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‘Kanker begint en eindigt bij mensen. Door alle 
wetenschappelijke abstractie kun je dat basale idee wel 
eens uit het oog verliezen. Artsen behandelen ziekten, 
maar ze behandelen ook mensen, en daardoor worden 
ze in hun professionele bestaan soms in twee richtingen 
tegelijk getrokken.’
(June Goodfield, Brits historicus en wetenschapper)
 
‘Wondermiddel’, ‘revolutionaire ontwikkelingen’ en 
‘doorbraak’. De superlatieven in de medische pers en 
later in de publiekspers laten weinig aan de verbeelding 
over. Met immunotherapie is de laatste jaren een 
belangrijke behandelmogelijkheid aan het oncologisch 
arsenaal toegevoegd. Dat biedt hoop aan vele huidige 
en vooral toekomstige patiënten.
 
Wie de resultaten kritisch bekijkt bij bijvoorbeeld 
longkanker, ziet ontegenzeggelijk een keerzijde. Zo 
profiteert bij het niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) 
ongeveer twintig procent van de patiënten van de 
therapie; overigens met een overtuigende extra overall 
survival. De overgrote meerderheid zal geen baat 
hebben bij de therapie en op dit moment is nog deels 
onduidelijk hoe vooraf goed geselecteerd kan worden 
wie profijt zal hebben.
 
Vooralsnog betekent de diagnose longkanker voor 
het grootste gedeelte van de patiënten dat het 
toekomstperspectief beperkt is. Aan hen zullen al die 
revolutionaire ontwikkelingen voorbij gaan. Als specialist 
in longkankerzorg heb ik daarom gemengde gevoelens 
over al te positieve berichtgeving in publieksmedia. 
Natuurlijk wacht ook ik op de zo gewenste vooruitgang, 
maar ik kan niet ontkennen dat mijn maag ineen krimpt 
als bij De Wereld Draait Door geroepen wordt dat 
longkanker misschien wel een chronische ziekte wordt. 
Ik vraag me af welk hoger doel daarmee gediend wordt, 
want de patiënt van nu zal niet of beperkt profiteren en 
de patiënt van de toekomst bestaat simpelweg nog niet.

Bij het starten met nieuwe middelen zal elke arts een 
zekere terughoudendheid ten aanzien van effectiviteit 
bespreken. Diezelfde terughoudendheid verdient een 
plaats in media-optredens. Juist dát is goede zorg.
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