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Amsterdam, 18 maart 2022 
 
U verbaast zich misschien over de muziek. Deze 
chorale van Johan Sebastian Bach - Schlafes bruder 
(BWV 56) - ligt inderdaad niet voor de hand. Ik 
hoop u even later gerust te stellen op dit punt.  
 
Mijnheer de Rector Magnificus,  
Waarde toehoorders,  
hier fysiek en daar digitaal aanwezig, 

Expositie 
 
Mary had een goed leven, ondanks dat haar moeder 
bij haar geboorte overleed, en ze op haar 25e 
weduwe werd. Ze hield van lezen en schrijven; 
schrijven van spannende verhalen. Op haar 42e 
ontwikkelde ze een tijdelijke verlamming, eerst 
van haar rechter arm, even later ook haar been. 
Dit kwam regelmatig terug. Haar dokter Bright 
stelde een "functionele verstoring van de zenuwen" 
vast. Om de druk te verlichten werd ze geopereerd, 
volgens de laatste inzichten: aan haar rug. Dit 
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bracht geen enkele verbetering, voortaan had ze 
ook pijn aan haar rug. Niet lang daarna verloor ze 
het vermogen om te doen wat ze het liefste deed: 
lezen en schrijven. Op haar 53e overleed ze na een 
periode van onhoudbare hoofdpijn, afasie en 
verlamming, elf jaar na de eerste 
ziekteverschijnselen. Op haar 19e - in 1817 - had 
Mary Shelley haar meesterwerk al voltooid: 
'Frankenstein, of de moderne Prometheus'. 
Waarschijnlijk heeft Mary Shelley epilepsie gehad 
ten gevolge van een hersentumor, mogelijk een 
lager gegradeerd glioom, dat ontaardde in een 
kwaadaardiger vorm, in een tijd waarin haar dokter 
eigenlijk niets in handen had om deze ziekte te 
herkennen, te behandelen of te begrijpen. 
 
Roderick heeft ook een goed leven. Hij heeft twee 
masters behaald en is succesvol, als ondernemer. 
Zijn meesterwerk moet nog komen. Op zijn 30e 
krijgt ook hij een tijdelijke verlamming. Dit 
wordt door zijn huisarts direct herkend als een 
epileptische aanval, die hem doorverwijst naar de 
neuroloog. De neuroloog schrijft medicatie voor 
tegen de epilepsie en maakt een hersenscan. De 
scan toont een hersentumor. De neuroradioloog 
herkent hierin een patroon: 'een T2/FLAIR 
mismatch' met waarschijnlijk een gunstig genetisch 
tumorprofiel. Na het multidisciplinair overleg 
informeert de neuroloog hem over de 
behandelmogelijkheden en verwijst door naar de 
neurochirurg. Roderick begrijpt goed dat een 
hersenoperatie waarschijnlijk de beste kansen 
biedt: drie procent kans op een ernstige blijvende 
hersenfunctiestoornis, terwijl hij hier 
waarschijnlijk jaren langer door leeft. Maar wel 
een wakkere operatie om de hersenfuncties te 
testen. Dat is rationeel eenvoudig, maar 
emotioneel ingewikkeld. Hij spreekt de 
verpleegkundige, de neuropsycholoog, de 
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neuroanesthesist en de neurochirurg om hem hierop 
voor te bereiden. Tijdens de operatie wordt 
duidelijk waar de aansturing van zijn arm zit en 
de tumor kan 'buiten de lijntjes' van de 
beeldvorming verwijderd worden. De eerste week 
staat hij nog met moeite op zijn benen en gooit 
zijn drinken om. Het revalidatieteam adviseert een 
oefenprogramma. De neuropatholoog stelt de 
diagnose: 'diffuus astrocytoom, IDH1 mutant, 
focaal voldoende mitosen voor anaplastisch 
astrocytoom graad III'. Dit betekent: bestraling 
en chemotherapie. De radiotherapeut geeft dertig 
bestralingen. Hij krijgt een kale plek. De 
oncoloog geeft chemotherapie tabletten gedurende 
een jaar, gelukkig zonder bijwerkingen. Hij komt 
tegenwoordig elk half jaar voor een scan en het 
gaat - naar eigen zeggen - goed, inmiddels vijf 
jaar na de eerste ziekteverschijnselen. Hier kom 
ik zo op terug. 
 
Mary en Roderick met een vergelijkbare hersentumor 
in onvergelijkbare tijden van zorg. Vandaag kunnen 
we een hersentumor goed herkennen, redelijk 
behandelen, en tot op zekere hoogte begrijpen. 

De overtreffende trap van kanker 
 
Maar, een hersentumor is in meerdere opzichten de 
overtreffende trap van kanker. 
 
