
PARTNERS IN ZORG

Pierre Drees uit Kinrooi (77) had anderhalf jaar geleden veel last van ste-
ken in zijn borst. “Mijn dokter dacht aan galstenen maar mijn vrouw die 
verpleegkundige is, wilde dat ik het verder liet onderzoeken. De scanner 
bracht slecht nieuws: ik had longkanker met uitzaaiingen. Een operatie was 
niet meer mogelijk.” 

Longarts-oncoloog prof. dr. Michiel Thomeer stelde immunotherapie voor. 
“Immunotherapie zet onze eigen afweer aan tegen longkankercellen. Je 
eigen afweer stoot de kanker als het ware af. De nevenwerkingen zijn veel 
minder in vergelijking met standaard chemotherapie. Sinds de lente van 
2017 wordt de therapie terugbetaald voor longkanker. Dit betekent dat deze 
patiënten toegang krijgen tot een therapie die betere overlevingskansen 
biedt en een veel hogere levenskwaliteit tijdens de behandeling.” 

“Bij uitgezaaide grootcellige longkanker wijzen de laatste studies uit dat 
de kans op antwoord op immunotherapie duidelijker veel beter is in ver-
gelijking met standaard chemotherapie (45% versus 28%). Ook de duur 

van overleving is beduidend beter, met een blijvende stabilisatie van de 
longkanker bij 20% van de patiënten na 2 jaar, in vergelijking met ongeveer 
5% met standaard chemotherapie.”

Pierre Drees: “Om de drie weken moet ik twee dagen naar het ziekenhuis. 
De eerste dag om mijn bloed te laten nakijken en de tweede dag voor de 
toediening van de therapie via een baxter. Dit duurt slechts een half uur. 
Daarna zie ik de dokter en mag ik terug naar huis waar ik mijn activiteiten 
onmiddellijk opnieuw kan oppakken. Ik ben immers nooit ziek of misselijk.” 

De therapie duurt minstens twee jaar, intussen heeft Pierre al anderhalf 
jaar achter de rug. “Het gaat goed met mij. De behandeling is aangeslagen 
en de ziekte is onder controle. Als ik een jaar eerder ziek was geworden 
had ik de immunotherapie niet gekregen en zou ik al dood geweest zijn. 
We zijn de dokters van het ZOL enorm dankbaar. Voor ons is deze be-
handeling een groot geschenk. Mijn vrouw en ik genieten van alle extra 
dagen die ons gegund zijn.”
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