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Achtergrond
Gliomen zijn agressieve hersentumoren, die vrij makkelijk het
omliggende hersenweefsel penetreren. Die groeiwijze maakt het
voor de neurochirurg moeilijk om ze compleet te verwijderen, en
dat maakt de ziekte in de praktijk ongeneeslijk.
Nu is er een type glioom dat bij wat jongere patiënten regelmatig
voorkomt en dat in beginsel minder agressief is, het astrocytoom.
Uiteindelijk wordt ook deze tumorvorm op den duur agressief en
komt de tumor na de eerste operatie weer terug. Maar bij dit
astrocytoom wil een tweede operatie nog wel eens helpen.
Uit eerste onderzoeken blijkt dat zo’n teruggekeerd astrocytoom
moleculair heel verschillend kan zijn dan de eerste astrocytoom. En
dat deze verschillen bepalend zijn voor de uitkomst van de
behandeling. Het is echter lastig om deze eerste en tweede
tumoren met elkaar te vergelijken, omdat er zo weinig patiënten
zijn die beide operaties ondergaan. Daardoor is er niet veel weefsel
beschikbaar om te onderzoeken.
Het onderzoek
In deze nationale studie wordt een grote biobank opgezet, met
daarin zoveel mogelijk stukjes hersenweefsel. Doel is om dit
weefsel te vergelijken en inzicht te krijgen in de onderliggende
moleculaire verschillen. Door dat inzicht te koppelen aan het
ziekteverloop, moet het in de toekomst mogelijk zijn om te
voorspellen hoe agressief de tumor zich gaat gedragen, en hoe een
passende behandeling op maat kan worden samengesteld.
Relevantie voor de patiënt
De vooruitzichten bij een glioom zijn ongunstig. Onderzoek naar
de ziekte wordt bemoeilijkt door de geringe hoeveelheid
hersenweefsel om nieuwe behandelingen op te testen. Deze studie
tracht de krachten te bundelen om iets voor de patiënten van de
toekomst te betekenen: de mogelijkheid om een behandeling meer
toe te spitsen op het individu.

Algemene gegevens
•••
Projectcode
11026 / 2017-1
Titel project
Glioma Longitudinal AnalySiS in
the Netherlands (GLASS-NL):
Molecular and imaging markers for
malignant evolution of IDHmutant astrocytomas.
Projectleider(s)
prof. dr. Pieter Wesseling
Instituut

Startdatum
1 februari 2018
Looptijd
4 jaar
Tumorsoort
glioom
Benodigd budget
€1,218,641.20
Datum
28 augustus 2020
Redacteur
Alexander Brandenburg

