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• Een 10.200 keer vergrote borstkankercel 
beweegt door een porie in het laboratorium.



Stamcellen zijn de nog ongespecialiseerde ‘oercellen’ 
waaruit alle andere weefsels kunnen ontstaan. De 
meest maagdelijke zitten in embryo’s en navelstreng, 
maar iets verder ontwikkelde stamcellen zitten ook in 
de huid, het bloed, het hart en op tal van andere plaat-
sen. Daar liggen ze klaar om weefsel aan te vullen of, 
mocht het onverhoopt nodig zijn, herstelwerkzaamhe-
den aan het lichaam uit te voeren. 
Net als andere stamcellen zou een kankerstamcel zich-
zelf kunnen blijven delen, en dus meerdere kanker-
stamcellen genereren. Ook wordt hij in staat geacht 
om verschillende typen tumorcellen te laten groeien. 
Gecombineerd zouden die twee eigenschappen verkla-
ren waarom tumoren altijd maar blijven doorgroeien, 
waarom ze zich als verschillende soorten kanker door 
het lichaam verspreiden (metastaseren) en waarom 
veel tumoren steeds opnieuw terugkeren – zelfs als 99 
procent van de tumor is verdwenen na bijvoorbeeld een 
operatie.
En dat is een cruciaal nieuw inzicht, denkt Louis Ver-
meulen, die onlangs nog de media haalde met nieuw 
bewijs voor het bestaan van kankerstamcellen in darm-
kanker (PNAS, augustus 2008). In plaats van het succes 
van een behandeling af te meten aan hoeveel tumorcel-
len zijn weggehaald, zou men volgens Vermeulen moe-
ten kijken wélke cellen zijn verwijderd. “Anders lopen 
we het gevaar om therapieën onder te waarderen die 
succesvol de kankerstamcellen uitschakelen. Wanneer 
je een tumor voor 95 procent weghaalt, dan kunnen de 
uitgezaaide kankerstamcellen altijd nieuwe kwaadaar-
dige tumoren veroorzaken. Daarom moet altijd eerst de 
kankerstamcel worden aangepakt.”

Ons lichaam doet zijn werk toch maar goed. 
Iedere dag opnieuw vinden er in ons lichaam 

miljoenen celdelingen plaats, waardoor we elke drie da-
gen nieuw slijmvlies in de darmen krijgen en elke 
maand een compleet nieuwe huid. En toch gaat het 
meestal goed. Zoals Jan Klijn van het Erasmus Medisch 
Centrum in Rotterdam formuleert: “Op onze wereld 
met zijn vijf miljard bewoners is altijd wel ergens een 
oorlog gaande. Terwijl in het menselijk lichaam onge-
veer duizend keer zoveel cellen toch in harmonie met 
elkaar om weten te gaan.”
En gaat er een keer iets fout, dan is er nog niets ernstigs 
aan de hand. Dan pleegt de cel zelfmoord of repareert de 
cel zijn eigen DNA, voordat hij zich opnieuw deelt. 
Maar soms, heel af en toe, blijft het foutieve DNA toch 
in de cel zitten. Als zo’n cel dan ook nog eens zijn zelf-
moord-mechanisme heeft uitgeschakeld en zich opeens 
als een gek gaat delen, dan is dat het begin van kanker 
en kan een kwaadaardige tumor ontstaan.

Lang nam men aan dat een tumor simpelweg een mas-
sa zich snel delende cellen is. Ieder van die cellen zou 
zodoende de groei van een tumor kunnen veroorzaken. 
De huidige behandelingen van kanker zijn er daarom 
op gericht om zoveel mogelijk kankercellen te doden.
Maar een nieuwe visie maakt met dat beeld korte met-
ten. Steeds meer aanwijzingen zijn er dat maar een 
klein aantal cellen – minder dan 1 procent van een 
kwaadaardig gezwel – de bron is van alle kwaad. De 
werkelijke duivel aller kankercellen zou dan eindelijk 
zijn ontmaskerd. Een naam voor de veronderstelde aan-
stichter ligt al klaar: de ‘kankerstamcel’.