De overtreffende trap van kanker, omdat in dit 
orgaan structuur en functie zo nauw verbonden zijn 
dat een tumor en de behandelingen hiervan direct 
gevolgen hebben voor het dagelijks leven. Dit 
orgaan betreft de hersenen. De term 'hersenen' 
verwijst eigenlijk alleen naar de structuur: de 
anatomie. Er zijn ook andere termen, die meer naar 
de functie verwijzen: de bovenkamer, de psyche, 
het brein - een term die me tijdens mijn stage 
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Neurologie direct werd afgeleerd, en voor vandaag: 
't denkraam. Dit is een neologisme geïntroduceerd 
door Marten Toonder in ‘49 uit de mond van Kwetal 
de Breinbaas over de mentale capaciteit van de 
heer Bommel. De anatomie van het raam betreft de 
sponningen en het glaswerk. Maar het gaat 
natuurlijk om de functie. We kunnen naar buiten 
kijken, en naar binnen. 't Denkraam laat zich 
openen, veelal op de wijze die het raam toelaat. 
En het openen van het denkraam is nou precies wat 
gevraagd wordt van de neurochirurg. 
 
De overtreffende trap van kanker, omdat het 
glioblastoom – het diffuus glioom dat het meest 
voorkomt en het snelst groeit - het infame rijtje 
aanvoert van kwaadaardigheden met de slechtste 
vooruitzichten, samen met longkanker en 
alvleesklierkanker. Hoe zijn die vooruitzichten 
eigenlijk?  
 

 
 
Hier ziet u de operatiesterfte en de 
tweejaarsoverleving van het glioblastoom in de 
tijd. Gordon Moore voorspelde in ‘65 dat het 
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aantal transistoren per computerchip met een 
factor twee zou toenemen per jaar. Deze 
voorspelling kwam - tot nu toe - uit. Ook voor 
hersentumoren geldt een factor twee: een halvering 
van de operatiesterfte en een verdubbeling van de 
tweejaarsoverleving per halve eeuw. Mijn 
leeropdracht is zo meteen voorzien van maat en 
getal: bij emeritaat een operatiesterfte van 
minder dan 2.5% en een tweejaarsoverleving van 
meer dan 25%.  
 
De overtreffende trap van kanker, het diffuus 
glioom met gestage verbetering en enkele 
mijlpalen. 
 

 
 
Mary bevond zich aan de ene kant en Roderick aan 
de andere van deze tijdlijn. 
 
Drie observaties vallen mij op. 
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De eerste observatie is dat elektrische stimulatie 
van de hersenen tien jaar vooraf ging aan de 
eerste hersentumor operatie. Dat behoeft enige 
uitleg. En hierin schuilt direct een les: als het 
denkraam te ver wordt geopend, dan kan dat - op 
termijn - toch leiden tot vooruitgang. Eind 
negentiende eeuw bestond een academisch dispuut of 
de hersenen nu wel of niet gevoelig zijn voor 
elektriciteit. Het antwoord werd beschreven in de 
American Journal of the Medical Sciences in 1874.  
Een vrouw van 30 jaar had een hoofdzweer ter 
grootte van deze baret. De schedel was verdwenen - 
een door de natuur geopend denkraam. Dr Bartholow 
plaatste elektroden in de blootliggende hersenen 
van zijn patiënte, tot zijn verbazing pijnloos. 
Achtereenvolgens volgde het opwekken van motoriek 
en sensibiliteit rechts, en toen ook links. Ze 
slaakte een kreet, keek strak voor zich uit met 
grote pupillen, schuim op haar mond, tonische 
spasmen, en verloor het bewustzijn. Ze overleed in 
een status epilepticus. Nu weten we dat epilepsie 
terstond stopt door spoelen met ijskoud water. Een 
storm van kritiek volgde: hoe evident onethisch, 
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dat het lijden van deze patiënte onderschikt werd 
gemaakt aan de wetenschappelijke vragen. Bartholow 
zelf schreef dat herhaling een "hoogste graad 
misdaad" zou zijn: de eerste elektrische 
stimulatie van menselijke hersenen.  
 

