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Geachte lezer,
Aan het eind van ons lustrumjaar ligt hier weer een BOOG in Beeld klaar om u te informeren over de actuele ontwikkelingen
binnen de BOOG en het oncologisch onderzoek.
In maart van dit jaar bracht de EBCC-10 in Amsterdam een uitstekende gelegenheid voor een bezoek van het managementteam
van de Breast International Group (BIG) aan de BOOG. BIG en BOOG-bestuur en medewerkers hebben visie, strategie en
werkwijzen van beide organisaties met elkaar gedeeld en besproken hoe we de samenwerking kunnen optimaliseren.
Daarnaast was de EBCC-10 een uitstekende gelegenheid om het jaarlijkse Patiëntensymposium gezamenlijk te organiseren.
In april was het tijd voor een feestje: prof. dr. P. Borst bracht een prachtige overview over alle facetten van het borstkankeronderzoek. Daarna heeft Theatergroep Mier met medewerking van diverse (oud-)bestuursleden de historie van de BOOG
op creatieve wijze op het podium vertolkt. Aansluitend vond een druk bezocht NABON-BOOG-symposium plaats met uitstekende presentaties vanuit de diverse disciplines.
In dit nummer van BOOG in Beeld worden veel resultaten van verschillende BOOG-studies getoond die dit jaar op internationale congressen zijn gepresenteerd. Daarnaast wordt er op studie-overstijgend researchgebied door de BOOG veel
input geleverd aan mooie ontwikkelingen die onderzoekers meer ondersteuning bieden om meer en betere onderzoeken
(trials) naar het effect van behandelmethoden en medicijnen te kunnen realiseren. Dat is het doel van een nieuw samenwerkingsverband, een nationaal platform voor onderzoeker-geïnitieerd, klinisch oncologisch onderzoek: het Dutch Oncology
Research Platform (DORP). Het platform ‘DORP’ is een initiatief van drie grote onderzoeksgroepen: Dutch Colorectal Cancer
Group (DCCG), Borstkanker Onderzoek Groep (BOOG) en Stichting Hemato-Oncologie voor Volwassenen Nederland (HOVON),
tezamen met Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en het NKI-AvL datacenter (Nederlands Kanker Instituut – Antoni
van Leeuwenhoek). Doel is het opzetten van een voor alle onderzoeksgroepen toegankelijke, landelijke infrastructuur voor
onderzoeker-geïnitieerd, multicenter klinisch kankeronderzoek. Onderzoekers krijgen dan toegang tot de inzet van onder meer
statistici, monitors en clinical projectmanagers. Doel daarbij is niet alleen meer helpende handen bij de opzet en uitvoering van
het onderzoek, maar ook uniformering en innovatie. DORP heeft KWF gevraagd bij te dragen in de vorm van een zesjarige
subsidie. In 2016 is hiervoor een businessplan geschreven en heeft recentelijk een paneldiscussie met door KWF geselecteerde experts plaatsgevonden.
Daarnaast zijn BOOG-bestuursleden actief betrokken bij het opzetten van een mammaregister,
onder andere voor de uitvoering van doelmatigheidsonderzoek, en wordt meegedacht aan de
invulling van de borstkankergerelateerde gegevens die in de NKR+ worden geregistreerd.
De Patiëntenadviesgroep is een groot succes en adviseert een cumulatief aantal studievoorstellen. In september is de groep daarom uitgebreid, zodat vanaf nu 18 patiënt
advocates hiervoor kunnen worden ingezet.
De Beheerstichting Borstkanker Onderzoek Groep heeft dit jaar de ANBI-status toegewezen gekregen van de Belastingdienst. Dat houdt in dat particulieren en bedrijven
giften kunnen doen die aftrekbaar zijn van hun belastingverplichtingen. Bij particulieren
is een gift in de vorm van een lijfrente met een duur van ten minste vijf jaar zelfs zonder
enige aftrekdrempel voor 100% aftrekbaar van het inkomen.
Onderzoekers die geïnteresseerd zijn om te participeren in BOOG-studies zijn van harte welkom zich
aan te melden en ook om de plenaire BOOG-bijeenkomsten bij te wonen. De eerstvolgende bijeenkomst zal op dinsdag
28 maart 2017 plaatsvinden in het Beatrixgebouw te Utrecht.
Uitgebreide informatie per studie treft u aan op onze website: www.boogstudycenter.nl onder het Studieoverzicht. Bij
de diverse studies en onderwerpen in deze BOOG in Beeld treft u shortlinks aan naar de specifieke websitepagina’s.
We wensen u allen een goede decembermaand toe en een gezond en geïnspireerd nieuw (onderzoek)jaar!
Met vriendelijke groet,
namens het voltallige BOOG-bestuur en BOOG Study Center,
dr. A.E. van Leeuwen-Stok, directeur
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Nieuws

