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PODCAST over endocrinologie en NETkanker, met:  

Professor dr. Gerlof Valk, endocrinoloog UMC Utrecht  

Interview door Carmen Kleinegris (NET-groep), opgenomen 25 juni 2019  

Welkom bij deze podcast van de NET-groep vanuit het UMC Utrecht. We praten vandaag met  professor 
Gerlof Valk, internist en endocrinoloog en professor Menno Vriens, endocrien chirurg.  

Deze Pdf is een bewerkte, ingekorte leesbare vorm van de podcast. Van het onderdeel met professor Menno 
Vriens is een aparte podcast met een PDF. 

Mijn naam is Carmen Kleinegris, bestuurslid NET-groep en gezondheidsvoorlichter. Hoofdthema's voor 
vandaag zijn chirurgie van de alvleesklier en andere behandelingen bij NET en NEC van de alvleesklier. Op 
de website: www.net-kanker.nl vind je een stuk of tien andere podcasts over NET en NEC, de behandeling, 
seksualiteit, intimiteit, voeding, etc. De techniek wordt zoals altijd verzorgd door Lumineus uit Breda. 
Menno, wil je jezelf introduceren en misschien ook vertellen wat voor jou van belang is in het vak wat je 
uitoefent.  

Welkom Gerlof, wil je eerst alsjeblieft uitleggen wat jouw taak is binnen het UMC Utrecht en wat je daarbij 
van belang vindt. 
 
Gerlof Valk 
Mijn naam is dus Gerlof Valk, ik ben hoogleraar endocrinologie met een nadruk op de endocriene 
oncologie. Dat betekent dat ik me vooral bezig houd met patiënten met endocrien oncologische 
aandoeningen, wat betekent, tumoren in de hormoonvormende organen. Daaronder vallen dus ook de 
neuro-endocriene tumoren, maar ook tumoren van de bijschildklier, de schildklier, de bijnieren 
enzovoort. Daarbij kijken we vooral naar de tumoren die functioneel zijn en dat zijn de tumoren die  
hormonen maken waar mensen klachten van kunnen krijgen. Het is de kunst om op tijd te onderkennen 
dat die klachten komen van een tumor die teveel hormonen aanmaakt, want vaak is het zo dat mensen 
met klachten, passend bij neuro-endocriene tumoren, heel lang niet herkend worden. Dit komt omdat dat 
klachten zijn waar eigenlijk iedereen wel eens last van heeft, maar bij iemand met neuro-endocriene tumor 
is het net anders en dan moet je voldoende op de hoogte zijn van wat jou nu bewust maakt als dokter om 
eraan te denken dat het wel eens neuro-endocriene tumoren zouden kunnen zijn. 
 
Carmen 
Om een (te) late diagnose te voorkomen waardoor mensen ook een slechte kwaliteit van leven hebben. 
 
Gerlof 
Een voorbeeld daarvan is dat iemand een tumor heeft in de alvleesklier die te veel insuline maakt waardoor 
lage bloedsuikers kunnen ontstaan. Dat kan zich uiten in hypoklachten en als dat langdurig bestaat, 
worden die klachten anders en wordt het gedrag van mensen anders. Hierdoor kunnen ze zelfs agressief 
worden of vallen ze flauw en dat komt vaker voor bij mensen. Het is zelfs zo dat mensen in de gevangenis 
kwamen omdat ze vanwege hypoglykemie ergens een overval pleegde om suiker tot zich te nemen, dat is 
echt een voorbeeld van een patiënt van mij, dat is jaren lang niet onderkend. Een ander voorbeeld is dat 
mensen heel veel klachten hebben van  de buik, die komen daarvoor bij de huisarts en de huisarts zegt; ‘ja 
weet je, ik weet niet goed waar het van komt, het komt wel vaker voor.’ Dat noemen we het zogenaamde 
IBS; Irritable Bowel Syndrome, dat is een veel voorkomend syndroom. Maar soms blijkt het dan toch een 
neuro-endocriene tumor te zijn.  
 
Dus dan is het de neuro-endocriene tumor die eigenlijk dat IBS beeld veroorzaakt en versterkt. 
 
 
 

https://www.net-kanker.nl/Alvleesklieroperaties_Menno_Vriens_UMCU.html
http://www.net-kanker.nl/
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Gerlof Valk: 
Als die klachten van zo’n NET-tumor al lang bestaan dan kan dat leiden tot uitzaaiing in de lever. Dit is wat 
kan gebeuren en dit is waar ik me vooral mee bezig houdt om in de opleiding en ook in nascholingen zo 
veel mogelijk artsen ervan bewust te maken dat ze ook denken aan die zeldzame zebra. Dokters zijn over 
het algemeen opgeleid in: als het vier poten heeft met een staart en het loopt over straat dan is het een 
hond. Ik ben in een vorige carrière huisarts geweest en mijn huisartsopleider zei het ook. Die zei als het vier 
poten heeft en een staart, dan is het een hond tenzij het circus in de stad is, want dan kan het een zebra 
zijn. En met neuro-endocriene tumoren dan is het circus dus in de stad, dus dan moet je goed bedenken 
dat het een zebra kan zijn en dat je de diagnose op tijd moet stellen.  
Daar hou ik me veel mee bezig, daar doen we onderzoek naar en daar publiceren we ook over en daar 
praten we over op congressen. Op die manier probeer ik de dokters en ook de studenten geneeskunde 
zoveel mogelijk bewust te maken wanneer je aan een neuro-endocriene tumor moet denken. Dat is één 
facet van het werk. 
 
Minuut 04:12 Carmen: Jouw specialiteit is natuurlijk MEN1, MEN2. 
 