 
 
De tweede observatie is dat vrijwel elke mijlpaal 
is ontstaan door samenwerking. Stuk voor stuk 
lezen deze ontdekkingen en doorbraken als een 
spannend boek met twee of meer hoofdpersonen. De 
eerste hersentumor operatie werd bijvoorbeeld 
uitgevoerd door een neuroloog en een chirurg - 
schouder aan schouder. De kenners onder u 
herkennen direct de professie van elk van deze 
hoofdpersonen. 
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De derde observatie is hetgeen we niet terugzien 
in de laatste 25 jaar van deze tijdlijn: een 
indrukwekkende hoeveelheid bijna-doorbraken. In de 
afgelopen 25 jaar zijn dertig gerandomiseerde 
gecontroleerde studies verricht naar nieuwe 
behandeling voor het glioblastoom - zogenaamde 
fase III studies - en indien positief wordt de 
behandelstandaard hierop aangepast. Slechts twee 
van deze dertig studies waren positief met een 
beperkte werkzaamheid – statistisch significant, 
en acceptabele bijwerkingen. Slechts een van deze 
twee leidde tot aanpassen van de 
behandelstandaard. 
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Laten we nu uitgaan van de vragen van onze patiënt 
met een hersentumor. Onze patiënt verwacht goede 
zorg en hoopt op een goede kwaliteit van leven 
gedurende een lang leven. Als dokter en 
onderzoeker zoeken we dus naar betere zorg voor 
een betere kwaliteit van leven en langer leven van 
onze patiënt. Tijdens een team-etentje op een 
volle maan-dagavond in Mahler kwam de volgende 
metafoor voor deze essentiële vragen op tafel. Tom 
Würdinger, Linda Douw, Martin Klein, Mathilde 
Kouwenhoven, Pieter Wesseling, Yessica Denisse, 
Jessie Bullens, en ik herkenden onze missie in de 
Knopen van Maurits Escher. Dit trifolium – een 
klavertje drie - weerspiegelt de translatie van 
deze drie essentiële vragen, waarin we samenwerken 
en kennis delen. 
 

Betere zorg  
 
Goede zorg van vandaag beschrijf ik in 
samenwerkingen, van klein naar groter.  
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Goede zorg vraagt samenwerking tussen patiënt en 
dokter.  
Dames en heren studenten, co-assistenten, 
assistenten, en collega stafleden,  
Elke werkdag staan we voor nieuwe keuzen met een 
kans om het vertrouwen van onze patiënt waar te 
maken. Waarbij het erom gaat of we de goede 
besluiten nemen naar beste weten en kunnen, en 
deze uitleggen aan onze patiënt, en aan elkaar. 
Laat ik een voorbeeld geven: het besluit tot een 
operatie moeten we nemen met gebrekkige 
bewijslast. Het goede besluit blijft veelal 
onbewezen. Experts hebben al snel een mening. Wat 
we nodig hebben, is dokters die bereid zijn hun 
eigen besluit te verbeteren door het gelijk van 
anderen over te nemen. Je zal er maar voor staan: 
een operatie voor een tumor in je denkraam. Het 
hiernavolgende beeld vat het dilemma goed samen. 
Maar, als u niet tegen bloed kunt, kunt u de ogen 
beter even sluiten.  
 

 
 
Hier ontbreekt, wat voor de patiënt zo belangrijk 
is: de grotendeels verwijderde tumor. 



 
11 

Tegelijkertijd ziet u, wat voor de patiënt zo 
belangrijk is: de gevonden hersenfuncties. En niet 
zomaar een functie, deze meneer sommeerde tijdens 
de operatie om met deze functies heel voorzichtig 
te zijn: het ging hier om een ongewoon groot 
gebied van gevoelszin van zijn edele delen. 
Dichterbij je eigen behandeling kan je 
waarschijnlijk niet komen. De les is dat een 
hersentumor operatie bij een wakkere patiënt een 
unieke blik werpt op het denkraam door 't geopende 
denkraam. 
 
Goede zorg vraagt samenwerking in een team.  
Waar we vandaan komen is individuele dokters met 
hun eigen persoonlijke ervaring die daarover best 
tevreden zijn. Wat we al gewonnen hebben, is dat 
vakbroeders en -zusters met open vizier hun kennis 
delen. Dit begint bij goed onderwijs: elke zes 
weken hebben neurochirurgen en oudere 
opleidingsassistenten uit het land een online 
lesmoment over tumorchirurgie aan de hand van het 
werkbezoek van een opleidingsassistent aan een 
operatie door een ander team. Waar we naartoe 
willen is dat clinici en onderzoekers kennis delen 
en elkaar de goede vragen stellen.  
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Ik prijs me rijk deel uit te maken van een team 
met gedreven en kundige experts. Het behandelteam 
komt twee keer per week samen in een 
multidisciplinair overleg over patiëntenzorg, en 
twee keer per drie maanden praten clinici en 
onderzoekers elkaar bij in de patiënt-en-onderzoek 
bespreking. Een Europees Expertisecentrum. Waar we 
naartoe werken is dat we de kernwaarden van de 
patiënt centraal stellen: het Waardegedreven Zorg 
project, waarin Maaike Schuur ons voorgaat. Aan 
het eind van dit proces beschikt het team over een 
eigen dashboard met patronen van verwijzingen, 
diagnosen, behandelingen, zorguitkomsten, en 
patiëntervaringen, die onze richting bepaalt voor 
betere zorg en onderzoek. Waar we naartoe willen, 
is betere zorg en onderzoek met het hele regionale 
neuro-oncologie netwerk. 
 