De medewerkers van het BOOG Study Center met v.l.n.r. achter: Nizet Dijkstra, Meia Broekmans, Jorine Kuilman, en voor:
Elise van Leeuwen-Stok, Jessica van Raaij-Kandt, Jeany Rademaker-Lakhai, Karin Witte, Saskia Griek en Karen van der Weiden.

Nieuwe medewerker BOOG Study Center

en deels zullen werkgroepleden in de indicatie-specifieke
werkgroepen gaan meedraaien om zo direct bij de ontwikke-

Karin Witte

ling van nieuwe protocollen betrokken te zijn.

Karin Witte werkt sinds 15 juni 2016 op maandag, woensdag
en donderdag als secretaresse voor BOOG Study Center. Karin
jaren geleden de overstap heeft gemaakt naar de gezondheids-

Patiëntencongres tijdens EBCC-10
in Amsterdam

zorg. Daar vervulde zij diverse (directie)secretaressefuncties,

Op 12 maart 2016 is naar aanleiding van het European Breast

waaronder ook bij het Antoni van Leeuwenhoek.

Cancer Congress (EBCC) in de RAI het Publiekssymposium

heeft jarenlang in het bedrijfsleven gewerkt, waarna zij enkele

‘Je hebt wat te kiezen’ gehouden. Het symposium is georganiseerd door het Nationaal Organiserend Comité van EBCC,

Personalia bestuur

in samenwerking met Borstkankervereniging Nederland,

Dr. Eva Noorda, oncologisch chirurg uit Isala, is medio juli 2016

Stichting Pink Ribbon, BOOG en het Antoni van Leeuwenhoek

toegetreden tot het BOOG-bestuur. Zij heeft onder meer de

(AvL/NKI). Er was gekozen voor een interactief concept: de

Werkgroep Locoregionale behandeling en de Patiëntenadvies-

laatste ontwikkelingen en keuze-opties wat betreft borst-

groep in haar portefeuille. In het interview op pagina 6 kunt

chirurgie, bestraling, leefstijl en uiteraard de highlights qua

u nader kennismaken met haar.

ontwikkelingen in medicamenteuze behandeling werden in

Prof. dr. Ruud Pijnappel heeft op 14 oktober jl. zijn inaugurele

korte presentaties toegelicht, waarna vragen van ervarings-

rede te Utrecht gehouden getiteld: ‘Beeldvorming rondom
borstkanker’.

Werkgroep Biomarkers
Tijdens de plenaire vergadering van 1 november jl. heeft het
BOOG-bestuur laten weten dat Werkgroep Biomarkers in
overleg met de voorzitter en de leden in de huidige vorm is
opgeheven en er een nieuw te vormen werkgroep met de
focus op diagnostiek zal worden opgericht.
Omdat de expertise van de Werkgroep Biomarkers binnen
het palet van de mammazorg zeer belangrijk is, maar in de
huidige vorm niet volledig tot zijn recht kwam, lijkt het zinvol
de expertise (deels) onder te brengen in de nieuwe werkgroep
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Oproep nieuwe kandidaten
vijfde J.W.R. Nortier Lecture 2017
Ter gelegenheid van het aftreden van prof. dr. J.W.R.
Nortier als voorzitter van de BOOG in 2012 is de
J.W.R. Nortier Lecture voor vijf jaar ingesteld. Jonge,
getalenteerde onderzoekers krijgen de kans om een
lecture te geven tijdens het NABON-BOOG-symposium voor een groot publiek met wetenschappelijk
interesse in borstkanker en de behandeling daarvan.
Uitreiking van de J.W.R. Nortier Lecture 2016 door
prof. dr. Hans Nortier aan Kishan Naipal.