Gerlof: 
Daar gaat met name ons onderzoek ook over. We hebben hier in het UMC Utrecht de grootste groep 
patiënten onder behandeling met het MEN1 syndroom en ook een hele grote groep patiënten met het 
MEN2 syndroom. Ik heb me sinds tien jaar echt toegelegd op het MEN1 syndroom ook het MEN2, maar qua 
onderzoek vooral het MEN1 syndroom en daar komen veel endocriene tumoren bij voor bij die mensen. 
Vooral ook neuro-endocriene tumoren van de alvleesklier.  
We doen veel onderzoek naar de vraag: wie krijgen nou die neuro-endocriene tumoren in de alvleesklier als 
je het MEN1 syndroom hebt, op welke leeftijd, hoe ontwikkelen die tumoren zich en hoe moet je die dan 
behandelen? Want chirurgie is een hele belangrijke factor, maar ook heel vaak niet, want mensen met het 
MEN1 syndroom hebben niet één neuro-endocriene tumor in de alvleesklier maar soms wel twintig of 
dertig, verspreid door de alvleesklier.  
 
Dus als je dan besluit om te opereren, moet je wel heel goed weten met het team: wat je moet opereren. 
Je kan moeilijk bij iedereen de hele alvleesklier eruit halen want dat heeft tot gevolg dat je dan de 
alvleeskliersappen, die je nodig hebt om het eten te verteren, niet meer aanmaakt. Sowieso kan een erg 
moeilijk reguleerbare suikerziekte -diabetes mellitus- ontstaan als je de hele alvleesklier weghaalt.   
We hebben dit wel gedaan bij een beperkt aantal mensen omdat het niet anders kon, omdat we met de rug 
tegen de muur stonden en wilden voorkomen dat die tumoren uit zouden zaaien. Maar dat is goed varen 
tussen de klippen door en het juiste beleid maken per patiënt. Daar hebben we de afgelopen tien jaar veel 
onderzoek naar gedaan, naar het MEN1 syndroom en naar die tumoren. 
 
Carmen: Is het een erfelijk syndroom? Zie HIER ook meer over erfelijkheid en NET 
 
Gerlof: 
Het is belangrijk dat je dat zegt, het MEN1 syndroom is heel zeldzaam, dat komt in Nederland voor bij 
ongeveer 400 mensen, dat is heel zeldzaam en het is een erfelijk syndroom wat van ouders op kinderen 
wordt doorgegeven. Dus als een ouder het MEN1 syndroom heeft, dan heeft die ouder 50% kans, een kans 
van één op twee, dat hij/zij de ziekte doorgeeft aan een kind.  
Dat betekent dat als een kind die verandering in het erfelijk materiaal heeft, de zogenaamde mutatie in het 
DNA, dan kan je dat testen. Dat kun je op jonge leeftijd onderzoeken en dan worden die kinderen ook hun 
hele leven in de gaten gehouden. Dus dat is nogal wat, dat je vanaf vijfjarige leeftijd bij de kinder-
endocrinoloog voor controle komen. Op zoek naar tumoren en je weet dat ze gaan komen, want de kans 
dat die tumoren komen is bijna 100 procent. Je weet alleen niet wanneer, maar het gaat gebeuren.  
 
Het is dus de kunst om op tijd die tumoren te ontdekken en dan zo lang mogelijk, zo lang het verantwoord 
is, zo min mogelijk te doen om de kwaliteit van leven zo veel mogelijk te sparen. En dat kan je alleen maar 
doen door heel goed in gesprek te gaan met mensen, alles goed uit te leggen, te praten over de betekenis 
van MEN1 en te praten over wat de consequenties zijn van ‘niks doen’ maar ook de consequenties van wel 
wat doen.  
Want je kan wel voorspellen voor de hele groep hoe het beloop zal zijn, dat kunnen we nu zelfs aardig 
goed, want daar hebben we onderzoek naar gedaan, maar voor de individuele patiënt is het altijd anders.  

https://www.net-kanker.nl/Erfelijkheid_NET_NEC.html
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Ik vertel aan mijn patiënten altijd; u heeft nu die tumoren en we wachten het graag af, want we weten dat 
de kans dat er uitzaaiingen in de lever komen in tien jaar, maar drie op de 100 patiënten is, dat is 3% en dat 
is heel laag. Maar als u het treft is het voor u honderd procent geworden en dan staat alles in een ander 
perspectief. Dus we kunnen het voor de groep wel zeggen, maar voor de individuele patiënt, voor degene 
die tegenover mij aan tafel zit kan ik het niet zeggen, ik kan alleen zeggen dat de kans klein is, maar daar 
schiet je niet zo veel mee op als het je treft.  
 
Carmen: En dan ligt het vaak aan het karakter of  je voelt of je die drie procent bent of dat je die andere 97 
procent bent, heeft het daar mee te maken? 
 
Gerlof: 
Ja en dan zeggen mensen; ‘ik heb nooit geluk in mijn leven’ en dat is heel moeilijk om dat als argument mee 
te wegen of je gaat opereren of dat je medicijnen voor gaat schrijven.  
Op onze polikliniek hebben we ons echt toegelegd op de behandeling van mensen met het MEN1-
syndroom maar we zijn ook gespecialiseerd op het gebied van neuro-endocriene tumoren. Dus als we voor 
een besluit staan, opereren of niet, dan doen we een consult vaak ook samen met de chirurg. Professor 
Menno Vriens en ik doen dat samen en met de patiënt praten we dan allebei vanuit onze kennis en ons 
perspectief en vooral ook het perspectief van de patiënt en de familie. Want het komt voor in de familie, de 
partner of de ouder, afhankelijk van de situatie, komen dan tot een besluit. Waarbij we weten dat wat we 
ook besluiten, we nooit met honderd procent zekerheid de uitkomst kunnen voorspellen.  
Geen arts kan dat voor 100% zeker voorspellen.... dat kan nooit. Daar moet je je van bewust zijn. 
 
Carmen: Bij geen enkele ingreep? 
 
Gerlof: 
Nee.. en het is heel onzeker makend om te besluiten voor een patiënt he, want het gaat over jou. Maar dat 
geldt eigenlijk ook wel een beetje voor de artsen, want je weet het eigenlijk nooit helemaal zeker. Je weet 
het aardig zeker, maar nooit helemaal zeker of hetgeen wat jij adviseert, goed is.  
Dat is best ingewikkeld en daarom kan dit alleen als je het in heel goed overleg met elkaar doet. 
 
