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Stichting Melanoom bestaat sinds 1995 en telt ruim 800 leden. 

Stichting Melanoom zet zich in voor mensen met melanoom en oogmelanoom. 

Onze missie: minder melanoom en meer genezing. De kernactiviteiten van de 

Stichting Melanoom zijn: 

• Het aanbieden van lotgenotencontact 

• Het geven van voorlichting en informatie 

• Het behartigen van belangen

De organisatie van de stichting is in handen van een team van gemotiveerde en 

enthousiaste vrijwilligers dat wordt aangestuurd door een bestuur. 

De stichting wordt daarin bijgestaan door een Raad van Advies. 

Deze raad is samengesteld uit (verpleegkundig en medisch) specialisten uit het 

werkveld van de dermatologie en oncologie. 
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Internist-oncoloog prof. Christian Blank en zijn team 

werken aan de toekomst van immuuntherapie. 
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50 miljoen aan bereik met GIF’s via social media. 

Ongekend voor een stichting. 
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bestuur

Preventie 
De laatste tijd lijkt er steeds meer aandacht te zijn voor het onderwerp 
preventie van huidkanker. Het doet ons als organisatie dan ook deugd dat 
het principe ‘voorkomen is beter dan genezen’ steeds belangrijker wordt in 
de maatschappij. Recentelijk heeft KWF onderzoek zelfs uitgewezen dat 

meer dan 80% van de Nederlandse bevolking weet dat zonnestralen niet 
onschuldig zijn. Wat ons betreft een belangrijk resultaat, want dit cijfer was in 

jaren niet zo hoog!

Kennis van risico’s, zoals zonverbranding, zijn belangrijk om gedrag te beïnvloeden.  
Maar we moeten ook eerlijk zijn, met kennis alleen komen we er niet. Zodra kennis wordt omgezet in 
handelen, kun je echt wat veranderen. Dat het allemaal zo simpel niet is, zien we dagelijks om ons heen. 
Onterecht denken we vaak dat wij de baas zijn over ons gedrag. Als het gaat om het aanleren van  
nieuw gedrag komen we vaak van een koude kermis thuis. Toch kun je het aanleren van nieuw gedrag 
grotendeels naar je hand zetten. Dat hebben wij kunnen zien tijdens de coronatijd. Handen desinfecteren 
is nog nooit zoveel gedaan als in de laatste anderhalf jaar. Dit is niet zozeer te danken aan onze discipline, 
als wel aan het gigantische aanbod van handdesinfectiefaciliteiten. Maar zelfs het aanbod alleen is niet 
zaligmakend. Niet alleen het gegeven dat de faciliteiten ons zo pontificaal worden aangeboden, maar 
ook de sociale druk zijn strategieën die vermoedelijk in ons voordeel werken. 

Dit brengt mij terug bij het onderwerp melanoom en de ontwikkelingen hierin op maatschappelijk vlak. 
Het ziet ernaar uit dat we op korte termijn dispensers met zonnebrandcrème zullen tegenkomen op 
relevante plekken, vergelijkbaar met de handdispensers bij corona. Smeergedrag zou daarom ook wel 
eens blijvend kunnen worden veranderd door de meer frequente aanraking die mensen gaan krijgen met 
deze manier van insmeren. Zo konden wij onlangs het nieuwsbericht lezen1  waarin stond vermeld dat in 
een bos in Zuid Limburg een zonnebrand-paal is geplaatst voor wandelaars. Afgaand op de geruchten  
die bij ons binnenkomen en de voorbeelden uit het buitenland (en nu dus ook in Nederland) lijkt één ding 
op de kaart te worden gezet bij de strijd tegen huidmelanoom: preventie!  

Veel leesplezier! 

Namens vrijwilligers en bestuur., Koen van Elst, voorzitter Stichting Melanoom 

1 https://www.ad.nl/limburg/eerste-zonnebrandpaal-van-nederland-staat-in-maastricht~ad5169e4/
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HUID 
Een woord met vier letters dat zacht klinkt als je het zegt en voelt als je er zelf over strijkt.  
Dat ook weleens jeukt en kriebelt of prikkelt. Maar achter dit woord gaat een hele wereld schuil.  
Want de huid is onmisbaar voor de mens. Van levensbelang eigenlijk. En toch is dat bewustzijn 
-awareness in het Engels- er niet altijd en lijkt het of het leven voor mensen zorgeloos is. 

Schijnt bedriegt. Hoe hard is het dan als je ‘rare’ dingen op je huid voelt. Of als je te veel in de zon 
gelegen hebt en je verbrand bent. Insmeren is zo blijkt maar weer eens in meerdere artikelen van  
deze Melanoom Nieuws essentieel. De nieuwe campagne De Huid en GIF’s #discoveryourspot zijn er  
aan gewijd. Met succes. En kids die zelfs opstaan en strijden tegen huidkanker, dat lees je hier ook.
Strijden is het echter wel. Want voeg je het woord kanker toe aan huid, dan heb je ineens een hele 
andere betekenis. Een sluipmoordenaar puur sang krijg je dan. Gemeen en giftig tot op het bot die  
de levens van heel veel mensen letterlijk kapot maakt. Met huid en haar is een toepasselijk gezegde 
in dit verband.

Gelukkig zijn er mensen die zich hier tegen te weer stellen en er zelfs een missie van gemaakt hebben  
om betere voorlichting over melanoom te geven. Lotgenoten en ervaringsdeskundigen die zich hiervoor 
inzetten om anderen te waarschuwen. Nobel en noodzakelijk. Hun verhalen zijn er ook in dit nummer.
Medisch gezien bevat deze Melanoom Nieuws weer veel informatie. Er is hoop en ontwikkeling,  
de toekomst van immuuntherapiebehandelingen is zelfs nu. Dat lees je in het medisch interview met  
prof. Christian Blank van het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis waar de redactie met hem gesproken 
heeft over de NADINA studie die binnenkort van start gaat. Ook is er informatie over BRAF/MEK 
remmers, het nieuwe middel Tebentafusp voor orgmelenoom, de Til-therapie, DTMR indicatoren en  
nog meer medische artikelen.

Als deze informatie je niet onder de huid gaat zitten, dan zijn er nog de achtergrondverhalen.  
Bijvoorbeeld het retroperspectief van Harrie’s kankerblog geschreven door zijn vrouw Esther die hiermee 
na het overlijden van Harrie terugblikt. Een tijd waarin ze met hem, hun gezin en met melanoom samen 
leefden. Mijn huid krijgt er kippenvel van. Nog meer? Ja, want lees ook het verhaal van Paul Kemper 
waar de ‘mindset’ een medicijn wordt. Alsof melanoom niets om het lijf heeft. Alleen de huid of is er 
toch meer? 

Niet minder gevoelig of positief is het interview met de nieuwe penningmeester Arie Reijnen over zijn  
rol binnen de Stichting en zijn ervaring met melanoom. Iets over double check en Haagse humor.  
Ook heeft de Stichting een nieuwe coördinator voor de oogmelanoomprojectgroep gevonden in de 
persoon van Pim Janssen. Genoeg leesstof voor deze zomervakantie. Of het nu hier in Nederland wordt, 
elders in Europa of de rest van de wereld, ben bewust van de gevaren die te veel zon met zich meebrengt 
voor de huid. Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Verder ga ik je als lezer niet meer op de huid 
zitten. Een mooie zomervakantie en veel leesplezier gewenst. 

Twan Stemkens, hoofdredacteur

redactie
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Pim Janssen is de nieuwe coördinator van de projectgroep Oogmelanoom. Hij volgt Dick Plomp op, 
die wel betrokken blijft bij de projectgroep. Pim Janssen is geen onbekende binnen de lotgenoten 
van oogmelanoom. Hij is al jaren actief voor oogmelanoom en was ook een van de eerste buddy’s 
bij het (M)eye buddyproject.

Vertrouwen
“Zelf kreeg ik in 2012 de diagnose oogmelanoom. Dit veranderde mijn leven compleet en in 
2013 heb ik heb daar ook in dit blad al een keer over verteld. Toen had ik niet meteen door dat 
het een zeldzame, grillige en gevaarlijke kankersoort was. Aan mijn toenmalig behandelend arts 
dr. D. Paridaens en een lotgenoot met oogmelanoom heb ik veel steun gehad. Door hen en met 
dank aan Vereniging Oog-in-oog-steun kreeg ik meer vertrouwen in de toekomst en leerde ik 
omgaan met het zicht in een oog”, zegt nu een optimistische Pim Janssen. 

Na zijn diagnose maakte Pim met meer lotgenoten kennis tijdens een Melanoom-infodag.  
“Daar deed ik kennis op over het oogmelanoom. Ik merkte dat elkaar helpen, elkaar versterken,  
een hart onder de riem steken en waar mogelijk ondersteuning bieden daar heel normaal was. 
Daarom wilde ik zelf hier ook aan meewerken.”

Actief
Dat is Pim Janssen ten voeten uit. Inmiddels is hij al jarenlang actief op de Facebook-groepen,  
aanwezig bij Melanoom-infodagen, de High Tea’s voor oogmelanoom-lotgenoten, bij de MPNE 
Melanoma Patient Network Europa bijeenkomsten en Ocumel (zusterorganisatie in Engeland).  
Op de lunch-lotgenoten-contactdagen ontbreekt hij ook nooit. Kortom, hij is er voor alle mensen  
met een melanoom.

Pim hoefde niet lang na te denken toen Dick Plomp in april afscheid nam en een nieuwe coördinator 
voor de oogmelanoom projectgroep nodig was. Pim: “Eigenlijk ging het heel inofficieel zeg ik maar, 
want Dick belde mij zelf op en vroeg op de man af of die functie iets voor mij was. Hij vond mij wel 
een geschikte kandidaat voor de projectgroep. Toen hij dat zo zei hoefde ik geen seconde na te 
denken. Natuurlijk wil ik dit graag doen, was mijn antwoord.”