deskundigen door een panel van experts werden beantwoord.
In de evaluatie, met een gemiddeld rapportcijfer van 8, werd
de paneldiscussie en rol van de ervaringsdeskundigen als
zeer positief beoordeeld.
https://borstkanker.nl/nl/publiekssymposium-ebcc-0

Kandidaten dienen door hun supervisor te worden
voorgedragen vóór 15 januari 2017. De winnaar zal
door prof. Nortier persoonlijk worden geselecteerd
op basis van excellent werk, blijkend uit zijn of haar
proefschrift of publicaties in het voorgaande jaar. Bij
deze keuze zal prof. Nortier worden geholpen door
een driekoppige jury. De kandidaat mag niet ouder
zijn dan 35 jaar, kan een (pre)clinicus of epidemioloog zijn en houdt zich bezig met wetenschappelijk
onderzoek op het gebied van borstkanker.

Winnaar J.W.R. Nortier Lecture 2016
De vierde editie van de J.W.R. Nortier Lecture is dit jaar
gewonnen door dr. Kishan Naipal. Hij heeft op 12 april een
uitstekende lezing gehouden over het onderwerp waarop hij
3 november 2015 promoveerde: Functional ex vivo assays to
guide personalized cancer treatment form bench to bedside.

Een kandidaat voordragen kan door een aanbevelingsbrief met CV en publicatielijst van de kandidaat te sturen naar: BOOG Study Center, Postbus 9236, 1006 AE
Amsterdam of per e-mail: info@boogstudycenter.nl,
o.v.v. kandidaat J.W.R. Nortier Lecture.
Uiterlijk 1 maart 2017 zal de winnende kandidaat hier-

De jury koos voor Naipal, omdat hij in zijn onderzoek zijn studie

over worden ingelicht. De kandidaat dient in de ge-

geneeskunde op interessante wijze combineerde met zijn

legenheid te zijn om tijdens het NABON-BOOG-

master en promotie binnen de moleculaire biologie. De door

symposium op 11 april 2017 tussen 18.30 en 21.30 uur

hem ontwikkelde ex-vivo assay is veelbelovend voor het testen

de lezing te verzorgen. Naast de eer van het geven

van toekomstige concepten op het gebied van personalized

van deze lezing krijgt de winnaar een certificaat uit-

medicine. Inmiddels is een implementatietraject met de assay

gereikt en het bijbehorende beeldje met inscriptie.

uitgerold.
Het huidige bestuur van de BOOG, met v.l.n.r.: dr. John Maduro, dr. Eva Noorda, mr. drs. P.J. Baars (fiscaal jurist, financieel adviseur),
dr. Elise van Leeuwen-Stok (directeur), prof. dr. Elsken van der Wall, dr. Agnes Jager, prof. dr. Ruud Pijnappel en dr. Maurice van der Sangen
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Interview
Dr. Eva Noorda, nieuw bestuurslid BOOG:

“Wetenschappelijk onderzoek
is van cruciaal belang om juiste
beslissingen te kunnen nemen”
Per 15 juli 2016 is dr. Eva Noorda toegetreden als nieuw bestuurslid van de
Borstkanker Onderzoek Groep (BOOG). Zij maakt deel uit van de vakgroep van
het Isala te Zwolle en is daar werkzaam als chirurg op het gebied van oncologie,
Dr. Eva Noorda

waaronder een groot gedeelte borstkankerbehandeling.

