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men waardoor ze langer overle-
ven. 

Grote groep 
8% van de mensen met darm-

kanker heeft bijvoorbeeld een af-
wijking in het BRAF-gen. Dat
maakt hun tumor erg agressief.
Bovendien reageren ze heel slecht
op chemo. Ze hebben wel baat bij
een cocktail van nieuwe, doelge-
richte medicatie. De kans dat hun
tumor krimpt, is met die cocktail
40%, of ruim twee keer zo groot
als met chemo.

Voor de nieuwe terugbetaling
komt een grote groep patiënten in
aanmerking. Ze is er onder meer
voor mensen met bepaalde long-
en eierstokkankers, pancreaskan-
ker en uitgezaaide darm-, huid-
en borstkanker. Er is budget voor-
zien voor 20.000 tests per jaar, of-
wel bijna een derde van het aantal
nieuwe patiënten dat er in België
jaarlijks bijkomt. 

Landkaart
Genetische onderzoeken zijn al

langer van groot belang in de
strijd tegen kanker. Twee mensen
die aan darmkanker lijden bij-
voorbeeld, hebben niet per se

KANKER
Federale regering pompt 4 miljoen euro in terugbetaling nieuwe test voor doelgerichte kankerbehandeling

Opnieuw zet België een belang-
rijke stap vooruit in de behande-
ling van kanker. Het gaat om een

techniek die next generation se-
quencing heet, of NGS, een ma-
nier om te weten te komen welke
afwijkingen in het DNA van een
kankercel de tumor doen groei-
en. 

De techniek wordt nu soms al
gebruikt, maar dankzij de nieu-
we terugbetaling wordt ze goed-
koper en krijgen meer mensen
toegang. Patiënten betalen maxi-
maal nog acht euro voor een test
die ooit tot 5.000 euro kostte. 

De test is geen behandeling op

DNA-analyse 
bij 20.000 
patiënten 
per jaar
De federale overheid trekt vier 
miljoen euro per jaar uit voor het 
terugbetalen van complexe DNA-
analyses bij kankerpatiënten. Art-
sen weten zo tot in detail hoe de 
tumor van een patiënt in elkaar 
zit. Informatie die leidt tot min-
der bijwerkingen maar vooral tot 
betere behandelingen en een lan-
gere overleving.

baat bij dezelfde behandeling.
Kanker ontstaat door het opstape-
len van foutjes (mutaties) in het
DNA van een gezonde cel, die
daardoor wild begint te groeien.
Welke mutaties het meeste scha-
de aanrichten, verschilt van pati-
ent tot patiënt. Klassieke chemo-
therapie houdt daar geen reke-
ning mee, doelgerichte medicatie
wel.

Met klassieke DNA-tests kunnen
artsen maar een heel klein deeltje
van de puzzel leggen. “Maar met
NGS kunnen we in één keer de he-
le landkaart tekenen”, zegt maag-
en darmspecialist Eric Van Cut-
sem (UZ Leuven). “In de grote kli-
nieken in de VS is dit al routine.
België zet nu een belangrijke
stap.”

Toch gaat de overheid volgens
sommige wetenschappers niet ver
genoeg. “De overheid heeft er-
voor gekozen alleen die mutaties
te zoeken waartegen al een be-
handeling bestaat”, zegt professor
Jacques De Grève (UZ Brussel).
“Zo bespaar je geld maar mis je
ook kansen om nog meer patiën-
ten te helpen én om nieuwe be-
handelingen te ontdekken.” 
JONAS MAYEUR

zich, maar gaat er wel aan voor-
af. Door het DNA van een tumor-
cel te analyseren bij één bepaal-
de patiënt, weten dokters beter
welke therapie bij hem of haar
goed zal aanslaan. “Sommige pa-
tiënten voor wie alle hoop verlo-
ren leek, krijgen zo nieuwe op-
ties, anderen besparen we onno-
dige, toxische behandelingen, en
een derde groep kunnen we effi-
ciënter helpen”, zegt oncoloog
Marc Peeters (UZA). Lees: de
groei van hun tumor beter afrem-
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‘‘In de
VS is dit
al
routine,

voor België is het 
een belangrijke 
stap.’’
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De campagne Iedereen tegen Kanker heeft dit jaar 3.604.335 euro opgebracht. Dat is 252.082 euro meer dan vorig jaar. De Vlaamse overheid gooide er 1.276.430 euro tegenaan. Een 
deel van het geld gaat naar een campagne om jongeren via sociale media af te raden om te roken. FOTO OLIVIER MATTHYS

weest. Eicellen doneren is voor
ons een wederdienst”, zegt Kim. 

Eiceldonatie is voor een pak
vrouwen de enige optie om als-
nog zwanger te raken. De vraag is
groot. Nu al groter dan het aan-
bod, zegt professor Christophe
Blockeel van het UZ Brussel. “Bo-
vendien stijgt de vraag stelselma-
tig, omdat vrouwen steeds later
met kinderen beginnen. Zonder
nieuwe donoren raken we straks
in de problemen.” 

Om meer vrouwen aan te zetten
tot doneren, lanceert het UZ Brus-
sel de website ikgeefgeluk.be. Die
bevat informatie voor kandidaat-
donoren over de procedure, de ri-
sico’s en de vrouwen naar wie de
eicellen gaan.

“Straks lopen er kinderen van je
rond die je nooit zal kennen, hoor
ik soms. Maar zo ga ik er niet mee
om”, zegt Kim. “Ik sta geen kinde-
ren af, ik sta eitjes af.” (jom)
i ikgeefgeluk.be

“Twaalf dagen aan een stuk heb ik
bij mezelf hormonen ingespoten.
Het kost moeite, maar ik kan zes
vrouwen die alle hoop kwijt zijn,
toch nog een kind gunnen.” 

Ook Natasja, de partner van
Kim, stond al eicellen af. Alles sa-
men zitten er nu meer dan dertig
eitjes van het koppel in de diep-
vriezers. Kinderen zijn er nog niet
uit geboren, maar dat is slechts
een kwestie van tijd.

Wederdienst
Kim en Natasja kregen zelf drie

kinderen met een spermadonor.
“Zonder die onbekende man had-
den we nooit een gezin gehad en
was ons leven nooit compleet ge-

“Mijn buik is nog blauw van de
spuiten”, zegt Kim. Eicellen done-
ren, is pittig. Scans en bloedon-
derzoeken, tientallen injecties,
een ingreep onder verdoving om
eitjes te oogsten,... Toch deed
Kim, mama van drie kinderen uit
Boortmeerbeek, het een week ge-
leden al voor de tweede keer.

Website moet vrouwen overtuigen eicellen af te staan

“Zonder donor hadden 
we geen kinderen gehad”
Met een nieuwe website wil het 
universitair ziekenhuis van 
Brussel iets doen aan het tekort 
aan eiceldonoren in ons land. Kim 
Jenard (31) en Natasja Ruymbeke 
(33) kregen drie kinderen met 
donorzaad. “Het is een taboe. 
Maar we willen ook andere 
vrouwen dit geluk gunnen.”

Kim en Natasja met Jorn (6), Lore (4) en Siebe (2). FOTO GUY PUTTEMANS


