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Vorig jaar juli verscheen onze eerste nieuwsbrief, nu leest u alweer de 
derde editie. Het afgelopen half jaar is er weer het nodige gebeurd. De 
CRITICS studie heeft na 9 jaar voldoende inclusies, en aan de andere kant 
zijn COSYMO en IWWD gestart. Het lopende TESTBREAST project is bij het 
datacenter ondergebracht. Voor DIRECT en ASPIRIN zien we de 
inclusiesnelheid graag omhooggaan. Ook CLIMB en PRIME kunnen nog 
steeds nieuwe deelnemers gebruiken. RAPIDO doet zijn naam eer aan, en 
loopt uitstekend. U leest er alles over in de nieuwsbrief.  Verder zijn er 
weer diverse publicaties verschenen. In de nieuwsbrief vindt u weer  
hyperlinks naar achtergrondinformatie van de studies. Tot slot vindt u in 
de kantlijn per studie de inclusies per ziekenhuis. Veel leesplezier en een 
relaxte zomer! 

03 

Ongelijk aan teken:  <> 

Bij het verwerken van de ingekomen queries blijkt soms dat het <> teken niet begrepen wordt. Het 

betekent niet-gelijk-aan. Het betekent hetzelfde als ≠. Dit laatste symbool kan echter niet verwerkt 

worden in de database, en wordt daarom niet gebruikt. 

 

Off Study 

Patiënten in de CRITICS en RAPIDO  studie worden na diagnose gerandomiseerd, en ontvangen daarna 

neoadjuvante chemotherapie, bestraling, chirurgie en adjuvante therapie (CRITICS). In dat lange traject 

kan een patiënt om allerlei redenen niet de geplande behandeling ondergaan. Dat betekent echter niet 

dat een patiënt dan Off Study is of gaat. Alle patiënten blijven gevolgd worden. Wel dient het End of 

Treatment formulier te worden ingevuld. Het Off Study formulier is enkel en alleen bedoeld als een 

patiënt het informed consent heeft ingetrokken of is overleden. 

mailto:datacenter@lumc.nl
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*Prospectieve registratie studie, **Retrospectieve & prospectieve studie 
  Adj = Adjuvant, Ext = Extended, Int = Internationaal, FMD = Fasting Mimicking Diet, GA = Geriatrisch Assessment, Add = Toevoeging 

Queries 

Queries zijn een noodzakelijk kwaad om de hoogst mogelijke datakwaliteit te behalen. We begrijpen dat het vervelend is om ze te moeten 

oplossen. Het is voor ons ook een enorme tijdsinvestering om ze te verwerken. Maar, frustrerend wordt het pas als queries  niet goed 

gelezen worden, en daardoor niet worden opgelost, en de cyclus opnieuw moet beginnen. Als er onduidelijkheden zijn, schroom niet om de 

betreffende datamanager te benaderen. Dat kan veel tijd schelen. 

Verder is gebleken dat de door ons aangeleverde kleurenprints  van de queries op het IKNL secretariaat zwart-wit werden gescand en 

gemaild naar de betrokken datamanagers. Dit kwam de leesbaarheid niet ten goede. Wij zullen daarom de queries zoveel mogelijk digitaal 

versturen. 

 

Ideetje? 

