
John Paulissen legt het belang van dit soort onderzoeken uit: ‘We vragen 
patiënten om deel te nemen aan klinisch-wetenschappelijk onderzoek, 
als ze voor een van de lopende studies in aanmerking komen. Of 
mensen in aanmerking komen voor deelname, weten we door het 
vergelijken van de medische gegevens van een patiënt met de in het 
onderzoek beschreven voorwaarden waaraan deelnemers moeten 
voldoen. Personen die in aanmerking komen voor deelname, worden 
uiteraard zorgvuldig en uitgebreid over de inhoud en de voor- en 
nadelen van deelname geïnformeerd. Bovendien moeten ze schriftelijk 
toestemming verlenen. Zo kunnen we onder strikt gecontroleerde 
omstandigheden bijvoorbeeld een bestaande bestralingsbehandeling 
vergelijken met een nieuwe en onderzoeken wat de voor- en nadelen 
hiervan zijn. Maar ook wordt bijvoorbeeld het medicijngebruik 
onderzocht in onze studies. Het gaat vaak om langdurige onderzoeken, 
waarin we het ziektebeloop van de patiënten op de voet volgen om 
daar wetenschappelijke conclusies aan te verbinden. Zo komen we er 
achter welke behandelingen het beste aanslaan.’

Cruciale rol
Het Data Centre van MAASTRO clinic speelt een cruciale rol bij de 
uitvoering van deze baanbrekende studies. Kim Smits omschrijft de rol 
van dit centrum als volgt: ‘We verzorgen de administratieve en logistieke 
ondersteuning bij deze onderzoeken. Klinisch-wetenschappelijk 
onderzoek op dit niveau is alleen maar mogelijk wanneer je, op een 
correcte manier, de relevante medische gegevens van patiënten die 
deelnemen aan studies verzamelt. Vaak nemen honderden, soms zelfs 
duizenden patiënten deel aan dit soort landelijke of zelfs internationale 
onderzoeken, meestal over een periode van meerdere jaren. Onze data 

De strijd tegen kanker is een kwestie van lange adem. Dat weten 
ze als geen ander bij MAASTRO clinic, de bestralingskliniek voor 
kankerpatiënten uit Limburg die nauw samenwerkt met het 
Maastricht UMC+.  Maar binnen die behandeltrajecten is vaak nog 
winst te boeken, weten Kim Smits, hoofd Data Centre MAASTRO, 
en John Paulissen, physician assistant, uit ervaring. MAASTRO 
clinic beschikt over een eigen zogeheten Trial Poli. ‘Voor zover we 
weten de enige in Nederland in deze vorm’, aldus John Paulissen. 
‘Op dit moment vinden hier momenteel maar liefst 38 verschillende 
klinisch-wetenschappelijke studies plaats, met als doel om de 
behandeling van kankerpatiënten verder te verbeteren.’
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vormen de basis voor de onderzoeksresultaten, dus de kwaliteit van de 
data moet hoog zijn.’
John Paulissen benadrukt dat er natuurlijk niet in het wilde weg allerlei 
onderzoeken worden gedaan, maar dat de studies er sterk op gefocust 
zijn om verbeteringen in behandeltrajecten van kankerpatiënten te 
ontdekken en te ontwikkelen. ‘Vergelijkend onderzoek van patiënten 
met een traditionele en een experimentele behandelwijze moet 
antwoord geven op vragen als: wat betekenen de verschillende 
behandeltrajecten concreet voor de patiënt? Wat voor effecten hebben 
de verschillende behandelingen op de korte en langere termijn? We 
onderzoeken ook zaken als bijwerkingen van de behandeling, maar ook 
de kwaliteit van leven en het ziektebeloop.’

Door KWF geaccrediteerd
Al deze gegevens worden verzameld en verwerkt in het eigen Data 
Centre van MAASTRO clinic. ‘Hier worden alle relevante medische 
patiëntgegevens veilig opgeslagen’, aldus Kim Smits. ‘Ons Data Centre 
is een van de zes door KWF geaccrediteerde datacentrales in Nederland. 
We verzamelen en verwerken hier gegevens volgens strenge wettelijke 
richtlijnen.’ John Paulissen vult aan: ‘Als instituut streven we ernaar 
om steeds meer patiënten bij dit soort onderzoeken te betrekken. De 
kwaliteit van de verzamelde data wordt daarmee op een nog hoger 
peil gebracht en de onderzoeksresultaten krijgen daardoor een nog 
stevigere wetenschappelijke fundering.’
Onlangs boekte het Maastrichtse bestralingscentrum een opmerkelijk 
succes in de strijd tegen kanker. Met een nieuwe therapie verwachten 
onderzoekers van deze kliniek niet alleen de tumor, maar ook de 
daaropvolgende uitzaaiingen effectief te kunnen bestrijden. Kim en 
John: ‘Binnenkort start de eerste klinische studie bij patiënten met deze 
nieuwe behandeling. Ook deze wordt ondersteund vanuit het Data 
Centre en de Trial Poli.’

Meer info op www.maastro.nl.
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