Carmen: 
En het kan dus alleen als je deze patiënten vaak ziet? Dus dat je ervaring hebt met deze groep patiënten 
want als je af en toe eens zo'n patiënt hebt, dan weet je helemaal niet waar de zwaartepunten in die 
behandeling of het volgen van zo'n patiënt ligt. Je moet dit echt...je moet dit echt voelen. 
 
Gerlof:  
Héél vaak doen, heel veel ervaring opbouwen. En dat zeg je heel goed, het is ook een gevoel. Want je weet  
uit je ervaring hoe een ziekte zich gedraagt. Soms merk je dat je iets ziet gebeuren en in dat perspectief zou 
dat iets kunnen betekenen. En dan kan je er bij en patiënt ook verder onderzoek naar doen. Dat kan alleen 
als je het heel vaak doet, als je veel mensen ziet en veel mensen spreekt.  
Ik heb zelf 180 mensen met een MEN1-syndroom onder controle, dus dat betekent dat het eigenlijk mijn 
dagelijks werk is. Als je dat vergelijkt met iemand die maar 5 patiënten met MEN1 heeft, dan kan je je 
voorstellen dat je ervaring heel anders is. Al heb je voldoende kennis theoretisch, toch is dat anders.  
 
Goede zorg kun je alleen leveren als je dat ook doet op basis van veel ervaring, ondersteunt door goed 
onderzoek. Dat is de reden dat wij die landelijke MEN1-database hebben opgezet, waarbij alle academische 
ziekenhuizen, alle gegevens van patiënten in Nederland hebben aangeleverd. Meer dan 90% van de MEN1-
patienten zit in die database. Waarbij we al meer dan 20 jaar die mensen hebben gevolgd. Daardoor 
hebben we heel veel geleerd over hoe die ziekte zich ontwikkelt.  
 
En nu is het heel mooi dat in MD Anderson, in Texas, Amerika, dezelfde database ook opgebouwd wordt 
door een onderzoeker vanuit onze groep in het UMC Utrecht, dat is Carla Pieterman en daar zijn we heel 
trots op dat we daarvoor gevraagd zijn. Zij is daar nu drie jaar naar toe om daar hetzelfde onderzoek en 
dezelfde database op te zetten. Het MD Anderson heeft gezegd: ‘zoals jullie dat gedaan hebben, dat willen 
wij ook graag, maar dat gaan we niet zelf opnieuw verzinnen. Jullie hebben dat al zo goed bedacht en 
gedaan, dat willen we graag van jullie kopiëren en dan kunnen we ook samen werken naar de volgende 
stap'. Want die volgende stap moeten we gaan zetten.  
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En dat is het derde punt wat we gaan doen, we willen meer kunnen voorspellen, niet alleen wat er met de 
groep gebeurt maar ook wat er met de individuele patiënt kan gebeuren tijdens zijn/haar ziekte. Dus wat 
kenmerkt nou die individuele patiënt, of de tumoren van de individuele patiënt, waardoor we kunnen 
afwachten maar we zeker weten dat er ondertussen niet iets gevaarlijks gebeurt, dat er geen uitzaaiingen 
ontstaan of dat we moeten ingrijpen misschien  al bij 1 cm of 5 mm van de tumor.  
Dat is waar we nu onderzoek naar doen, zodat we het individueler kunnen bekijken om nog meer op maat 
gesneden behandelingen te geven.  
 
Carmen: 
Maar goed, daar hebben de patiënten, die zelf in het onderzoek zitten, op dit moment zelf niet zoveel aan. 
Dat is eigenlijk iets wat je voor de toekomst wilt bekijken (en randomiseren).  
 
Gerlof: 
En randomiseren doe je echt in studies waarbij je bijvoorbeeld een medicament gaat testen, waarbij je een 
groep een nepmiddel geeft en de andere groep de werkzame stof geeft. Je hebt grote groepen patiënten 
nodig, die je dan vervolgens dan met elkaar kan vergelijken.  
 
Minuut 12:14 Carmen: 
Wat natuurlijk heel mooi is dat jullie die samenwerking hebben met het Antoni van Leeuwenhoek, dus dat 
er van twee kanten heel veel expertise komt. Jij hebt natuurlijk enorm dat erfelijk syndroom die kennis 
daarover maar zo heeft ieder zijn eigen ding qua specialisatie. Hoe zit het met de samenwerking rond 
alvleeskliertumoren? Want je noemde het net al, veel functionele NET-tumoren zitten in de alvleesklier en 
ook niet-functionele tumoren. Functioneel is 40% van de NET, niet-functioneel is 60% van de NET. 
(zie de folder over functioneel = hormonaal actieve tumoren)  
Hoe gaat die samenwerking tussen jullie twee ziekenhuizen?  
 
Gerlof: 
Het is precies zoals je het zegt, het merendeel van de tumoren in de alvleesklier is niet-functioneel, dus dat 
betekent dat er geen hormonen worden gemaakt. De patiënten met neuro-endocriene tumoren in de 
alvleesklier worden behandeld in het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) en behandeld in het UMC Utrecht. Ze 
krijgen de beste behandeling, waarbij we gebruik maken van elkaar specifieke expertise.  
Dat betekent dat als er een uitzonderlijke functionele tumor van de alvleesklier is, en waar veel endocriene 
kennis voor nodig is van een endocrinoloog, dan komt zo'n patiënt een keer naar ons om te kijken of wij 
aanvullend onderzoek kunnen doen om betere behandelmogelijkheden daarvoor in te zetten.  
Als mensen bijvoorbeeld een NET met uitgezaaide ziekte hebben en behandeld moeten worden met 
oncologische medicatie, zoals: chemotherapie of targeted therapie (everolimus of sunitinib), dan wordt dat 
vooral in het Antoni van Leeuwenhoek gedaan. Omdat daar weer meer ervaring is met het behandelen van 
patiënten met alvleesklier-NET met uitgezaaide ziekte.  
 