Goede zorg vraagt samenwerking binnen en tussen 
onderzoeksscholen. 
De dualiteit van deze bijzondere ziekte in een 
bijzonder orgaan vraagt om vertegenwoordiging in 
tenminste twee graduate schools: het Cancer Center 
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Amsterdam (CCA) en de Amsterdam Neuroscience. U 
herkent de spelers op deze twee terreinen. 
 

 
 
Goede zorg vraagt samenwerking tussen oncologische 
neurochirurgen in het land.  
In 2011 startte de kwaliteitsregistratie van de 
Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie (NVVN) 
om de uitkomsten van hersentumor operaties tussen 
de twaalf ziekenhuizen onderling te vergelijken. 
Hier ziet u een collage van de jaarlijkse 
rapportages met elk jaar een andere zorguitkomst. 
De soms onverwachte praktijkvariatie geeft 
aanleiding tot levendige discussies, samengevat in 
publicaties. Deze samenwerking in onze sectie 
Oncologie heeft geleid tot de meest uitgerijpte 
hersentumor registratie ter wereld. Of dit 
daadwerkelijk leidt tot betere zorg, hoop ik u de 
komende jaren te vertellen. Ondertussen werkt 
Roelant Eijgelaar, als postdoc hersentumor 
beeldvorming verbonden aan onze afdeling, aan 
uitbreiding van deze registratie met hersenscans. 
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Goede zorg vraagt om samenwerking tussen alle 
disciplines.  
Verenigd in de Landelijke Werkgroep Neuro-
Oncologie (LWNO), bestuderen we ook de uitkomsten 
van hersentumor zorg in Nederland met neurologen, 
neurochirurgen; radiotherapeuten, oncologen; 
pathologen, radiologen; verpleegkundigen, 
psychologen; en epidemiologen. De Dutch Brain 
Tumour Registry (DBTR) van het Integraal 
Kankercentrum Nederland startte in 2014. Merijn de 
Swart onderzoekt, als promovendus, de 
behandelpatronen voor het glioblastoom in het land 
over vier recente jaren. Deze figuur toont dat 
ongeveer een derde van onze patiënten de volledige 
behandelstandaard krijgt en tegelijkertijd een 
kwart alleen ondersteunende zorg, zonder 
tumorbehandeling, want te kwetsbaar. Die 
kwetsbaarheid onderzoekt Yen-Mie Lai, promovendus 
en neuro-anesthesist. De uitdaging is het 
herkennen van de juiste patiënt voor het juiste 
advies. Ik hoop in de komende jaren op eenzelfde 
cyclus met deze landelijke werkgroep, als met de 
neurochirurgen.  
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Goede zorg vraagt om samenwerking tussen 
specialisten mondiaal.  
Als we ook buiten het Nederlands denkraam kijken, 
zien we namelijk meer. Dit is wat we nu hebben: 
een samenvatting in kleur van de 
operatieresultaten van meer dan 1000 patiënten 
vanuit alle windstreken - Nederland, Italië, 
Oostenrijk, Frankrijk, Duitsland, de Verenigde 
Staten, Noorwegen, en – sinds afgelopen week - 
Zweden. Experts van al deze operatieteams dragen 
bij door hun data en kennis te delen. Waar zit de 
tumor? Waar kiezen we voor een biopt? En hoever 
gaan we met tumor verwijderen? Zeven promovendi, 
Eef Hendriks, Martin Visser, Roelant Eijgelaar, 
Domenique Müller, Maisa van Genderen, Alexandros 
Ferles en Ivar Kommers, hebben deze hersenkaarten 
ontwikkeld en kunstmatige intelligentie toegepast 
voor operaties en bestraling van het diffuus 
glioom in het Picture project. Graag zet ik dit 
collectief voort met Frederik Barkhof, Roelant 
Eijgelaar, Marnix Witte van het Nederlands Kanker 
Instituut, Marcel van Herk van de Universiteit van 
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Manchester, en Martijn-met-valorisatie-kennis-en-
zelf-na-een-hersentumor-operatie. Daar waar vragen 
van patiënten, wetenschap, technologie en 
vormgeving samenkomen, ontstaat iets moois op weg 
naar betere zorg. Met Raymond Martens en zijn team 
van Active Collective, een jong bedrijf voor 
digitale vormgeving, werken we aan het digitaal 
ontsluiten van deze expertise. De 
subsidieverstrekkers die dit werk mogelijk maken: 
Koningin Wilhelmina Fonds Kankerbestrijding, 
ZonMW, Anita Veldman Foundation, Hanarth fonds en 
Health Holland. 