De schuldige 

stamcel
‘Kankerstamcellen’ lijken de motor achter enkele en 
misschien wel alle tumoren, zo vermoeden steeds 
meer onderzoekers. Maar waar zit hun uitknop? 
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Hoe en wanneer een kankerstamcel precies ontstaat, is onduide-
lijk. Het meest voor de hand ligt dat ze ontstaan uit een normale 
stamcel, waarin genetische fouten zijn opgetreden. Een andere ver-
klaring is dat een al beschadigde lichaamscel uitgroeit tot kanker-
stamcel. Volgens de kankerstamcel-theorie is er bij het ontstaan 
van een tumor in elk geval altijd tenminste één cel betrokken die 
de eigenschappen heeft van een stamcel. Uit die cel kunnen dan 
vervolgens meer kankerstamcellen ontstaan.
Als de theorie klopt, zou dat een ongekende verschuiving beteke-
nen in het begrip van kanker. Kankerstamcellen zouden zijn te be-
schouwen als de motor achter iedere tumor. De tumor zelf is daar-
mee in feite een abnormaal orgaan – een orgaan met een kleine 
hoeveelheid kankerstamcellen en een grote hoeveelheid van aller-
lei meer uitgerijpte, gedifferentieerde cellen.

Geperforeerd De meest overtuigende aanwijzing voor het be-
staan van kankerstamcellen komt van dierproeven. Bij muizen 
zonder immuunsysteem spoten Candadese onderzoekers ver-
schillende menselijke tumorcellen in, maar er ontstond geen 
kanker. Dat druiste in tegen de jarenlang aangenomen hypothese 
dat elke tumorcel kan uitgroeien tot een nieuwe tumor. Pas na 
het inspuiten van honderdduizend menselijke tumorcellen, be-
gon bij de muizen een kwaadaardig gezwel te groeien. Nader on-
derzoek bij dezelfde muizen leerde dat maar één op die vele dui-
zenden cellen in staat was om opnieuw een tumor te vormen. 
Op deze manier ontdekten hematologen – bloeddeskundigen – van 

de universiteit van Toronto midden jaren negentig dat alleen men-
selijke kankercellen met het kenmerk CD34+CD38- (acute myeloï-
de) leukemie in een muis kunnen veroorzaken. Andere kankercel-
len, de zogeheten CD34-- en CD38+-cellen, bleken daartoe niet in 
staat (Nature, februari 1994). De afkorting ‘CD’ staat overigens 
voor ‘cluster of differentiation’ en is de internationale benaming 
voor eiwitten op het celoppervlak. Het nummer staat voor een spe-
cifiek molecuul dat aanwezig (+) of afwezig (-) is op het celopper-
vlak; daarvan bestaan er ongeveer 350 verschillende. De CD-aan-
duiding geeft als het ware het signalement van de cel in kwestie.
Weer was het een tijd lang stil, tot er bijna tien jaar later ook aan-
wijzingen opdoken voor het bestaan van kankerstamcellen in een 
vaste kankersoort. In 2003 slaagden onderzoekers van de universi-
teit van Michigan erin om met slechts honderd menselijke CD24-/
CD44+-kankercellen muizen te besmetten met borstkanker. Dit in 
tegenstelling tot CD24+- en CD44--cellen, die níét leidden tot een 
nieuwe tumor, zelfs niet na het inspuiten van één miljoen cellen 
(PNAS, april 2003). Blijkbaar bestond er werkelijk zoiets als be-
smettelijke en niet-besmettelijke tumorcellen.
En dat niet alleen. De ‘besmettelijke’ kankerstamcellen CD24-/
CD44+ zorgen niet alleen voor het uitgroeien van een nieuwe tu-
mor, maar lijken ook de oorzaak van uitzaaiingen. Hetzelfde on-
derzoeksteam uit Michigan vond bij vrouwen met borstkanker 
voornamelijk CD24-/CD44+ cellen in kleine uitzaaiingen (micro-
metastasen) in het beenmerg. Inmiddels zijn van diverse andere so-
lide tumorsoorten ook mogelijke kankerstamcellen geïdentifi-
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ceerd, onder meer van tumoren in de hersenen, de dikke darm en 
de prostaat (zie kader, pag. 23).