Dit betekent dat binnen ons gezamenlijk kenniscentrum, mensen met alvleesklier-NET op beide locaties 
behandeld kunnen worden en een uitstekende behandeling krijgen, juist doordat er specifieke expertise is 
en we altijd gebruik maken van elkaars kennis -door te overleggen in het wekelijks Multidisciplinair 
teamoverleg (MDO)-  en als het nodig is door over en weer, de patiënt te verwijzen.  
 
Minuut 14:36 Carmen: 
Want het gezamenlijke MDO, teamoverleg, is met het Antoni van Leeuwenhoek. Jullie zijn samen één 
kenniscentrum dus al die patiënten met NET, of het nou functioneel of niet-functioneel is, passeren in zo'n 
overleg. 
 
Gerlof: 
Ja. Het bijzondere daarvan is, en dat is iedere week werkelijk heel bijzonder om mee te maken, is dat het 
hele team van het AVL in het AVL klaar zit en het team van het UMC in Utrecht zit en we via een  
videoverbinding met elkaar overleggen. Alsof we bij elkaar in één kamer zitten en dan passeren alle 
patiënten -waarvoor dat nodig is- de revu en wordt er expliciet besproken wat het beleid is en of het 
noodzakelijk is om de patiënt naar de andere locatie te verwijzen. Over het algemeen is dat niet nodig 
vanwege het feit dat er kennis en expertise is waarvan je gebruik kan maken in allebei de ziekenhuizen. 
 

https://www.net-kanker.nl/pdf/brochure/Folder_functionele_NET_kanker.pdf
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Minuut 15:24 Carmen: 
Dus met alvleesklier-NET kunnen patiënten zowel naar Antoni van Leeuwenhoek als bij jullie.  
Als je nu kijkt naar wat jou rol specifiek is, want je bent ook opleider van artsen en je bent ook studies 
(wetenschappelijk onderzoek) aan het opzetten?  
 
15:45 Gerlof: 
Ja, we zijn druk bezig met het uitbreiden van het onderzoek naar het individualiseren van de therapie voor 
mensen met neuro-endocriene tumoren. Niet alleen op het gebied van MEN1 maar ook op het gebied van 
neuro-endocriene tumoren buiten de MEN1, want dat is het merendeel van de mensen.  
We doen een groot onderzoek samen met Yale, een universiteit in Amerika, samen met het Antoni van 
Leeuwenhoek, heel nauw met het Antonie van Leeuwenhoek zelfs.  
Waarbij we opzoek gaan naar het erfelijk materiaal van de tumoren in het bloed. Daar hebben we over 
gepubliceerd, we bevestigen dat dat kan, maar waar we nu naar kijken is of we dan ook kunnen voorspellen 
naar aanleiding van dat erfelijk materiaal in het bloed, hoe het beloop zal zijn van de ziekte van de 
patiënten van wie we dat bloed hebben. Dat onderzoek zijn we nu verder aan het uitvoeren en we hopen in 
de loop van het jaar daar meer resultaat over te kunnen presenteren, dus ik nodig je nu alvast uit om in het 
laatste deel van dit jaar terug te komen om daar het laatste nieuws over te horen. En dat is het mooie van 
op twee locaties (in twee centra) samen te werken, dat je die kennis bundelt, dat je je patiëntengroepen 
ook kan bundelen en op die manier steeds verder komt.  
Wat je dus ook merkt, dat zie je aan de interesse van MD Anderson en Yale voor ons kenniscentrum, dat 
doordat je als Nederlands kenniscentrum samen zo groot bent, ben je ook heel interessant voor 
buitenlandse partijen om mee samen te werken en dus ook vanuit Amerika. Juist omdat het AVL en het 
UMC Utrecht op NET en NEC die samenwerking hebben. 
 
Carmen: 
Ja, en jullie hebben daarmee ook, met elkaar, een hele grote groep patiënten (met NET & NEC) in 
Nederland. Daardoor kun je ook gemakkelijker die expertise verder ontwikkelen en ben je een interessante 
partij voor de industrie als die een trial, wetenschappelijk onderzoek,  willen opzetten.  
 
Even terug naar hele praktische dingen: patiënten die, met name beginnende patiënten, raken nog wel eens 
in de war van: 'ja maar waarom krijgt hij of zij nou dit en ik heb ook een NET en waarom krijg ik nou dat?' 
Misschien kun je iets zeggen over richtlijnen en over eerste/tweede en derdelijns behandelingen? 
 
Gerlof: 
Voor de behandeling van mensen met neuro-endocriene tumoren maken we gebruik van richtlijnen. Dat is 
in Europa -en eigenlijk wereldwijd- dan met name de ENETS richtlijnen: dit zijn behandelprotocollen die 
door de Europese Neuro-Endocriene Tumor Society (vereniging) ENETS zijn vastgesteld. Die kenniscentra 
gebruiken ook het certificaat 'ENETS centers of excellence.  
Die richtlijnen worden regelmatig geüpdate en vernieuwd op basis van wetenschappelijke literatuur naar 
aanleiding van onderzoek. Nu is het wel zo dat omdat die neuro-endocriene tumoren zo zeldzaam zijn dat 
de bewijsvoering, dus de literatuur die beschikbaar is om richtlijnen op te baseren, vaak wat mager is.  
Dus er zit ook wel ‘expert opinion’ in, dus de visie en de mening van experts hoe zij denken hoe je het beste 
de behandeling kan geven. Maar daarom is het doen van onderzoek en het verzamelen van gegevens zo 
belangrijk om die wetenschap steeds verder te brengen.  
 
In die richtlijnen worden adviezen gegeven hoe je het beste bepaalde patiënten kunt behandelen.  En... 
zoals we net al bespraken: geen patiënt is hetzelfde. Voor iedere patiënt ga je kijken welke behandeling het 
beste past bij deze individuele patiënt, op een bepaald moment.  
Dat betekent dat als er twee patiënten zijn met een NET of NEC van de alvleesklier die uitgezaaid is naar de 
lever, de ene patiënt met het ene behandeladvies de deur uitgaat en een uur later een andere patiënt, 
maar die twee adviezen zouden best wel eens verschillend kunnen zijn. Dat is helemaal afhankelijk van de 
individuele situatie. Zijn er uitzaaiingen? Waar zijn de uitzaaiingen? Wat is de leeftijd? Wat voor type tumor 
is het? Wat zijn de mogelijkheden? Wat zijn de uitslagen van de scans? Komt deze patiënt in aanmerking 
voor een bepaalde therapie? .... Dus dat betekent dat er altijd een individueel behandelplan is.  
 