Doel
Op de man vragend wat zijn belangrijkste doel is als nieuwe coördinator van de projectgroep  
Oogmelanoom, zegt Pim Janssen zonder meer: “Oogmelanoom meer ‘op de kaart te zetten’.  
En aandacht vragen voor oogmelanoom en de behandelingen. Dat is mijn ambitie en doel.  
Daarnaast meedenken en uitvoering geven aan de Melanoom-infodagen en webinars voor  
oogmelanoom.”

Nieuwe coördinator projectgroep 
Oogmelanoom

Melanoom Nieuws • nummer 2 • juli 2021
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Joyce Havermans heeft oogmelanoom en is 
sinds kort ons social mediateam komen verster-
ken. In het kader van de Eye Patch Days tijdens 
Melanoma Awareness Month sprak redactielid 
Masja Ros via Instagram live TV met Joyce over 
hoe ze erachter kwam dat er iets mis was met 
haar oog, waarom ze vrijwilliger werd bij 
Stichting Melanoom en over haar zoektocht 
naar mooie ooglapjes. 

Het interview is terug te kijken via: 
www.instagram.com/discover_your_spot/

Aandacht voor 
oogmelanoom

Melanoom Nieuws • nummer 2 • juli 2021
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Van alle nieuwe kankerpatiënten betreft het in 52% van de gevallen huidkanker. Voorlichting en preventie 
zijn en blijven belangrijke pijlers van Stichting Melanoom. 

Op 26 mei jl. werd de landelijke bewustwordingscampagne De Huid van Media Planet gelanceerd waar o.a. 
Stichting Melanoom en de NVDV aan mee hebben gewerkt, met onder meer aandacht voor het belang van een 
goede zonbescherming, een vroege diagnose, de psychologische impact van een diagnose melanoom en de 
nieuwe behandelingsmogelijkheden. 

Voor deze campagne werd melanoom lotgenoot Mark Rood geïnterviewd. In 2017 ontdekte Mark een 
knobbeltje achter zijn oor. Onderzoek toonde aan dat het ging om melanoom. In 2018 bleek de tumor uitgezaaid. 
De diagnose: Melanoom stadium III. 

De campagne werd als bijlage van de Telegraaf meegestuurd en is ook online te lezen via: https://bit.ly/2Sg3Gmc

In samenwerking met IKNL, kanker.nl., de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties 
(NFK), Borstkankervereniging Nederland (BVN) en KWF Kankerbestrijding is de Onco Appstore 
ontwikkeld en beschikbaar op kanker.nl.

In de nieuwe Onco Appstore staan de belangrijkste tools en apps voor mensen met kanker bij elkaar. 
De apps zijn onder andere getoetst op gebruiksvriendelijkheid, betrouwbaarheid en privacy.  
Deze toetsing is gebaseerd op de GGD appstore testmethode. Ze zijn (wetenschappelijk) onderzocht, 
gebaseerd op recente richtlijnen of ontwikkeld door betrouwbare organisaties. Verder zijn ze voor 
iedereen toegankelijk, zonder verwijzing van een behandelaar.

Enkele apps in de Onco Appstore zijn ook interessant voor mensen met melanoom: apps die kunnen 
helpen bij de communicatie met hulpverleners en met naasten, en apps voor nazorg en omgaan met 
vermoeidheid.

De Onco Appstore is te vinden op www.kanker.nl/appstore

Campagne De Huid 

Melanoom Nieuws • nummer 2 • juli 2021
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Op een mooie zonnige dag in juni vertelt 

een energieke Paul Kemper aan de redactie 

van Melanoom Nieuws het wonderbaarlijke 

verhaal over zijn hersenmetastase en  

genezing. “Ik had te horen gekregen dat  

ik nog 3 tot 9 maanden te leven had en nu  

zit ik hier helemaal vrij van tumoren.”  

Deze bijzondere ervaring van Paul gaat  

over het overwinnen van zeer uitgebreid  

en uitgezaaid melanoom. “Mijn positieve 

mindset en de behandeling hebben het 

verschil gemaakt. Nu ben ik helemaal 

schoon.” 

Mindset als medicijn 

Van kritische uitzaaiingen 
naar helemaal schoon 
 
 Paul (37) vertelt: “Vroeger was ik een echte 

zonaanbidder. Tot ik in 2016 met een vreemd 
ogende moedervlek naar de huisarts ging.  
Een paar weken later zat ik bij de dermatoloog en 
bleek het om een diep ingegroeid melanoom te 
gaan. Na de excisie kreeg ik een PET-scan. Deze 
scan zag er goed uit en enkele weken later volgde 
de re-excisie. Daarna waren er de gebruikelijke 
maandelijkse controles en werden nog een paar 
andere verdachte plekjes verwijderd. De resultaten 
van het bloedonderzoek waren elke keer goed.”

Houden van het leven
“Mijn zorgeloze leven ging toen gewoon verder.  
Ik hou ervan om met mijn vrouw en vrienden leuke 
dingen te doen. Mijn vrouw en ik genieten graag 
van mooie vakantiebestemmingen. Het leven ging 
ons goed; we kregen een prachtige zoon en ons 
geluk kon niet op.” Aan de wand in Paul’s woon-
kamer hangt een mooie fotocollage van bijzondere 
momenten van zijn leven: de trouwdag en de 
pasgeboren zoon.

Maar Paul’s verhaal eindigt hier niet, het nam een 
geheel andere wending. “Ik was een snel gestrest 
mannetje. Voor mijn werk zit ik veel op de weg  
en erger mij vaak aan andere weggebruikers.  
Ook thuis ben ik altijd bezig, met grote en kleine 
klussen. Zo zit ik nu eenmaal in elkaar.” Paul wordt 
vervolgens emotioneel als hij zijn relaas vervolgt. 
“Eind 2018 kon ik mij steeds meer dingen niet 
herinneren en praatte ik wartaal. De huisarts 
wijdde dit aan een burn-out. ‘Met rust moet het 
goedkomen’, zei hij. Achteraf gezien vond ik dat 
vreemd, want ik had juist veel energie.”

Uitslagen niet goed 
In maart 2019 ging Paul met z’n vrouw een week 
weg op vliegvakantie. “Op de eerste dag na terug-
komst ging het al niet goed. Ik kreeg veel last van 

Melanoom Nieuws • nummer 2 • juli 2021
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achtergrond Door Harald Vissenberg

“Mijn vrouw was er 

niet gerust op”

Paul Kemper
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hoofdpijn, veel erger dan een migraineaanval en  
ik kon geen licht en geluid verdragen. We hoorden 
bij terugkomst ook dat de bloeduitslagen niet goed 
waren. Het ziekenhuis had toen al een afspraak 
voor een scan gemaakt, deze afspraak was al een 
paar dagen na mijn vakantie.”

“Op de dag voor de scan gaat het nog steeds  
niet goed met mij”, zegt Paul. “Ik was niet vol-
doende aanspreekbaar en ook niet helder genoeg. 
Mijn vrouw wilde dat ik direct naar het ziekenhuis 
ging en ze belde al met de huisarts en 112.  
Ze maakte zich terecht zorgen en wilde een 
ambulance regelen om mij naar het ziekenhuis te 
brengen. Geheel onverwacht had ik een helder 
moment en kon ik tegen de centrale telefoniste 
zeggen wie ik was en hoe oud ik was. Zij vond het 
daarom geen reden om een ambulance te sturen. 
Maar mijn vrouw was er nog steeds niet gerust op 
en bracht mij zelf naar het ziekenhuis.”

Geen dag later 
“Hoewel de scan voor de volgende dag gepland 
stond, besloot de dienstdoende arts direct een scan 
van mijn hoofd te maken. Het was zeer ernstig, 
want wat bleek: in mijn hersenen zaten 7 tumoren. 
Later ging het zelfs om 15 tumoren! Tijdens een 
risicovolle spoedoperatie zijn 2 tumoren uit mijn 
hersenen verwijderd. De grootste tumor was 6 cm 
groot en die was ook de boosdoener van de 
problemen. Na de operatie was de hoofdpijn weg 
en kon ik weer helder denken. Maar het was 
allemaal wel zeer kritiek; een dag later zou te laat 
zijn geweest!”

Uit de daarop volgende scans blijken bij Paul  
door zijn hele lijf melanoomuitzaaiingen te zitten. 
Niet alleen in zijn hersenen, maar ook in zijn 
longen, darmen, bijnieren en lymfeklieren.  
De oncoloog vertelde hem dat hij een levensver-
wachting had van 3 tot maximaal 9 maanden.

Knop omgezet
“Dat heb ik niet geaccepteerd”, vertelt Paul verder. 
“We hebben een zoon van nog geen jaar! Die zou 
ik dan nooit zien opgroeien. Meteen heb ik toen de 
knop omgezet; ik zal overleven! In mijn omgeving 
heb ik genoeg mensen gezien die hun kanker 

accepteerden en erin berustten. Zo ben ik echter 
niet, ik heb een positieve mindset en een drive om 
mijn melanoom te overwinnen.”

Tumoren nemen af door BRAF/MEK-remmers 
De behandeling met BRAF/MEK-remmers Dabra-
fenib / Trametinib hadden een positief effect bij 
Paul. Het remde niet alleen de groei van de 
tumoren, het zorgde ook dat ze in omvang afna-
men en zelfs verdwenen. Paul: “De neuroloog had 
zo’n resultaat nog nooit gezien. Behalve wat 
gewrichtspijn had ik geen last van bijwerkingen.”

Immunotherapie, “ik voel dat het werkt”
“Ik voelde aan mijn lichaam dat de immunothera-
pie met eerst een combinatie van Ipilimumab en 
Nivolumab en later alleen Nivolumab werkte.  
De eerste maanden moest mijn lichaam hard 
werken en sliep ik veel. Aanvankelijk nam het 
aantal metastasen nog iets toe, maar die verdwe-
nen ook door de immunotherapie. Eind vorig jaar 
bleken bijna alle tumoren helemaal weg te zijn en 
onlangs was tijdens mijn laatste scan geen tumor 
meer te zien.”

