
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NIEUWE BROCHURE OVER DNA TEST BIJ DARMKANKER  

• Voor het eerst maakt een DNA test onderdeel uit van  standaard behandelrichtlijn voor 
mensen met uitgezaaide darmkanker 

• Begrijpelijke uitleg beschikbaar om  behandelkeuze transparant en duidelijk te maken  

 
 
Darmkanker Nederland komt met een nieuwe informatiebrochure over DNA onderzoek, de RAS 
test genaamd, voor mensen met uitgezaaide darmkanker. Dit onderzoek is nu opgenomen in de 
behandelrichtlijn en kan worden  aangevraagd door de arts als de kanker is uitgezaaid. Bij ruim 
twintig ziekenhuislaboratoria  in Nederland kunnen artsen een gecertificeerde RAS-test 
aanvragen. De uitslag helpt artsen en patiënten de juiste behandeling te kiezen met als doel de 
levensverwachting te verbeteren. De brochure is vanaf volgende week op de website 
www.darmkankernederland.nl te downloaden of gratis te bestellen bij SPKS Darmkanker 
Nederland, Postbus 8152, 3503 RD Utrecht. Daarnaast wordt de brochure meegestuurd met het 
decembernummer van magazine Doorgang. 
 
De DNA RAS-test vormt een kritisch moment in de behandelkeuze voor uitgezaaide 
darmkanker. In het pathologisch laboratorium wordt tumorweefsel  onderzocht op 
veranderingen in de RAS-genen, die verantwoordelijk zijn voor de groei van kankercellen. Met 
de uitslag van de test is het mogelijk ‘personalised medicine’ toe te passen: daarbij worden 
bepaalde medicijnen alleen toegediend als de DNA test uitwijst dat ze een remmend effect 
kunnen hebben op de tumorgroei. Het gaat hierbij om EGFR* medicijnen die (meestal) aan 
chemotherapie worden toegevoegd als de kanker is uitgezaaid.  
 
Voorzitter Jolien Pon van de patiëntenorganisatie SP KS Darmkanker Nederland 
overhandigt tijdens het Europese multidisciplinaire  darmkankercongres EMCCC in 
Amsterdam op 25 november a.s. de eerste brochure aa n Professor Dr. Kees Punt, 
hoogleraar medische oncologie van het AMC en voorzit ter van het EMCCC. Hij levert in 
Nederland een belangrijke bijdrage aan het wetensch appelijk onderzoek binnen 
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darmkanker en heeft er toe bijgedragen dat de DNA t est in de nieuwe richtlijn is 
opgenomen. 
 

Kees Punt: “De RAS test draagt bij aan therapie op maat: de uitslag van deze test maakt 
duidelijk bij welke patiënten een behandeling met zogenaamde anti-EGFR therapie* niet 
werkzaam zal zijn, en bespaart dus onnodige behandelingen, bijwerkingen en kosten.” 
 
De brochure is ontwikkeld in samenwerking met EuropaColon, de Europese 
patiëntenorganisatie, en de medische adviesraad van SPKS Darmkanker Nederland.  

 
Voor meer informatie: Jolien Pon, Voorzitter SPKS Darmkanker Nederland, Tel: 08 80 02 97 
75, secretariaat@spks.nl  
 
 

• Anti-EGFR therapie is een behandeling met een zogenaamde Epidermale Groei Factor Remmer, 
een medicijn dat de deling van kankercellen remt 
 
 

 
 
 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
Het Darmkanker e-nieuws is een uitgave van  
SPKS Darmkanker Nederland 
Redactie: Jolien Pon 
www.DarmkankerNederland.nl 
 
Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten inzake onze  
informatievoorziening, aanvaarden wij hiervoor geen aansprakelijkheid.  

Zie voor meer informatie onze website. 


