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Darmkanker kan alleen worden vastgesteld met een vervelend inwendig kijkonderzoek. 

Stephanie Holst onderzocht tijdens haar promotieonderzoek aan het Leids Universitair 

Medisch Centrum (LUMC) of bepaalde stoffen in het lichaam kunnen helpen om darmkanker 

op een patiëntvriendelijkere manier vast te stellen. Holst promoveerde op dinsdag 24 januari. 

Ze keek hiervoor naar veranderingen in glycanen. Dat zijn suikers die zich met name aan de 

buitenkant van lichaamscellen bevinden. Glycanen vormen een belangrijk onderdeel van de 

buitenkant van een cel. Ze zijn betrokken bij de communicatie tussen cellen en bij 

verschillende biologische processen. Al deze suikers samen noemen we het glycoom. 

Stephanie Holst: “We wisten al dat het menselijk glycoom verandert als je ziek bent, ouder 

wordt, zwanger bent, et cetera. Nu keken we naar de precieze verandering bij darmkanker.” 

Nieuwe onderzoeksmethode Holst maakte hierbij onder meer gebruik van 

massaspectrometrie imaging(MSI). Dat is een onderzoeksmethode waarmee je de moleculaire 

samenstelling van weefsel kunt analyseren. Ze ontwikkelde een nieuwe methode, waarbij ze 

suikermoleculen scheidt van eiwitmoleculen. “Glycanen zijn heel, heel complexe 

bouwstenen. Met onze nieuwe methode kunnen we ze onderzoeken, zonder dat de informatie 

over hun locatie in het weefsel verloren gaat. We kunnen veranderingen in het glycoom bij 

kanker daardoor heel specifiek in kaart brengen.”  

Patiëntenzorg verbeteren Holst wil het leven van patiënten met kanker 

verbeteren. Dat is haar drijfveer. “Ik hoop dat we met hulp van glycanen en onze nieuwe 

onderzoeksmethode darmkanker in de toekomst in een vroeger stadium kunnen opsporen en 

op een patiëntvriendelijker manier. En dat we betere beslissingen kunnen nemen over de 

behandeling. De toepassing van onze nieuwe methode heeft daarvoor nieuwe inzichten 

opgeleverd. Voordat we die in de patiëntenzorg kunnen toepassen, is nog meer onderzoek 

nodig. De weg naar de kliniek is lang, maar het begin is er.”  

Internationaal vervolg Het onderzoek van Holst krijgt een internationaal 

vervolg. Het project GlyCoCan van het European Training Network kreeg hiervoor vorig jaar 

een Horizon2020-subsidie. Holst blijft bij het onderzoek betrokken: “Het is fantastisch dat 

mijn resultaten in deze grote studie verder uitgewerkt kunnen worden.”  

Kennis samenbrengen Bij het internationale onderzoek werken veel 

verschillende disciplines samen. Dat is belangrijk, benadrukt Holst. “Het onderzoek naar de 

diagnostiek en behandeling van kanker heeft veel kanten. Als we willen dat patiënten ervan 

profiteren, moeten we samenwerken. We moeten niet alleen naar het DNA kijken, niet alleen 

naar eiwitten, niet alleen naar suikers. We moeten al die kennis samenbrengen om het grote 

beeld te kunnen snappen. Ik zet me er graag voor in om die verbindingen tot stand te 

brengen.”  

 