Verkeerde indruk Hoe overtuigend dat misschien ook mag overko-
men, lang nog niet iedereen is overtuigd van het bestaan van kan-
kerstamcellen, weet Louis Vermeulen, promovendus bij het labo-
ratorium voor experimentele oncologie en radiobiologie van het 
Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam.
De bezwaren richten zich vooral op de mitsen en maren van het 
kweken van menselijke tumorcellen in muizen. De muis zou niet 
de juiste plek zijn voor de ontwikkeling van menselijke tumoren, 
zodat er maar een paar celtypen overblijven en zich gaan delen. 
Dat wekt dan de onterechte indruk dat cellen die een tumor aan-
zwengelen zeldzaam zijn (Science, augustus 2007). Maar Vermeu-
len wijst erop dat dat argument niet opgaat als een tumor van de 
ene muis naar de andere muis wordt getransplanteerd. En ook bij 
muizen is niet iedere tumorcel in staat om uit te groeien tot kan-
ker, en is alleen een select groepje cellen dat wél.
Maar dat is niet het enige bezwaar. Zelfs áls er zoiets bestaat als 
kankerstamcellen, hoeft dat nog niet te betekenen dat ze ook de 
motor zijn van de tumor, stellen de critici. Cellen zijn immers af-
hankelijk van hun omgeving, en misschien zorgt die omgeving er 
soms voor dat ‘gewone’ kankercellen veranderen in een kanker-
stamcel. Door een willekeurige kankercel in de juiste omgeving te 
plaatsen – de zogenoemde ‘stamcelniche’ – zou hij weer een kan-
kerstamcel kunnen worden, in een proces dat ‘dedifferentiatie’ 
heet. Zo bezien zijn kankerstamcellen slechts een momentopna-
me. En daarmee is niet gezegd dat die kankerstamcellen ook het 
beginpunt zijn van kanker.
Maar ook hierop heeft Vermeulen een weerwoord. “Dedifferentië-
ren is waarschijnlijk heel zeldzaam. Als je honderdduizend CD133-

-cellen uit een hersentumor (medulloblastoom) in een muis 

plaatst, krijg je geen tumor. Maar tien CD133+-cellen leveren wél 
een kwaadaardig gezwel op. Dan heb je overduidelijk te maken 
met kankerstamcellen. Zelfs één kankerstamcel is al in staat een 
nieuwe tumor te veroorzaken.”

Eén van de critici is Patrick Derksen van het Universitair Medisch 
Centrum (UMC) in Utrecht. Hij doet onderzoek naar uitzaaiende 
kankercellen, omdat juist díe cellen volgens hem de achilleshiel 
van kanker zijn. Eigenlijk heeft Derksen het niet zo op met de 
term ‘stamcel’ als het om kanker gaat, maar denkt hij liever dat in 
sommige tumoren cellen zitten die bepaalde eigenschappen heb-
ben van stamcellen, zoals zich vernieuwen. “Dat een voorlopercel 
met stamceleigenschappen de basis vormt voor de meest voorko-
mende vormen van kanker, lijkt me helder. Ik denk echter dat de 
achilleshiel van kanker een eigenschap is van een cel, en niet het 
type cel”, laat hij per e-mail weten. In zijn geval is die eigenschap 
die hij wil aanpakken de celeigenschap uitzaaiing.

• Drie petrischaaltjes waarin cellen zijn blootgesteld aan kankerver-
wekkend materiaal, zoals chemicaliën en andere vervuilende stoffen. 
Hoe rozer de vlekken, des te gevoeliger de cellen zijn voor kanker.

• De knoestige verschijning is kenmerkend voor prostaatkankercel-
len, de meest voorkomende vorm van kanker bij mannen. De cellen 
klonteren samen en vormen een tumor, die vaak omliggend weefsel 
verwoest. 
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Maar dat is te simpel, vindt Louis Vermeulen. Hij wijst erop dat 
cellen die invasief groeien – ofwel door ander weefsel heen groeien, 
het stadium vlak voordat kankercellen gaan uitzaaien – duidelijke 
eigenschappen hebben van stamcellen. De meeste cellen die in het 
lichaam zwerven kunnen volgens hem wel gedifferentieerd zijn, 
maar daarvan zijn het alleen de kankerstamcellen die ergens blij-
ven steken en dan een uitzaaiing kunnen vormen.
Een andere criticus is Jan Klijn, emeritus-hoogleraar medische on-
cologie van het Erasmus Medisch Centrum. Er zijn zoveel soorten 
kankercellen, betoogt hij. “Borstkankers en andere tumoren zijn 
enorm heterogeen van samenstelling en wat betreft moleculair-bi-
ologische kenmerken, groeiwijze en differentiatievermogen.” Wat 
dat betreft zegt het weinig dat de ene soort bij muizen wel uit-
groeit tot een tumor en de andere niet, wil hij maar zeggen. Boven-
dien zouden kankerstamcellen nauwelijks zijn te traceren, omdat 
ze minder dan 1 procent van de tumor uitmaken. “Als je zo’n heel 
kleine fractie kunt herkennen, moet je kijken hoe ze zich gedra-
gen, waar ze zich nestelen, hoe ze zich voortplanten en differentië-
ren. In borstkanker is dat heel lastig,” besluit Klijn. 
Ook in niet-solide kankers – kankers die zich niet in de organen 
bevinden, zoals leukemie – blijft het herkennen van kankerstam-
cellen lastig, erkent ook Peter Huijgens, hoofd van de afdeling he-
matologie van VU Medisch Centrum. Hij werkt daarom met hoe-
veelheden van een paar duizend cellen tegelijk. “Als daaruit een 
nieuwe leukemie kan groeien, dan zaten er kankerstamcellen bij”, 
redeneert hij. “Een fractie met alleen maar stamcellen zou boven-
dien te klein zijn om mee te werken. Dat kun je wel oplossen door 
ze in het lab te vermeerderen, maar dan hebben ze de neiging om 
uit te rijpen (zich te differentiëren, red.). Ja, en dan zijn ze weer 
geen stamcel. Het blijft lastig om zo conceptueel met die stamcel-
len bezig te zijn, maar we zijn wel heel erg in de buurt aan het ko-
men.”

