DENDRITISCHE CELLEN

Dendritische cellen in de strijd
tegen longkanker
Drs. Frank van Wijck, wetenschapsjournalist

dat de tumoren bij de niet-reagerende patiënten

Biotechbedrijf CiMaas werkt aan een proof of concept om te bewijzen dat de
combinatie van toediening van dendritische cellen en checkpointremmers
succesvol is tegen kanker, in eerste instantie tegen longkanker. Prof. dr. Gerard
Bos, internist-hematoloog in het Maastricht UMC+ en CEO van CiMaas, licht toe
waarom hij denkt dat dit de juiste koers is, en hoe hierin te werk gegaan wordt.
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