
 
 

Fase I-studie dankzij subsidie Stichting STOPhersentumoren.nl  

 

MUMC+ en MAASTRO CLINIC verwachten veel van 

toevoegen Chloroquine aan standaard 

behandeling Glioblastomen 
 

Alle ontwikkelingen in de oncologie ten spijt, is sinds 2005 de prognose 

voor patiënten met 

kwaadaardige 

hersentumoren 

(glioblastomen) niet 

verbeterd. Medisch 

specialisten en 

onderzoekers in 

Maastricht denken 

deze impasse samen 

te kunnen 

doorbreken door het 

medicijn 

Chloroquine, van 

oudsher een middel 

tegen malaria, toe te 

voegen aan de 

huidige standaard behandeling. Die bestaat uit een operatie gevolgd 

door bestraling en chemotherapie. Patiëntenvereniging Stichting 

STOPhersentumoren.nl financiert de Fase I-studie naar deze 

combinatietherapie. De studie maakt onderdeel uit van het 

promotieonderzoek van drs. Inge Compter, arts-assistent radiotherapie. 

 

Sterk staaltje samenwerking 

Dit onderzoek is een mooi voorbeeld van wat collegiale en intensieve 

samenwerking tussen het onderzoekslaboratorium en het multidisciplinaire 

neuro-oncologieteam teweeg kan brengen. Positieve preklinische bevindingen 

moeten zo snel mogelijk de kliniek bereiken om zo patiënten extra 

behandelmogelijkheden te bieden. Zeker voor patiënten met zeldzame tumoren, 

zoals het glioblastoom, is dat erg belangrijk. Medisch specialisten van Maastricht 

UMC+, MAASTRO CLINIC en onderzoekers van GROW en MAASTRO LAB bundelen 

daarvoor alle kennis en kunde. Inge Compter wordt tijdens haar onderzoek 

officieel begeleid door radiotherapeut oncoloog Daniëlle Eekers en professor 

Philippe Lambin van MAASTRO CLINIC en door medisch oncoloog Ann Hoeben van 



 
 

het Maastricht UMC+. Maar feitelijk wordt deze studie gedragen door het hele 

team van neuro-oncologie: neurologen, neurochirurgen, radiotherapeut 

oncologen, medisch oncologen, neuropathologen, neuroradiologen en niet te 

vergeten het team van verpleegkundigen. Daniëlle Eekers: “Neuro-oncologie is 

een heel actieve groep met wetenschappelijk georiënteerde collega’s.” Ann 

Hoeben vult aan: ”En die elkaar ook weten te vinden. Er is veel interesse van 

studenten, er lopen op dit vakgebied maar liefst vijf promotieonderzoeken, 

inclusief twee promotieonderzoeken bij MAASTRO LAB.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blijven voortborduren 

Op basis van het preklinisch onderzoek van het team van Kasper Rouschop heeft 

Chloroquine ondertussen al de stap naar de kliniek gemaakt. In Maastricht loopt 

er al een klinische studie waarbij Chloroquine wordt ingezet parallel aan de 

bestraling van patiënten met longkanker; een tumor waarbij hypoxie en 

autofagie ook een belangrijke rol spelen.  

 

Danielle Eekers: “We beginnen de tumoren steeds beter te begrijpen. Het team 

van Kasper Rouschop heeft aangetoond dat glioblastomen, waarbij de EGFRvIII 

mutatie aanwezig is, nog beter reageren op de toevoeging van Chloroquine aan 

de standaardbehandeling van radiotherapie en chemotherapie Temozolomide.” 