De kankerstamceltheorie heeft in elk geval één ontegenzeggelijk 
voordeel: áls je de kankerstamcellen zou herkennen en je zou een 
therapie bedenken om ze aan te pakken, dan kan kanker eindelijk 
worden genezen. Toch?
Dick Richel, hoofd medische oncologie van het AMC, gelooft van 
wel: “Ik denk dat we kanker op een gegeven moment gaan oplos-
sen. Als je die kankerstamcel selectief kunt pakken, nou, dan is 
het kankerprobleem toch uit de wereld?” Zijn collega Louis Ver-
meulen vult hem aan: “Patiënten overlijden aan cellen die uitzaai-
ingen vormen. Ze overlijden dus aan kankerstamcellen. Elke nieu-
we therapie zou op kankerstamcellen gericht moeten zijn.”
Wat dat zou opleveren, is overigens niet helemaal duidelijk. Grof-
weg zijn er twee mogelijkheden, denkt Louis Vermeulen. Optie 
één: de kankerstamcellen differentiëren en verliezen hun stamcel-
eigenschappen. Dan zijn ze weer gewone kankercellen geworden 
die niet meer kunnen bijdragen aan de tumorgroei. Waarschijnlijk 
wordt de tumor dan óf chronisch, door gewoon aanwezig te blijven 
in het lichaam, óf hij wordt opgeruimd door het immuunsysteem.
Optie twee is dat de therapie de kankerstamcellen doodt. Er blij-
ven dan alleen gedifferentieerde tumorcellen over, waardoor de 
groei van de tumor zou stoppen. Of andere cellen nemen de rol van 
kankerstamcel over, en het proces begint weer opnieuw. Vermeu-
len: “Eerlijk gezegd is nog volledig onduidelijk wat er dan met de 
tumor gebeurt.”

Onder het mes Dat biedt in elk geval perspectief. Nu die therapie 
nog. Onder het mes gaan is namelijk momenteel nog steeds de 
meest gebruikte methode om van tumoren af te komen. Bij meer 
dan 70 procent van de behandelingen is chirurgische verwijdering 
zelfs de belangrijkste bijdrage aan de behandeling, volgens het Ne-
derlands Kanker Instituut (NKI). Het grote probleem is echter dat 
er vaak nog een paar cellen blijven zitten, die ervoor zorgen dat de 
tumor terugkomt. Of zijn dat kankerstamcellen, wellicht?
Op de tweede plaats van meest gebruikte methoden staat bestra-
ling. Ongeveer de helft van alle kankerpatiënten ondergaat een of 
andere vorm van radiotherapie. Maar ook daarvan zijn kanker-
stamcellen nauwelijks onder de indruk, zo tonen onderzoekers van 
Duke University in de VS aan. Ze transplanteerden stukjes hersen-
tumoren naar muizen en bestraalden de muizen op dezelfde ma-
nier als ze bij mensen zouden doen. Wat bleek? Het aantal kanker-
stamcellen van het type CD133+ nam toe van 2 naar 8 procent, 
terwijl de andere tumorcellen in aantal afnamen. Nadere analyse 
leert dat kankerstamcellen waarschijnlijk in staat zijn om DNA 
schade te herstellen, die wordt veroorzaakt door bestraling (Natu-
re, december 2006).   
Ook voor de derde meest gebruikte therapie – een chemokuur met 
medicijnen – blijken kankerstamcellen relatief ongevoelig. Dat 
blijkt uit onderzoek van het National Cancer Institute in Bethesda, 
Maryland, VS. Chemotherapie richt zich voornamelijk op snel de-
lende cellen, terwijl kankerstamcellen zich langzaam delen. Bo-
vendien bezitten kankerstamcellen zogenaamde ABC-genen, waar-
mee ze de giftige stoffen van een chemokuur uit de cel kunnen 
pompen. En omdat een kankerstamcel DNA kan repareren, is deze 
ongevoelig voor apoptose, zelfmoord, en daarmee dus ook voor 
chemotherapie. 
Een kankerstamcel is dus eigenlijk zo goed als immuun voor de 
gifstoffen waarmee je hem besprenkelt (Nature Reviews, april 
2005).
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Diagnose van invasieve kanker in Nederland (2005) en België (2004)
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Kankerstamcellen zijn maar
1 procent van een tumor, maar 

wel de bron van alle kwaad. 