Voordat Noorda de opleiding tot chirurg volgde, is zij gepromo-

okselklierbehandeling, daar zit veel beweging in. We gaan

veerd in het Antoni van Leeuwenhoek op geïsoleerde perfu-

steeds meer sparend behandelen, zowel voor de borst als

sie van melanoom en sarcoom, een ander onderdeel van de

voor de oksel. Dat betekent dat we mogelijk in de toekomst bij

oncologische chirurgie. Binnen de borstkankerpraktijk in Zwolle

geselecteerde patiëntengroepen bijvoorbeeld helemaal niet

is zij heel actief. “Onze groep participeert in de landelijke

meer zouden hoeven opereren of niet meer zouden hoeven

onderzoeken, maar we doen ook eigen onderzoek en analy-

bestralen. Dat is een ontwikkeling die op dit moment heel

seren zelf onze data. Mijn wetenschappelijke interesse is

snel gaat. We hebben binnen de BOOG een aantal studies

groot,” vertelt Noorda.

lopen om dat wetenschappelijk te onderbouwen. Die ontwikkeling vind ik heel spannend.” Binnen het BOOG-bestuur
is Noorda tevens het bestuurslid dat betrokken is bij de zo-

Toetreding en drijfveer

genoemde PAG, de Patiëntenadviesgroep. “Dat zijn ex-patiën-

“Het BOOG-bestuur vindt het belangrijk dat er van elke dis-

ten of patiënten die zich bij ons hebben gemeld die studie-

cipline die betrokken is bij de behandeling van borstkanker

voorstellen voor ons beoordelen op zinnigheid en haalbaar-

iemand in het bestuur zit. Dit is ook statutair zo vastgelegd.

heid, gezien vanuit patiëntperspectief. Ik denk dat patiënt-

Er was een positie vacant voor een chirurg, waarop ik ben

participatie zowel in wetenschappelijk onderzoek en als

benaderd als nieuw bestuurslid.” Volgens Noorda is weten-

vormgever van de zorg nu en in de toekomst steeds belang-

schappelijk onderzoek de basis van een goede klinische

rijker gaat worden. Dat is tevens een bijzonder en belangrijk

praktijk. “Om juiste beslissingen te kunnen nemen, is weten-

onderdeel van de BOOG.”

schappelijk onderzoek van cruciaal belang. Mijn hart ligt bij
de borstkankerbehandeling, en dan vooral de vooruitgang
daarin. Daarmee bedoel ik geen overbehandeling.” De functie

Toekomst

van de BOOG in Nederland vindt zij heel bijzonder en goed.

Speerpunten voor de toekomst wat betreft wetenschappe-

“De BOOG coördineert alle studies op borstkankergebied

lijk onderzoek op het gebied van borstkanker gaan volgens

in Nederland. Het is essentieel dat dat centraal gebeurt. Op

Noorda met name over het steeds meer op maat behandelen

die manier ontstaat er geen wildgroei van studies uit alle

van patiënten. In geselecteerde gevallen betekent dat dat we

centra, zonder dat er toezicht op is.”

mogelijk onderdelen van de behandeling kunnen weglaten.
Ook worden er steeds meer aangrijpingspunten voor behandeling ontdekt en zullen er nieuwe studies komen betreffende

Onderzoeken

nieuwe middelen, zodat elke patiënt steeds meer op maat kan

Momenteel loopt er een aantal BOOG-studies op chirurgisch

worden behandeld. Ik hoop dat ik een zo goed mogelijke bij-

en radiotherapeutisch gebied. “Deze gaan onder andere over

drage kan leveren aan borstkankeronderzoek in Nederland.”
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(Neo)adjuvante behandeling
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de toegevoegde waarde van een nieuwe behandeling voor
de in beginsel gecureerde patiënt zorgvuldig afgewogen.
Naast het ontwikkelen van investigator-initiated-studies probeert men het gehele studielandschap nauwlettend te volgen
en onderbouwde afwegingen te maken welke studies vanuit
Dr. Gabe Sonke,

de BOOG kunnen worden ondersteund. Hierbij is de werk-

voorzitter Werkgroep

groep gebaat bij het melden van studie-initiatieven vanuit de

(Neo)adjuvante

verschillende ziekenhuizen.

behandeling

Studies
De lopende studies en studies in follow-up worden afzonder-

Leden

lijk toegelicht in de navolgende sectie of onder Resultaten

Gabe Sonke (vz), medisch oncoloog, AvL

van BOOG-studies.