Het is wel zo dat de richtlijnen adviezen geven over met welke behandeling je het beste zou kunnen 
starten. Dat is bij NET vaak starten met een somatostatine analoog. Dat is octreotide en lanreotide, die 
injecties.. Die meestal één keer per maand gegeven wordt, dat noem je dan de 1e lijnbehandeling.  

https://www.net-kanker.nl/somatostatine_octreotide_lanreotide.html
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Een 1e lijnbehandeling is het advies over een eerste behandeling die je de patiënt geeft en die het meest 
logisch is naar aanleiding van de richtlijnen. Als die behandeling niet (meer) werkt of niet geschikt is voor 
die specifieke patiënt, dan kijk je naar een volgende lijn van behandeling, die je in tweede instantie geeft. 
Dat noem je dan de 2e lijnbehandeling.  
Als die behandeling niet (meer) effectief is dan ga je naar de volgende stap in de behandeling. Dat is de 
volgende lijn in de behandeling (de derde lijn).  
 
En zo kan je soms komen tot 6e lijnbehandeling  omdat we voor de individuele patiënt verschillende 
stappen kunnen zetten en de volgorde van de lijnen weer afhankelijk is van de individuele situatie van de 
patiënt. Bij de ene patiënt met NET wordt er bijvoorbeeld gekozen voor everolimus, dat is de targeted 
therapie een medicijn dat je voorschrijft om de tumor kleiner te laten worden, of in ieder geval niet verder 
te laten groeien. En soms kies je ervoor om als tweede behandeling PRRT te geven, inwendige bestraling. 
En soms kies je ervoor, als de tumoren vooral in de lever zitten, om eerst radio-embolisatie te geven of 
chirurgie. En zo ga je bij ieder individuele patiënt te werk... en daarom is het ook zo belangrijk, dat al die 
therapiekeuzes besproken worden in zo’n MDO (multidisciplinair overleg), waar alle deskundigen aan tafel 
zitten. En wij doen dat gezamenlijk met het AvL, waardoor we altijd de optimale kennis beschikbaar 
hebben.  
 
Carmen: 
Wat wij zien is dat mensen bijvoorbeeld denken als de tumor maar zo snel mogelijk weg is (we hadden het 
er net ook over met professor Menno Vriens). En wat we daardoor ook zien nu, dat vind ik zelf heel 
opmerkelijk, dat sommige mensen die injecties uit de 1e lijn bij NET met somatostatine 
(octreotide/lanreotide) niet meer als een belangrijke behandeling zien. Mensen denken dat 
chemotherapie veel belangrijker/effectiever is of inwendige bestraling of immunotherapie. Ik kan het 
moeilijk uitleggen maar snap je wat ik bedoel? Ik zeg dan dat het een hele belangrijke behandeling is. Kun 
je daar iets over zeggen? 
 
Gerlof: 
Nou, ik ben het helemaal met je eens. Dat komt ook wel omdat (gelukkig) die medicijnen relatief vaak 
weinig bijwerkingen hebben. Als je het goed navraagt, blijken er overigens meer bijwerkingen te zijn dan je 
denkt. Mensen kunnen er darmklachten van krijgen, verandering van ontlastingspatroon, ze kunnen er bij 
afvallen, vitaminegebrek krijgen door die lanreotide en octreotide vanwege het feit dat het minder 
eten/voedingsstoffen worden opgenomen doordat die alvleesklier minder goed functioneert. En soms  
krijgen mensen na langer gebruik toch een vorm van suikerziekte want die alvleesklier gaat minder goed 
functioneren. Dus het is niet zo’n onschuldig behandeling als het soms lijkt, maar het is een behandeling die 
echt effectief is, dat is ook uit grote studies gebleken.  
Somatostatine injecties zijn echt de 1e lijnbehandeling en als het lukt om iemand met octreotide of 
lanreotide stabiel te houden, want dat is het doel van de behandeling, dan kan dat soms jaren lang de enige 
behandeling zijn (ik zeg bewust behandeling, want het is echt een behandeling om die tumor in het gareel, 
stabiel, te houden) en soms zelfs de enige behandeling waar iemand voor in aanmerking komt omdat het 
zo effectief werkt.  
 
Carmen: 
En daarnaast... voor mensen met een functionele tumor: het heeft twee functies, enerzijds stopt het de 
groeit en anderzijds is het voor mensen met een functionele NET een behandeling om de bijwerkingen van 
de hormoonproductie te reguleren.  
 
Gerlof: 
Precies, dat doet het heel goed. Vooral als zo'n tumor receptoren/vangarmpjes heeft voor die octreotide of 
lanreotide. Dat kunnen we ook zien op de scans. Maar functionele tumoren, dus de tumoren die teveel 
hormonen maken, reageren vaak heel goed op die octreotide en lanreotide en ook langdurig. Vooral als  
endocrinoloog is dat een belangrijk middel in het assortiment.  
 
Carmen: 
En deze middelen kunnen dus ook naast o.a. Everolimus worden gebruikt omdat het helpt om die 
functionele tumor een beetje in bedwang te houden, en al die bijverschijnselen te dimmen. Terwijl die 
everolimus zich met name richt op het remmen van de groei of het kleiner maken van die tumor.  
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Gerlof:  
Een tumor die reageert op Everolimus wil nog niet zeggen dat die geen hormonen meer aanmaakt terwijl je 
dat niet wil. Dus die hormonen moeten ook geremd worden. Die combinatietherapieën (bv. Everolimus en 
somatostatine injecties) komen relatief vaak voor. En dat is natuurlijk ook met PRRT het geval.  
Want je geeft ook alleen PRRT met lutetium op het moment dat die tumor gevoelig is voor somatostatine. 
Dat betekent dat die receptoren (aangrijpingspunten op de tumor) waar die lanreotide en octreotide op 
werken aanwezig zijn, want zo werkt het ook bij PRRT.  
 