Conventionele niet-gerichte therapie die wel 
kankercellen, maar geen kankerstamcellen doodt.
De tumor wordt bestreden met chemotherapie en 
radiotherapie.  

De kankerstamcel 
blijft bestaan

De tumor groeit 
opnieuw

Ze zorgen ervoor dat de tumor 
altijd maar blijft doorgroeien.

En komen uiteindelijk in de bloedbaan 
terecht, waardoor kanker zich in het lichaam 

uitzaait en steeds opnieuw terugkeert.
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De kankerstamceltheorie

Drie manieren om kankerstamcellen aan te pakken

Gerichte therapie die van kankerstamcellen 
gewone kankercellen maakt. De tumor is zo 
gevoeliger voor chemotherapie en verdwijnt 
voorgoed.
Voorlopig wordt deze behandeling alleen bij 
muizen toegepast. 

Gerichte therapie die de kankerstamcel speci�ek aanpakt. Maar waar zit 
die uitknop van kankerstamcellen? 

Op de cel? 
Als een soort precisiewapens hechten antistoffen zich op de buitenkant 
van de cel aan een receptor. Ze zetten de cel als het ware op slot (A).

Of in de cel? 
Moleculen dringen de cel binnen en blokkeren de interne communicatie 
van de cel. De boodschappen bereiken daardoor de celkern niet, waardoor 
de kankerstamcel niet meer werkt (B).

In beide gevallen sterft de kankerstamcel. Waarschijnlijk wordt de tumor 
dan óf chronisch, door gewoon aanwezig te blijven in het lichaam, óf hij 
wordt opgeruimd door het immuunsysteem. Of andere cellen nemen de 
rol van kankerstamcel over, en het proces begint weer opnieuw.

De tumor bestaat geheel
 uit kankercellen

De tumor krimpt en 
verdwijnt    



Een ander groot nadeel van chemotherapie en bestraling is dat ze 
naast kankercellen ook gezonde cellen aantasten. Dat zorgt voor 
allerlei nare bijwerkingen, waarvan haaruitval een van de meest in 
het oog springende is. Die bijwerkingen hebben tot gevolg dat pa-
tiënten niet lang behandeld kunnen worden – slechts zes tot negen 
maanden – anders gaan ze eerder dood aan de bijwerkingen dan aan 
de kanker zelf. 
Daarom proberen onderzoekers steeds doelgerichtere therapieën te 
ontwikkelen. Doelgerichter betekent hier: steeds meer gericht op 
de specifieke eigenschappen van kankercellen. ‘Targeted therapy’, 
is het woord daarvoor. “Met chemotherapie schiet je met een ka-
non op het DNA en hoop je dat de cellen doodgaan. Targeted thera-
py daarentegen richt zich op specifieke, ontregelde eiwitten in een 
kankercel, of op normaal functionerende eiwitten in de bloedvaat-
jes waarmee een tumor zich voedt,” weet Dick Richel.
Doelwitten genoeg, in elk geval. Zo zijn er pogingen om het onklaar 
gemaakte zelfmoordmechanisme van tumorcellen weer aan te scha-
kelen, methoden die zich specifiek richten op de versnelde celdeling 
van kankercellen en weer andere middelen die proberen de aanleg 
van bloedvaten rondom een tumor te verstoren. En voor dergelijk 
specialistisch werk gebruiken medici specialistische stoffen.
Zoals zogeheten ‘monoklonale antistoffen’, kunstmatige eiwitten 
die andere eiwitten op de buitenkant van de kankercel herkennen 
en zich daaraan hechten. De monoklonale antistof werkt zodoende 
als een sleutel die de kankercel op slot zet. En omdat de monoklo-
nale antistoffen van nature niet voorkomen in het lichaam, zijn ze 
herkenbaar voor het afweersysteem van de patiënt – die de kanker-
cellen vervolgens met monoklonale antistof en al uit de weg 
ruimt. 
De meest succesvolle antistof tegen kanker is tot nu toe trastuzu-
mab, beter bekend onder de merknaam Herceptin. In 1999 werd 
het middel voor het eerst getest in Nederland, overigens door Jan 
Klijn. Herceptin koppelt zich speciaal aan HER2, een eiwit dat 
voorkomt bij 25 procent van de uitgezaaide borstkankers, en moet 
vervolgens voorkomen dat de kankercel zich deelt. Omdat HER2 
nauwelijks aanwezig is op gezonde cellen, met uitzondering overi-
gens van hartspiercellen, hebben patiënten relatief weinig bijwer-
kingen van Herceptin. Een studie van drieënhalf jaar, in opdracht 
van de Amerikaanse leverancier Genentech, wijst uit dat 87 pro-
cent van de vrouwen ziektevrij is als ze met Herceptin, in combi-
natie met chemotherapie, zijn behandeld. Dat geldt voor 71 pro-
cent van de vrouwen die alleen chemotherapie hebben gehad. Hier-
uit blijkt dat de antistof trastuzumab inderdaad succesvol is. 