Beter leven  
 
Een knoop - moeilijk te ontwarren - is die van het 
functioneren na behandeling. Tot de jaren negentig 
gold het zogenaamde 'walks & talks' criterium: de 
patiënt bereikt het spreekuur lopend en geeft 
antwoord op een vraag. De neurologische 
bevindingen werden daarna gelukkig steeds 
nauwkeuriger gerapporteerd. In dit kader licht ik 
u deze figuur graag toe.  
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Deze figuur wordt volgens sommige van mijn 
collega's 'ad nauseam' gebruikt op congressen over 
hersentumor operaties. We hebben getracht alle 
gepubliceerde uitkomsten van hersentumor operaties 
ooit samen te vatten. We vergeleken de kans op een 
ernstige hersenfunctiestoornis met de mate van 
tumorverwijdering. Elke cirkel staat voor een 
serie patiënten. We maakten onderscheid in 
operaties met stimulatie mapping onder lokale 
verdoving in oranje en zonder functietesten in 
grijs. De resultaten spreken voor zich: een 
operatie met wakker testen is meer dan twee keer 
zo veilig als zonder, en tegelijkertijd wordt meer 
tumor verwijderd. De les is dat een hersentumor 
operatie bij een wakkere patiënt een tweesnijdend 
zwaard is - mits toegepast bij de juiste kandidaat 
op de juiste wijze. Ook dit is zo een verhaal met 
meer hoofdrolspelers: twee jonge neurochirurgen - 
Santiago Gil Robles uit Madrid en ik -, twee 
nestors van de glioomchirurgie - Mitch Berger uit 
San Francisco en Hugues Duffau uit Montpellier -, 
in goede banen geleid door een ervaren 
epidemioloog - Koos Zwinderman. De hoogste tijd 
voor een update. 
 
Het gaat hierbij echter om de ernstigste 
hersenfunctiestoornissen. Waar we naartoe willen 
is begrijpen wat de consequenties zijn voor het 
dagelijks leven: thuis, op het werk, in interactie 
met anderen, en in reactie op gebeurtenissen. Dat 
dit nog niet zo eenvoudig is, toon ik u aan de 
hand van deze figuur.  
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Naast neurologisch functioneren zijn er zoveel 
uitkomsten die waarschijnlijk ook relevant zijn. 
Dit is onze poging tot weergave van mogelijke 
antwoorden op de vraag: "Hoe gaat het nu met u?". 
Met experts uit Europa en Noord-Amerika, streven 
we naar een consensus voor evaluatie van 
functioneren na een hersentumor operatie. Met 
gestandaardiseerde operatie uitkomsten weten we op 
termijn beter welke patiënten en welke 
hersengebieden meer of minder operatierisico 
lopen. Misschien is het niet realistisch om elke 
hersenfunctiestoornis te voorkomen, als hierin een 
kwaadaardigheid groeit en tumorbehandelingen nodig 
zijn. 
 
Dus eigenlijk zoeken we naar interventies die de 
draagkracht van mensen versterkt, als de ziekte 
stabiel is. Voor veel stabiele patiënten domineert 
vermoeidheid, angst en somberheid, 
concentratieproblemen, een beperkte lichamelijke 
conditie, en zorgen over de toekomst. Heel lang 
bleef dit slechts een idee. Want hoe meten we dit? 
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Welke interventie is kansrijk? En wie zal dit 
financieren?  
 
Anita ontmoette ik op een zonnige zondagochtend op 
de afdeling Neurochirurgie met haar zus Helma. 
Anita's taal was erg aangedaan door een 
kwaadaardigheid in haar hersenen. Een deel van de 
tumor was drie weken tevoren elders verwijderd, en 
inmiddels weer aangegroeid. Ze stond voor de 
moeilijke keuze van een tweede operatie maar dan 
uitgebreider en met meer risico. Voor haar was de 
keuze snel gemaakt: die zondagnacht werd ze 
opnieuw geopereerd. Ze herstelde snel en kreeg 
bestralingen en chemotherapie. Nog twee jaar 
leefde ze met grotendeels behoud van functie en 
kwaliteit. Dit is al een bijzonder verhaal, maar 
het vervolg overtreft elke verwachting. Anita en 
haar zus Helma brachten door hun gulle goedheid 
het 'beter leven' idee voor ons team tot leven. 
Met Linda Douw, Martin Klein, Mathilde 
Kouwenhoven, Myra van Linde, Claudia Nijboer, Tom 
Würdinger, Yessica Denisse, en Peter van de Ven 
ontstond het 'GuaRding patient survivorshIP' 
project. Deze getalenteerde promovendi, Jantine 
Röttgering, Vera Belgers en Maxine Gorter, hebben 
de eerste patiënten geïncludeerd in een reeks van 
vijf gerandomiseerde vroege klinische studies. 
Hierin beantwoorden zij de vragen of vermoeidheid 
vermindert door cognitieve gedragstherapie, of 
angst en somberheid afneemt door medicinale 
cannabis tabletten, en of concentratie verbetert 
door magneet stimulatie. 

