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In 1996 begon Jan Theys als PhD-student in Leuven aan zijn onderzoek. Kort samengevat: hij gebruikt de
niet-pathogene bacterie Clostridium voor het ‘transport’ van een chemotherapeuticum naar de tumor. Een
grote technologische doorbraak - “We kunnen eender welk gen stabiel en zonder enige antibioticaresistentie
transporteren” - leidde tot de toekenning van een KWF-subsidie van 2,1 miljoen euro. Sindsdien gaat het hard.

In juni 2019 stapten Jan en enkele collega’s over
van Maastro Lab naar het Department of Precision
Medicine, een nieuw departement van de Universiteit
Maastricht. Jan: “We beschikken er over een
onderzoeksteam met jonge, goede, internationale
postdocs. Los van de uitdagingen die nou eenmaal bij
zo’n overstap horen, is dit een heel fijne, stimulerende
omgeving. We werkten al jaren samen met collega’s
uit Nieuw-Zeeland. Nu zit een postdoc van daar in ons
team hier. Evenals twee postdocs uit de UK, echte
Clostridium-experts. In plaats van ’s avonds na tienen
nog even skypen met Nieuw-Zeeland, zitten we hier
nu gewoon samen om de tafel. Dat werkt wel even
anders.”
Een extra uitdaging waar het Clostridium-team
van inmiddels acht onderzoekers voor staat, is het
effenen van het regulatoir pad om met levende
micro-organismen in patiënten te mogen werken.
Het is een actueel én controversieel onderwerp.
Meerdere wetenschappelijke papers en uitgebreide
rapporten ten spijt, vooralsnog worden er geen
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knopen doorgehakt. Jan: “Vergeleken met Amerika
is Europa - en Nederland - vooralsnog eerder
conservatief op dit gebied. Dat betekent veel praten
met regelgevende instanties, veel dingen uitzoeken
en bundelen van krachten met onderzoekers in
vergelijkbare situaties. Vanuit academisch perspectief
denk ik dan: kan ik mijn tijd, energie en geld niet beter
besteden aan de inhoud? Ik begrijp dat wet- en
regelgeving absoluut vereist is, maar het frustreert
enorm dat het zo complex is en soms zo traag gaat.”
Het hoort bij ons academische werk dat wij aan de
maatschappij in begrijpelijke taal uitleggen wat wij
doen. Mijn verhaal vertellen in een willekeurig dorp
voor de plaatselijke vrijwilligers van het KWF geeft
minstens evenveel voldoening dan keynote speaker
zijn op een congres of een paper publiceren. In
2015 ben ik de Alpe d’ Huez opgerend om geld voor
onderzoek in te zamelen. Dat vergeet ik nooit meer: al
die lopers, renners en toeschouwers hebben allemaal
met kanker te maken of te maken gehad. Voor hen
doen wij dit.

Het USP van Clostridium is dat de bacterie alleen daar groeit waar geen zuurstof is. Vrijwel alle solide tumoren
bevatten zones met weinig of geen zuurstof en het zijn juist die plekken die nauwelijks vatbaar zijn voor radio- of
chemotherapie. Het idee is om de Clostridium bacterie te gebruiken om een enzym te vervoeren naar de tumor
die dan ter plaatse een prodrug kan omzetten. Een prodrug is een niet werkzame stof die pas bij omzetting op
de geplande plek in het lichaam het actieve geneesmiddel vrijgeeft. In de tumor voedt de bacterie zich met het
dode weefsel dat ter plekke volop voor handen is. Door te groeien, scheidt de bacterie enzymen uit die de prodrug
omzetten. De zeer lokale werking als een soort van chemotherapiefabriekje maakt hoge doses chemotherapie
mogelijk, zonder bijwerkingen in de gezonde weefsels. Zeker de combinatie met andere behandelingsmethoden is
heel beloftevol voor het finaal kapotmaken van de tumor.

“We zijn op de goede weg, maar de complexe
wet- en regelgeving frustreert”
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