Pompen Met zulke op afzonderlijke cellen toegesneden resultaten 
in de achterzak, lijkt het voor de hand te liggen om ook eens de 
vermeende kankerstamcellen aan te pakken. Echter: voor kanker-
stamcellen bestaan nog geen therapieën met antistoffen. Ook wor-
den er nog geen klinische studies naar gedaan. Daarvoor is de theo-
rie nog te pril en nog te weinig geaccepteerd. Nog afgezien van het 

• Is de tumor eigenlijk het beste te zien als een mislukt orgaan? 
Artistieke weergave van een tumor die voor zijn eigen bloedvoorzie-
ning zorgt. Nieuwe medicijnen proberen de aanmaak van deze 
bloedvaten te verhinderen, zodat de tumor uiteindelijk een honger-
dood sterft.
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ervoor zorgt dat de kankerstamcel zijn 
functies kan behouden. Verstoor dus de 
niche, zo is het idee, en de kankerstamcel 
wordt gevoeliger voor therapie. Ze verlie-
zen dan hun stamceleigenschappen en gaan 
differentiëren tot gewone kankercellen. Dit 
betekent dat ze zichzelf niet meer kunnen 

vernieuwen en dus ook niet meer kunnen 
uitzaaien. Daardoor wordt de kankerstam-
cel – die inmiddels een kankercel is – ge-
voeliger voor chemotherapie. Bij muizen 
leidt deze verstoring van de niche tot een 
afname van het aantal kankerstamcellen, 
zo toonden onderzoekers van het St. Jude 
Children’s Research Hospital in Memphis 
vorig jaar aan (Cancer Cell, januari 2007). 
Of dit ook zo werkt bij mensen, is nog spe-
culatief. Sommige onderzoekers hebben 
hun hoop gevestigd op het middel Avastin, 
dat in 2004 bekend werd als de eerste kli-
nisch verkrijgbare angiogeneseremmer in 
de VS. Het middel wordt echter ook ingezet 
bij de behandeling van kankerstamcellen 
bij muizen.

Maar het uitschakelen van eiwitten op de 
buitenkant van de cel met antistoffen is 
niet de enige mogelijkheid. Binnenin de 
tumorcel bevinden zich immers nog veel 
meer mogelijke doelwitten. Daarbij gaat 
de meeste aandacht uit naar de zogeheten 
‘kinasen’, enzymen die verantwoordelijk 
zijn voor de interne communicatie in de 

gebrek aan sluitend bewijs, is het zeer kost-
baar om nieuwe medicijnen te ontwikke-
len. Het onderzoek heeft inmiddels duizen-
den eiwitten opgeleverd die een mogelijke 
doelwit vormen om kanker aan te pakken. 
En farmaceuten kunnen eenvoudigweg niet 
tegen al die duizenden eiwitten een thera-
pie ontwikkelen, zegt Jan Klijn, omdat de 
ontwikkeling van één therapie al een mil-
jard euro kost. Het is aan onderzoekers om 
de meest belangrijke factoren aan te geven, 
zodat de geneesmiddelen-industrie de ko-
mende jaren kan bepalen waar ze hun geld 
in willen investeren.
Nog geen doelgerichte therapie dus, maar 
uit experimenten bij muizen blijkt wél dat 
kankerstamcellen gevoeliger zijn te maken 
voor chemotherapie. Door aan de chemo-
kuur een antistof toe te voegen, is het mis-
schien mogelijk om kankerstamcellen net 
zo efficiënt aan te pakken als ‘normale’ 
kankercellen. De antistof waarom het ging, 
hechtte zich bij dikke-darmtumoren (co-
loncarcinomen) aan het zogeheten interleu-
kine-4-eiwit (IL4). Dat eiwit kan andere ei-
witten activeren, die op hun beurt de 
tumorcel beschermen tegen celdood en de 
cel zodoende ook beschermen tegen che-
motherapie. Italiaanse onderzoekers van de 
universiteit in Palermo en oncologen van 
het AMC wisten IL4 te blokkeren met een 
antistof. Daardoor blijken dikke-darmkan-
kerstamcellen bij muizen opeens weer ge-
voeliger te worden voor celdood (Cell Stem 
Cell, oktober 2007).
Een andere experimentele therapie voor 
hersentumoren (glioblastomen) richt zich 
op het verstoren van de niche van een kan-
kerstamcel. Die niche is de omgeving die 