Toen de vermoeidheid van de immunotherapie 
afnam pakte Paul het leven weer op, door zichzelf 
te verplichten om wat te gaan doen. “Ik ben weer 
terug aan het werk, het leven is weer normaal.  
Dat laatste is niet helemaal waar; ik ben mentaal 
sterker geworden en heb een andere kijk op het 
leven gekregen. Het stressen is nu voorbij en ik sta 
relaxter in het leven. Ik leef nu meer bewust. 
Hierbij is aandacht voor mijn gezin heel belangrijk 
voor mij, want de afgelopen periode heeft mij laten 
inzien dat oud worden geen automatisme is.”

Melanoom Nieuws • nummer 2 • juli 2021

“Een dag later zou “Een dag later zou 

te laat zijn geweest”te laat zijn geweest”

"Een drive om mijn 

melanoom te overwinnen"

Paul Kemper met zijn vrouw en zoon
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In deze periode kregen 330 patiënten als eerste 
behandeling BRAF/MEK remmers en 254 immuno-
therapie. De patiënten met uitgezaaid melanoom 
die doelgerichte therapie kregen bleken in een 
slechtere conditie te zijn, een hogere LDH te 
hebben, meer uitgebreide uitzaaiingen (vooral in 
hersenen en lever). De grootste kans op overlijden 
hadden patiënten ouder dan 75 jaar, patiënten met 
een slechte conditie, een verhoogd LDH en met 
klachten/verschijnselen van hun hersenuitzaaiingen.

Slechtere situatie
De groep patiënten die met BRAF/MEK remmers 
werd behandeld was dus in een slechtere situatie.
Daarom zijn bij patiënten met vergelijkbare uit-
gangssituatie de verschillen bekeken tussen beide 
behandelingen (155 patiënten in elke groep).  
Ook hier blijkt behandeling met immunotherapie 
tot een betere overleving te leiden. Niet alle 
patiënten konden op deze manier gematcht 
worden. De patiënten met een hele slechte prog-
nose kregen vooral BRAF/MEK remmers (noodzaak 
voor een snel effect), terwijl patiënten met een hele 
goede prognose vooral immunotherapie kregen.

De resultaten van het onderzoek suggereren dat 
immunotherapie bij uitgezaaid melanoom met 
BRAF-mutatie de voorkeur heeft. Alleen als een 
snel effect moet worden bereikt heeft BRAF/MEK 
remming de voorkeur. De auteurs benadrukken, 
dat dit voorlopige conclusies zijn en dat meer 
onderzoeken nodig zijn om hier een algemene 
richtlijn van te maken.

First-line BRAF/MEK inhibitors versus anti-PD-1 
monotherapie in BRAF-mutant advanced melanoma 
patients, Br. Journal of Cancer, 26 January 2021

In de British Journal of Cancer verscheen dit 

jaar een artikel van Jesper van Breeschoten  

en anderen, gebaseerd op gegevens uit de 

DMTR registratie. De auteurs keken naar  

patiënten die tussen 2014 en 2017 waren 

gediagnosticeerd met inoperabel stadium III 

en IV melanoom met een BRAF-mutatie.  

Deze patiënten kunnen met doelgerichte 

therapie (BRAF- en MEK-remmer) behandeld 

worden of met immunotherapie (monothera-

pie; toen was de combinatie van nivolumab 

met ipilimumab nog geen standaard).

BRAF/MEK remmers 
of anti-PD-1 therapie?

Door Jan de Jong
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Tebentafusp werd op 22 februari 2021 opgenomen 
in de groep ‘Orphan Drugs’ door EMA, het Euro-
pees medicijn agentschap. Een speciale positie voor 
medicinale behandeling van een zeldzame ziekte. 
Vervolgens heeft de Amerikaanse geneesmiddelen-
fabrikant op 2 april jl. bevestigd, dat het experi-
mentele geneesmiddel Tebentafusp (IMCgp100) 
beschikbaar wordt gesteld voor een specifiek deel 
van de mensen met uitgezaaid oogmelanoom in 
Nederland.

Toestemming
Op termijn zal tebentafusp worden geëvalueerd 
voor goedkeuring in Europa (EMA). In de tussentijd 
heeft de fabrikant toestemming gekregen om deze 
therapie in te zetten in sommige Europese landen, 
waaronder Nederland, voordat de Europese 
goedkeuring een feit is. 

De fabrikant meldt gestart te zijn met een  
zogenoemd Early Access Program (EAP) en stelt 
het middel al ter beschikking nog voordat de  
fase-3-studie is beëindigd. Het LUMC in Leiden 
bevestigt dat dit middel onder het streng geregu-
leerde programma beschikbaar is in Nederland. 
Voorlopig is dit het enige centrum in ons land, 
omdat het ook deelneemt aan de mondiale  
fase-3-trial (deze studie is inmiddels gesloten  
voor nieuwe deelnemers).

Tebentafusp is een speciaal type immunotherapie 
en heeft de potentie om de eerste nieuwe therapie 
te zijn die de algemene overleving verbetert van 
een deel van de patiënten met gemetastaseerd 
oogmelanoom. De specifieke groep oogmelanoom-
patiënten die in aanmerking komt zijn volwassen, 
HLA-A*0201-positieve (dit is een soort bloed-
groep) patiënten met niet-operabele uitzaaiingen 
van het oogmelanoom.

In Melanoom Nieuws nummer 4 2020 stond 

informatie over tebentafusp – opvolging van 

de ontwikkelingen in immunotherapie bij 

uitgezaaid oogmelanoom. In dit artikel een 

vervolg op deze ontwikkelingen die een 

specifieke groep mensen met uitgezaaid 

oogmelanoom bestemd zijn. 

Tegen uitgezaaid (uvea)oogmelanoom

Nieuw middel 
tebentafusp beschikbaar

Door Martina Rooijakkers
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Recent verscheen een artikel in de Journal of 
Clinical Oncology met de resultaten van een fase 
II-onderzoek met TIL-therapie (lifileucel). 66 
Patiënten, die niet meer reageerden op standaard-
behandelingen (‘uitbehandeld’), werden behandeld 
met lifileucel. Van deze groep kregen 2 een 
complete respons, 22 een gedeeltelijke respons en 
29 stabiele ziekte. De auteurs concluderen dat 
TIL-therapie waardevol kan zijn, als de standaard-
behandelingen met immunotherapie en/of BRAF-
MEK-remmers geen resultaat meer geven.

In het Antoni van Leeuwenhoek wordt ook een 
onderzoek gedaan naar de waarde van TIL- 
therapie. Dit is een vergelijkende studie tussen 
TIL-therapie en ipilimumab. Patiënten met een 
uitgezaaid melanoom kunnen meedoen aan deze 
studie. Ze moeten een tumor hebben van twee  
à drie centimeter die met een operatie verwijderd 
kan worden. Daarnaast mogen patiënten niet al 
eerder behandeld zijn met ipilimumab, of meer  
dan één anti-melanoombehandeling gehad  
hebben. Tot slot moeten patiënten in voldoende 
algemene lichamelijke conditie zijn en geen  
auto-immuunziekten hebben. 

De TIL-behandeling is een vorm van  

immunotherapie. Lichaamseigen afweer- 

cellen, de Tumor Infiltrerende Lymfocyten 

(TILs), worden uit het melanoom gehaald,  

in het laboratorium vermenigvuldigd en 

daarna teruggegeven aan de patiënt. 

 

Bemoedigende resultaten 

TIL-therapie

Door Jan de Jong

Melanoom Nieuws • nummer 2 • juli 2021

Hoopvol
De resultaten uit de studie lijken te tonen dat de 
effectiviteit en veiligheid in orde zijn, dit stemt 
hoopvol. In de fase-3-studie werd tebentafusp 
vergeleken met een therapie naar keuze van de 
onderzoeker. Dit kon dacarbarzine (chemothera-
pie), ipilimumab of pembrolizumab (immunothera-
pieën) zijn. Resultaten uit de interim-analyse lieten 
een superioriteit zien van tebentafusp ten opzichte 
van de gebruikte keuzetherapie. De data suggere-
ren een 1-jaars overlevingskans van 73% bij de 
nieuwe immunotherapie tebentafusp tegen 58% 
bij de controle arm.

Zoals in het eerder gepubliceerde artikel in  
Melanoom Nieuws stond, bleken de bijwerkingen 
beperkt. In de meeste gevallen ging het om koorts, 
huidafwijkingen en koude rillingen. Bij de meeste 
patiënten namen deze bijwerkingen af na de eerste 

3 doses tebentafusp. Interessant detail: patiënten 
bij wie binnen 7 dagen een huiduitslag ontstond, 
lieten een mediane overleving zien van 22,5 
maanden, in vergelijking tot 10,3 maanden bij 
patiënten die geen huiduitslag ontwikkelden.

De zoektocht naar een effectieve behandelmetho-
de voor uitzaaiingen is nog niet klaar, maar het 
biedt hoop voor een beperkte groep patiënten  
bij uitgezaaid (uvea) oogmelanoom, naast de 
bestaande levergerichte therapiemogelijkheden. 
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interview

Arie Reijnen, de nieuwe penningmeester

Altijd positief, ja toch? :-) 
Wie regelmatig op Scheveningen komt,  

kent Arie Reijnen misschien wel: hij heeft  

tien jaar een kroeg gehad, een strandtent,  

hij is actief binnen het festival Historisch 

Scheveningen, hij loopt dagelijks hele einden 

langs het strand met zijn hond Jack, en drie 

keer per week ook met die van zijn zoon.  

Arie is de nieuwe penningmeester van  

Stichting Melanoom.

