Gepersonaliseerde medicijnen
dichterbij brengen
Data

is key

Weten we genoeg van tumoren?
Nee, nog lang niet. Hoewel de diagnose
voor twee verschillende patiënten
hetzelfde kan zijn, is het genetisch profiel
van iedere individuele tumor anders.
Daar is meer onderzoek naar nodig.
Tumoren zijn te vergelijken met
sneeuwvlokken: ieder tumor is net als
een sneeuwvlok uniek en anders. Om de
patiënt en zijn ziekte goed te begrijpen
hebben we diepgaande kennis nodig van
de tumor van het individu.
Is er vooruitgang, zijn er
doorbraken te verwachten?
Er is vooruitgang. Door de groeiende
kennis van tumoren en de drijvende
veranderingen in die tumoren, kunnen
steeds gerichtere gepersonaliseerde
medicijnen ontwikkeld en toegepast
worden en juist in die hoek zien we de

Medicijnen die bij de één werken, doen dat niet bij een ander
en hebben bij wéér een ander bijwerkingen tot gevolg.
Artsen die medicijnen voorschrijven voor bijvoorbeeld kanker,
weten nu vaak niet of ze het beoogde effect hebben.
Heel onbevredigend. Toch is optimisme op zijn plaats.
In het DNA van tumoren vinden we talloze
veranderingen. Die noemen we mutaties.
Voor een aantal van die mutaties, die een rol
spelen bij de tumorontwikkeling en groei, zijn
specifieke geneesmiddelen ontwikkeld. Om te
weten welke behandeling voor welke patiënt
geschikt is, moeten we meer van het
genetisch profiel en karakteristieken van
tumoren weten en het effect van behandeling
monitoren. Hoe méér beschikbare gegevens,
hoe beter onderzoekers kunnen inzoomen en
patronen kunnen ontdekken. Big data kunnen
ons daarbij te helpen.
Bij het afstemmen van een behandeling op
het genetisch profiel van de tumor kijken we
nu nog vaak naar één specifieke mutatie met
inzet van één geneesmiddel. We zetten ook
combinaties van middelen in. Dat biedt
perspectief op een betere werking. Probleem
is dat met bijvoorbeeld 300 verschillende
geneesmiddelen al 45.000 combinaties
mogelijk zijn van twee middelen. Om die in
prospectieve studies te onderzoeken zijn 1.000
jaar nodig. Dat is niet werkbaar.
De traditionele gerandomiseerde klinische
studies voldoen in dit geval niet.
We willen ontdekken wat het juiste middel en/
of behandeling voor welke patiënt en op welk
tijdstip is. Daar is veel onderzoek op gericht.
De technologische vooruitgang brengt
gepersonaliseerde medicijnen steeds
dichterbij: de juiste behandeling voor de juiste

grootste doorbraken. Daarom hoor je
ook voorspellingen dat kanker een
chronische ziekte gaat worden, voor
sommige patiënten geldt dat al.
patiënten op het juiste tijdstip. Er zijn wel
hobbels om te nemen. Eén zo’n hobbel is de
beschikbaarheid van data. Om op individueel
niveau gepersonaliseerde behandeling
mogelijk te maken zijn medische data van
grote groepen nodig. Die zijn nu onvoldoende
beschikbaar.

Betere kennisdeling

Met big data big data en kunstmatige
intelligentie komt betere kennisdeling
dichterbij. Data zijn nu in te veel verschillende
vormen en systemen opgeslagen. Roche
ontwikkelde een digitaal platform voor artsen
in multidisciplinair overleg dat [1] hen
toegang geeft tot álle medische data van de
patiënt en [2] beschikt over slimme algoritmen
ter ondersteuning van het klinische
besluitvormingsproces. Betere kennisdeling
kan levens van oncologiepatiënten redden.
Patiënten met slokdarm-, maag-, lever-, borsten eierstokkanker hebben een grotere
overlevingskans als ze onderwerp van gesprek
zijn geweest in een multidisciplinair overleg
tussen verschillende specialisten, waarbij alle
relevante informatie aan bod is gekomen.
Roche is actief op het gebied van
geneesmiddelen en diagnostiek. Dat brengt
een gepersonaliseerde behandeling met
maximale effectiviteit en zo min mogelijk
bijwerkingen dichterbij. Roche richt haar
aandacht op vernieuwingen met impact voor
aandoeningen die nu nog lastig te genezen
zijn, zoals kanker en MS. Personalised
medicine kan ervoor zorgen dat mensen met
kanker hun levensverwachting significant zien
stijgen. Dat kan het verschil zijn tussen
afscheid nemen van je kleine kinderen of ze
zien opgroeien.

Wát is er nodig om doorbraken
mogelijk te maken?
Beschikbaarheid van data voor analyse
en research is één van de belangrijke
voorwaarden. Er zit heel veel kennis in
de data van de patiënten die buiten
klinische studies worden behandeld: real
world data. Dat we die data nu niet
voldoende benutten is teleurstellend.
Alle toekomstige patiënten, onze
kinderen en kleinkinderen kunnen ervan
profiteren als we nu sneller kennis
vergaren over mogelijkheden en effect
van behandelingen.
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