Ontdekking van de kankerstamcel 
Kankersoort Kenmerk van de celpopulatie met kankerstamcel eigenschappen Jaar van ontdekking

Bloedkanker (leukemie) CD34+CD38- 1994

Borstkanker CD24-/Low/CD44+ 2003

Hersentumoren CD133+ 2004

Prostaatkanker CD44+/α2α1high/CD133+ 2005

Dikke darm tumor CD133+, CD44+/Lin-/ESA+ 2006

Leverkanker CD133+ 2006

Alvleesklierkanker CD44+/CD24+/ESA+, CD133+ 2007

Longkanker CD133+ 2007

Huidkanker ABCB5 transporter 2008

Eierstokkanker Side population 2008

cel. Kinasen brengen, simpel gezegd, bood-
schappen over naar andere eiwitten of mo-
leculen in de cel en brengen zo een ket-
tingreactie van boodschappen op gang. 
Blokkeer die keten met medicijnen, zo is 
het idee, en de cel kan zijn functie niet 
meer uitvoeren. ‘Small molecules’, is de 

verzamelnaam van die medicijnen.
Die aanpak ligt dan ook aan de wortel van 
wat wel geldt als het grootste succesverhaal 
van de kankermedicatie – het middel 
Glivec, met als werkzame stof ‘imatinib’. 
Glivec was in 2001 de eerste kinaseremmer 
die op de Nederlandse markt verscheen. De 
resultaten waren spectaculair. Hematoloog 
Jan Huijgens schat dat bij sommige typen 
kanker ongeveer 80 tot 90 procent van de 
patiënten erdoor overleeft. Wellicht komen 
er in de toekomst nog meer doelwitten die 
door dergelijke specifieke remmers kunnen 
worden aangepakt.
Misschien zelfs doelwitten in kankerstam-
cellen? Op dit moment nog niet. Voor kan-
kerstamcellen zijn er nog geen specifieke 
small molecules, laat hoogleraar experi-
mentele pathologie Ricardo Fodde van het 
Erasmus Medisch Centrum per e-mail we-
ten. Toch zijn juist deze moleculaire stofjes 
veelbelovend. Het aantal doelwitten in de 
kanker(stam)cel is namelijk ontelbaar, ter-
wijl dat aantal op de celmembraan beperkt 
is. Lastig dus dat ook hier geldt dat hiermee 
veel kosten gemoeid zijn.

Het aantal doelwitten in de kanker(stam)cel 
is ontelbaar
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Magic bullet Volgens onderzoekers die niet zoveel op hebben met 
de kankerstamceltheorie, heeft het dan ook weinig zin om je druk 
te maken over afzonderlijke celtypen. Het enige dat er echt toe 
doet, is het vinden van de juiste doelwitten voor therapieën. Het 
liefst doelwitten die in zoveel mogelijk soorten kankercellen voor-
komen. En als je er dan ook iets mee uitschakelt dat sommigen 
‘kankerstamcel’ noemen, dan is dat mooi meegenomen.
Ideaal zou het natuurlijk zijn als men één moleculair-biologisch 
kenmerk kon aangeven dat kenmerkend is voor alle tumoren. Dan 
hoeft er ook maar één therapie te worden ontwikkeld, om voor-
goed van alle kanker af te zijn. Maar of zo’n doelwit bestaat en wat 
het zou moeten zijn, daarover verschillen de meningen nogal. Nog 
afgezien van de vraag of dat doelwit dan op kankerstamcellen zit of 
niet.
Eén gemeenschappelijk kenmerk van veel tumoren is ‘invasief 
groeien’, dwars door normaal weefsel en membranen van bloedva-
ten heen. Om zich een weg te banen, hebben tumorcellen specifie-
ke eiwitten nodig. Volgens Jan Klijn gelden die eiwitten voor de 
meeste kankers. Bij elkaar vormen ze het zogenoemde urokinase-
systeem, een naam die verwijst naar een bepaalde kettingreactie 
binnenin de tumor. Klijn: “Om dit systeem aan te pakken, zijn we 
bezig met de ontwikkeling van nieuwe therapieën die op sleu-
telfactoren binnen dit systeem aangrijpen. De eerste geneesmidde-

