December 2017, het jaar is bijna om en dat is altijd een moment om even terug te kijken naar
wat er allemaal gebeurd is en wat we gerealiseerd hebben.
Mede dankzij de bijdrage van Team KING is het Maxima Oncologisch Centrum (MOC) weer in
staat geweest om deel te nemen aan belangrijk wetenschappelijk onderzoek naar kanker. Het
MOC wordt steeds meer een geïntegreerd centrum waar alle specialismen die bij oncologie
betrokken zijn, met elkaar de zorg verbeteren en optimaliseren. Bijdragen aan
wetenschappelijk onderzoek is daarin van groot belang. Het stelt ons in staat om patiënten
toegang te geven tot de nieuwe behandelmethoden. En daarmee geven we onze patiënten
soms kansen die ze anders niet zouden hebben gehad. Het MOC wordt steeds groter en
daarmee ook de hoeveelheid wetenschappelijke onderzoeken waaraan we deel nemen en het
onderzoek dat we zelf opzetten. Zonder de ondersteuning van research verpleegkundigen zou
dat niet mogelijk zijn. Ons doel is dat we in alle oncologische zorgpaden onze patiënten
studies kunnen aanbieden. Dat doel komt steeds dichterbij maar we zijn er nog niet.
In 2017 zijn er medicijn studies opgestart voor patiënten met een melanoom of met
niercelkanker. In tegenstelling tot vorig jaar hebben we daar nu 3 studies open. Daarnaast zijn
er grote studies begeleid voor immunotherapie en doelgerichte therapie; de toekomst van de
oncologie. Deze studies waren vooral bij patiënten met borstkanker, niercelkanker,
longkanker, melanoom en de kwaadaardige hematologie.
De toekomst van de behandeling van kanker voor patiënten wordt een gepersonaliseerde
behadeling. De CPCT-02 studie is hier een goed voorbeeld van. Deze studie is dit jaar in het
MOC van start gegaan. Door een biopt te nemen wordt het DNA van de tumor geanalyseerd.
Hierbij krijgt de patiënt de mogelijkheid om als de reguliere behandeling niet meer volstaat, in
aanmerking komen voor gepersonaliseerde behandeling in studieverband. Hiervoor moeten
patiënten nu nog naar Maastricht, maar de verwachting is dat deze studie ook in januari 2018
hier open gaat. We zijn hard bezig om de studie hier te kunnen laten starten.
Het openen van nieuwe studies is veel werk. Dat is het werk wat de
researchverpleegkundigen doen. Zij begeleiden de trial van A tot Z. Dus de hele voorbereiding
zodat een studie kan starten, tot nadat de studie is gesloten. Dat is vaak een traject van een
aantal jaren. De researchverpleegkundigen zijn tevens verantwoordelijk voor de coördinatie
tussen het lab, apotheek, radiologie, arts, verpleegkundig specialist en dagbehandeling.
Mede dankzij Team KING en alle sponsoren die hen daarin ondersteunen, zijn wij als MOC in
staat geweest om wetenschappelijk onderzoek een nog betere plek te geven in 2017. Dat is,
in tijden van strakke financiering van ziekenhuizen, voor ons onmisbaar. Zonder deze bijdrage
was dat voor ons niet mogelijk.
Wij willen Team KING en alle sponsoren van Team KING heel erg bedanken voor hun bijdrage
en wensen u allen hele fijne feestdagen en een fantastisch maar vooral gezond 2018!
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