
‘De laatste jaren is duidelijk geworden dat 
bloed kleine blaasjes bevat die afkomstig zijn 
van zowel gezonde als zieke lichaamscellen, 
zoals tumoren. Er was echter nog geen  
technologie om die celblaasjes ook te kunnen 
zien,’ vertelt programmaleider Leon Terstappen, 
hoogleraar Medische celbiofysica aan de  
Universiteit Twente. ‘Daar hebben we binnen 
het Perspectief-programma CANCER-ID aan 
gewerkt.’

Nauwkeuriger beeld
Bij patiënten met uitgezaaide borst-,  
prostaat-, darm- of niet-kleincellige long kanker 
blijkt de kans op overleving te voorspellen  
via het aantal door tumoren uitgescheiden 
blaasjes, ontdekten de onderzoekers.  
Omdat de celblaasjes ook afkomstig kunnen 
zijn uit kleine uitzaaiingen die onzichtbaar  
zijn op MRI- of PET-scans, geven ze een 

nauw keuriger beeld van het verloop van  
de ziekte. 
In het CANCER-ID-programma werkten tien 
promovendi en twee postdoc-onderzoekers 
binnen negen projecten samen met  
22 bedrijven. Vier projecten onderzochten  
hoe je de bloedmonsters moet verzamelen  
en prepareren, en hoe je daar vervolgens 
ce lblaasjes in kunt detecteren. Binnen de 
overige vijf projecten achterhaalden de  
onderzoekers welke klinische informatie de 
celblaasjes bevatten en hoe je blaasjes van 
zieke en gezonde cellen kunt onderscheiden.
 
Doel
Cancer-ID had als doel het kunnen detecteren 
en analyseren van door cellen uitgescheiden 
blaasjes in het bloed. Die kunnen informatie 
bevatten over aandoeningen zoals kanker.  
Ze zijn ongeveer even groot als bloedplaatjes  

Een simpele bloedtest waarmee je zonder dure medische scans kunt zien of  
de tumorcellen van een kankerpatiënt reageren op een behandeling. Dat is het 
uiteindelijke doel van het onderzoek binnen het Perspectief-programma CANCER-ID. 
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of virussen. Een druppel bloed bevat echter 
duizend miljard keer meer eiwitten dan  
celblaasjes. En slechts enkelen van de  
aanwezige blaasjes komen van de zieke  
cellen waarin je geïnteresseerd bent. Het is  
dus zoeken naar een speld in een hooiberg. 

Wat is er onderzocht?
Binnen het programma zijn tien verschillende 
technieken ontwikkeld en geëvalueerd  
waarmee je kleine aantallen celblaasjes in  
een druppel bloed zou kunnen detecteren.  
De onderzoekers hebben deze technieken 
gebruikt om metingen te doen aan bloed-
plaatjes, rode bloedcellen en celblaasjes 
afkomstig van prostaattumoren. Zo hebben  
ze in kaart gebracht met welke combinaties  
van meettechnieken je de tumorcelblaasjes 

met de grootste specificiteit en gevoeligheid 
kunt tellen.

Wat heeft het programma opgeleverd?
‘Cancer-ID heeft de basis gelegd voor  
kankerdetectie op basis van door tumoren 
uitgescheiden celblaasjes,’ stelt Terstappen. 
‘Met technieken zoals elektronenmicroscopie, 
Raman-spectroscopie en atoomkracht-
microscopie hebben we een schat aan  
informatie verzameld over de eigenschappen 
en herkomst van de verschillende celblaasjes. 
We hebben daarnaast gevoelige methoden 
ontwikkeld om in een druppeltje bloed dat vol 
zit met eiwitten, vetten, bloedplaatjes en 
bloedcellen vijf losse celblaasjes van slechts 
een micrometer groot te kunnen vinden.  
En nu we ze eenmaal kunnen zien, kunnen  
we die blaasjes beter gaan bestuderen.’

Openstaande vragen zijn bijvoorbeeld hoe  
je een blaasje afkomstig van een tumorcel  
kunt onderscheiden van een blaasje dat is 
uitgescheiden door een gezonde cel.  
‘Daarnaast lijken de blaasjes een rol te spelen 
in de communicatie tussen de cellen. Maar  
het is nog niet duidelijk hoe dat precies werkt.’
Twee van de betrokken onderzoekers hebben 
het bedrijf ECsens opgericht om een deel van 
de ontwikkelde technieken te vermarkten. 
Aangezien de afmetingen van de celblaasjes 
vergelijkbaar zijn met die van virussen, heeft 
ECsens sinds 2020 een extra focus op het 
detecteren van kleine hoeveelheden corona-
virus in keel- en neusuitstrijkjes. Hiervoor heeft 
het bedrijf onder andere een Small Business 
Innovation Research-subsidie ontvangen van 
de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Feiten en cijfers

 Onderzoeksinstellingen      
  Rijksuniversiteit Groningen 
  Technische Universiteit Delft 
  Universiteit Twente  
  Universiteit Utrecht  
  Wageningen University & Research
 

 Universitair medische centra    
  Amsterdam UMC 
  Erasmus MC  
  VUmc
 

 Bedrijven     22 
 Topsector     

 High Tech Systemen & Materialen 
 Totaal budget     5,8 miljoen euro  
 Cofinanciering     1,8 miljoen euro  

 
  Hoogtepunten  

  Eerste stap richting klinische testen  
  met het meten van blaasjes voor   
  monitoring van hart- en vaatziekten 
  Oprichting start-up bedrijf ECsens,  
  dat inmiddels ook sneltesten  
  ontwikkelt voor COVID-19

Perspectief richt zich op het creëren van innige
samenwerking tussen onderzoekers, bedrijven 
en maatschappelijke organisaties, leidend tot 
technologische innovaties met potentiële 
economische en maatschappelijke impact. 
 Zie nwo.nl/perspectief


