dit tempo doorgaan. ‘Ik heb alweer twee andere 
 combinatietherapieën op het oog.’

BIBLIOTHEEK
Per kankersoort worden sinds een paar jaar de 
relevante mutaties in kaart gebracht. Zo vult zich 
langzaam een bibliotheek vol DNA-profielen van 
tumoren. ‘In Nederland hebben we het Centre for 
Personalized Cancer Treatment opgericht (een 
samenwerking tussen Het Nederlandse Kanker 
Instituut-Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, 
het Erasmus MC Daniel den Hoed Oncologisch 
Centrum en het UMC Utrecht, red.). Doel is om 
van al onze patiënten de mutaties in kaart te 
brengen in combinatie met hun reacties op medi-
cijnen. Daarnaast moeten we de mutaties voor 
en na resistentie gaan bepalen, want ook tegen 
combinatietherapieën zal op den duur resistentie 
ontstaan. Als we kunnen achterhalen wat er ver-
andert, kunnen we bepalen wat we aan moeten 
passen.’

NIEUWE INDELING
Naarmate er meer genetische kankerprofielen 
in de database worden opgenomen, wordt het 
duidelijk dat de indeling van kanker naar organen 
moet worden losgelaten. Bernards: ‘Het liefst 
zie ik dat we nu al beginnen met het benoemen 
van de  kanker naar zijn mutaties. Tumoren op 
 verschillende locaties kunnen immers worden 
voortgedreven door dezelfde mutatie.’ 

SERUMBIOPT
Op den duur hoopt Bernards de tumor zelfs een 
stapje voor te blijven. ‘Van sommige kankersoorten 
is het niet zo moeilijk te bepalen wat de volgende 
mutatie in de tumor gaat worden als zijn belang-
rijkste twee routes geblokkeerd worden. We gaan 
proberen die resistentie voor te blijven door een 
derde medicijn toe te voegen of een andere combi-
natie te maken.’

Bernards is niet bang om vooruit te kijken. ‘Over 
tien jaar geven we een patiënt op basis van zijn 
tumorprofiel een combinatietherapie waarmee het 
lang goed gaat. Op het moment dat het mis gaat 
nemen we een biopt. Tegen die tijd hoeft dat niet 
eens meer een biopt uit de metastase te zijn, maar 
dan gebruiken we gewoon het celvrije DNA dat in 

WIE IS RENÉ BERNARDS?
Na zijn studie medische biologie promoveerde 
René Bernards aan de Universiteit van Leiden 
op het gebied van de moleculaire biologie. Bij 
het Whitehead Institute, een onderafdeling 
van het prestigieuze Massachusetts Institute 
for Technology (MIT), specialiseerde Bernards 
zich in de oncogenetica. Daarna was hij 
gedurende vier jaar Assistant Professor aan 
de  Harvard Medical School in Boston. In 1992 
werd Bernards hoofd van de afdeling Molecu-
laire Carcinogenese van het Nederlands Kanker 
Instituut-Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis. 
In 1994 volgde een benoeming tot hoogleraar 
Moleculaire Carcinogenese aan de  Universiteit 
van Utrecht. Bernards ontving meerdere 
onderscheidingen voor zijn bijdrages aan 
internationaal kankeronderzoek, waaronder 
de Josephine Nefkens Prijs, de Ernst W. Bertner 
Award en de Spinozaprijs. Nu kan daar ook de 
KWO-prijs aan worden toegevoegd. 
Bron: KWF.
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partij gaat winnen. In het verleden hebben we te 
veel gewacht bij kanker. We gaven therapie, keken 
hoe het ging en als het fout ging bekeken we pas 
wat we verder konden doen. Dan win je het spel 
niet.’ De vergelijking is volgens hem niet onrealis-
tisch. ‘We zullen steeds beter worden in het voor-
spellen van de tegenzet. Op die manier kunnen we 
de ziekte controleerbaar houden en van kanker een 
chronische ziekte maken. Ik hoop dat mijn werk 
daar een kleine bijdrage aan kan leveren.’

CORRESPONDENTIE
A. van Kessel, MSc, wetenschapsjournalist,
dchg medische communicatie
anne.vankessel@dchg.nl

zal dat ook ongeveer 2000 euro per patiënt  kosten. 
Of dat veel is? Het is maar hoe je het bekijkt. 
Momenteel geven we wereldwijd 49 miljard aan 
kankermedicatie uit, voornamelijk aan chemo-
therapie. Bij driekwart van de patiënten slaat die 
behandeling niet aan. 37 miljard die we per jaar 
uitgeven is dus weinig tot niet effectief. Als je die 
aan gepersonaliseerde medicijnen uitgeeft, is dat 
eigenlijk pure winst. Ik hoop dat de verzekeraars 
dat ook in gaan zien.’

SCHAAKSPEL MET DE DOOD
Bernards vergelijkt zijn onderzoek met een schaak-
spel. ‘Langzaam gaan we het schaakspel met de 
dood winnen. Hoe beter je kunt voorspellen wat je 
tegenstander voor een zet gaat doen, hoe beter je 
kunt anticiperen en hoe groter de kans is dat je de 
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