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Pleidooi voor multidisciplinair
overleg met sarcomencentra

“De zorg voor mensen met
zeldzame kanker verbeteren”
DRS. SUZANNE DOCTER, WETENSCHAPSJOURNALIST

Interview met Winette van der Graaf

“Jaarlijks krijgen 22.500 Nederlanders te horen dat ze een zeldzame vorm van kanker hebben. Hun
overleving is beduidend slechter dan van mensen met een vaker voorkomende vorm”, vertelt prof.
dr. Carla van Herpen, hoogleraar Rare Cancers van het Radboudumc te Nijmegen. Samen met collegakankerspecialisten richtte zij het DRCP op: het Dutch Rare Cancer Platform. Doel van het platform
is om de zorg en behandeling van patiënten met een zeldzame vorm van kanker te verbeteren.
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Nu de piek van de COVID-19-crisis enkele maanden achter ons ligt, is enigszins
duidelijk wat de effecten daarvan zijn op de oncologische zorg. Analyses hebben
plaatsgevonden, de lessons learned zijn besproken en plannen zijn gemaakt hoe
te acteren tijdens een volgende piek. Uit de recentelijk gepubliceerde analyse van
de Nederlandse Kankerregistratie blijkt dat het aantal nieuwe kankerdiagnoses de
afgelopen maanden aanzienlijk lager lag, mede doordat bevolkingsonderzoeken
waren stilgelegd. Data die de impact van onderbroken of uitgestelde kankerbehandeling op de overleving laten zien zijn nog niet voor handen, maar naar verwachting
zal dit resulteren in extra sterfte door het relatief laat stellen van de diagnose.
In deze editie van Oncologie Up-to-date kunt u lezen dat een multidisciplinair
consortium op initiatief van de ESMO een aantal consensusaanbevelingen ontwikkeld heeft voor een zo goed mogelijke behandeling van kankerpatiënten terwijl
het coronavirus nog rondwaart. Hierin wordt onder andere aandacht besteed aan
preventie van SARS-CoV2-infectie bij kankerpatiënten, het prioriteren van oncologische zorg, wie, wanneer en hoe te testen op COVID-19, wensen en adviezen
omtrent IC-opnames, en gebruik van targeted therapieën en immunotherapie. De
kernboodschap is dat kankerbehandeling die een impact heeft op de algehele
overleving niet onderbroken of uitgesteld zou moeten worden, uiteraard met
inachtneming van de nodige voorzorgsmaatregelen.
Verder kunt u in dit nummer lezen welke impact de intelligente lockdown heeft
gehad op wetenschappelijk onderzoek. Onderzoekslaboratoria moesten per acuut
sluiten en klinische trials werden stopgezet. Hierdoor hebben veel studies vertraging opgelopen, met de nodige wetenschappelijke, financiële en personele
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problemen tot gevolg. Voor bedrijven en zelfstandig ondernemers zijn er vanuit
de overheid financiële regelingen ingesteld, maar voor academische instellingen
ontbreekt deze ondersteuning vooralsnog.
Het noodgedwongen overstappen op een langer interval tussen beeldvormingsonderzoeken kan eveneens gevolgen hebben gehad. Later signaleren van ziekte-
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