“Ik ga ervoor zorgen dat de hele financiële  
administratie weer loopt als een zonnetje”, vertelt 
hij in een leuk gesprek, met een tikkie Haagse 
humor. Zijn lach is nooit ver weg, wat er ook 
gebeurt.

Hoofdprijs
Wandelen, fietsen, golfen, vakantie, zo stelde hij 
zich de tijd na zijn pensioen voor. Maar dat liep 
anders. Een halfjaar na zijn pensionering werd bij 
Arie melanoomkanker op z’n rug geconstateerd  
die operatief verwijderd moest worden. “Het was 
vrijwel zeker dat het verder zou uitzaaien, dus ik 
werd goed onder controle gehouden. Het ging heel 
snel, na een halfjaar was het al drie keer uitgezaaid. 
Toen werd ik doorgestuurd naar het LUMC en daar 
is gestart met immunotherapie.”

Er was 40 procent kans dat die therapie zou 
aanslaan. En gelukkig ging het goed. Maar de kuur 
tastte ook zijn alvleesklier aan. “Ik werd behoorlijk 
ziek en wat bleek? Ik had diabetes 1 gekregen! In 
de kleine lettertjes van de bijwerkingen stond dat 
wel beschreven… Maar met een kans van 1 op 
2800 had ik de verkeerde hoofdprijs: diabetes 1 
dus. En sindsdien moet ik vier keer per dag insuline 
spuiten, die diabetes gaat nooit meer weg, helaas.”

Cijfertjes 
Een jaar later waren er weer drie uitzaaiingen, 
gevolgd door uitzaaiingen in zijn darmen.
En toch zit Arie ‘niet in de penarie’, zoals hij zelf 
zegt. “Nee joh, wat heeft het nou voor zin om je 
steeds druk te maken over alles wat er misschien 
nog komt… Tel je zegeningen, zeg ik altijd. Mijn 
omgeving maakt zich meer zorgen dan ikzelf. Sinds 
oktober vorig jaar ben ik schoon. En wat er nog 
gaat komen, dat zien we dan wel weer. Ja toch?” 

Toen hij las dat de Stichting omhoog zat en een 
nieuwe penningmeester zocht, heeft hij zijn 

“Ik ga ervoor zorgen dat de “Ik ga ervoor zorgen dat de 

hele financiële administratie hele financiële administratie 

weer loopt als een zonnetje”weer loopt als een zonnetje”
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Door Cisca de Weert

Arie Reijnen



berichten

Dit is Robin (10 jaar) uit Amsterdam. Nadat ze gehoord had dat er in Nederland steeds meer 
mensen bijkomen die huidkanker krijgen is ze op Do Support een actie voor Stichting Melanoom 
gestart en is ze heel wat van plan.

Robin: “De meeste mensen krijgen huidkanker doordat ze niet met goede bescherming in de zon 
gaan. Ik vind het heel belangrijk dat kinderen later, maar ook grote mensen, geen huidkanker krijgen. 
Ik wil samen met andere kinderen geld ophalen en bedenken: Hoe kunnen we er nou voor zorgen 
dat we later geen huidkanker krijgen?" 

Dus daarom ga ik geld ophalen voor Stichting Melanoom, want die doet goed werk! Voor mensen 
die melanoom hebben en ook maken ze supergoeie campagnes met leuke gifjes die iedereen kan 
gebruiken. Op school heb ik al een spreekbeurt gehouden over huidkanker, met een quiz. En zonne-
brandcrème en de Sun Safe You-tips uitgedeeld over hoe kinderen zich het beste kunnen beschermen 
als ze buiten spelen in de zon. Ik had ook mijn hoed en uv-zwempak meegenomen om te laten zien.”

Oproep
Robin is op zoek naar andere kinderen die mee 
willen doen met haar actie en ook geld willen 
inzamelen voor Stichting Melanoom. Dit kan 
door een account aan te maken op Do Support 
en daarna aan te sluiten bij de actie Kids Tegen 
Huidkanker. Robin: “Hoe meer kinderen mee-
doen, hoe beter! Misschien komen we dan  
wel op het Jeugdjournaal!”

www.dosupport.nl/stichting-melanoom/
kids-tegen-huidkanker

Kids Tegen Huidkanker 
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diensten aangeboden. “Sowieso was ik wel met 
melanoom verbonden zeg maar,” lacht Arie, “maar 
ik heb ook altijd wat met cijfertjes gehad.” Door 
zijn jarenlange ervaring als loonadministrateur en 
boekhouder, projectleider, inkoper en chef financië-
le administratie, viel de keuze al gauw op hem.

Niemandsland
“In het begin heb ik er wel een dikke 20 uur per 
week aan besteed om de administratie op orde te 
krijgen. Normaal word je door je voorganger 
ingewerkt, maar die was vorig jaar natuurlijk ineens 
weg. Ik moest me meteen storten op de verant-
woording van de subsidie van het jaar daarvoor. 
Toen zat ik wel even in een soort niemandsland te 
wroeten. Gelukkig waren Koen en Martina gedul-
dig, die hebben me goed op weg geholpen.  
Met een beetje hulp van links en rechts heb ik het 
allemaal uitgezocht en met gezond boerenverstand 
ben ik er wel uitgekomen.

Nu het allemaal weer op de rit staat red ik het wel 
hoor, met die 5 of 6 uur die me in eerste instantie 
was voorgehouden. Het is nu gewoon leuk om 
alles weer in goeie banen te leiden en te houden. 
Het zou mooi zijn als we een fondsenwerver bij de 
Stichting hadden, iemand die bij bedrijven donaties 
lospeutert. Of goeie ingangen heeft bij verschillen-
de overheden. Ook daar wordt aan gewerkt.  
De subsidie en begroting voor dit jaar heeft onze 
voorzitter Koen van Elst nog gedaan, ik ga dat nu 
netjes in de boekhouding verwerken en voor 
volgend jaar ben ik degene die het gaat doen.”

Handboek
In het bestuur is nu afgesproken dat iedereen voor 
z’n eigen functie een soort taakomschrijving maakt, 
zodat het werk makkelijker kan worden overgeno-
men als het nodig is. “Dus als ik plotseling wegval, 
staat er iets op papier waar iemand met een beetje 
boekhoudkundige achtergrond de financiële draad 
weer op kan pakken.

Zo’n beschrijving ontbrak toen Arie de functie van 
penningmeester bij Stichting Melanoom op zich 
nam. Als penningmeester is hij ook lid van het 
dagelijks bestuur van de Stichting. Dus aan het 
eind van het jaar ligt er een handboek penning-

meester, een handboek voorzitter en een handboek 
secretaris. Dan kan iemand ook zonder inwerker 
z’n weg vinden en heeft een nieuweling een 
handvat om ergens te beginnen.

Double double check
“We moeten binnen de Stichting oppassen voor 
‘meerpettenfuncties’”, vindt Arie. “In het dagelijks 
bestuur zijn we maar met z’n drieën, we moeten 
iemand hebben die een uitgave mag doen, iemand 
die de uitgave goedkeurt en iemand die hem 
betaalt, en dat mag nooit door één persoon 
gebeuren. Ik ben ook bezig om daar een systeem 
voor op te zetten, zodat fraude niet meer mogelijk 
is. Dat is trouwens ook een voorwaarde van veel 
subsidieverstrekkers: dat je er alles aan hebt 
gedaan om fraude te voorkomen.”

De procedure is nu als volgt:
1 Goedkeuring factuur: de secretaris zet in het   
 boekhoudsysteem dat er een factuur is binnen  
 gekomen en waarvóór
2 Akkoord: de penningmeester geeft aan waarop  
 de factuur geboekt moet worden en accordeert
3 Boeking: de boekhouder boekt de factuur in 
 en zet de betaling klaar
4 Goedkeuring betaling: de voorzitter moet de   
 betaling goedkeuren en uitvoeren
 Een kwestie van double double check dus!

Positief
Dat checken geldt ook nog steeds voor zijn  
gezondheid. “Elke drie, vier maanden ga ik onder 
de CT-petscan, daar zien ze alles. En dan hoor je 
een week later of het goed is of niet. Als back-up 
voor de buitenkant heb ik de dermatoloog, die 
altijd nog een extra controle doet.” Arie benadrukt 
dat je niet alléén op de scans moet vertrouwen: 
“Die zien vooral alles aan de binnenkant, maar 
mijn dermatoloog zag bijvoorbeeld dat ik een gek 
plekje achter mijn oor had, wat de scan niet had 
gezien. En dat bleek toch kwaadaardig te zijn.  
Als ik destijds niet op de site van Melanoom had 
gekeken, was ik toch niet zo gauw naar een 
dermatoloog gegaan. Goed dat ik het wel heb 
gedaan, die site heeft me goed geholpen.”

Melanoom Nieuws • nummer 2 • juli 2021
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Elk jaar wordt in de maand mei, tijdens de Melanoma Awareness Month, wereldwijd aandacht 
gevraagd voor melanoom. In 2019 sloot Stichting Melanoom hierbij aan door de campagne  
Discover your Spot uit te breiden met de lancering van twee filmpjes en een GIF-pakket met als 
thema: Check, Check, Check Your Body, waarin het oogkarakter Eyeleen de hoofdrol speelt.  
Deze GIFjes zijn beschikbaar via social media en zijn sindsdien wereldwijd gebruikt en al  
miljoenen keren bekeken. 

Bewustwording 
Huidkanker is de meestvoorkomende vorm van kanker, en daarvan is melanoom de meest agressieve 
soort. Stichting Melanoom voert met name op Instagram het hele jaar door campagne met als doel 
(jonge) mensen bewuster te maken. Bewuster over goede bescherming van de huid tegen uv-straling 
om huidkanker te voorkomen, en van het belang om de huid regelmatig te controleren op verdachte 
plekjes. Door de GIFs (korte bewegende afbeeldingen en digitale stickers), die op social media erg 
populair zijn, worden mensen op social media aangespoord mee te helpen aan meer bewustwording 
rondom huidkanker. 