Inclusie 
Periode

Status Soort Studie Experimentele behandeling
# 

centra 
NL

# 
centra 

Int

#   
pat 
NL

#   
pat 
Int

#     
pat 

totaal
1996-1999 Gesloten Rectum TME Neo-adj. 5x5 Gy → TME 84 24 1530 331 1861

2000-2007 Follow-up Rectum PROCTOR Adj. 5-FU-leucovorin 29 8 91 86 177

2004-2012 Follow-up Rectum SCRIPT Adj. capecitabine 37 5 233 60 293

2001-2006 Follow-up Mamma TEAM Adj. 5 jaar exemestaan 78 488 2754 7012 9766

2006-2012 Gesloten Mamma TEAM IIa Neo-adj. 6 maanden exemestaan 11 0 117 0 117

2007-2014 Behandeling Mamma TEAM IIb Adj. 3 jaar ibandronaat 37 0 1116 0 1116

2007-2011 Behandeling Mamma IDEAL Ext. adj. 5 jaar letrozol 73 0 1824 0 1824

2010-2012 Follow-up Mamma NEOZOTAC Neo-adj. zoledronine zuur, 6x 26 0 250 0 250

2006-2015 Follow-up Maag CRITICS Adj. chemoradiatie 44 12 631 157 788

2003- Open Mamma TESTBREAST Serumtest vroege opsporing 3 0 478 0 478

2011- Open Rectum RAPIDO Neo-adj. 5x5 Gy → CAPOX → TME 25 29 277 414 691

2014- Open Mamma DIRECT Neo-adj. 6-8x 4 dagen FMD + chemo 7 0 38 0 38

2013- Open Mamma CLIMB* GA 4x, vragenlijst 4x, ≥ 70 jaar 8 0 306 0 306

2014- Open Mamma PRIME* GA 1x, vragenlijst 3x, ≥ 70 jaar, M1 1 0 7 0 7

2014- Open Colon ASPIRIN Adj. acetylsalicylzuur 5 jaar, ≥ 70 jaar 8 0 14 0 14

2014- Open Sarcoom COSYMO Add. Sirolimus 1 0 3 0 3

retro>2015 Open Rectum IWWD** Watch & Wait strategie na cCR 2 3 121 86 207
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DIRECT - Mammacarcinoom  

Op 19 februari 2014 is de eerste patiënte in deze uitdagende dieet studie gerandomiseerd. 

Inmiddels staat de teller op 38 patiënten uit 7 verschillende ziekenhuizen, 21 patiënten meer 

dan een half jaar geleden.  Om de inclusie te bevorderen en het aantal deelnemende centra 

te vergroten is er een protocolamendement geweest: naast AC→docetaxel (8 kuren) is ook 

FEC→docetaxel (6 kuren) toegestaan. Het amendement is op 31 maart goedgekeurd. Gezien 

het amendement zijn ook de CRFs aangepast. Het is van belang altijd de laatste versie van de 

CRFs te gebruiken. Dit voorkomt onnodige queries. Een eerdere belangrijke wijziging betreft 

bv. de toevoeging van de datum van de specifieke trial laboratorium testen. Die kan anders 

zijn dan de datum van de algemene lab testen. De labwaarden die gerelateerd zijn aan het 

dieet, dienen namelijk aan het eind van de dieetperiode bepaald te zijn.  

Verdere informatie via arts-onderzoeker Stefanie de Groot (S.de_Groot.ONCO@lumc.nl) of 

senior datamanager Marjolijn Duijm (M.Duym_de-Carpentier@lumc.nl), en uiteraard via de 

BOOG website. 

 

CLIMB - Mammacarcinoom 

Dit project implementeert het geriatrisch assessment in de oncologische zorg van  

ouderen met borstkanker en registreert tevens de achteruitgang van patiënten op fysiek, 

sociaal, cognitief en psychisch functioneren. Op dit moment zijn 306 patiënten geïncludeerd 

uit 8 ziekenhuizen, een mijlpaal! In 2015 zijn drie nieuwe ziekenhuizen gestart met inclusie: 

Het Reinier de Graaf Gasthuis uit Delft, het Diakonessenhuis uit Utrecht en het Langeland 

Ziekenhuis uit Zoetermeer. Wij hopen aan het einde van het jaar de 400 patiënten voorbij te 

streven. Een eerste evaluatie heeft laten zien dat de uitval na M1 (3 mnd na inclusie) 

ongeveer 10% bedraagt. De meest genoemde redenen zijn een te hoge belasting om naar 

het ziekenhuis te komen, andere persoonlijke omstandigheden, of niet het belang inzien van 

de testen. Wij willen vragen afspraken voor patiënten zoveel mogelijk samen te laten vallen 

met andere afspraken in het ziekenhuis. Daarnaast zijn wij op de achtergrond bezig met het 

ontwikkelen van een plan om deze uitval middels thuisbezoeken op te vangen. Juist de 

patiënten die uitvallen wegens achteruitgang willen wij in deze studie.  