Inge Baas, medisch oncoloog, Meander MC

Een aantal (neo)adjuvante studies ligt op de tekentafel: voor

Paula Elkhuizen, radiotherapeut-oncoloog, AvL

de TRAIN-3 is door G. Sonke in het NKI-AvL voorgesteld

Judith Kroep, medisch oncoloog, LUMC

om patiënten met een HER2-positieve tumor neoadjuvante

Maartje Los, medisch oncoloog, St Antonius Nieuwegein

chemotherapie gelijktijdig met dubbele HER2-blokkade met

Caroline Schröder, medisch oncoloog, UMCG

trastuzumab en pertuzumab te behandelen en op basis van

Arjen Witkamp, oncologisch chirurg, UMCU

beeldvorming te bekijken of het aantal kuren gede-escaleerd

Elise van Leeuwen-Stok, study manager, BOOG SC

kan worden. Als primair eindpunt wordt drie jaar event free
survival (EFS) voorgesteld.

Contactpersonen BOOG-bestuur:

Het eerder dit jaar geënquêteerde concept is aangepast,

Agnes Jager en Maurice van der Sangen

aangezien van een vergelijkbare Amerikaanse studie met
hormonale therapie en een ander chemotherapieschema
de eerste resultaten zijn gepresenteerd tijdens het SABCS.

Samenstelling
Maaike de Boer, medisch oncoloog bij het MUMC+, heeft

Een neoadjuvant studievoorstel voor luminale borstkanker

de Werkgroep (Neo)adjuvante behandeling verlaten en is toe-

(NEOLBC) van J. Kroep (LUMC) en S. Linn (NKI-AvL) beoogt te

getreden tot de Werkgroep Gemetastaseerde borstkanker.

onderzoeken bij wie chemotherapie kan worden vervangen

Caroline Schröder, medisch oncoloog bij het UMCG, volgt

door een minder toxische CDK4/6-remmer plus hormonale

haar op.

therapie. Primair eindpunt wordt de Ki67, gebaseerd op
mRNA-bepaling. Momenteel worden mRNA-gegevens van

Doelstelling

28 patiënten die zijn gepubliceerd in een groter cohort ge-

De werkgroep heeft de ambitie om een breed portfolio aan

valideerd. Gestreefd wordt naar een First Patient First Visit

studies te bieden voor de verschillende subtypen mamma-

begin 2017.

carcinoom in zowel adjuvante als neoadjuvante setting. Daar-

In het PRECISE-voorstel van A. Jager (EMC) en G. Sonke

bij is voor de behandelend oncoloog niet de vraag óf er voor

(NKI-AvL) wordt bij patiënten bij wie een mammaprint wordt

een patiënt een studie beschikbaar is, maar welke studie waar

uitgevoerd tevens whole genome sequencing uitgevoerd.

beschikbaar is. Studies hebben bij voorkeur een sterk trans-

Deze gegevens worden gecombineerd met klinische gege-

lationeel karakter met de mogelijkheid tot het analyseren

vens uit de NKR om prognostische profielen te ontwikkelen

van weefsel- en bloedsamples ter identificatie van prognos-

en valideren.

tische en predictieve factoren. Tevens is er de wens om

De DENO is een onderzoeksvoorstel voor een exploratieve

tijdens neoadjuvante behandeling vroege maten voor respons-

studie om de impact van neoadjuvant gevolgd door adjuvant

bepaling te ontwikkelen door middel van beeldvorming,

DENOsumab als aanvulling op de standaard chemotherapie

biopten en waar mogelijk gebruik te maken van nieuwe

bij postmenopauzale patiënten met HER2-negatieve borst-

technieken zoals liquid-biopsieën. In adjuvante setting wordt

kanker te onderzoeken in relatie tot de systemische immuni-
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teit en de lokale immunologische micro-omgeving. Er zijn

