
 
door Jaap van Ekeris 

Onderzoeker Wilma Mesker strijdt al dertig jaar tegen kanker 

“Grillige cellen de baas worden” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Wilma Mesker: "Ik hoop dat ik met mijn onderzoek iets kan betekenen voor mensen met kanker" (Foto: pr/LUMC) 

NOORDWIJK - Voormalig olympisch kampioen Maarten van der Weijden domineerde vorig weekend het nieuws. Zijn heroïsche zwemtocht 

langs elf Friese steden heeft inmiddels meer dan 3,5 miljoen euro opgeleverd. “Fantastisch”, vindt dr. Wilma Mesker (55), die zich net als Van 

der Weijden al jaren inzet voor de strijd tegen kanker. De Noordwijkse is onderzoeker bij het Leids Universitair Medisch Centrum en verricht 

daar baanbrekend werk op het gebied van kankeronderzoek. Haar doel: de vreselijke ziekte de wereld uit helpen 

 

Toen Wilma Mesker als negentienjarige studente aan de Hogere Laboratoriumschool voor het eerst onder een microscoop naar 

kankercellen keek werd ze, zoals ze het zelf noemt, gegrepen door de oncologie. “Het waren cellen van eierstokkanker en die k unnen 

er heel grillig uitzien. Ik dacht: daar moet ik weer van weten. Vraag me niet waarom, maar het fascineer- de me. Na mijn opleiding 

ben ik gaan werken als analist bij het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis. Dat heb ik twee jaar gedaan, vervolgens kwam ik hier 

terecht, in het LUMC. Hier kan ik doen waar mijn hart ligt: onderzoek doen naar kanker 

 
Bloedtest 
De geboren en getogen Noordwijkse is sinds 2008 als hoofdonderzoeker verbonden aan de vakgroep Oncologische 

Chirurgiebijdeafdeling Heelkunde. Ze heeft een groot aantal wetenschappelijke publicaties op haar naam staan, verzorgt lezingen, 

geeft les, zit in diverse overlegorganen en begeleidt een groep jonge onderzoekers. Op dit moment is ze onder meer betrokken bij het 

ontwikkelen van een bloedtest waarmee kanker in een vroeg stadium kan worden opgespoord. De eerste resultaten zijn 

veelbelovend. Mesker legt uit: “We nemen een buisje bloed af en kijken naar de eiwitten daarin; patiënten met kanker hebben 

namelijk een ander eiwitpatroon. Met de test kunnen we de werking van ‘ontspoorde eiwitten’ inzichtelijk krijgen. Zo is het mogelijk 

om in de toekomst te bepalen of iemand borst- of darmkanker heeft. Als deze test op grote schaal toepasbaar blijkt, zou hij straks 

diverse bevolkingsonderzoeken kunnen vervangen (of een aanvulling daarop zijn). Over vijf tot tien jaar moet hij klaar zijn.”  

 

Heel veel geld 

Voor deze en andere onderzoeken is geld nodig. Heel veel geld. Als één van de weinige onderzoekers werft Mesker haar eigen 

fondsen en trekt ze de regio in om mensen  direct te betrekken bij haar onderzoek 

Zo wordt ze financieel gesteund door Stichting Gildemeesters Bollenstreek, Rotary Club Noordwijk en Omstreken en Rotary Club Lisse-

Bollenstreek, waar ze lid van is. 

“Toen ik met de oprichters van laatstgenoemde club om tafel zat, zeiden ze: wij gaan je  helpen. Dat hebben ze gedaan.  Via het 

Genootschap Landgoed Keukenhof hebben honderd mensen uit de Bollenstreek vijf jaar  lang 1.500 euro  gedoneerd   -   in totaal 

750.000 euro. Dat geld gebruiken we om de bloedtest te ontwikkelen. Geweldig!”  

 
Chronische ziekte 

Haar uiteindelijke doel is kanker een halt toeroepen. Ze wil die grillige cellen die ze als jongvolwassene voor het eerst zag, de baas 
worden. “Ja, ik geloof heilig dat mogelijk is. In de  dertig  jaar  dat ik dit werk doe, heb ik gezien dat de overlevingskans en steeds beter 
worden. Kanker wordt langzaam een chronische ziekte; kijk maar naar borstkanker. We hebben alleen nog een lange weg te gaan. 
Daarom zijn initiatieven zoals die van Maarten van der Weijden zo belangrijk. Ik hoop dat ik, net  als hij, met mijn onderzoek iets 
kan betekenen voor mensen met kanker. Als ik maar een paar  

patienten kan helpen, is mijn missie geslaagd 
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