Carmen: 
Kortom: er zijn allerlei combinaties mogelijk, er zijn allerlei stadia waarin jullie een bepaalde behandellijn 
kiezen. Ik zie vaak dat patiënten zich gaan vergelijken met een ander. Ik zou zeggen dat is soms bijna 
dodelijk...  
 
Gerlof: 
Als ik één advies mag geven: vergelijk jezelf niet met iemand anders, want iedereen, vooral bij neuro-
endocriene tumoren, heeft een eigen ziektebeeld wat zich vaak anders ontwikkelt dan bij een ander.  
Dus ik zou zeggen, het is goed om je ervaringen te delen en van elkaar te leren, dat is belangrijk, maar 
vergelijk jouw ziekte en w ziektebeloop nooit met dat van iemand anders. Dat is eigenlijk onvergelijkbaar.  
 
Minuut 27.45 Carmen: 
Je hebt die behandellijnen, je hebt medicamenten, je hebt bestraling... en stel dat niets werkt meer wat jij 
als arts aan behandelingen op de plank hebt liggen voor een bepaalde patiënt, terwijl de patient nog in 
redelijk tot goede conditie is. Dan gaan jullie toch nog kijken wat mogelijk zou zijn en wat soms niet direct 
bestemd is voor neuro-endocriene tumoren, de zogenoemde-off label en compassionate use-medicijnen. 
Dit is pas in een later stadium, het is geen start van een behandeling. Misschien kun je dat uitleggen. 
  
Gerlof: 
Op het moment dat er geen lijn van behandeling meer beschikbaar is en je hebt eigenlijk alles geprobeerd 
waarvoor een patiënt in aanmerking komt maar het blijkt niet (meer) te werken, dan heb je eigenlijk geen 
medicijnen -die bewezen werkzaam zijn voor NET of NEC- meer over.  
Wat je dan doet is kijken naar welke medicijnen voor andere indicaties geregistreerd zijn (bijvoorbeeld voor 
borstkanker). Dan zoek je welke medicatie mogelijk hiervoor in aanmerking kunnen komen? Welk medicijn 
zou ik toch aan mijn patiënt kunnen geven?  Dat is best ingewikkeld want als dokter schrijf je in principe 
niet off label voor, dat mag ook helemaal niet.  
 
Dát moment, het moment dat je toch echt reden hebt om aan te nemen dat dát medicijn bij jou individuele 
patiënt, in de individuele situatie, wél zou kunnen werken, mag je pas doen op het moment dat je patiënt 
uitgebreid voorgelicht hebt over het feit dat het off label is en dus de effecten bij NET of NEC nog niet 
bewezen zijn d.m.v. wetenschappelijk onderzoek. Je probeert en je moet goed uitleggen: wat de 
bijwerkingen zijn, waarom je verwacht dat het effectief zou kunnen zijn en wat er ook zou kunnen 
gebeuren als het niet goed afloopt (dan heb ik het nog niet eens alleen over bijwerkingen maar ook over 
andere risico's van die medicatie).  
Als je dan alles bij elkaar opgeteld toch besluit, in goed overleg met de patiënt, dat het een goede optie is, 
dan mag je als dokter, na informed consent (patiënt moet er dan voor tekenen) besluiten om buiten het 
officiële label om een medicament voor te schrijven voor die individuele patiënt.  
Het gaat dan echt over individuele patiënten, dat is echt off label use.  
 
Ik maak het zo zwaar omdat het niet laagdrempelig mag gebeuren maar omdat het ook niet verstandig is 
om dat laagdrempelig te doen. Want als je echt reden hebt om aan te nemen dat een middel werkt, voor 
NET of NEC, dan is het verstandiger om daar een onderzoek naar te doen of het écht werkt.... en dan kun je 
beter een studie opzetten om dat te gaan doen. Zodat je het op een goede, verantwoorde manier kan 
uitzoeken en dat is alleen in studieverband te doen.  
Dat is natuurlijk waar je ook eerst naar kijkt, op het moment dat je geen regulieren behandeling meer over 
hebt voor een patiënt. Dan is eigenlijk de eerste stap: welke studies zijn er? Aan welke studie zou deze 
patiënt mee kunnen doen?  
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Nogmaals, medicijnen die je off label geeft doe je eigenlijk in een laatste stadium. Het is een van de laatste 
mogelijkheden toch nog iets te geven, dus dat komt heel erg weinig voor. En het kan alleen als je heel goed 
ingelicht bent als patiënt en daar toestemming voor geeft.  
 
Dan hebben we ook nog de compassionate use. Als er een middel is waar een bedrijf onderzoek naar doet 
of er loopt al een trial en je weet dat het geregistreerd zal worden of het zit in het registratieproces om 
erkend te worden, dan kun je gebruik maken van de compassionate use regeling. 
Die officiële registratie in de EU van een medicijn voor een bepaalde behandeling kost allemaal heel veel 
tijd. En voordat daar in de EU & NL toestemming voor is dat het middel werkt (maar ook betaald wordt) bij 
een nieuwe indicatie, kan het soms zo zijn dat je voor een bepaalde patiëntencategorie  dat middel kan 
voorschrijven vóórdat het officieel geregistreerd is. Dat noem je compassionate use maar dan moet dat 
bedrijf die compassionate use aanvragen. Dat mag niet zomaar.  
Als er een studie loopt die nog niet definitief gepubliceerd is of een registratie die nog niet rond is kan dat 
middel nog niet gegeven worden. Behalve in compassionate use en dan moet dat middel ook in die regeling 
beschikbaar zijn voor de hele groep en niet alleen voor de individuele patiënt, want dan heb je het over 
off label.  
Dus het zijn beide mogelijkheden om een beetje voor de muziek uit te lopen en toch nog te kijken welke 
opties er zijn als je eigenlijk geen opties meer hebt in de reguliere lijnen van behandeling van bijvoorbeeld 
NET of NEC.   
 