Geïnteresseerden worden van harte uitgenodigd om contact op te nemen met arts-

onderzoeker Marloes Derks  (M.G.M.Derks@lumc.nl) of met datamanager Wil Planje 

(W.Planje@lumc.nl). 

  

PRIME - Mammacarcinoom 

PRIME staat voor Prospective Registration of Issues in Metastasized breast cancer in the 

Elderly. Het betreft een observationele, multicenter studie. Inmiddels is de studie opgestart 

in 4 ziekenhuizen, en zijn 7 patiënten geregistreerd. Indien u belangstelling heeft om deel te 

nemen aan deze niet-WMO plichtige studie, dan wordt u van harte uitgenodigd om contact 

op te nemen met arts-onderzoeker Marloes Derks  (M.G.M.Derks@lumc.nl) of datamanager 

Wil Planje (W.Planje@lumc.nl).  

Ziekenhuis # pat
LEIDEN [LUMC] 13
BREDA [Amphia Zkh] 7
VENLO [VieCuri MC] 5
DEVENTER [Deventer Zkh] 4
ALKMAAR [MCA] 4
DEN HAAG [HaGa Zkh] 3

ZOETERMEER [LL Zkh] 2

Ziekenhuis # pat
DEN HAAG [HaGa Zkh] 91
GOUDA [Groene Hart Zkh] 51
DEN HAAG [MCH] 49
LEIDEN [LUMC] 46
LEIDEN [Diaconessenhuis] 23
VLISSINGEN [ADR Zkh] 20
DELFT [RDGG] 3

ZOETERMEER [LL Zkh] 1

Ziekenhuis # pat

DEN HAAG [HaGa Zkh] 7

mailto:S.de_Groot.ONCO@lumc.nl
mailto:M.Duym_de-Carpentier@lumc.nl
https://www.boogstudycenter.nl/studie/270/direct.html
mailto:M.G.M.Derks@lumc.nl
mailto:W.Planje@lumc.nl
mailto:M.G.M.Derks@lumc.nl
mailto:W.Planje@lumc.nl
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RAPIDO – Rectumcarcinoom   

De studie loopt nog steeds uitstekend. Op 13 juli waren 691 patiënten gerandomiseerd, 

waaronder 277 uit Nederland en 277 uit Zweden. Uit 5 andere landen zijn 137 patiënten 

geïncludeerd. Met de huidige inclusiesnelheid zal het benodigde aantal van 885 patiënten 

mogelijk al in februari 2016 bereikt zijn. Tot onze vreugde heeft op 25 juni het KWF een 

aanvullende lokaal datamanagement subsidie verstrekt om meer Nederlandse patiënten 

te kunnen includeren: van 300 naar 400. Het totaal aantal patiënten blijft  gelijk, maar de 

informatie te vinden op de website Kanker.nl. Voor vragen kunt u 

terecht bij arts-onderzoeker Martine Frouws (M.A.Frouws@lumc.nl) 

of datamanager Jeffrey Braak (J.P.B.M.Braak@lumc.nl). 

buitenlandse inbreng zal relatief gezien dalen. 

De eerste Zweedse patiënten zijn inmiddels 3 jaar geleden geopereerd. Dit is het moment 

waarop éénmalig een uitgebreide kwaliteit van leven vragenlijst wordt ingevuld. Voor de 

eerste Nederlandse patiënt is dat moment rond september 2015. De vragenlijst wordt op dat 

moment door ons naar het ziekenhuis opgestuurd, zodat de vragenlijst vanuit het ziekenhuis 

naar de patiënt doorgestuurd kan worden. 