Giphy
Voor zover we weten, is Stichting Melanoom de eerste KPO 
(Kankerpatiënten Organisatie) ter wereld die met GIFs 
experimenteert. Op dit moment staan er 63 van deze aware-
ness GIFs op Giphy.com, het grootste GIF-platform ter 
wereld, en die hebben al ver buiten onze eigen landsgrenzen 
bekendheid gekregen. De teller staat sinds kort op meer dan 
50.000.000 views! Dat onze GIFs zo’n groot bereik hebben 
gekregen is vrij uniek. Ter illustratie:de GIF 'LOL’ van de 
populairste vrouwelijke artiest van dit moment Billie Eilish, 
staat in de Giphy top 10 van meest bekeken GIFs van 2020 
met 421.554.616 views. 

Hoe en waar kun je de GIFs vinden en wie gebruikt ze?
Als je op Instagram een story maakt en daarbij zoektop 

‘discoveryourspot’ in de GIF-optie, kun je alle GIFs vinden. Stories zijn maar 24 uur zichtbaar.  
Als mensen de GIFs gebruiken en Discover Your Spot daarin taggen, dan krijgen wij daar een melding 
van en kunnen we deze ook reposten. Anders niet. Vandaar dat we veel van deze story’s zelf  
uiteindelijk niet te zien krijgen, maar deze wel bijgeteld worden door Giphy. Een van de mensen die

Masja Ros
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Ruim 50 miljoen bereik!

Melanoom-GIFs 
#discoveryourspot 

Melanoom 
Is de meest agressieve en dodelijke vorm van 
huidkanker, die ontstaat in de pigmentcellen 
van een moedervlek.  
Nederland staat op de tweede plaats van alle 
landen in Europa waar melanoom het vaakst 
voorkomt. Ook worden er steeds meer jonge 
mensen getroffen door melanoom.  
Het aantal patiënten is in de afgelopen twintig 
jaar verviervoudigd en kwam in 2019 voor het 
eerst boven de zevenduizend uit.



Elke investering in lotgenotencontact levert de  
maatschappij ongeveer 4,5 keer zoveel op, blijkt uit  
het onderzoek van PGO Support en Vital Innovators. 
Lotgenotencontact is dus waardevol.

Lotgenotencontact biedt de maatschappij meerwaarde 
in de vorm van kostenbesparingen en kwaliteits-
verbetering, naast de directe persoonlijke steun voor 
deelnemers. Daarmee heeft deze georganiseerde vorm 
van zelfhulp meer belanghebbenden dan patiënten 
en cliënten, zoals werkgevers, zorgprofessionals, 
gemeenten en zorgverzekeraars.

Via Stichting Melanoom kunnen patiënten op verschil-
lende manieren ervaringen met elkaar delen en informa-
tie uitwisselen. Bijvoorbeeld via telefonisch lotgenoten-
contact, het buddy- netwerk, via het Melanoom-forum, 
onze sociale kanalen op Facebook, Instagram en Twitter 
of tijdens de infodagen die de Stichting ook weer hoopt 
te organiseren zodra dat mogelijk is. 

Zie voor meer info onze website.
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berichten

Lotgenotencontact 
is waardevol 

de GIF-sticker van Eyeleen met vergrootglas al heel vroeg ontdekte was de BN-er Victoria Koblenko. 
Zij deelde vlak na de lancering een story waarin ze haar volgers liet weten dat ze naar een dermato-
loog ging om haar befaamde moedervlekje op haar bovenlip te laten checken (gelukkig bleek het 
plekje goedaardig!). 

De GIFs hebben we ook teruggezien in Instagram-story’s van o.a. zusterorganisaties uit verschillende 
landen. Naast in Nederland hebben we ze gesignaleerd in story’s uit Nieuw-Zeeland, Australië, 
Frankrijk, Engeland, Marokko, Verenigde Staten, Oostenrijk en Duitsland. Zo gebruikten de 
Australische Skincheck Champions, die op Instagram een zeer groot bereik hebben, een van de GIFs 
in een story met een bekende acteur die het belang van vroeg-detectie benadrukte. 

Maar ook mensen die zelf of in hun omgeving met huidkanker/melanoom te maken hebben  
gekregen. We waren blij verrast toen we merkten dat zelfs ziekenhuizen, dermatologen, huidthera-
peuten, weerpresentatoren, skinfluencers en allerlei mensen die werkzaam zijn in de beauty-industrie 
aan de slag gingen met de GIFs. Inmiddels zijn de GIFs ook gebruikt in spreekbeurten van scholieren, 
crowdfundingsacties voor de Stichting en is er een Nederlandse dermatoloog die de GIFs verwerkt  
in een online module over huidkanker voor de huid-, haar- en nagelverzorgingsberoepen. 

Global awareness
Bij een patiëntenorganisatie als Stichting Melanoom, die bijna volledig draait door de inzet van een 
fantastische groep mensen – het bestuur en andere vrijwilligers – weten we wat voor verschil je kunt 
maken als je de handen ineenslaat. Samen bereiken we zoveel meer. Hoe mooi zou het zijn als we de 
gezamenlijke global awareness kunnen blijven voortzetten? En er steeds meer mensen aanhaken om 
met deze tools op een creatieve manier bij te dragen aan meer bewustwording rondom huidkanker? 
Zouden we het tij in die schrikbarende stijging van het aantal mensen dat jaarlijks huidkanker krijgt 
dan eindelijk eens een tikkie kunnen helpen keren? Ik hoop het van harte. Bij mij staat deze uitdaging 
in ieder geval knipperend bovenaan mijn bucketlist!

Wat is een GIF?
Een GIF, ofwel Graphics Interchange Format, is 
een bewegende afbeelding of kort stukje 
video. Een GIF-sticker is een bewegende 
afbeelding (illustratie/tekst) met een transpa-
rante achtergrond die je op een foto of video 
kunt plakken. Een GIF-view betekent: relevant, 
populair en deelbaar. Om een story op Insta-
gram 'te versieren’ kun je GIFjes gebruiken. 
Een GIF trekt de aandacht doordat de afbeel-
ding beweegt en ook vaak leuk/grappig is. Zo 
ziet je boodschap er visueel aantrekkelijk uit. 

Waar vind je leuke GIFs?
Doordat GIFs zo populair zijn, bestaan er 
speciale zoekplatforms om ze op te zoeken.  
De bekendste website hiervoor is Giphy.com, 
waar je GIFs kunt vinden met specifieke 
zoektermen. Daarnaast heeft Giphy ook een 
eigen app, waardoor je met je smartphone of 
tablet makkelijk GIFs kunt verzamelen en  
direct kunt delen via sms, e-mail, Messenger, 
WhatsApp of op Twitter, Facebook, Instagram, 
Tumbler, Pinterest of Reddit.

“Met deze gifjes wordt 

smeren nog leuker!”

Polikliniek Dermatologie MST

“Dank voor het mooie 

campagnemateriaal!”

Dermatoloog dr. Robert van der Leest

“Ik ga ze binnenkort 

heel veel gebruiken 

want we hebben iets 

nieuws in petto en dat 

past perrrrfect.”

Spot the Dot, non-profit for skincancer awareness
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Onlangs werd communicatiemedewerker 

Masja Ros van Stichting Melanoom door 

AndBloom geïnterviewd over haar ervaring 

met melanoom en hoe dit heeft geleid tot 

haar missie om bij te dragen aan meer  

bewustwording. 

"Ik heb twee keer in mijn leven de diagnose 
melanoom gekregen, en dat is wat mij inspireerde 
om een 'Ginger on a mission' en een skinfluen-
cer-wannabee te worden. Na mijn ervaring met 
melanoom besloot ik dat ik iets zinvols wilde 
bijdragen en werd vrijwilliger bij Stichting  
Melanoom”, vertelt Masja in het interview. 

Check, check
Eerst werd ze in 2018 redactielid van Melanoom 
Nieuws en later ook social mediamanager voor de 
stichting. Masja: “Naast het vrijwilligerswerk kwam 
ik geleidelijk weer terug in het zadel als freelance 
creatief en mocht concept en content creatie doen 
voor verschillende campagnes zoals ‘Check, Check, 
Check Your Body’ en ‘Sun Safe in the Snow’ en 
ook ‘Sun Safe You’. 

Campagne voeren via social media heeft het 
mogelijk gemaakt om bewustwording rondom 
melanoom te verspreiden, zelfs met kleinere 
budgetten, en volgers te activeren om mee te doen 
aan deze campagnes. Dat is het mooie aan het 
werken voor een non-profit organisatie als Stich-
ting Melanoom”.

Volgens Masja zijn veel mensen uit de achterban 
bereid om de boodschap te helpen verspreiden. 
“Deze mensen weten uit eigen ervaring wat het 
betekent om te dealen met iets dat zo onvoorspel-
baar is zoals melanoom. Zij weten hoe het voelt om 
vrienden en familie te verliezen aan deze vreselijke 
ziekte”. 

Geen idee
Masja benadrukt, “dat jezelf beschermen tegen  
de zon echt geen hogere wiskunde is. Het is zoveel 
makkelijker dan te moeten dealen met een diag- 
nose melanoom en behandeling! Er zijn nog zoveel 
mensen die geen idee hebben wat al die blootstel-
ling aan UV-straling voor gevolgen kan hebben, 
laat staan waar je op moet letten bij het checken 
van je huid”. 

Zonveilig gedrag en vroege detectie zijn volgens 
haar cruciaal. “Daarom ben ik zo gepassioneerd 
over het werk dat ik doe. Ik help graag mee aan  
de bewustwording over de gevaren van onbe-
schermde blootstelling aan de zon door het gebruik 
van nieuwe mediamiddelen zoals GIFs en GIF- 
stickers die eindeloze mogelijkheden bieden om 
prachtige inhoud te creëren voor een goed doel.”

