PARP-remmers

“Anno 2021 is eierstokkanker nog steeds een
verschrikkelijke ziekte, maar dankzij nieuwe
behandelmogelijkheden, zoals HIPEC en
PARP-remmers wordt veel vooruitgang geboekt.”
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Olaparib is de eerste keuze PARP-remmer voor epitheliale eierstokkanker in Nederland. De naam PARP
is een afkorting van poly(ADP-ribose)polymerase. Het geneesmiddel wordt voorgeschreven na de eerste
behandeling voor vrouwen met eierstokkanker en een BRCA1- en/of BRCA2-mutatie (verder in het artikel
BRCA1/2-mutatie genoemd). Het wordt ook gegeven na een recidief, aan patiëntes met en zonder deze
mutatie. De ontwikkelingen staan niet stil. Meer middelen en toepassingen zijn in ontwikkeling. Wat voegen deze medicijnen toe? We maken de balans op met internist-oncoloog prof. dr. Manon Huizing.
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Carolien Hovenier slikt een PARP-remmer.
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