Carmen: 
Waarom ik het ook zeg is omdat er zijn artsen die zich in het land profileren als van: 'Ja, als je bij mij komt 
dan heb ik nog een speciaal pilletje en dat kan ik voorschrijven'. Maar dat is allemaal óf compassionate use 
óf off label. Dat kan in principe in elk kenniscentrum. Dat kan jij, maar dat kunnen ze in Rotterdam of het 
AVL ook. Maar patiënten denken dan: ‘maar dan moet ik echt naar ziekenhuis A of B', terwijl dat natuurlijk 
onzin is, jij kan precies hetzelfde als wat er in een ander centrum gebeurd. 
 
Minuut 33.09 Gerlof: 
Het kan best zijn dat ergens anders dat niet kan, maar dan zou ik me als ik patiënt heel goed voor laten 
lichten waarom dat daar wel kan en wat de voordelen zijn en wat de nadelen vooral ook zouden kunnen 
zijn. Ik zou dan wel heel goed willen weten wat er dan aan de hand is dat het alleen in dat kenniscentrum 
zou kunnen. 
 
Carmen: 
Dan hebben we het meestal ook over het buitenland.  
 
Gerlof: 
Vaak ja, en ik zou áls je daar dan heen wil, dat altijd in overleg doen met je behandelaar in Nederland.  
 
Carmen: 
Want als er complicaties van een behandeling zijn in het buitenland, dan zitten jullie er mee? 
 
Gerlof: 
Ook dat, maar goed dan kijken we ook weer hoe we daar mee om gaan. Belangrijker is het dat je goed 
gefundeerd een keuze kan maken en je goed voorgelicht bent voor je naar het buitenland gaat. Dus zorg 
dat je extra informatie inwint bij je eigen behandelaar Nederland. Zeker als die gewend is om mensen te 
behandelen met neuro-endocriene tumoren.  
 
Carmen: 
Zijn er nog andere manieren waarop je mensen kan behandelen die ziek zijn:  
hoe vaak sturen jullie iemand bijvoorbeeld naar het buitenland? Is dat nodig? Ik heb het idee dat we hier 
in Nederland alles hebben maar...? 
 
Gerlof: 34:36  
Als ik kijk naar de neuro-endocriene tumoren hebben we eigenlijk het hele arsenaal van behandelingen in 
Nederland beschikbaar. Niet in ieder centrum is elke behandeling beschikbaar, maar dan werken we in 
Nederland zo met elkaar samen dat je over en weer patiënten van andere centra behandelt.  

https://www.net-kanker.nl/ziekenhuizenadressen.html
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Dus zeker als je vanuit een expertise centrum komt, dan weet je in ieder geval wel wat er beschikbaar is en 
waar je dat kan halen.  
Soms komt het wel voor dat mensen een advies vragen in het buitenland en dat is prima maar die komen 
dan wel weer terug want dan blijkt dat dat toch niet echt van aanvullende waarde is op wat wij hier kunnen 
in NL. Het is natuurlijk wel zo dat wij in Nederland nogal streng in de leer zijn, dus niet heel makkelijk off 
label voorschrijven of roepen dat een bepaalde behandeling werkzaam is terwijl we dat niet zeker weten. 
Dat kan voor sommigen soms de reden zijn om een behandeling in het buitenland te gaan doen. Maar 
nogmaals: als je dat doet zou ik dat altijd in overleg doen met je behandelaar (en met je verzekeraar, want 
het wordt meestal niet betaald).   
 
Gerlof: 
Voor zeldzame ziekte werken we samen binnen de ERN, European Reference Network, dat is een netwerk 
van expertise centra door heel Europa, waarbij er gekeken wordt naar hoe de zorg vanuit het perspectief 
van de patiënt beter wordt en beschikbaar komt. De juiste zorg op de juiste plaats geleverd wordt; bij 
welke ziekte moet behandeling in een expertise centrum en wanneer kan het bij het ziekenhuis dichtbij 
huis. 
Ik ben zelf nationaal coördinator van de ERN, de zogenaamde Endo-ERN, en dat gaat over de zeldzame 
endocriene ziekte. Ik heb daar geleerd dat het heel belangrijk is om goed na te denken over hoe de zorg het 
beste geleverd kan worden in Nederland, want daar ga ik over, en om daar advies over te geven en te 
kijken hoe dat het beste kan. Zo kijken we ook dat er goed samengewerkt wordt maar vooral: dat er 
transparantie is over wat waar behandeld kan worden. Hoeveel patiënten zijn er onder behandeling in een 
bepaald centrum? Welke behandeling wordt er gegeven? Hoe vaak wordt er geopereerd? Hoeveel 
complicaties zijn er?  
 
Minuut 36.10 
Daar zijn we nu stappen voor aan het zetten, dat ziekenhuizen daar veel transparanter over worden en  
welke voorwaardes er zijn voor die behandeling. Wordt er wel gewerkt in een multi-disciplinair team. Al die 
vragen, die je eigenlijk als patiënt moet weten van het ziekenhuis waar jij onder behandeling bent, die 
willen we transparant maken en in goed overleg met elkaar ook publiek beschikbaar maken.  
Wat mijn ervaring als nationaal coördinator van de endo-ERN ook leert is dat we over het algemeen in 
Nederland wel de behandelingen beschikbaar hebben en dat juist mensen vanuit het buitenland naar 
Nederland komen in plaats van andersom. Ik denk dat we ons gelukkig mogen prijzen dat we in Nederland 
kunnen werken en dat we ook van elkaar weten wat we doen. En op die manier de beste behandeling, voor 
zover we nu weten, kunnen geven. Maar goed, research blijft nodig, dat hoort ook bij mijn functie. 
 
Carmen: 
We zijn nog iets anders vergeten: je bent ook directeur van het Parelsnoer Instituut. Dat had je nog niet 
verteld terwijl wij daar natuurlijk ook mee bezig zijn met neuro-endocriene tumoren om daar ontwikkeling 
in aan te brengen.  
 