Ann Hoeben: “Hoe specifieker we de tumor vooraf kunnen identificeren, des te 

beter we weten of een behandeling bij die ene patiënt wel of niet aanslaat. Dat 

brengt het ideaal van een geïndividualiseerde behandeling voor elke patiënt weer 

een stap dichterbij.” Op basis van de data heeft de European Medicine Agency en de 

FDA in de Verenigde Staten een zogenaamde “Orphan drug designation” toegekend aan 

De verwachte toegevoegde waarde van Chloroquine 

In sommige delen van de tumor is sprake van zuurstofgebrek 

(hypoxie). Hypoxische tumorcellen zijn relatief ongevoelig voor radio- 

en chemotherapie. Tumorhypoxie is dus één van de factoren die 

responskansen op behandeling met chemoradiatie bij patiënten met 

een glioblastoom verlagen. In 2008 ontdekte de groep van Kasper 

Rouschop van MAASTRO LAB een mechanisme dat specifiek in die 

zuurstofarme tumorcellen, waaronder ook glioblastoomcellen, wordt 

geactiveerd. Dat mechanisme, autofagie genaamd, komt er op neer 

dat de cel zichzelf opeet door structuren die hij eigenlijk niet nodig 

heeft, af te breken. De energie en de voedingsstoffen die daarbij 

vrijkomen, gebruikt de cel om te overleven. Als we dat mechanisme 

kunnen uitschakelen - door toevoegen van Chloroquine – kan een 

hypoxische tumorcel zich niet langer aanpassen en gaat deze 

uiteindelijk dood. Waardoor radiotherapie en chemotherapie meer 

effect bereiken. 

 



 
 

Chloroquine. “Dat is niet niets!” aldus professor Lambin, de leider van dit onderzoek 

binnen MAASTRO clinic.  

 

En na het Fase I-studie? 

Inge Compter verwacht weinig problemen bij het Fase I-onderzoek: “Chloroquine 

wordt immers al ruim dertig jaar overal ter wereld veilig gebruikt als anti-

malariamiddel. Er zijn ook al beperkte klinische gegevens waaruit blijkt dat het 

combineren van Chloroquine met radio- en chemotherapie voor patiënten met 

glioblastomen veilig en succesvol kan zijn. Mede op basis van eerdere 

veelbelovende resultaten werd dit onderzoek opgezet. Meer dan genoeg redenen 

om nu al te beginnen met het voorbereiden van de Fase II-studie. Die moet 

aantonen dat de toevoeging van Chloroquine aan de standaard behandeling van 

patiënten met een glioblastoom daadwerkelijk een betere overleving betekent. 

Voor deze fase II studie zijn ca. 150 patiënten nodig. De helft krijgt de huidige 

standaardbehandeling, de andere helft krijgt de standaardbehandeling plus 

Chloroquine. Er bestaan twee methoden om de meest gevoelige patiënten voor 

de behandeling te selecteren: op basis van de EGFRvIII mutatie of de 

aanwezigheid van hypoxie door middel van een PET-scan ontwikkeld door de 

groep van prof. P. Lambin. Internationaal is er al veel belangstelling getoond 

voor deze studie, meerdere centra hebben al aangegeven mee te willen werken. 

Het grotere doel van deze studie is natuurlijk de toegevoegde waarde van 

Chloroquine aan te tonen; niet alleen op overleving, maar ook op levenskwaliteit.  

 

Fase I klinische studie: wat, hoe en voor wie? 

De Fase I-studie moet aantonen dat de behandeling veilig is en welke 

dosis Chloroquine veilig te gebruiken is. Na goedkeuring door de 

Medisch Ethische Commissie, start deze studie in januari 2016 en 

loopt uiteindelijk tot medio 2018. Tussen de 9 en 18 patiënten kunnen 

meedoen aan het onderzoek. Zij worden op basis van leeftijd, conditie 

en weefselonderzoek zorgvuldig geselecteerd voor dit onderzoek. De 

extra belasting van deze studie is minimaal voor de patiënten. Ze 

krijgen vooraf een hartfilmpje en het gehoor en gezichtsvermogen 

worden zorgvuldig onderzocht. Tijdens het onderzoek wordt standaard 

wekelijks bloed afgenomen van de patiënten. In de eerste plaats om 

te garanderen dat de combinatietherapie geen negatieve effecten 

heeft op de bloedwaarden, maar ook om verder translationeel 

onderzoek mogelijk te maken. Kasper Rouschop focust daarbij op 

EGFRvIII analyse. Ook wordt samengewerkt met immunoloog Wilfred 

Germeraad, waarbij de interactie van Chloroquine met het 

immuunsysteem nader wordt onderzocht. 

 


