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Wisselende resultaten
Hoewel sommige patiënten heel goed op CAR-T-therapie 
reageren en hun ziekte in remissie gaat, zijn er andere 
patiënten die er onvoldoende of niet op reageren en het 
is niet duidelijk waarom. Welke patiënten zijn het meest 
geschikt voor CAR-T-therapie?  Zijn er genetische of 
klinische factoren waardoor de ene patiënt meer geschikt is 
dan de andere? Zijn eerdere therapieën van invloed op de 
resultaten? Zijn er voorspellende factoren op basis waarvan 
de respons van een patiënt kan worden ingeschat? 

Ontbreken van langdurige gegevens
CAR-T-therapie is een relatief nieuwe therapie en de 
vroege onderzoeksbevindingen zijn indrukwekkend. Omdat 
langdurige gegevens vooralsnog ontbreken, staan er echter 
nog veel vragen open. Houden de vroege resultaten stand 
naarmate de tijd vordert? Met welke bijwerkingen worden 
patiënten op een later tijdstip geconfronteerd?  En wat 
zijn de langdurige psychosociale effecten van CAR-T-
therapie en kunnen er ernstige psychosociale problemen bij 
patiënten en verzorgers gaan optreden?

Wachttijd tot behandeling
Aangezien de huidige CAR-T-therapie wordt afgestemd op 
de individuele patiënt, zit er een periode tussen het tijdstip 
waarop de patiënt wordt geaccepteerd voor behandeling 
met CAR-T-therapie en het tijdstip dat hun geproduceerde 
gemodificeerde T-cellen worden teruggezonden voor infusie.  
Omdat de patiënten die momenteel in aanmerking komen 
voor deze behandeling vaak behoorlijk ziek zijn, kan het 
moeilijk zijn om in deze periode uitbreiding van de kanker 

tegen te gaan en de gezondheidstoestand van de patiënt 
op een zodanig peil te houden dat de behandeling door kan 
gaan.

Beschikbaarheid
CAR-T-therapie kan alleen worden geboden in 
gespecialiseerde kankercentra die voor de uitvoering van de 
therapie zijn gecertificeerd. Dat beperkt de beschikbaarheid 
van de therapie. Het kan nodig zijn dat patiënten die 
in aanmerking komen voor de therapie, moeten reizen 
en verscheidene weken van huis moeten blijven – voor 
bloedafname, tijdens de infusie en gedurende de 
observatieperiode.  Dat kan zowel een ontwrichtend effect 
op het leven van patiënten en verzorgers hebben als veel 
kosten voor hen met zich meebrengen.

Kosten van de behandeling
CAR-T-therapie brengt aanzienlijke financiële kosten 
met zich mee, zowel met betrekking tot de therapie als 
de bijbehorende medische diensten.  Hoewel sommige 
producenten op uitkomsten gebaseerde prijsafspraken 
hebben gemaakt, waarbij het bedrijf alleen wordt betaald 
als de patiënt reageert op de behandeling, zijn de kosten 
van CAR-T-therapie voor ziektekostenverzekeraars of 
individuele patiënten aanzienlijk.

Productieproblemen
Het productieproces voor de CAR-T-therapie is nog 
voor verbetering vatbaar. Door mislukkingen in het 
productieproces moeten patiënten met een onderdrukt 
immuunsysteem langer wachten op de infusie, wat fataal 
kan zijn.
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