Zie voor het hele interview:
www.andbloom.amsterdam/masja-discover-
your-spot-melanoma-awareness/
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"Jezelf beschermen "Jezelf beschermen 

tegen de zon is echt tegen de zon is echt 

geen hogere wiskunde"geen hogere wiskunde"
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Interview Masja Ros in AndBloom

‘Ginger on a mission’ 
Masja Ros
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Foto's: Denise Boomkens And.Bloom 
AndBloom is een online community opgericht  
door fotografe Denise Boomkens, waarop zij sterke 
inspirerende vrouwen van boven de 40 portretteert 
en interviewt. 

medisch

Interview met internist-oncoloog prof. Christian Blank

The future is now! – 
de NADINA studie 

Door Edith van Esch

Een van de recente publicaties van Prof. Blank, 
internist-oncoloog in het Antoni van Leeuwenhoek 
Ziekenhuis, is getiteld: ‘Neoadjuvant immunothera-
py is reshaping cancer management across multiple 
tumour types: The future is now!’ Deze titel 
karakteriseert de opgetogenheid in de ontwikkelin-
gen rondom de NADINA studie en de vooruitgang 
die de afgelopen jaren geboekt is in de immuno-
therapie voorafgaand aan een operatie voor het 
melanoom. 

Prof. Blank geeft in reactie op deze titel aan,  
“dat de Nederlandse onderzoekers koploper in de 
wereld zijn in deze voorwaartse stappen in de 
neoadjuvante immuuntherapeutische benadering 
van het melanoom en aan andere kankersoorten. 
Naast deze fase 3 studie waarin de immunothera-
pie voorafgaand aan de behandeling wordt 
ingezet, zijn er vergaande ontwikkelingen om de 
chirurgie en de aanvullende therapie in de toe-
komst te personaliseren.”

Welke patiënten komen in aanmerking voor de 
NADINA studie? 
“Alle patiënten, vanaf 16 jaar, met een stadium III 
melanoom van de huid, of stadium III melanoom 
van onbekende oorsprong, met ten minste één 
uitzaaiing in een lymfeklier die door de chirurg 
verwijderd kan worden. Daarbij mag er geen 
eerdere behandeling met anti-PD-1 (pembrolizu-
mab of nivolumab, anti-CTLA-4 (ipilimumab) of 
BRAF/MEK remmers (dabrafenib en trametinib of 
encorafenib en binimetinib) geweest zijn.”

Een voldoende goede lichamelijke conditie is daar- 
bij van belang. Een specifieke bovengrens voor de 
leeftijd is er niet. “We hebben eerder tot 78 jaar 
oude patiënten behandeld en zagen daarbij geen 
andere bijwerkingen en ook even goede effectivi-
teit”, aldus prof. Blank. 

Binnenkort zal in het Antoni van Leeuwen-

hoek ziekenhuis en in de 13 andere  

melanoomcentra in Nederland de NADINA 

studie van start gaan. In de NADINA studie 

wordt bij patiënten met een stadium III 

melanoom, het effect van immunotherapie 

met ipilimumab (anti-CTLA-4) en nivolumab 

(anti-PD1) voorafgaand aan de operatie 

(neoadjuvant) vergeleken met de huidige 

standaard behandeling met nivolumab na  

de operatie (adjuvant). De NADINA studie is 

een fase 3 studie die in alle melanoom 

expertise centra in Nederland zal gaan lopen 

en vanuit het Antoni van Leeuwenhoek 

ziekenhuis door Prof. Blank en zijn team is 

opgezet. We spreken met Prof. Blank over  

de NADINA studie, de laatste ontwikkelingen 

en de toekomst. 

 

Masja Ros
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Belangrijk is dat er sprake is van een stadium III 
ziekte waarbij er nog tumormateriaal bij een 
operatie verwijderd moet worden. Patiënten die 
een sentinel node ingreep, oftewel een poort- 
wachtersklierverwijdering hebben ondergaan en  
de kanker al weggehaald is, kunnen niet meer  
deel kunnen nemen aan de NADINA studie.  
Voor andere patiënten in Nederland is het advies 
om bij hun behandelend specialist te informeren 
naar de NADINA studie of zij ook in aanmerking 
kunnen komen voor eventuele deelname aan  
deze studie. 

Hoe ziet de behandeling er in de NADINA 
studie uit? 
“In de NADINA studie worden patiënten 
verdeeld op basis van loting tussen 2 vormen 
van behandeling."

1 2x Ipilimumab en Nivolumab elke 3 weken   
 gevolgd door de operatie

- REACTIE: 
 Als er na de operatie in het weggehaalde   
 weefsel een reactie te zien is op de behandeling,  
 waarbij de helft van het tumorweefsel verdwijnt,  
 wordt er geen aanvullende behandeling ingezet. 
- GEEN REACTIE: 
 Als er na de operatie in het weggehaalde   
 weefsel geen reactie te zien is op de behande  
 ling, waarbij de meer dan de helft van het   
 tumorweefsel aanwezig blijft, wordt er nog de   
 standaard aanvullende adjuvante behandeling   
 ingezet met nivolumab of met dabrafenib +   
 trametinib voor de patienten met BRAFV600E/K  
 mutaties, en in beide groepen met eventueel   
 bestraling.

2 Standaardbehandeling: operatie gevolgd door   
 behandeling met nivolumab elke 4 weken na de  
 operatie met of zonder bestraling. 

 

Wat is het verschil in neoadjuvante en adjuvante 
immuuntherapie? 
“Het verschil zit in het moment van toediening van 
de immunotherapie, dus voor de chirurgie in het 
geval van neoadjuvant of na de chirurgie in het 
geval van adjuvante. Dit laatste is in de afgelopen 
jaren de standaard vorm van aanvullende behande-
ling geworden na het verschijnen van de Keynote 
054 en de Checkmate 238 studie trial waarbij er na 
de operatie voor 12 maanden anti-PD-1 behande-
ling wordt gegeven, en de COMBI-AD studie, waar 
adjuvant doelgerichte therapie met dabrafenib + 
trametinib getest was. Met deze aanvullende 
behandelingen wordt de kans op het terugkeren 
van ziekte verminderd met circa 20% bij 2-3 jaren 
na operatie t.a.v. geen adjuvant behandeling.” 

Het toedienen van de immunotherapie voor de 
operatieve behandeling geeft volgens Prof. Blank 
enige voordelen en wordt door onderzoek uit 
verschillende landen ondersteunt. “Eerdere studies 
in kleinere patiëntengroepen hebben laten zien dat 
de kans op terugkeer van ziekte verder verminderd 
waarbij in de groep van patiënten die bij week 6 
een response bereiken tot 98% van de patiënten 
het melanoom niet terug keerde. Het immuunsys-
teem heeft in de 6 weken voor de operatie geleerd 
hoe de kanker aangevallen moet worden. Na de 
operatie is het immuunsysteem dan als het ware 
geschoold om ervoor te zorgen dat het niet 
terugkeert. Deze vorm van behandeling geeft  
daarbij de mogelijkheid dat er bij elke patiënt naar 
de tumor gekeken kan worden na de behandeling 
met de immunotherapie. Dit geeft persoonlijke 
informatie per patiënt, mocht er geen reactie zijn 
kan daar een behandeling op aangepast worden”.

Waarom wordt er gekozen voor de combinatie van 
ipilimumab en nivolumab? 
“Vanuit de behandeling bij melanoom patiënten 
met een stadium IV geeft deze combinatie de 
hoogste response percentage, maar wel ook 
duidelijk meer bijwerkingen. Dit hebben we 
daarom vertaald naar neoadjuvante setting. In een 
studie voor de NADINA studie hebben we daarbij 
het beste doseringsschema onderzocht (OpA-
CIN-neo trial) waaruit het huidige effectieve 
behandelschema is gekomen met een gunstig 
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in de toekomst hopen we met deze bepalingen de 
uitgebreidheid van de immuuntherapie nog 
gerichter aan de individuele patiënt te kunnen 
aanpassen. Bijvoorbeeld monotherapie aan een 
groep en een combinatie therapie aan de andere 
groep. Dat is beter voor de patiënt met een 
behandeling op maat en voor de zorg en gerela-
teerde zorgkosten.”

Is er nog een rol voor neoadjuvante therapie ook 
in vroegere stadia? 
“In de toekomst mogelijk ook bij hoge risico 
stadium II patiënten, maar voor nu moeten we 
eerst het effect bij stadium III patiënten aantonen. 
Bij de neoadjuvante behandeling zal naar verwach-
ting bij de meerderheid (3/4) van de patiënten 
maar 6 weken immuuntherapie gegeven worden in 
plaats van 1 jaar, die winst zal dus voor uitbreiding 
van indicatie kunnen zorgen.” 

Er zijn veel ontwikkelingen in uw vakgebied de 
laatste jaren waarbij de immunotherapie een heeft 
vogelvlucht genomen. Waar bent u trots op? 
“Uit een klein idee is een grote praktijk verandering 
tot stand gekomen. Voor de NADINA studie 
werken momenteel zo circa 50 mensen wereldwijd. 
Als NADINA positieve uitkomt, kan dat heel veel 
betekenen voor veel mensen. Het betekent een 
verbeterde behandeling voor patiënten maar ook 

bijwerkingenprofiel. De dosering ligt lager dan bij 
stadium IV-ziekte omdat het immuunsysteem bij 
stadium III makkelijker te activeren is.”

Wat is er aan bijwerkingen bekend? 
“Ernstige bijwerkingen traden in de eerdere kleine 
studies op bij ongeveer 20-22% van alle patiënten, 
wat vergelijkbaar is met de standaard adjuvante 
therapie (15-18%). Wat opvallend is, is dat er 
minder langdurige moeheid beschreven wordt in 
de neoadjuvante setting, dus in het schema van  
de NADINA studie. Belangrijk is daarbij op te 
merken dat de tijdsduur van immunotherapie van 
12 maanden naar 6 weken gaat in het geval van 
neoadjuvante toediening.” 

