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V
andaaghebbenzeeendagvrij. Al-
thans,meldtdeUtrechtseaardwe-
tenschapperTjallingdeHaasvanaf
Spitsbergen, zegaanvandaagde

deurnietuit vanhetgastenverblijf inde
rommeligenederzettingvolafgedankt
mijnbouwspulen landerige sledehonden.
Demetingenenwaarnemingenvandeeer-
stedagenmoetennodiggeordendengead-
ministreerd. Enbovendienkanzijngeha-
vendekniewel eendagje rustgebruiken.
Uitglijdergisterenopdesteile steenslaghel-
lingenaandeoverkantvanhet fjord.Deri-
sico’s vanveldwerk.

Maarhet isdemoeitewaard. Promoven-
dusDeHaas ismetzijnpromotorMaarten
KleinhanseneenBritse collegadrieweken
ophetpooleilandomdaterpuinwaaiers
liggendieals tweedruppelswater lijkenop
watherenderopMars te zien is.Welke in-
vloed, ishunvraag,hebbenbevriezenen
ontdooien, sneeuwlawinesenmodderstro-
menopdeuitwaaierende formatiesvan
stenen,grindenzand?Datkomt immers
ookallemaalopMarsvoor.
Veel, isdeeerste indruk.Vooralheteffect

van lawinesverbaastDeHaas.Diegaan,
zegthij, kennelijkals eensoort sneeuw-
schuiverdoordewaaiersvansteenen
grind,waardoorze sporenvanoudepuin-
stromengoeddeelsuitwissen.
Dagelijkswordendedriemethunappa-

ratuur, camera’s enhunverplichte ijsbe-
rengeweeraandeoverkantvandebaaiaf-
gezetdooreenrubberboot. Aanmerengaat
niet, de laatste tienmeter totdekustwaden
zedoorhet ijswater, inhunoranjeoverle-
vingspakken.Waarnahet somsnoguren lo-

pen isnaardegekozenhellingen,waarren-
dierenze indegatenhouden. Formaatkalf
meteengewei zogrootals eenkinderfiets,
beschrijftKleinhanshet inmailsaanzijn
kinderen. ‘Nee,nietdriemeterhoogdus.’

PromovendusDeHaasheeftmaandenop
kaartenen luchtfoto’sgetuurdvoordebe-
steonderzoekslocaties.Hij kanzedromen.
Enhet ligt erallemaal zoalshij zichvoor-
stelde,mailthij opgelucht, vanuit zijn
warmegastenverblijf.Nugaathetomde
details: deposities enverdelingvansteen-
formaten,grind, zand. Tellen, inmeten, fo-
tograferen,gps-coordinatennoterenmet

halfbevrorenvingers, evenuitdehand-
schoenen.Opdehellingen ishetbehoorlijk
afzien.Diemoetenophandenenvoetenbe-
klommenworden.Hogeropsneeuwthetal-
weerdagelijks, inwatvolgens localsde
natstedruilzomerooit is.Het is er rondhet
vriespunt,hetwaaitkeihardenoveral ruist
onderdeogenschijnlijkdrogesteenslag
het smeltwatervanhet ijshogerop.Natter
danMars, realiserendeonderzoekers zich
terdege.Maardanwelweernet zokoud.
Het landschapoogtoverigensfantastisch

dooraldatwater,noteertKleinhansuitbun-
dig.Normaal ishetpoollandschaphier inde
permanent lichtepoolzomereenechte
woestijn.Maarnuisallesgroenvandekorst-
mossen,plantjesenpaddestoelen.Mooier
danMars,als jehethemeerlijkvraagt.Een
echtaardwetenschapperslandschap.

IJsberenhebbenzichoverigensnogniet
latenzien.Heimweenuendanalwel.Naar
vriendinnen, vrouwenenkinderen. Thuis.
Gelukkig is er Skype.

Martijn van Calmthout
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Gelukkig is er nog Skype

De Haas (links). Foto Maarten Kleinhans

www.volkskrant.nl/warewetenschap

Hoe komen ontdekkingen tot
stand? In Ware Wetenschap volgt
de Volkskrant 12 onderzoeks-
teams gedurende hun onderzoek.
Vandaag: Marsonderzoeker Tjal-
ling de Haas is op Spitsbergen.

Van onze verslaggeefster
Ellen de Visser

amsterdamAls kankerniet levens-
bedreigend is,moeten artsen kanker
geenkankernoemen.Amerikaanseon-
cologen vindendat voor onschuldige
vormenvandeziekteeennieuwedefi-
nitienodigis.Datvoorkomtonnodige
angst bij patiënten en kan het aantal
overbodigeoperaties terugdringen.

Overdiagnostiek en overbehande-
lingvormeneenprobleemnudescree-
ningopkanker steedsbeterwordt.De
scans zijn zo gedetailleerddat artsen,
naast agressieve tumoren, ook afwij-
kingen vinden die anders nooit zou-
den zijn ontdekt. Die vormennauwe-
lijks een bedreiging omdat ze lang-
zaamof helemaalnietgroeien.