Vanuit het MUMC+ in Maastricht is gestart met centrale revisie van de MRIs die op de verschillende 

tijdstippen zijn gemaakt. In eerste instantie wordt begonnen bij de grootste includeerders. Contactpersoon is 

Monique Maas (moniquemaas@live.nl). Voor de Zweedse patiënten gebeurt de centrale revisie vanuit 

Stockholm.  

Meer informatie op de DCCG website, de DCCG Trials App, of persoonlijk via professor Geke Hospers, 

Principal Investigator (G.A.P.Hospers@umcg.nl) of trialmanager Annet Roodvoets 

(A.G.H.Roodvoets@lumc.nl). 

 

ASPIRIN - Coloncarcinoom  

Op 8 januari was het zover: de eerste patiënt voor de ASPIRIN trial is een feit. Momenteel staat de teller op 

14 inclusies uit 8 centra. Twintig ziekenhuizen zijn volledig opgestart, en in nog eens 23 ziekenhuizen loopt 

het METC traject.  Centra zijn zeer enthousiast om mee te doen aan de studie. Helaas verloopt de inclusie  

minder snel dan gepland. Naast ingecalculeerd 30% aspirine gebruik, gebruikt ook nog eens 30% vitamine K  

antagonisten. Uit de jongste retrospectieve analyses blijkt het beoogde effect van aspirine, in tegenstelling 

tot eerder onderzoek, ook aanwezig bij jongere patiënten. In de stuurgroepvergadering van 2 juli jl. is 

daarom besloten om de leeftijdsondergrens van 70 jaar los te laten, ook om de inclusie te kunnen 

bevorderen. Een protocol amendement wordt momenteel geschreven, zodat we hopelijk in het najaar het 

amendement  kunnen implementeren. Meer centra blijven uiteraard van harte welkom! Informatie voor 

onderzoekers is te vinden op de DCCG website of via de DCCG Trials App. Voor patiënten is er meer 

Ziekenhuis (alleen NL) # pat
BREDA [Amphia Zkh] 37
LEEUWARDEN [MCL] 23
ALKMAAR [MCA] 22
GRONINGEN [UMCG] 20
SNEEK [Antonius Zkh] 17

ZWOLLE [Isala Klinieken] 17

Ziekenhuis # pat
DEN HAAG [HaGa Zkh] 4
LEIDEN [LUMC] 3
ROTTERDAM [Ikazia Zkh] 2
DRACHTEN [Nij Smellinghe] 1
HOOFDDORP [Spaarne Zkh] 1
EDE [Zkh Gelderse Vallei] 1
DEVENTER [Deventer Zkh] 1

TERNEUZEN [ZorgSaam] 1

De DCCG Trial App is gratis 

beschikbaar voor 

Apple iOS en Android 

http://www.kanker.nl/bibliotheek/artikelen/5208-aspirin-studie-dikkedarmkanker
mailto:M.A.Frouws@lumc.nl
mailto:J.P.B.M.Braak@lumc.nl
mailto:moniquemaas@live.nl
http://www.dccg.nl/dccg-trials/rapido
mailto:G.A.P.Hospers@umcg.nl
mailto:A.G.H.Roodvoets@lumc.nl
http://www.dccg.nl/dccg-trials/aspirin
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TEAM IIB - Mammacarcinoom  

Op 27 mei 2014 is de laatste patiënte in de TEAM IIB studie geïncludeerd.  

Een jaar geleden is volgens planning de interim-analyse verricht. De DSMB heeft op grond van 

de preliminaire gegevens over de kans op recidief en sterfte in beide armen en de gegevens 

over toxiciteit van de behandeling geen redenen om de voorgenomen voortgang van de studie 

te wijzigen.  