U schrijft dat het behaalde effect van de immuun-
therapie inzicht kan geven in de prognose van de 
patiënt en helpen in de keuze van eventuele 
vervolgbehandelingen. Waar moeten we dan aan 
denken? 
“Aanvullende onderzoeken hebben ons geleerd dat 
bepaalde kenmerken in het tumorweefsel de 
therapiereactie en duurzamheid van het resultaat 
kunnen voorspellen. Dit zijn zo geheten baseline 
biomarkers, bijv. hoge tumor mutational burden 
(TMB) of hoge interferon-gamma-related gene 
expression signature score (IFN-γ score). Op dit 
moment zijn deze bepalingen nog in ontwikkeling, 

Figuur 1 Schematisch overzicht NADINA studie
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voor de maatschappij waarbij het de kosten van 
medicatie ook naar beneden zal brengen. De grote 
winst voor de patiënt kan ook een snellere re-inte-
gratie in maatschappij na de behandeling van het 
melanoom zijn. Als studie positief uitpakt dan zou 
het 10.000 levens per jaar schelen. Wereldwijd zal 
deze impact ook gemaakt kunnen worden.  
Zeker als we in de toekomst met een persoonlijke 
signatuur de immuunbehandeling op maat kunnen 
gaan geven.” 

Is er nog iets wat u aan de melanoom patiënten 
wil meegeven? 
“Als u nu een melanoom stadium III heeft, overleg 
dan met uw behandelend chirurg over de optie van 
eerst immunotherapie vóór de operatie in plaats 
van eerst opereren en dan immunotherapie”. Deze 
studie loopt in 14 melanoomcentra in Nederland 
(Amphia Breda, Amsterdam UMC, Erasmus MC, 
Isala Zwolle, LUMC, Maastricht UMC, Maxima MC 
Veldhoven, MC Leeuwarden, MS Twente, Radboud 
UMC Nijmegen, UMCG, UMCU, Zuyderland MC 
Sittard), maar er worden in Nederland op meer 
plekken patiënten met stadium III melanoom 
behandeld. 

Foto: Prof. Blank en het onderzoeksteam 
van de NADINA studie.

Van links naar rechts: 
Christian Blank,  
Saskia Pulleman verpleegkundig specialist,  
Lindsay Grijping-Ongering, data manager,  
Judith Lijnsvelt verpleegkundig specialist,  
Minke Lucas, MD PhD student,  
Sanne Bouwhuis project manager (niet op foto)
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De resultaten per centrum kunnen van belang zijn 
voor patiënten, als zij een centrum willen uitkiezen 
voor hun behandeling en voor zorgverzekeraars bij 
de inkoop van zorg.

Openbaar
Wat inmiddels wel openbaar is, zijn gegevens over 
aantallen patiënten per centrum en de toepassing 
van PROMs*. Deze gegevens worden gepubliceerd 
door het Zorginstituut (zie tabel). Wat opvalt is, dat 
er grote verschillen zijn in aantallen patiënten per 
centrum. Op zich zeggen de aantallen niets over de 
kwaliteit van de zorg, maar misschien wel iets over 
de ervaring van een centrum. De inzet van PROMs 
is nog steeds erg laag. Naast praktische problemen 
lijkt de motivatie van de centra om dit op te 
pakken niet zo groot.

De antwoorden van de individuele patiënt kunnen 
door de zorgverlener met de patiënt worden 
besproken in de spreekkamer. Als zorgverleners 
weten hoe het met een patiënt gaat, kunnen zij 
samen de zorg beter afstemmen op de behoeften 
van de patiënt. PROM-uitkomsten van patiënten-
groepen kunnen worden ingezet bij voorlichting, 
belangenbehartiging en keuze-informatie.  
De informatie uit deze vragenlijsten wordt ook 
gebruikt in wetenschappelijk onderzoek, om meer 
zicht te krijgen op de kwaliteit van leven van 
bepaalde patiëntengroepen. 

Bron: NFK

Sinds 1 juli 2013 worden gegevens van alle 

patiënten met inoperabel stadium III/IV 

opgenomen in een register: de DMTR. 

Vanaf 2019 worden ook de data meegenomen 

van alle patiënten met geopereerd stadium 

III/IV melanoom, die in aanmerking komen 

voor adjuvante behandeling.

Dit register is ingesteld bij de toelating van de 
eerste nieuwe dure geneesmiddelen (toen alleen 
nog ipilimumab en vemorafenib) om inzicht te 
krijgen in de uitkomsten van de nieuwe behande-
lingen en verbeteringen in de behandeling te 
ondersteunen. Deze behandelingen vinden plaats 
in de 14 melanoomcentra.

Waardevolle bron
Inmiddels bevat het register gegevens van ca 7.000 
patiënten en is daarmee een waardevolle bron van 
informatie voor zorgverleners, patiënten, zorg- 
verzekeraars, wetenschappers en beleidsmakers.  
Publicatie van de gegevens gebeurt in het jaar- 
verslag en in wetenschappelijke tijdschriften.  
De resultaten per ziekenhuis zijn echter niet 
openbaar. Af en toe publiceert een centrum op zijn 
website de eigen resultaten en vergelijkt die met de 
landelijke cijfers. Het zal geen toeval zijn, dat dan 
de cijfers van het ziekenhuis beter zijn dan het 
landelijk gemiddelde.

Jaarlijks worden vaak moeizame gesprekken 
gevoerd tussen zorgverleners, patiëntenorganisaties 
en zorgverzekeraars over kwaliteitsindicatoren,  
die openbaar zouden moeten zijn per ziekenhuis. 

Dutch Melanoma Treatment 
Registry (DMTR)

Door Jan de Jong
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Melanoomcentrum Aantal  Aantal Aantal %                       %           
patiënten nieuwe nieuwe patiënten patiënten 
onder patiënten patiënten bij wie bij bij wie 3  
behandeling voor met start een maanden

adjuvante inoperabel PROM is later nog een
behandeling stadium afgenomen PROM is

III/IV afgenomen

Antoni van Leeuwenhoek 740 182 184 21% 12%
Erasmus MC 410 116 183 0 0
Radboud UMC 323 77 98 10% 5%
LUMC 255 50 71 0 0
UMC Groningen 225 40 53 0 0
UMC Utrecht 204 67 70 19% 7%
VU medisch centrum 196 41 51 2% 0
Stichting Isala Klinieken 153 21 41 0 0
Amphia ziekenhuis 143 49 49 0 0
Maastricht UMC, Maastricht 111 32 34 0 0
Medisch Spectrum Twente 99 28 31 30% 21%
Maxima Medisch Centrum 92 32 33 0 0
Zuyderland Medisch Centrum 87 20 25 5 5
Medisch Centrum Leeuwarden 85 25 23 0 0

Nederland totaal 3.123 780 946 6% 3%

Bron: Zorginzicht; verslagjaar 2020

Openbare gegevens vanuit DMTR, verslagjaar 2020 
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*PROM:
Patient Reported Outcome Measures zijn vragenlijsten waarin wordt gevraagd hoe de patiënt zich 
voelt en hoe het met hem of haar gaat. Hierin staan vragen over bijvoorbeeld pijn, vermoeidheid 
en emotionele toestand. Patiënten (of naasten) vullen deze vragenlijsten in op verschillende 
momenten in het zorgtraject.
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De combinatietherapie relatlimab in  

combinatie met nivolumab blijkt in een  

fase-3 studie effectief bij het verbeteren van 

de progressievrije overleving. Recent zijn  

op ASCO2021 de resultaten van de  

RELATIVITY-047 studie gepresenteerd. 
 
Relatlimab is een nieuwe vorm van immuunthera-
pie, een zogenaamde LAG-3-remmer. Vanwege dit 
resultaat valt te verwachten dat deze combinatie, 
op termijn, een behandeloptie wordt in Nederland. 

Wereldwijd hebben 714 deelnemende patiënten 
met niet-operabel, uitgezaaid melanoom mee- 
gedaan. Zij mochten nog geen andere behandeling 
hebben ondergaan om deel te kunnen nemen.  
De helft van deze groep kreeg de nieuwe combina-

Fase-3 studie: nivolumab 
en relatlimab halen doel
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Werkelijke kosten 
behandeling uitgezaaid 
melanoom

Door Jan de Jong

Uiteraard is de kostenberekening niet volledig. 
Voor de kosten van de geneesmiddelen zijn de 
officiële kostprijzen gebruikt, terwijl de overheid 
voor sommige middelen kortingen heeft bedongen. 
Een grote groep was nog in leven en werd of wordt 
wellicht nog behandeld, waardoor de uiteindelijke 
kosten nog wat hoger kunnen komen te liggen. 
De studie beantwoordt niet de vraag of de kosten 
opwegen tegen de baten, of anders gezegd wat de 
kosten zijn per gewonnen levensjaar.

Healthcare Costs of Metastatic Cutaneous  
Melanoma in the Era of Immunotherapeutic and 
Targeted Drugs, Cancers 2020, 12, 1003

Vorig jaar verscheen een artikel over de 

werkelijke kosten van de behandeling  

van uitgezaaid melanoom in Nederland.  

De gegevens voor deze studie werden  

gehaald uit de DMTR (Dutch Melanoma 

Treatment Registry), het register dat gegevens 

van alle patiënten met niet te opereren 

stadium III en IV bevat

In totaal werden de gegevens van 4806 patiënten 
bekeken. De gemiddelde leeftijd van hen was 64 
jaar. De meeste waren in goede conditie (74%) en 
hadden een normaal LDH (58%). Van de onder-
zochte groep kregen 784 geen systemische thera-
pie (BRAF/MEK of immunotherapie), waarschijnlijk 
omdat ze in zo’n slechte conditie waren, dat 
behandeling niet zinvol meer was, of omdat  
ze om andere redenen niet werden behandeld.

