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Veel medisch specialisten zetten zich naast hun intensieve werkweek ergens met hart en ziel voor in. 
Op deze plek vertellen ze over hun drijfveren. Dankzij de campagne Support Casper doet oncologisch 
chirurg Casper van Eijck met zijn team onderzoek naar een behandelmethode die het leven van 
patiënten met alvleesklierkanker kan verbeteren en verlengen.  

Casper van Eijck zet zich in voor nieuwe behandelmethode tegen alvleesklierkanker 

‘Ik verlies al mijn patiënten’ 

Vier jaar na de start van Support 
Casper kan de naamgever van de 
campagne bijna alle grote kranten, 
radiostations en televisiezenders 
afvinken. Overal doet chirurg 
Casper van Eijck zijn verhaal over 
de verwoestende ziekte waarin 
hij zich heeft gespecialiseerd: 
alvleesklierkanker. Om het belang 
van onderzoek naar nieuwe 
behandelingen te onderstrepen, 
heeft hij de cijfers paraat: ‘Jaarlijks 
krijgen drieduizend mensen in 
Nederland deze diagnose. De 
meesten van hen overlijden binnen 
een halfjaar, omdat chemotherapie 
en bestraling vaak niet werken. 

Naam project
baanbrekend onderzoek naar 

alvleesklierkanker 

Inzet
onderzoek doen,  

onderzoek coördineren,  
stichting vertegenwoordigen 

Meer informatie
www.supportcasper.nl
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Casper van Eijjck:

‘De afgelopen twintig 
jaar is er heel weinig 
vooruitgang geboekt 
als het gaat om 
behandeling van 
pancreascarcinoom. 
Hoog tijd dus om 
het op een wezenlijk 
andere manier aan  
te pakken’

Dagelijks sterven acht tot tien mensen 
aan alvleesklierkanker.’

Hoopgevender boodschap
Van Eijck, sinds jaar en dag verbon-
den aan het Erasmus MC, moet 
wekelijks aan meerdere patiënten 
vertellen dat ze niet lang meer te 
leven hebben. In die gesprekken 
heeft hij zich bekwaamd, maar liever 
zou hij een andere, hoopgevender 
boodschap brengen. De chirurg 
heeft daarbij zijn hoop gevestigd op 
oncolytische viro-immunotherapie 
(OVIT), waar bij eigen gezonde cellen 
worden geactiveerd en ingezet tegen 
tumorcellen, met behulp van virussen. 

http://www.supportcasper.nl
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Van Eijck komt op deze therapie 
als een patiënt, een dierenarts 
met uitgezaaide alvleesklierkanker, 
zichzelf inspuit met een vogelgriep-
vaccin en, tegen alle prognoses 
in, een jaar na de diagnose in 
goede conditie Van Eijck de hand 
schudt. ‘Dat virus blijkt echt in staat 
tumorcellen te doden. Daarom 
wilden we daar verder onderzoek 
naar doen. Om geld binnen te 
halen, hebben we ons eerst gericht 
op reguliere financiers, zoals KWF 
Kankerbestrijding, maar die waren 
huiverig en afwachtend. Dan kun je 
je daarbij neerleggen, maar zo zit ik 
niet in elkaar.’

Nabestaanden van patiënten 
nemen in 2015 het initiatief om 
een stichting op te richten en 
een campagne op te tuigen, met 
Casper van Eijck als uithangbord. 
‘Was niet mijn idee hoor’, 
zegt hij. ‘Ik hoef niet zo nodig 
op de voorgrond. Maar een 
marketingbureau bedacht dat het 
goed zou zijn om niet te focussen 
op de ernstige ziekte, zoals andere 
goede doelen, maar op de dokter, 
op de wanhoop van de dokter 
die al zijn patiënten verliest. Want 
dat is de realiteit. Elke dag zie ik 
voor wie ik me inzet. Dat er zoveel 
mensen zijn die achter ons en onze 
ideeën staan, die acties op touw 
zetten om geld op te halen, van 
wielerwedstrijden tot zangavonden 
en dictees, is een enorme 
stimulans.’

Voetballerij 
Wat helpt om aandacht voor de 
stichting te generen, is dat Van 
Eijck enige bekendheid geniet 
als clubarts van Feyenoord. 
‘Dat is niet de reden dat ik dat 
doe’, benadrukt hij. ‘Ik ben al 
ruim 35 jaar clubarts, omdat ik 
het leuk vind en geïnteresseerd 
ben in de problematiek van het 
bewegingsapparaat. En ook omdat 
het goed is om af en toe iets 
anders te doen, als je dagelijks met 
ongeneeslijk zieke patiënten te 
maken hebt. Maar het is inderdaad 
zo dat ik gebruik maak van de 
mogelijkheden en de contacten 

die ik in de voetballerij heb om 
de stichting voor het voetlicht te 
brengen.’

Dat blijkt wel op de website van 
Support Casper. Onder andere 
bondscoach Ronald Koeman en 
oud-voetballer en tv-persoonlijkheid 
René van der Gijp, tevens een vriend 
van Van Eijck, bevelen het onderzoek 
aan. De maatschappe lijke steun is 
enorm. Hoe is dat in de medische 
wereld? ‘Ik krijg weleens te horen dat 
men eerder vanuit de oncologische 
hoek zo’n initiatief zou verwachten 
dan van een chirurg die geacht  
wordt te opereren. Toch zijn de 
mensen die ik spreek, enthousiast. 
Negatieve verhalen hoor ik vaak 
niet rechtstreeks, maar er zijn ook 
genoeg critici. Die vinden dat dit 
niet de manier is om geld binnen te 
halen. Of ze vinden het onderzoek 
niks, ze vinden het vergezocht.’  
Van Eijck haalt zijn schouders op.  
‘De afgelopen twintig jaar is er  
heel weinig vooruitgang geboekt 
als het gaat om behandeling van 
pancreas carcinoom. Hoog tijd dus 
om het op een wezenlijk andere 
manier aan te pakken.’

Papierwinkel 
De stichting is goed op streek: er  
is intussen bijna acht miljoen euro 
opgehaald. ‘Van dat geld hebben 
we een virusproductiefaciliteit in 
het Erasmus MC kunnen bouwen. 
Verder hebben we een onder-
zoekgroep van twaalf weten-
schappers die zich in verschillende 
academische centra bezighouden 
met onderzoek, en op dit moment 
zetten we al immuun- en cel therapie 
in bij bepaalde patiënten, 
bijvoorbeeld na bestraling. Binnen 
twee jaar verwachten we de eerste  
patiënten met immuno-viro-
therapie te kunnen behandelen.’ 
Van Eijck coördineert het onder-
zoek groten deels zelf. ‘Waar 
we vooral tegenaan lopen, is 
de extreme papierwinkel. Dat 
is weleens frustrerend, maar 
vanuit veiligheidsoogpunt ook 
begrijpelijk. Groot voordeel van zelf 
dit soort onderzoek doen, is dat 
de klinische toepassingen die we 
ontwikkelen, straks ook betaalbaar 
zijn. In tegenstelling tot de dure 
chemotherapie, waar de meeste 
patiënten bovendien niets aan 
hebben.’ 
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Naast zijn baan en werk voor de stichting werkt Casper van Eijck ook al 
35 jaar als clubarts van Feyenoord.