Langer leven 
 
Lang heb ik gedacht dat we patiënten langer laten 
leven door operaties uit te breiden, door tumor te 
verwijderen tot waar het denkraam verdraagt. Maar, 
zoals de radiotherapeuten al leerden dat 'meer 
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fotonen' niet tot ‘langer leven’ leidt, geldt dit 
voor sommige operaties mogelijk ook. 
 

 
 
De beperking zit hem natuurlijk in de 
herseninfiltratie door de ziekte, een onderwerp 
waar Niels Verburg, als neurochirurg, op 
promoveerde. Met Pieter Wesseling, Frederik 
Barkhof, Otto Hoekstra, Roel Verhaak en anderen 
onderzochten we dit in de Frontier studie. Op zoek 
naar de beste beeldvorming voor de grenzen van de 
ziekte met als doel betere lokale behandeling. En 
daar bleek zeker ruimte voor verbetering. Met 
onderzoekers uit Sydney, werkt Niels dit nu verder 
uit. Morgen herkennen we de mensen nog beter bij 
wie een operatie echt tekortschiet. Die moeten we 
dan behoeden voor zinloos operatierisico. 
Tegelijkertijd herkennen we diegenen beter, bij 
wie de tumorgrens met een operatie wel bereikbaar 
is. Dan moeten we bereid zijn, die grens ook op te 
zoeken, vanwege de balans in profijt en risico. Is 
een vergelijkend onderzoek haalbaar tussen lokale 
behandeling met beeldvorming van vandaag en 
beeldvorming van morgen en hun invloed op beter en 
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langer leven? Met het Frontier team denk ik van 
wel. Met nog veel ruimte voor verbetering, is een 
hersentumor operatie tenslotte toch geen oplossing 
voor alle patiënten. Eigenlijk zoeken we de 
wonderschicht of toverkogel, die de ziekte 
effectief geneest zonder bijwerking of 
hersenfunctiestoornis. 
 

 
 
In dit kader vertel ik u graag het avontuur met 
WEE1. "We won?", dat weet ik nog niet. WEE1 is een 
gen dat codeert voor een enzym. Enkele jaren 
geleden, terwijl mijn gezin met mijn schoonouders 
ging skiën - ik was toen nog niet zo een sporter, 
kon ik ononderbroken mijn proefschrift afronden. 
In een digitale berg met gepubliceerde gegevens 
van anderen, zocht ik welke 'kinase' - een familie 
van enzymen - het hardst aanstond in een 
hersentumor. Voor deze kinasen worden immers 
remmers ontwikkeld. Nu is het aardige dat je data 
- die je niet goed begrijpt - altijd kan ordenen 
van klein naar groot, en bovenaan stond WEE1. 
"Eureka!" In tegenstelling tot de kritische 
reviewers op ons pad, want daar horen functie-
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experimenten bij. In deze tijd ontmoette ik Tom 
Würdinger, als moleculair bioloog verbonden aan 
onze afdeling. Het bleek geen enkel probleem om 
deze experimenten uit te voeren in zijn lab. Het 
remmen van dit enzym bleek de tumorcellen over de 
kop te laten groeien. Een beetje vernieuwend 
concept. Veel heb ik geleerd van deze 
samenwerking, misschien was wel de belangrijkste 
les: hoe veel verder je komt, als kennisdomeinen 
elkaar ontmoeten. Het resultaat was een leuke 
publicatie, maar de kaft hebben we niet gehaald. 
De enzymremmer bereikt de hersentumor bij 
patiënten en de bijwerkingen van deze remmer 
gecombineerd met de behandelstandaard horen we 
binnenkort - na een fase I studie van negen jaar 
door anderen. Vandaag veertien jaar na de eerste 
vondst ontbreekt een hint van werkzaamheid in 
patiënten nog steeds. Naast de les over de waarde 
van samenwerken, leerde ik hoe ongelofelijk 
langzaam medicijnen ontwikkelen. Met de oncologen, 
onder anderen Myra van Linde, Mariette Labots, en 
Henk Verheul, gaan we in vroege klinische studies 
- zogenaamde fase 0 studies - na welke andere 
tumorremmers de hersentumor bereiken, op zoek naar 
hints van werkzaamheid. 
 