De patiënten werden gemiddeld 18 maanden 
gevolgd. In deze periode overleed 66% van de 
patiënten. De gemiddelde kosten per patiënt 
waren EUR 9.240. De kosten voor patiënten die 
niet systemisch werden behandeld bedroegen 
EUR 7.988 (vooral ziekenhuisopnames, palliatieve 
zorg). De kosten voor patiënten die wel systemi-
sche therapie kregen waren EUR 105.078, waar-
van 84% aan de geneesmiddelen werd besteed.

tietherapie geloot en de andere helft de nivolu-
mab-monotherapie (controlegroep). 

Progressievrij
De helft van de deelnemende patiënten in de 
combinatiegroep kende een progressievrije over- 
leving van tenminste iets meer dan 10 maanden. 
Bij de nivolumab monogroep was dit iets meer  
dan 4,5 maand. Dat deze LAG-3-remmer voor  
een significante verbetering zorgt, is nu voor het 
eerst in een fase-3 studie bij kankerpatiënten 
aangetoond. 

Een groot minpunt van deze studie is, dat het geen 
antwoord geeft op twee zeer relevante vragen.  
Is deze combinatie effectiever dan de bekende 
combinatie nivolumab i.c.m. ipilimumab? Wie is 
beter af met de monotherapie nivolumab en voor 
wie zou de combinatietherapie moeten worden 
overwogen? De toekomst moet uitwijzen of deze 
vragen een antwoord gaan krijgen. 

CI, confidence interval, HR, hazard ratio.
All randomized patients. Statistical model for HR 
and P value: stratified Cs propotional hazard model 
and stratified log-rank tests. Stratified by LAG-3 
(> 1% vs < 1%. BRAF (mutation positive vs 
mutation wild type). AJCC M stage (M0/M1any[0] 
vs M1any[1]). PD-L1 was removed from any 
stratification because it led to sub groups with 
< 10 patients.
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medisch

Tot voor kort was het voor ex-kankerpatiën-

ten vaak moeilijk, zo niet onmogelijk, om  

een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten, 

bijvoorbeeld ten behoeve van een hypotheek. 

Vanaf 1 januari dit jaar hoef je in een aantal 

gevallen in de gezondheidsverklaring die je 

bij de aanvraag van een verzekering moet 

invullen niet meer aan te geven dat je kanker 

hebt gehad.

Schone lei-regeling 
verzekeringen 
ex-kankerpatiënten

Melanoom Nieuws • nummer 2 • juli 2021
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Door Jan de Jong achtergrond

Retroperspectief: 
Harrie’s kankerblog

Door Esther Teunissen

LEVEN

Leven, dat is wat we deden 
Genieten van ons gezin; onze oudste zoon was 
een half jaar toen de diagnose werd gesteld.
Met de deurklink nog in de hand kwam de 
boodschap: het is niet goed, het is kanker.
Daar zat Harrie, met een baby op schoot, de 
toekomst aan zijn voeten.
Hij onderging de onderzoeken en ging door met 
wat hij altijd deed: lesgeven, sporten, samen-zijn 
met ons. 
We durfden de toekomst aan en kregen nog een 
zoon en later kwam onze dochter. We waren trots 
op ons fijne thuis. Er was harmonie en humor, de 
kinderen bloeiden op en wij genoten.
Natuurlijk was er soms onrust: weer een bultje 
of een plekje, weer een kuur of onderzoek. 
We erkenden onze angst en gingen dan weer 
verder. De donkere wolken waren er echt wel, 
maar we lieten ze verder drijven zodat de zon 
weer kon schijnen.

Leven, dat is wat we deden
Genieten van vakanties en middagen bij de IJssel. 
Spelletjes doen en wandelen. 
Gewoon, in het moment zijn, niet bezig met ziekte.
Ook toen er wéér kuren kwamen en bijwerkingen 
die bepalend werden voor alle dagen daarna. 
Niet alles kon meer, maar heel veel nog wel. 
En Harrie? Die bleef gewoon zichzelf met alle 
humor en plezier lesgeven, vader-zijn en mijn
liefste.

Leven, dat is wat we deden
Ons niet neerleggen bij uitslagen. 
Zonder te vechten; gewoon meegaan met de 
stroom, met wat mogelijk is.
Aandacht geven aan pijn en ongemak, zorg en 

Een paar jaar schreef Harrie voor Melanoom 

Nieuws, de laatste periode ging zijn bijdrage 

over zichzelf. In Harrie’s Kankerblog vertelde 

hij over zijn ziekte, zijn gezin, werk, zijn 

leven. Op 19 maart liet hij het leven los, 

het was tijd om te gaan. Zijn vrouw Esther 

blikt terug op 20 jaar leven met een partner 

met melanoomkanker.

*Stadium 1 melanoom: 
melanoom met Breslowdikte tot 1 mm met 
of zonder zweervorming of melanoom met 
Breslowdikte van 1 mm tot 2 mm zonder 
zweervorming; in beide gevallen zonder 
lymfklieruitzaaiingen.

Deze regeling geldt voor mensen die 10 jaar
kankervrij zijn en geen klachten, ziekten of aan- 
doeningen hebben als gevolg van de kanker of van 
de behandeling ervan. Voor mensen die een 
melanoom stadium 1* hadden, is de termijn 7 jaar. 
Als je jonger dan 21 was bij de diagnose, is de 
termijn 5 jaar.

De regeling is er voor het afsluiten van:
- Een overlijdensrisicoverzekering/levens-
 verzekering die afloopt voordat de verzekerde   
 71 jaar wordt,
- Een uitvaartverzekering die ingaat voordat de   
 verzekerde 61 jaar wordt.

Het verzekerde bedrag moet onder een bepaalde 
grens liggen: de zogenoemde vragengrens:  
EUR 278.004 (dit bedrag wordt eens in de 3 jaar 
aangepast; de eerstvolgende aanpassing is op  
1 januari 2022).

Meer informatie vind je op de website van de NFK 
(https://nfk.nl/themas/kanker-en-verzekeren/
schone-lei-regeling-voor-ex-kankerpatiënten)
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Harrie en zijn gezin
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Tips voor leven met ziekte: 
 Als je van schrijven houdt, hou een blog  
bij voor familie en vrienden. Het geeft veel verbon-
denheid en het helpt om je gedachten te ordenen. 
Bovendien voorkomt het eindeloze telefoontjes 
met de vraag ‘hoe het nu gaat’. Zelf schreef ik een 
wekelijks blog dat ik rondmailde, dat was fijn om te 
doen. En ook voor Harrie hielp het om zijn weg te 
beschrijven voor Melanoom Nieuws (dank aan 
iedereen die meegelezen en meegeleefd heeft!)

 Bij lastige bezoeken aan het ziekenhuis: 
koppel een leuke activiteit aan het bezoek. Doe iets 
leuks in de stad, onderweg of in het ziekenhuis zelf. 
Wij genoten van een ijsje op een bankje in het park 
bij het ziekenhuis of gingen wandelen in een bos 
onderweg. Bij een vroege afspraak ontbeten we 
onderweg, gewoon omdat het leuk was.

 Vier goede uitslagen, vier goede perioden. 
Zo organiseerden wij een spelletjesfestival toen 
Harrie 5 jaar schoon was. Het is ook heel fijn om 
alle mensen die om je heen staan te kunnen 
bedanken en je blijdschap te kunnen delen.

 Betrek in de laatste fase ook mensen bij je 
proces. Aan iedereen die zei: ‘Als ik iets kan 
doen….’ Dan zei ik: ‘Wil je een keer koken?’ Zo 
ontstond Kuizenga’s kookclub. Wekenlang werd er 
elke dag voor ons gekookt en het was heerlijk!

 En misschien wel het allerbelangrijkste: 
blijf lachen, blijf genieten. Ook al is je tijd beperkt, 
verpest die dan niet door je eindeloos zorgen te 
gaan maken. Hoe morgen zal zijn weet je niet, hoe 
je omgaat met vandaag heb je zelf in de hand.

angst en dan weer verder gaan. 
Je kunt de toekomst niet veranderen.  
Wel goed voor jezelf zorgen, gezond eten, praten 
over wat je bezighoudt. Veel, heel veel lachen. 
Het beste medicijn.
We waren dankbaar voor de goede zorg van  
artsen en – in de laatste fase – de verzorgenden.  
Om in alle rust afscheid te kunnen nemen van 
iedereen die je lief is. Er kwamen zo veel lieve 
kaarten, brieven, bloemen en berichten dat hij zei: 
‘Ik gun iedereen een milde kanker aan het einde 
van zijn leven. Je zo geliefd te weten is een pleister 
op je ziel’. 
En wat een geschenk om thuis te kunnen sterven, 
omringd door liefde.
We namen afscheid in zijn school, voelden ons 
gedragen door collega’s, vrienden en familie.

Leven, dat is wat we nu ook doen
En natuurlijk is het rauw, is het gemis soms groter 
dan wijzelf, maar er is ook altijd de knipoog van 
Harrie: gewoon een foute grap maken, samen 
huilen en dan de zon laten schijnen. Voor hem, 
voor ons. 

"Je zo geliefd te weten 

is een pleister op je ziel"

Esther en Harrie

Harrie en zijn zoon
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Lijf

Goh lijf,
laat jij me even in de steek

Ik dacht dat we 
een afspraak hadden 

Jij en ik
Misschien fluit je me terug

om een te volle week
Maar die heb ik vaker
en dan geef je geen kik
Ik kan zo trots op je zijn

als ik kan sjouwen
Kind op mijn arm

of de boodschappen in huis
Maar je houdt er niet van
als ik door loop te douwen
En dan geef je ineens 

niet meer thuis
Goh lijf, ik dacht dat wij 
een deal hadden samen
Een afspraak waarin jij 

gewoon luistert
Maar misschien dacht je
ik moet even schreeuwen

Ik heb al zo vaak

Stil gefluisterd

Auteur onbekend