Op dit moment zijn er 107 DFS events. Voor de eindanalyse zijn 170 events nodig, die over 1½ -

2 jaar te verwachten zijn. Wilt u tijdig alle CRFs opsturen? Volgens protocol dienen patiënten 10 

jaar gevolgd te blijven. In januari is begonnen met het opvragen van de paraffine-blokken van 

alle patiënten in samenwerking met het NKI-AvL (a.v.rossum@nki.nl). Van xx patiënten zijn 

blokken  ontvangen. Meer informatie via datamanager Linda Verhoeff (L.Verhoeff@lumc.nl) of 

via de  BOOG website. 

 

IDEAL - Mammacarcinoom 

Alle patiënten die geloot hadden voor 2½ jaar letrozol hebben hun behandeling beëindigd. Op 

dit moment zijn nog 184 patiënten onder behandeling in de 5 jaars groep. Het is wel zaak deze 

patiënten te blijven volgen aangezien beide armen hetzelfde follow-up schema dienen te 

volgen ter voorkoming van bias, in totaal dus 5 jaar. Indien de patiënte is terugverwezen naar 

het bevolkingsonderzoek of er financiële redenen zijn om niet meer op controle te komen, dan 

verzoeken wij u informatie via de huisarts of telefonisch bij de patiënte op te vragen. Ook de 

patiënten die voortijdig gestopt zijn met de behandeling moeten gevolgd blijven worden voor 

follow-up.Op 8 april jl. heeft de DSMB vergaderd over de eerste interim-analyse. De DSMB 

concludeerde dat er geen reden is om de studie vroegtijdig te stoppen. Verder schreef zij: “gezien het 

voortschrijdend inzicht uit de literatuur dat verschillen tussen endocriene behandelingsarmen bij 

mammacarcinoom patiënten vaak pas laat (minimaal 5 jaar na het tijdstip waarop de behandelingsarmen 

verschillen) ontstaan, zouden we de onderzoekers willen meegeven om nu al na te denken over de 

wenselijkheid en haalbaarheid om de follow up zelfs te verlengen ten opzicht wat momenteel in het protocol 

staat vermeld. Een idee zou kunnen zijn om 10 jaar na de inclusie éénmalig een extra follow-up moment in te 

voegen.” Wordt vervolgd dus.    

Eind vorig jaar is gestart met het  opvragen van paraffine materiaal bij de pathologie laboratoria. Inmiddels is 

van zo’n 900 patiënten het materiaal ontvangen. Er is een publicatie verschenen over de IDEAL studie (zie 

pagina 8) en Erik Blok heeft een review geschreven over Extended Hormonal Therapy. Meer informatie via 

arts-onderzoeker Erik Blok (E.J.Blok@lumc.nl) senior datamanager Marjolijn Duijm  (M.Duym_de-

Carpentier@lumc.nl) of via  de BOOG website. 
 

 

TME- Rectumcarcinoom 

Er zijn weer één klinische en twee translationale publicties. (zie pag. 8) verschenen. In totaal 

heeft de studie 55 publicaties  opgeleverd, met 27 verschillende eerste auteurs! 

 

  

Ziekenhuis # pat
GOUDA [Groene Hart Zkh] 87
AMSTERDAM [NKI/AvL] 77
GRONINGEN [Martini Zkh] 70
ALKMAAR [MCA] 67

ZAANDAM [Zaans MC] 63

Ziekenhuis # pat
DORDRECHT [Alb. Schweitzer] 119
DELFT [RDGG] 118

EIND-VELDHOVEN [MMC] 71

VENLO [VieCuri MC] 57

GRONINGEN [Martini Zkh] 57

Ziekenhuis (alleen NL) # pat
VELDHOVEN [Máxima MC] 70
VENLO [VieCuri MC] 59
ALKMAAR [MCA] 53
HEERLEN [Atrium MC] 53

