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Wiekankerkrijgt,heeftbottepech
Twee derde van de kankers komt door toevallige fouten in gezonde stamcellen

AnnevanKessel

Twee derde van de kankers wordt
veroorzaakt door botte pech en kan
niet worden voorkomen. Dat blijkt
uit onderzoek dat vandaag in het
tijdschrift Science verschijnt.
Toevallige foutjes in gezonde, de-

lende stamcellen hebben veel meer
invloed op de ontwikkeling van kan-
ker, dan erfelijke factoren en omge-
vingsfactoren. Met behulp van een
wiskundig model berekenden Bert
Vogelstein en Christian Tomasetti
van de Amerikaanse John Hopkins
University, dat 65 procent van de tu-
moren door deze mutaties ontstaat.
In overige gevallen spelen naast mu-
taties ook andere factoren, zoals ro-
ken en erfelijkheid, een rol.
De kans op kanker verschilt sterk

per weefsel. Zo is de kans dat iemand
longkanker krijgt 6,9 procent en is
die kans 0,00072 procent voor strot-
tenhoofdkanker. Slechts 5 tot 10 pro-
cent van de kankers heeft een erfelij-
ke oorzaak.
Andere oorzaken kunnen bekende

risicofactoren zijn, zoals roken, uv-
licht of virussen als het humaan pa-
pillomavirus (HPV). Maar dergelijke
factoren verklaren niet waarom de
kans op dikkedarmkanker 4,82 pro-
cent is en op dunnedarmkanker 0,20
procent, terwijl beide toch een on-
derdeel zijn van het spijsverterings-
stelsel.
Vogelstein en Tomasetti bepaalden

van 31 weefselsoorten het percenta-
ge stamcellen en hoe vaak deze cel-
len delen. Stamcellen kunnen heel
lang blijven leven, in tegenstelling
tot gewone lichaamscellen. Met iede-
re celdeling is er kans dat er tijdens
het kopiëren van het DNA een foutje
ontstaat. Hoe meer van die foutjes
zich ophopen, hoe groter de kans dat
die tot problemen leiden. Bij langle-
vende stamcellen is de kans veel gro-
ter dat een mutatie problemen ver-
oorzaakt dan in cellen die sneller
doodgaan. Dus, dachten de weten-
schappers, is de kans op kanker in de
weefsels met veel stamceldelingen
het grootst.
Dat bleek grotendeels te kloppen.

65 procent van de variatie in kanker-

risico is te verklaren door het aantal
stamceldelingen. Van de onderzoch-
te kankersoorten ontstaan er 22
voornamelijk door ‘botte pech’. De
andere negen, zoals longkanker en
huidkanker, kwamen vaker voor dan
je op grond van mutaties zou ver-
wachten. Daar spelen ook factoren
als roken en blootstelling aan de zon
een grote rol.
Zelfs voor tumoren die sterk erfe-

lijk bepaald zijn, zoals dikkedarm-
kanker veroorzaakt door Familiaire
Adenomateuze Polyposis (FAP – een
erfelijke aandoening waarbij honder-

den poliepen in de dikke darm voor-
komen), speelt het aantal stamcelde-
lingen een belangrijke rol. Patiënten
met FAP hebben een dertig keer zo
grote kans om colorectale kanker te
ontwikkelen, dan kanker van de
twaalfvingerige darm.
Dat komt volgens de wetenschap-

pers omdat er in de dikke darm 150
keer zoveel stamceldelingen optre-
den als in de twaalfvingerige darm.
Het risico op colorectale kanker zou
heel klein zijn als de stamcellen in
de dikke darm niet constant zouden
delen. Zelfs een onderliggende erfe-

lijke aandoening als FAP zou dan niet
veel uitmaken.
Voor Vogelstein is de belangrijkste

boodschap dat kanker vaak niet kan
worden voorkomen, en dat er dus
meer aandacht moet komen voor het
vroegtijdig opsporen van kanker.
Hans Clevers, hoogleraar molecu-

laire genetica aan het UMC Utrecht,
die niet bij het onderzoek betrokken
was, voegt daar in Science aan toe
dat het kankerpatiënten helpt te we-
ten dat de ziekte niet hun fout was.
Dat ze gewoon heel veel pech had-
den.
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Mondriaan vrij beschikbaar.Of toch niet?
SandraKooke

Eergisteren zou een afbeelding van
de Victory Boogie Woogie deze
krant nog 435 dollar (350 euro) heb-
ben gekost. Vandaag is het plaatsen
ervan gratis. De rechten op werk
van Piet Mondriaan vervallen name-
lijk vanaf 2015, omdat hij in 2014
zeventig jaar dood was.
Maar geldt dit wel in alle geval-

len? The Mondrian Trust die de
rechten van de erven beheert,
meent dat openbaarmaking op in-
ternet gedeeltelijk nog onder copy-
right valt. Volgens de vertegen-
woordigster van de stichting, Hilary
Richardson, gelden op internet de
Amerikaanse regels voor copyright,
omdat het hele internet voor Ame-
rikanen toegankelijk is. En volgens
de Amerikaanse regels is een werk
dat tussen 1923 en 1978 voor het
eerst gepubliceerd is in Europa pas
95 jaar na de publicatiedatum rech-
tenvrij. Dat geldt voor een groot

deel van Mondriaans oeuvre. Onder
andere ‘Grijze boom’, ‘Bloeiende
appelboom’ en ‘Compositie met ge-
le lijnen’ mogen volgens Richard-
son niet op internet worden ge-
plaatst, omdat Amerikanen ze daar
kunnen vinden.
Het Gemeentemuseum in Den

Haag gaat niet mee in de redene-
ring van Richardson. Directeur Ben-
no Tempel: “Mondriaan was een
Nederlands staatsburger. Voor hem
geldt de Nederlandse wet. En die
zegt heel duidelijk dat na zeventig
jaar het werk rechtenvrij is.”
Mocht het tot een botsing komen,

dan zal een rechter er een uit-
spraak over moeten doen, aldus ad-
vocaat Job Hengeveld, gespeciali-
seerd in intellectueel eigendoms-
recht.
Voor het Gemeentemuseum, dat

de grootste collectie Mondriaans ter
wereld beheert, is het vrijkomen
van Mondriaans rechten een bijzon-
der moment, omdat het nu ongeli-

miteerd kan werken aan het open-
baar maken van alle kennis die het
museum heeft over Mondriaan. Zo
komt er een belangrijk boek van
conservator Hans Janssen over le-
ven en werk van de kunstenaar dit
jaar in vele talen op de markt, zegt
Tempel. Ook bij uitgeverij Bruna
verschijnt in februari een dik kof-
fietafelboek over Mondriaan.
Er zijn meer kunstenaars waar-

voor de zeventigjaarstermijn af-
loopt, zoals Kandinsky, Munch,
Nussbaum en Maillol. Maar daarbij
zijn de gevolgen niet zo groot, om-
dat de erven niet zulke hoge bedra-
gen eisen. Voor een Kandinsky in
de krant betaal je een paar tientjes,
zegt Sander Van de Wiel, manager
individuele auteursrechten bij Pic-
toright, dat de belangen van Kan-
dinsky’s erven behartigt.
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2015: Mondriaan mag nu op een

theedoek

Piet Mondriaan - Compositie met groot rood vlak, geel, zwart,

grijs en blauw (1921) Gemeentemuseum Den Haag
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