En ondertussen turen we verder, op zoek naar 
kansrijke verbetering van behandeling: 
tumorremmende elektrische velden met Lukas 
Westerink als promovendus, en Pepijn van den 
Munckhof en Rick Schuurman - neurochirurgen van de 
diepe hersenelektroden. Of nucleaire oncologie met 
speurstoffen die radioactieve isotopen naar de 
tumor lokken met Harry Hendrikse, Bert Windhorst, 
Daniela Oprea, Elsmarieke van de Giessen, Frank 
Lagerwaard, Dieta Brandsma van het Antoni van 
Leeuwenhoek ziekenhuis, en anderen. 
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Trifolium 
 
Deze drie essentiële vragen van een patiënt met 
een hersentumor zijn de basis van onze zorg, 
onderzoek en onderwijs. Ik vertelde u al de 
ziektegeschiedenis van Roderick.  
 

 
 
Roderick schonk uit dankbaarheid met zijn familie 
het behandelteam een bronzen trifolium, te vinden 
in de wachtkamer van de polikliniek Neuro-
Oncologie op 4-West. Ik hoop dat we, elke keer als 
we hierlangs lopen om een patiënt op te halen, 
even hierbij stilstaan. 
 
Als u meekijkt, ziet u dat het trifolium vier 
zijden heeft en na vier ronden zijn we weer terug 
bij het begin: de translatie. 
 
Zijn dit misschien de vier knelpunten in de 
behandeling van deze ziekte: de functionaliteit 
van de hersenen, de tumorinfiltratie, de bloed-
hersenbarrière, en de tumor adaptaties? 
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Of zijn dit vier kansen voor vooruitgang? Wat ik 
zie is een kans voor beter gebruik van beelden - 
diagnostisch, prognostisch, predictief, 
therapeutisch -, het leren van zorguitkomsten in 
de klinische praktijk, het verrichten van vroege 
klinische studies naar beter en langer leven, en 
het stellen van dezelfde vragen over uitzaaiingen 
naar de hersenen, als voor het diffuus glioom. Met 
Paul van Schie als promovendus, Gerben Borst, Rene 
Post, en Laura Merckel bewandelen we deze brug met 
het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis. 
 
Een droom, een doel, een denkraam om kansrijke 
wegen in te slaan, discipline-overstijgend, 
ziekenhuis-overstijgend, ziektebeeld-overstijgend, 
en grens-overstijgend. 

Dankwoord 
 
Dankbaar sta ik vandaag voor u, dankzij u. 
 
Leden van het College van Bestuur van de Vrije 
Universiteit, van het Bestuur van de Faculteit 
Geneeskunde, van de Raad van Bestuur van Amsterdam 
UMC, evenals de leden van mijn 
benoemingscommissie, dank voor het instellen van 
de leerstoel 'translationeel hersentumor 
onderzoek'. Dit onderwerp verdient aandacht. Dank 
voor uw vertrouwen. 
 
Niet iedereen kan ik bedanken, zoals de patiënten 
die voordeden hoe slecht nieuws te incasseren en 
hoe ziektelast en levenslust te combineren. Ik 
hoop hiervan te hebben geleerd. Of alle verwijzers 
binnen en buiten de regio voor hun vertrouwen. Of 
alle aanstormend talent - arts-assistenten, 
fellows en promovendi - voor hun nieuwsgierigheid 
en enthousiasme.  
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Hooggeleerde Vandertop, beste Peter, mijn 
promotor, mijn opleider, - of althans de laatste 
van drie, met Andries Bosch en Gert-Joan Bouma. Op 
jouw voorspraak sta ik hier vandaag. Belangrijker 
voor mij ben jij als coach in moeilijke 
beslissingen. En het belangrijkst voor mij is jouw 
steun op pieken en jouw toeverlaat in dalen van 
het bestaan. Dit vergeet ik niet. Dank hiervoor, 
mede namens Ester. 
 
Hooggeleerde Uitdehaag, beste Bernard, dank voor 
je heldere visie op het belang van de Neuro-
Oncologie in het weidse landschap van de 
zenuwstelselaandoeningen. Juist als een deel van 
de Neuro-Oncologie zwaar weer treft, vertrouw ik 
mede op jouw inzicht en advies. 
 