EINDHOVEN [Catharina Zkh] 43

mailto:a.v.rossum@nki.nl
mailto:L.Verhoeff@lumc.nl
https://www.boogstudycenter.nl/studie/236/team-iib.html
mailto:E.J.Blok@lumc.nl
mailto:M.Duym_de-Carpentier@lumc.nl
mailto:M.Duym_de-Carpentier@lumc.nl
https://www.boogstudycenter.nl/studie/237/ideal.html
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   PROCTOR/SCRIPT - Rectumcarcinoom 

Arts-onderzoeker Anne Breugom (A.J.Breugom@lumc.nl) heeft ook een meta-

analyse gepubliceerd waarin de PROCTOR/SCRIPT trial samen met de EORTC 22921 

trial, de Chronicle trial, en de I-CNR-RT is geanalyseerd (zie pag 8). Follow-up verzameling van 

de SCRIPT patiënten loopt nog even door, aangezien de laatste patiënt in december 2012 is 

gerandomiseerd. Momenteel is van bijna alle Nederlandse patiënten paraffine-materiaal 

verzameld. Marloes Swets (M.Swets@lumc.nl) is de arts-onderzoeker die hiermee aan de slag is 

gegaan en in samenwerking met Radboudumc TMA’s gaat vervaardigen.  

 

TEAM - Mammacarcinoom 

Het project waarbij 10 jaar na randomisatie de ziektestatus van de TEAM patiënten wordt nagekeken is 

geanalyseerd worden binnen de internationale TEAM studie en gepresenteerd op een internationaal 

borstkankercongres. Afgelopen half jaar zijn weer 2 publicaties over de TEAM verschenen (zie pag. 8). Meer 

informatie via senior datamanager Marjolijn Duijm (M.Duym_de-Carpentier@lumc.nl). 

NEOZOTAC - Mammacarcinoom 

Momenteel worden follow-up data verzameld en moeten we nog even wachten op voldoende 

events voor analyse. De mediane follow-up bedraagt 3 jaar. In de eerste helft van dit jaar zijn 3 

publicaties verschenen (zie pag 8). Meer informatie via datamanager Linda Verhoeff 

(L.Verhoeff@lumc.nl). 

 

 

CRITICS - Maagcarcinoom  

Op 17 april is de laatste CRITICS patiënt geïncludeerd. Na 9 jaar is de studie daarmee succesvol afgerond met 

788 geïncludeerde patiënten! Vanaf deze plaats danken wij u hartelijk voor al uw inspanningen tot heden. De 

behandeling, follow-up en dataverzameling van de patiënten gaat de komende 5 jaren uiteraard nog door. De 

onderzoekers hopen de primaire resultaten te kunnen presenteren op ASCO 2016. Voor de analyse zijn 430 

events nodig, momenteel zijn dat er 347. Daarom het verzoek om alle baseline, chemotherapie, 

radiotherapie, chirurgie en pathologie CRFs en verslagen op te sturen vóór 15 oktober, en recente follow-up 

informatie vóór 15 november. Dit geeft ons voldoende tijd om queries uit te sturen, en te bezien of er 

voldoende events te verwachten zijn voor een abstract indiening (deadline 2 februari 2016).  

Het CRITICS team kijkt ernaar uit om gezamenlijk verder te werken aan de CRITICS-2. Op 8 en 15 juni zijn 

daartoe 2 teleconferenties georganiseerd met veel  deelnemers. E.e.a. wordt nu uitgewerkt in een protocol 

Ziekenhuis (alleen NL) # pat
DOETINCHEM [Slingeland Zkh] 41
LEIDEN [LUMC] 22
NIJMEGEN [Radboudumc] 20
LEEUWARDEN [MCL] 18

DEN BOSCH [Jeroen Bosch] 15

Ziekenhuis (alleen NL) # pat
VELDHOVEN [Máxima MC] 97
DELFT [RDGG] 97
GRONINGEN [Martini Zkh] 92
ENSCHEDE [MST] 87