Gerlof: 
Dat klopt. Nou al een tipje van de sluier, want m.b.t. NET gaan we dan wel erg voor de muziek uit maar Ik 
ben inderdaad wetenschappelijk directeur van het Parelsnoer Instituut, het instituut van de NFU,  
de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra.  
Dat instituut maakt samenwerking mogelijk op het gebied van klinische data verzameling (het gaat over 
patiëntengegevens in databases) en de biobank-materialen. Dus dat betekent bloed en weefsel dat bij de 
operatie verwijderd wordt en beschikbaar komt voor de biobank. Daardoor kunnen we met elkaar als 
expertisecentra samenwerken om wetenschappelijk onderzoek te doen.  
Momenteel is het AvL samen met het UMCU bezig met het ontwikkelen van een parel op het gebied van 
neuro-endocriene tumoren. Daarbij proberen we ook voor elkaar te krijgen dat in Nederland zo'n 
samenwerkingsverband op de rails komt op het gebied van neuro-endocriene tumoren. Waardoor we als 
Nederlandse centra weer vooruit kunnen lopen in Europa en de basis kunnen worden van heel veel nieuw 
onderzoek.  
 
 
Carmen: 
Geweldig. Hebben we nu alles gehad, denk je? Zijn er nog meer dingen die we moeten benoemen? 
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Gerlof: 
Nou ik denk dat als jou betreft de vragen beantwoord zijn.... 
 
Carmen: 
Nou er zijn heel veel vragen natuurlijk maar ik denk dat dit dan inderdaad de meest belangrijke uitleg was.. 
En dat patiënten zich ook niet gaan vergelijken met elkaar, dat we dat nog even benadrukken... 
 
Gerlof: 
Precies, alles is voor de individuele patiënt met een individueel behandelplan, wat écht van de een op de 
andere patiënt enorm kan verschillen. 
 
Carmen: 
Die zebra heeft zoveel verschillende strepen en er is geen zebra gelijk en dat geldt ook voor NET en NEC-
patiënten. Nou, ontzettend bedankt Gerlof. We zien elkaar binnenkort weer. Het was een ontzettend leuk 
gesprek, dank! 
 
 
Vragen die verder nog gesteld waren voor de podcast maar die door Margot Tesselaar, als oncoloog, zijn 
behandeld. Margot werkt bij het Antoni van Leeuwenhoek, de samenwerkingspartner van het UMC 
Utrecht voor NET en NEC. De vragen zijn via de telefoon beantwoord en samengevat hier door Carmen. 
 
Vraag: 
In hoeverre kan CapTem (combinatie Capecitabine plus Temozolomide) ingezet worden bij alvleesklier-NET 
graad 2? 
 
Antwoord: 
In Nederland wordt CapTem officieel gegeven in de 2e lijn of hoger (derde, vierde lijn etc.).  
Als 1e lijn wordt somatostatine ingezet, maar als dat niet (meer) helpt kan CapTem worden ingezet.  
Daar is ook officieel onderzoek naar gedaan  
Soms wordt CapTem dus in de 1e lijn ingezet bij NET graad 2, namelijk als gebleken is dat de tumor niet 
gevoelig is voor injecties met somatostatine (octreotide of lanreotide). Dus de somatostatine grijpt dan niet 
aan op de receptoren van de tumor. 
Dan wordt CapTem niet vergoed aan het ziekenhuis, maar het wordt dan wel gegeven bij alvleesklier-NET 
graad 2. 
Voor darm-NET is er geen officiële registratie voor CapTem. 
 
 
Vraag: 
Wat is het verschil tussen Everolimus (affinitor) en Sunitinib? En waarom het ene of het andere middel? 
 
Antwoord: 

• Voor Sunitinib is er alleen een officiële registratie voor alvleesklier-NET, niet voor de andere NET. 

• Voor Everolimus is er een registratie voor alvleesklier-NET, long-NET en darm-NET. Dus dat kan in meer 
situaties worden voorgeschreven. 

• Bij NEC loopt er een studie naar Everolimus in combinatie met cisplatine (zie in de link de voorwaarden 
voor de studie) 

Op een tumor zitten allerlei antennes (aangrijpingspunten). Dan zie je bij Sunitinib dat het middel aangrijpt 
op de antenne OP de cel, terwijl Everolimus aangrijpt op de antennes IN de cel. Maar beide middelen 
blokkeren de groei van de tumor. 
De keuze om bijvoorbeeld bij alvleesklier-NET te kiezen voor het een of het andere middel is gebaseerd op 
de mogelijke bijwerkingen die een patiënt kan krijgen van een middel. Maar ook op de kunde en de 
ervaring van een arts met deze medicijnen.   
 
 
 
 
 

https://www.net-kanker.nl/Trial_voor_NEC.html
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Vraag: 
Zijn er gevallen bekend waarbij mensen resistent zijn geworden voor Everolimus? 
 
Antwoord: 
We spreken niet van resistentie maar van werkzaamheid bij de behandeling van NET. Dus het kan dat de 
Everolimus bij een bepaalde patiënt niet (meer) werkzaam is voor de behandeling van een NET. Dat blijkt 
wanneer de tumor weer actief is geworden en gaan groeien, dat kun je zien op een scan.  
Dan wordt er opnieuw gekeken welke behandeling er moet worden ingezet. 
 
 
Vraag: 
Wat verklaart dat de bijwerkingen van de Everolimus, die ik gebruik, zich pas na ruim twee jaar gebruik van 
Everolimus openbaarden. Het gaat o.a. om heftige huiduitslag. 
 
Antwoord: 
De meeste bijwerkingen treden al vrij snel op als je er al last van krijgt. Waarom de bijwerkingen in een   
individuele situatie pas na twee jaar voor het eerst optreden is niet bekend en ook niet verklaarbaar omdat 
wij bij het beantwoorden van vragen alleen algemene antwoorden kunnen geven zonder kennis van het 
medisch dossier van een patiënt.  
Maar het kan zeker voorkomen dat deze bijwerkingen pas na een tijd optreden. 
 
 
 

Kijk verder op de website www.net-kanker.nl voor meer informatie, zoals films, folders, 
ervaringsverhalen en podcasts over de onderwerpen die hierboven besproken zijn.  

http://www.net-kanker.nl/

