Liquid Biopsies
Een slimme en patiëntvriendelijke
methode om vroegtijdig
prostaatkanker te ontdekken
Zuyderland Medisch Centrum heeft de ambitie om het
expertise centrum op het gebied van prostaatkanker te
worden, om daarmee de optimale gepersonaliseerde zorg
voor de patiënt te kunnen bieden.
Een nauwe samenwerking tussen Zuyd Hogeschool, Zuyderland MC, Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+),
en relevante bedrijven, levert een bijdrage aan de realisatie
van deze ambitie door het daadwerkelijke gebruik van deze
nieuwe complexe moleculaire technieken.
Dit zal tot stand komen door een intensieve en duurzame
samenwerking tussen onderwijs, technologiebedrijven en
(regionale) ziekenhuizen.
In deze samenwerking wordt gewerkt aan:
• Het juiste netwerk vormen.

De ontdekking van zogenaamde ‘Liquid Biopsies’ heeft
ervoor gezorgd dat het nu mogelijk is om via lichaamsvloeistoffen zoals bloed en urine prostaatkanker, in plaats van
via weefselbiopten, in een heel vroeg stadium te kunnen
meten. Geen vervelende medische ingrepen maar “gewoon”
een urinetest afgeven. De drempel voor onderzoek wordt
dan nagenoeg nul én je kunt die testen eventueel jaarlijks
laten doen. Hoe eerder je erbij bent hoe hoger de kans op
het genezen van deze vorm van kanker is.
Prostaatkanker is van alle vormen de meest voorkomende
vorm van kanker bij mannen. Jaarlijks krijgen ongeveer 11.700
mannen de diagnose prostaatkanker en overlijden er bijna
3.000, zo’n acht mannen per dag. Hoe langer men wacht met
een onderzoek hoe verder het stadium van prostaatkanker
kan zijn. Een reden voor het uitstel van onderzoek kan zijn dat
men de onderzoekmethode als niet prettig ervaart.

•

Specialistische adviezen, optimalisatie en de weg naar
implementatie.

•

Opzetten van geldige methodes en protocollen met
betrekking tot de inzet van Liquid Biopsies.

•

Diverse testen op Liquid Biopsie materiaal voor analyse
met betrekking tot de voortgang en behandeling van
prostaatkanker.

•

De ontwikkeling van een gebruiksvriendelijke tool met
betrekking tot analyse en interpretatie voor de ontwikkelde DNA/RNA analyses.

•

Een algemene werkwijze met betrekking tot moleculaire
analyse van tumoren die ook vertaald kan worden naar
andere soorten tumoren.

•

Vertaling naar educatie voor studenten en professionals
in het werkveld.

LIME ondersteunt vanuit onderwijs en wetenschap
(externe) initiatieven ten aanzien van het betekenisvoller, slimmer en efficiënter inzetten van meten en data
om de gezondheid en zorg in Limburg te verbeteren.

Doel
In essentie is het uiteindelijke doel van deze innovatie om
naast verbetering van de zorg en het bevorderen van de zelfredzaamheid van de patiënt, deze methode preventief in te
zetten in de vorm van bijvoorbeeld vroeg signalering en
standaardcontrole voor meerdere soorten kanker.

Resultaat
Aan het eind van dit project hebben de partners gevalideerde Liquid Biopsies methodes en protocollen. Tevens
worden er adviezen gegeven hoe deze methodiek in het
zorgpad van de patiënt geïmplementeerd kan worden.

Impact

Prostaatkanker is na longkanker de meest voorkomende
vorm van kanker bij (oudere) mannen, en ondanks dat de
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In dit project wordt een patiënt met (prostaat)kanker op patiëntvriendelijke wijze, zonder ingreep, aan de hand van lichaamsvloeistoffen gemonitord. De kennis over deze methodiek zal ook bij
laboranten verder en breder geïmplementeerd worden.

5-jaarsoverlevingkans van prostaatkanker hoog is, hebben
patiënten met uitgezaaide prostaatkanker nog steeds een
slechte overlevingskans.
In eerste instantie hebben met name deze groep
patiënten dan ook baat bij het beter monitoren van de
moleculaire eigenschappen van de tumor en daarop aanpassen van de behandeling waardoor de patiënt meer in
regie is en de zorginstelling meer inzichten heeft over de
kwaliteit van zorg die zij kunnen bieden op dat moment.
Een primeur voor Limburg waarmee we als provincie wetenschappelijk en technisch op de kaart komen te staan. Voor
de burgers van Limburg een enorme stap vooruit in de
preventie van prostaatkanker.

Wil je meer weten?
scan de QR code en
neem contact op om de
mogelijkheden te
verkennen.
www.limeconnect.nl