Een aantal van u beschouw ik ook als mentor. Dank 
voor de leerzame lessen, vormend voor mij, in 
chronologie:  
- wijlen mijn vader: je luisterende oor en 

doortastende blik als huisarts deden voor, wat 
je voor een patiënt kan betekenen;  

- Rob van Acker: temde mijn naïeve enthousiasme 
voor dit prachtige vak;  

- wijlen Kees Albrecht: bracht voor mij psyche, 
brein en hersenen allemaal bij elkaar, hadden we 
het maar over ’t denkraam gehad; 

- Andries Bosch: Neuro-Oncologie is nog 
interessanter dan neuro-traumatologie;  

- Gert-Joan Bouma: bracht me orde en netheid bij, 
tijdens operaties en in ontslagbrieven;  

- Sieger Leenstra: niet-artikel-denken gaat soms 
voor, over ontwikkeling van enzymremmers denken 
we anders; 

- Marianne de Visser: liet me het belang van 
neurologisch redeneren inzien; 

- Ron van Noorden: ogenschijnlijk mislukte 
experimenten kunnen doorbraken betekenen;  
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- Koos Zwinderman: liet me de magische wereld van 
dominee Bayes ontdekken;  

- Tom Würdinger: je kan altijd nog groter denken;  
- Jan Heimans: mijn artsenbelofte deed ik bij jou, 

Mitch Berger introduceerde jij, de kwetsbare 
kern verdient respect; 

- Hans Baaijen: je wees me de weg in jouw 
mesiotemporale hoekje, en trachtte me de 
schoonheid van Bach bij te brengen in Lausanne;  

- Martin Klein: als spraakzame vrolijke noot in de 
ruwe werkelijkheid van wakkere operaties;  

- Linda Douw: “Watch the donut, not the hole”, 
want netwerken oscilleren overal;  

- Hugues Duffau: "La plasticité cérébrale est 
tout."; 

- Mitch Berger: "You cannot get a hit, unless you 
step up to the plate and take a swing.";  

- Frederik Barkhof: leerde me kijken, en niet te 
sterven in schoonheid;  

- Otto Hoekstra: PET en MRI gecombineerd is groter 
dan de som der delen; 

- Pieter Wesseling: ik koester jouw 
'Pieterluttigheden' met vriendelijke 
grondigheid; jouw emeritaat is mijn zorg voor 
deze zorg en dit onderzoek;  

- Marcel van Herk: "Is it new, is it true, now so 
what?"; 

- Geert Kazemier: snijdend denken en denkend 
snijden; 

- Roel Verhaak: hoe complexiteit zich laat 
vereenvoudigen tot de essentie. 

 
Mijn collega neurochirurgen en 
opleidingsassistenten, dank voor jullie 
kameraadschap, verscheidenheid, flexibiliteit, en 
begrip voor het zoveelste beeldscherm. 
 
Medewerkers van het secretariaat, de polikliniek, 
het Neurocentrum, de operatieassistenten, de post-
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anesthesie care unit, en de intensive care. "Zing, 
vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder." was 
onze inzending voor de team verkiezingen. Die 
wedstrijd verloren we. Maar jullie 'tender care' 
zorgt voor een veilige haven voor onze patiënt en 
jullie oplettendheid voorkomt dat onze 
complicaties een ramp worden. Precies dat is 
jullie overwinning. 
 
Al mijn collega's van het Hersentumorcentrum, de 
patiënt-research groep ofwel Het Zorgpad, en het 
voorbeeldige digitale neuro-onco MDO. Wat een 
dream team! 
 
Mijn collega's van het CCA van de andere 
tumorwerkgroepen, als goede buur, soms beter dan 
een verre vriend. 
 
My dearest friends from abroad, your collaboration 
is my privilege. 
 
Lieve mama, wat ben ik blij dat jij vandaag erbij 
bent, met Robert, maar met een lege stoel voor 
papa. Hij heeft het YouTube kanaal vast aan de 
praat om zijn oor te luister te leggen. Dank voor 
jullie onvoorwaardelijke liefde voor alle drie de 
broertjes, Michael en Ken. Lieve Anneke, Kees, en 
Peggy, met immer open armen: de volgende keer ski 
ik mee. 
 
Lieve Gilles, Marte en Louik, dank voor jullie 
liefde, hoop en geloof in het goede, en jullie 
grappen! Trots zijn mama en ik op jullie alledrie. 
Waai dat denkraam maar lekker door! 
 
Lieve Ester, 'last, but actually first': iedereen 
die vandaag meeluistert weet dat ik niet hier kan 
staan, zonder dat jij naast me staat. Dank je wel 
voor 'jou': ik hou van jou! 
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Nu, aan het einde van deze rede, luister ik in 
deze laatste minuut graag met u naar Tord 
Gustavsen uit Oslo. Tord ontdoet dezelfde chorale 
van Bach, speciaal voor ons vandaag, van glas en 
sponningen, met zijn denkraam wagenwijd open. 
 
Tot slot, kan ik alleen maar hopen op de dag, 
dat, mede dankzij de inzet van velen onder u, 
deze ogenschijnlijk eindeloze knoop, 
uiteindelijk ontwart. 
 
Ik heb gezegd. 
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