Secundaire eindpunten zijn graad I/II-toxiciteit, metabolische

75 patiënten nodig en beoogd wordt de studie in 10 tot

en inflammatoire respons op chemotherapie, kwaliteit van

20 ziekenhuizen op te starten. In de enquête hebben reeds

leven en (ziektevrije) overleving. Translationeel onderzoek be-

16 ziekenhuizen interesse getoond. De studie wordt verder

staat uit bloedonderzoek naar biomarkers als SNP’s, proteo-

ontwikkeld.

mics en cytokinen en naar DNA-schade en voedingsstoffensignaleringsroutes in leukocyten. In de tumor zal worden
gekeken naar Ki-67, tumor-stroma-ratio, immunologisch profiel, DNA-schade en voedingsstoffensignaleringroutes.

Open studies

Aanpassing Chemolieve dieet
Chemolieve is een speciaal ontworpen laagcalorisch dieet
dat preklinisch gelijke effecten heeft laten zien als kortdurend

BOOG 2013-14

vasten. Door recente problemen in het productieproces van

DIRECT

het dieet is de samenstelling van de dieetboxen gewijzigd.
De METC is via een niet-substantieel amendement hiervan

DIetary REstriction as an adjunct to
neoadjuvant ChemoTherapy for HER2negative breast cancer

op de hoogte gebracht, alle deelnemende centra zijn daarover
adequaat geïnformeerd en alle documentatie waarop dit
van toepassing is, is gewijzigd en ook op de BOOG-website
te vinden.

Opzet
DIRECT is een prospectieve, gerandomiseerde, fase II/III-

Kwaliteit-van-levenvragenlijsten

studie naar het effect van Chemolieve™ op de bijwerkingen

Bij de uitleg van de studie aan patiënten graag benadrukken

en effectiviteit van neoadjuvante chemotherapie. Het is een

dat het invullen en insturen van de KvL-vragenlijsten een

onderzoekers-geïnitieerde studie waarvoor financiering is

belangrijk onderdeel is van de studie. Ook indien een patiënt

van Pink Ribbon en Amgen. Belangrijkste inclusiecriteria

stopt met het dieet/de chemotherapie, wordt zij nog steeds

zijn HER2-negatieve borstkanker stadium II/III, BMI > 19 kg/

verzocht om de vragenlijsten in te vullen.

m en afwezigheid van diabetes mellitus. Het primaire eind2

punt voor het fase-II-deel is de graad III/IV-toxiciteit (NCI

Status

CTC-AE v4.03) en voor het fase-III-deel de pathologische

Inmiddels zijn er 94 patiënten geïncludeerd (10 november

complete respons.

2016). Momenteel zijn 13 ziekenhuizen open voor inclusie (zie

Amphia Ziekenhuis

11

Medisch Centrum Haaglanden - Bronovo

0

Catharina Ziekenhuis

0

Deventer Ziekenhuis

8

Haga Ziekenhuis

12

Isala

2

Leids Universitair Medisch Centrum

25

Noordwest Ziekenhuisgroep - Alkmaar

6
7

Medisch Centrum Leeuwarden
4

't Lange Land Ziekenhuis
VieCuri Medisch Centrum

12
7

Ziekenhuis de Gelderse Vallei
0

3

6

Figuur 1. Inclusie DIRECT-studie, peildatum 10 november 2016.

8

|

BOOG IN BEELD Jaargang 12, december 2016

9

12

15

18

21

24

27

6

20

1

01 20
-

figuur 1). Nieuwe ziekenhuizen zijn welkom. De geplande

Opzet

inclusietijd voor 250 patiënten loopt tot augustus 2018. Na

De OLYMPIA-studie is een fase-III-studie bij patiënten

inclusie van 120 patiënten volgen de toxiciteit- en futility-

met een hoogrisico-mammacarcinoom en een pathogene

analyses.