EDE [Zkh Gelderse Vallei] 84

Ziekenhuis # pat
BREDA [Amphia Zkh] 35
EINDHOVEN [Catharina Zkh] 24
LEIDEN [LUMC] 21
DEVENTER [Deventer Zkh] 20

EINDHOVEN [Máxima MC] 14

en zal voor 22 september bij KWF worden ingediend voor Datamanagement 

subsidie. Aanvullende informatie via studiecoördinator Anouk Trip 

(A.Trip@nki.nl) of datamanager Jeffrey Braak (J.P.B.M.Braak@lumc.nl). Meer 

info via de DCCG website, de CRITICS website of de DUCG nieuwsbrief. 

nagenoeg afgerond. Bij de uitgangssituatie van het 10-jaars FUP project hadden 2309 

Nederlandse en 365 Belgische patiënten een follow-up duur van tenminste 5 jaar. Op dit 

moment is reeds van 1710 NL patiënten informatie verzameld: 1256  patiënten zijn in leven op 

jaar 10 en 454 patiënten zijn overleden na 5 jaar, waarvan de helft t.g.v. borstkanker.  Voor BL 

zijn de getallen: 219 ontvangen, 168 in leven na 10 jaar en  51 overleden. Resultaten zullen 

Ziekenhuis (alleen NL) # pat
AMSTERDAM [NKI/AvL] 68
AMSTERDAM [AMC] 44
BREDA [Amphia Zkh] 35
SITTARD [Orbis MC] 34

AMSTERDAM [VUMC] 32

mailto:A.J.Breugom@lumc.nl
mailto:M.Swets@lumc.nl
mailto:M.Duym_de-Carpentier@lumc.nl
mailto:L.Verhoeff@lumc.nl
mailto:A.Trip@nki.nl
mailto:J.P.B.M.Braak@lumc.nl
http://www.dccg.nl/dccg-trials/critics/
http://www.critics.nl/
http://www.ducg.nl/files/Nieuwsbrief-DUCG-2015-1.pdf
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  TESTBREAST - Mammacarcinoom 

Het Trial Early Serum Test BREASTcancer project heeft als doel de meerwaarde van (MALDI-TOF) serum massaspectrometrie bij vrouwen met 

een familiair of erfelijk verhoogd risico op het krijgen van deze ziekte te onderzoeken. Hypothesen die getoetst worden: 

• Vrouwen die een mammacarcinoom hebben kunnen door analyse van serum met behulp van massaspectrometrie worden 

onderscheiden van vrouwen die geen mammacarcinoom hebben. 

• Massaspectrometrie analyse van het serum van vrouwen met familiair of erfelijk verhoogd risico op het krijgen van borstkanker is van 

meerwaarde tijdens screening wanneer het wordt vergeleken met screening door middel van mammografie en/of MRI 

• Meer frequente analyse van het serum van vrouwen met familiair of erfelijk verhoogd risico met behulp van serum massaspectrometrie 

is in staat de ziekte eerder op te sporen dan de huidige imaging technieken als mammografie en/of MRI 

Het betreft een landelijke studie waar alle Nederlandse universitaire medische centra aan deelnemen en een aantal grote ziekenhuizen. Het 

project is gefinancierd d.m.v. crowd funding. Er bestaat een  leuk filmpje over Team Livingstone, de bedenkers en uitvoerders van het 

project, en ook een brochure Test vroege opsporing kanker. Inmiddels is van 478 vrouwen serum naar het LUMC verstuurd. Meer informatie 

via Dr. Wilma Mesker, projectleider  (W.E.Mesker@lumc.nl) of Linda Verhoeff, datamanager (L.Verhoeff@lumc.nl). 

