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• Introductie op kanker en het afweersysteem
• Immunotherapie met infuusmiddelen
• Immunotherapie met dendritische cel vaccinaties
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nivolumab
pembrolizumab

Immunotherapie met infuusmiddelen



Werkt het beste bij prostaatkanker 
patiënten met een bepaalde mutatie in de tumor, 
dan beschikbaar in de DRUP studie

Immunotherapie met infuusmiddelen: 
DRUP studie

nivolumab
pembrolizumab



Immunotherapie met infuusmiddelen: 
INSPIRE studie

nivolumabipilimumab



Afweer valt het eigen lichaam aan:

Darmontsteking (zie plaatje)
Leverontsteking
Longontsteking
Uit van hormonen (schildklier, stress hormoon)
Huidontsteking
Nierontsteking

Combinatie immunotherapie: 
meer bijwerkingen
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Voor Na

Sterkere afweer geeft goede uitkomst bij prostaatkanker



• Immunotherapie is op dit moment niet werkzaam bij ALLE patiënten met 
hormoon-ongevoelige prostaatkanker

• Immunotherapie met infuusmiddelen lijkt wel effectief bij geselecteerde 
patiënten met een bepaalde mutatie in de tumor

• Immunotherapie met dendritische cel vaccinaties leidt tot betere 
uitkomsten bij patiënten met hormoon-ongevoelige prostaatkanker als er 
een versterkte afweer wordt gemeten

Slotopmerkingen


