Bekijk in browser

KWF steunt onderzoek naar corona bij
kankerpatiënten
Er komt een onderzoek waarin gegevens worden verzameld van
kankerpatiënten die ook corona hebben, om de vraag te
beantwoorden hoe ze zo goed mogelijk behandeld kunnen
worden. Het gaat om een groot nationaal onderzoek, dat een
initiatief is van het Erasmus MC en gefinancierd wordt door KWF.
In een database worden door de arts, karakteristieken van de
patiënt anoniem vastgelegd, zoals leeftijd, het type kanker en de
behandeling voor de ziekte. Ook het ziekteverloop na besmetting
met het coronavirus komt aan bod: welke patiënten zijn naar de
intensive care gegaan, wie zijn hersteld en welke patiënten zijn
overleden. Op die manier hopen de onderzoekers te kunnen
komen tot evidence-based behandelrichtlijnen, waarin
overgeschakeld kan worden op andere behandelingen, mocht dat
voor bepaalde groepen patiënten nodig blijken.
Het project is een initiatief van prof. Anne-Marie Dingemans en dr. Astrid
van der Veldt, beiden verbonden aan het Erasmus MC. Samen met een
groot aantal specialisten verzamelen ze behandeldata van patiënten die
besmet zijn met het coronavirus.
“Behandeling voor kanker kan de weerstand van een patiënt beïnvloeden.
Dat heeft mogelijk zijn weerslag op de ernst van het ziekteverloop na
besmetting met corona. We willen allemaal onze patiënten zo veilig
mogelijk door deze periode loodsen. Maar er zijn nu nog teveel
onduidelijkheden om behandelingen ook daadwerkelijk aan te passen”,
stelt prof. Dingemans.
“Zeker nu de crisis langere tijd lijkt te duren, wil je behandelbeslissingen
goed onderbouwd kunnen nemen. We zijn dan ook ontzettend blij met de
financiering van KWF, waarmee we dit project op een goede manier uit
kunnen voeren”, vult Van der Veldt aan.
KWF-directeur Prof. Fred Falkenburg is blij met het onderzoek, dat
versneld financiering heeft gekregen van KWF: “De impact van het
coronavirus op onze maatschappij is enorm. Het virus krijgt veel
aandacht, maar KWF vindt het essentieel dat ook duidelijk wordt wat dit

voor de behandeling van kankerpatiënten betekent. Dit project levert
daar een belangrijke bijdrage aan en KWF ondersteunt dit initiatief van
harte en met de urgentie die nu nodig is.”
Niet voor publicatie:
Het onderzoek is een initiatief van het Dutch Oncology COVID-19
Consortium, een landelijk samenwerkingsverband tussen medisch
oncologen, hematologen en longartsen. Het consortium voorziet in de
landelijke registratie van COVID-19 bij kanker. Het doel is betrouwbare
informatie verzamelen om kankerpatiënten optimale zorg te kunnen
bieden tijdens de corona-pandemie.
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Kanker raakt ons allemaal: vrienden, families, organisaties – eigenlijk de hele
samenleving. Eén op de drie Nederlanders krijgt in zijn of haar leven de diagnose
kanker. Dat zijn ruim 100.000 mensen per jaar. De afgelopen decennia zijn er al
belangrijke stappen gezet. In 1949, het jaar dat KWF is opgericht, was de
vijfjaarsoverleving van mensen met kanker 25%. Na 70 jaar onderzoeken, kennis
delen, campagne voeren en collecteren is dat percentage gestegen naar 65%.
KWF blijft zich in zetten om er voor te zorgen dat minder mensen kanker krijgen,
meer mensen genezen en meer mensen beter kunnen leven met kanker.
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