 

IWWD – Rectumcarcinoom 

IWWD staat voor International Watch & Wait Database. Doelen van IWWD zijn het informeren van het publiek over  

ontwikkelingen op het gebied van de niet-operatieve behandeling van het rectumcarcinoom indien na het aanvangen van  

chemoradiatie een volledige respons van de rectumtumor wordt gevonden. Er is een netwerk van internationale medisch specialisten 

gevormd, die - vanuit hun expertise – het prospectief vervolgen van deze speciale patiëntengroep steunen. Deze nieuwe benadering van de 

behandeling van het rectumcarcinoom beoogt orgaanpreservatie door het weglaten van de operatie. De gegevens verzameld in de 

prospectieve database zullen veel inzicht verschaffen over de beoogde doelen van de nieuwe benadering, namelijk veiligheid voor de 

patiënt, en behoud van orgaanfunctie alsmede de schema’s om patiënten voldoende te vervolgen ter voorkoming van recidieven.  

IWWD is in april 2015 van start met de registratie van retrospectieve series van patiënten uit vooraanstaande instituten. De IWWD kent een 

internationale executive board, waar professor Cock van de Velde (LUMC) en professor Geerard Beets (MUMC+/AvL) deel van uitmaken. De 

IWWD board wordt ondersteund door EURECCA staf, datacenter heelkunde, Advanced Data Management (ProMISe) en Champalimaud 

Foundation (Lissabon).  Meer informatie via Dr. Petra Boelens, CEO EURECCA (P.G.Boelens@lumc.nl) of Elma Meershoek (W.M.Meershoek-

Klein_Kranenbarg@lumc.nl) , hoofd Datacenter Heelkunde. Zie ook de IWWD website voor uitgebreide informatie. 

 

COSYMO – Sarcoom 

Afgelopen december is de COSYMO studie van start gegaan. Het betreft een fase II, multicenter trial die de effectiviteit van de COmbinatie 

van Sirolimus en cYclofosfamide bij gemetastaseerd of inoperabel Myxoid liposarcoom en chOndrosarcoom evalueert. Deze studie is KWF 

gefinancierd voor Nederland, waar het LUMC en Radboudumc participeren. Vanuit het LUMC zijn inmiddels 3 patiënten 

geïncludeerd. Verder gaan Grupo Español de Investigación en Sarcomas (GEIS) en euroSARC instituten meedoen. Het  

wachten is op de benodigde contracten voor medicatielevering. Verschillende klinische studies bij patiënten met bot of weke 

delen sarcomen die behandeld zijn met mTOR-remmers laten veelbelovende resultaten zien. Uit andere studies kunnen we 

concluderen dat de combinatie van een mTOR-remmer met cyclofosfamide hoopvolle resultaten geeft in chondrosarcomen .  

Bij gebrek aan andere opties voor de behandeling van inoperabele of gemetastaseerde chondrosarcomen of myxoide 

liposarcomen die progressief zijn na standaardtherapie kunnen deze patiënten binnen de COSYMO studie behandeld worden. 

Meer informatie via principal investigator professor Hans Gelderblom (A.J.Gelderblom@lumc.nl), of datamanagers Birgit van 

den Bos (B.van_den_Bos@lumc.nl) of Linda Verhoeff (L.Verhoeff@lumc.nl). 

https://www.youtube.com/watch?v=mQ7drBCnoAQ&feature=player_embedded
https://www.lumc.nl/sub/1022/att/test-vroege-opsporing-kanker.pdf
mailto:W.E.Mesker@lumc.nl
mailto:L.Verhoeff@lumc.nl
mailto:P.G.Boelens@lumc.nl
mailto:W.M.Meershoek-Klein_Kranenbarg@lumc.nl
mailto:W.M.Meershoek-Klein_Kranenbarg@lumc.nl
http://www.iwwd.org/
mailto:A.J.Gelderblom@lumc.nl
mailto:B.van_den_Bos@lumc.nl
mailto:L.Verhoeff@lumc.nl
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