Het Amerikaanse Kanker Instituut
vroegeengroepvooraanstaandeonco-
logennatedenkenovereenoplossing.
Begin deze maand publiceerden ze
hunaanbeveling inhet vakblad JAMA.
Zodrahetwoordkankervalt, schrijven
ze,willenongerustepatiëntenworden
behandeld en trekken artsen alles uit
de kast. Bij afwijkingendie bijna niet
groeienzoudaaromhetwoordkanker
moetenwordenvermeden.

Steunvoorhunpleidooikwamdeze
weekuiteenruimtwintigjaar langdu-
rend Amerikaans onderzoek naar de
gevolgenvandescreeningopprostaat-
kanker. Het aantal patiëntenmet ver-

gevorderde prostaatkanker is daar-
doorteruggedrongen,maartegelijker-
tijd zijn bij veelmeer ouderemannen
onbetekenende afwijkingen gevon-
den.Voordielaatstegroepis ‘oplettend
afwachten’hetallerbeste,schrijvenwe-
tenschappers inCancerResearch,maar
vaakkiezenpatiëntentochvoorbestra-
len of een operatie,met een risico op
complicaties.
InNederlandbestaan,medeomdie

reden, twijfels over de invoering van
een landelijke screening opprostaat-
kanker.Overdiagnostiek ishiervooral
eenpuntvandiscussiebijdescreening
opborstkanker. In 2011werd bij ruim
16 duizendvrouwenborstkankervast-
gesteldwaarbijhetin13procentvande
gevallen ging omeen zogehetenduc-
taal in-situcarcinoom.Daarbijgaathet
omcellendieweliswaar ‘ontaard’zijn,
maardienogwelophunplekzittenen
niet zijnbinnengedrongen inhetom-
ringende weefsel, verduidelijkt Jelle
Wesseling,patholooginhetAntonivan
LeeuwenhoekZiekenhuis (AvL).
Artsen spreken dan vaak over ‘een

voorstadium van kanker’. Is het een
idee om die term aan te passen? Pro-
bleem is dat sommige in-situ carcino-
men later alsnog uitgroeien tot een
kwaadaardige tumor diewel het om-
ringendeweefselaantast, zegthoogle-
raarStefanSleijfer, internist-oncoloog
in het ErasmusMC. Vooraf kan alleen
nietmetzekerheidwordenvastgesteld

bijwelke vrouwendat gebeurt. Of, zo-
alsWesselingzegt: ‘Eriseendelicateba-
lans tussen valse geruststelling enon-
terechte ongerustheid.’ Met een an-
dere definitie van de aandoening
wordtdatprobleemniet opgelost, be-
nadrukt Sleijfer.

Vanwege die onzekerheid worden
in-situ carcinomennuvaak tochweg-
gehaald, zegt hoogleraar Sabine Linn,
internist-oncoloog in het AvL. ‘Het is
wel goed om tegenover patiënten te
nuanceren’,vindtze. ‘Wezoudenbeter
kunnensprekenover goedaardigecel-
len endaarbij uitleggendat die soms
kwaadaardigkunnenworden.’

Voordatartsenindespreekkameraf
en toehetwoordkankerkunnenweg-
laten,moetenerbeteretechniekenko-
menomtebeoordelenhoegroothetri-
sicoisdatonrustigecellentochhetver-
keerde pad op gaan, zegt Wesseling.

HetAvLdoetmoleculaironderzoekbij
in-situ carcinomen.Wesseling: ‘Ideaal
isdatweindetoekomsteenbioptkun-
nen nemen van afwijkende cellen en
daneenserieeigenschappenopeenrij-
tje hebben waarmee we het verloop
vandeziektekunnenvoorspellen.’

Zelfsdanzalhetbeleidnooiteendui-
dig zijn, waarschuwt Sleijfer. ‘Stel dat
de kans op latere kwaadaardigheid
5 procentis.Bijpatiëntenenartsenzul-
len altijd individuele verschillen blij-
ven bestaan over de vraag of dat een
aanvaardbaar risico is.’

Daarbij speelt ookde leeftijd vande
patiënteenrol,denktLinn. ‘Alswe een
in-situ carcinoomvaststellenmet een
geringe kans op kwaadaardigheid,
kunnenweafwachteneniederjaareen
mammografie latenmaken.Maar als
het omeen relatief jonge vrouwgaat,
kandatookeenbelastingzijn.’

Een vrouw wordt gecontroleerd op borstkanker. Overdiagnostiek speelt hierbij een rol. Foto HH

Moetkanker
welaltijd
kankerheten?

Dediagnosekankerkanonnodigangst
opwekken. Sommigeafwijkingen
vormennauwelijkseenbedreiging.

Eriseendelicate
balanstussenval-
segeruststelling
enonterechte
ongerustheid

Jelle Wesseling patholoog Antoni
van Leeuwenhoek Ziekenhuis