len zijn al geproduceerd, maar bij mensen hebben ze tot nu toe 
maar een gering effect, terwijl bij proefdieren de uitzaaiingen naar 
de longen helemaal verdwijnen.”
In plaats van in het urokinase-systeem, gelooft experimenteel on-
coloog Patrick Derksen  in één molecuul dat aan sommige uitzaai-
ingen ten grondslag ligt. In borstkanker, waar hij veel onderzoek 
naar doet, heet dat molecuul e-cadherine. Dit is een eiwit waarmee 
normale cellen aan elkaar blijven kleven en weten op welke plek 
ze in het lichaam horen te blijven. Geen e-cadherine, en cellen 
gaan normaal gesproken dood, in een proces dat de mooie naam 
‘anoikis’ heeft, afgeleid van het Grieke woord voor ‘thuisloos’. Ook 
daarop hebben borstkankercellen iets gevonden. Ze verliezen hun 
molecuul e-cadherine en worden resistent tegen anoikis – wat ze 
een vrijbrief geeft om te gaan en staan waar ze willen. Derksen on-
derzoekt wat hiervan precies de oorzaak is, in de hoop dat hij ver-
volgens een therapie kan bedenken voor deze uitzaaiers. Tot nu toe 
zijn er nog geen medicijnen beschikbaar die tumorcellen specifiek 
gevoelig maken voor anoikis.

Afwijking Toch denken veruit de meeste onderzoekers dat er niet 
zoiets bestaat als één wondermiddel dat alle tumorcellen kan do-
den. Het probleem is dat een tumor vele soorten kankercellen be-
vat, die zich ook nog eens voortdurend ontwikkelen. Vandaar dat 
zelfs medicijnen die goed aanslaan na een paar maanden soms op-
eens niet meer blijken te werken. “Een tumor maakt een hele evo-
lutie door”, legt Jan Klijn uit. “Tijdens zijn leven vinden er allerlei 
genetische veranderingen plaats. Daardoor kan het gebeuren dat 
een cel die in het beginstadium nog gevoelig is voor bepaalde the-
rapieën, door allerlei genetische veranderingen resistent wordt.”
“Dit heet tumordarwinisme”, vult Louis Vermeulen aan. “Net zo-
als bij gewoon, klassiek darwinisme selecteert de tumor door de 
therapie op cellen die op dat moment een bepaalde genetische af-
wijking hebben en dus ongevoelig zijn voor die therapie. Doordat 
in tumoren grote genetische variaties aanwezig zijn, zullen ze snel 
resistent worden.” 
Het wondermiddel tegen kanker is daarom een combinatie van 
verschillende middelen, stelt Dick Richel. “Kankercellen zijn zo 
ontzettend slim. Het is alsof er een brein in zit. Ze weten meteen 
weer te ontsnappen. Je hebt dus een dirty drug nodig die meer dan 
één doelwit tegelijk aanpakt. Je moet je nooit op één doelwit rich-
ten, want dan ontsnapt zo’n tumorcel.”
Ook Jan Klijn vindt dat er op meerdere paarden tegelijk moet wor-
den gewed: “Als je maar één signaaltransductiepad (ketting van 
boodschappen, red.) in een cel blokkeert, dan zijn er altijd cellen 
die ontsnappingsroutes weten om alsnog de celkern een signaal te 
geven om zich te delen. Dus wil je écht alle tumorcellen doden, 
dan moet je verschillende paden blokkeren, zodat die cel helemaal 
geen signaal meer krijgt.”
Hij glimlacht. “Dat is ook het boeiende van dit vak. Het is een 
voortdurend schaakspel tussen de tumorcel en de wetenschap-
per.”  ●
  

Foto Chris Keulen/Hollandse Hoogte

• Plakjes tumor liggen klaar voor pathologisch onder-
zoek in het Academisch Ziekenhuis Maastricht (AZM). 
Nederland heeft een enorme bibliotheek met tumoren, 
die gebruikt wordt voor de ontwikkeling van nieuwe 
medicijnen. 
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