BRCA1/2-kiembaanmutatie die reeds zijn behandeld met
(neo)adjuvante chemotherapie. Hoog risico is gedefinieerd
als pTxN+ of pT2Nx-mammacarcinoom of non-pCR na neoadjuvante chemotherapie (NAC) en hoog risico HR+ (HER2-)

Coördinatoren:
J.R. Kroep en R.T. Lugtenberg (LUMC)

mammacarcinoom als vier of meer axillaire lymfekliermetastasen of residuale ziekte na NAC in borst en/of mamma en

Contact:
R.T. Lugtenberg: r.t.lugtenberg@lumc.nl,
tel: 071 529 84 08
Datacenter Heelkunde LUMC: datacenter@lumc.nl,
tel.: 071 526 35 00

een CPS&EG-score ≥ 3 (zie Mittendorf et al. 2011; Jeruss et
al. 2008).
De effectiviteit en veiligheid van adjuvant olaparib (PARPremmer) ten opzichte van placebo wordt onderzocht. Patiënten worden gerandomiseerd tussen behandeling met olaparib of placebo gedurende 1 jaar met een follow-up van 10
jaar. Patiënten worden het eerste halfjaar maandelijks en
het tweede halfjaar driemaandelijks op de polikliniek beoordeeld. Na dit jaar volgt jaarlijkse controle tot 10 jaar.

BOOG 2014-03

OLYMPIA

Status
Deze studie is een samenwerking tussen BIG en Astra-

A randomised, double-blind, placebocontrolled phase III study to assess the
efficacy and safety of olaparib versus
placebo as adjuvant treatment in
patients with germline BRCA1/2
mutations and high risk HER2-negative
primary breast cancer who have completed definitive local treatment and
(neo-)adjuvant chemotherapy

Zeneca met nationale ondersteuning vanuit de BOOG. De
studie is internationaal open sinds april 2014 (NL september
2014). Alle deelnemende centra zijn geïnitieerd (zie figuur 2)
en actief met het screenen van potentiële patiënten voor
de studie. Van de acht centra zijn zes centra actief met de
inclusie, het streven is om in Nederland minimaal 40 patiënten
te includeren. Momenteel zijn er 5.770 patiënten wereldwijd gescreend, van wie 35 in Nederland. Het aantal gerandomiseerde patiënten wereldwijd is per 1 november 2016:
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Figuur 2. Inclusie OLYMPIA-studie, peildatum 1 november 2016.
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665 van de beoogde 1.320 (12% van aantal gescreende

De registratie is inmiddels gestart. De geplande inclusietijd

patiënten), van wie 16 patiënten in Nederland (40% van

van 500 patiënten wereldwijd loopt tot en met 2020. In

aantal gescreende patiënten).

Nederland is momenteel alleen het LUMC open voor inclusie

Het doorverwijzen van patiënten met hoogrisico-mamma-

en wordt verwacht dat het NKI/AvL Q1 2017 opengaat.

carcinoom en (verdenking op) een BRCA-mutatie wordt sterk

Patiënten kunnen worden doorverwezen.

aanbevolen. De verkorte patiënteninformatie is te vinden
op www.kanker.nl. Telefonisch overleg voor beoordeling kan
met studiecoördinator dr. A. Jager.

Coördinator:
A. Jager (Erasmus MC):
a.jager@erasmusmc.nl, tel.: 010 704 17 33

BOOG 2015-03

POSITIVE

Pregnancy Outcome and Safety of
Interrupting Therapy for women with
endocrine respons IVE breast cancer
Opzet
Met deze studie wordt bekeken of tijdelijke onderbreking

Coördinatoren:
J.R. Kroep (LUMC) en A.E. van Leeuwen-Stok
(BOOG SC)
Contact:
BOOG Study Center:
info@boogstudycenter.nl, tel.: 088 234 67 30

Studies in follow-up
BOOG 2005-02

MATADOR

Microarray Analysis in breast cancer to
Tailor Adjuvant Drugs Or Regimens

van hormonale behandeling, met als doel een zwangerschap
mogelijk te maken, het risico op terugkeer van borstkanker

Opzet

niet verhoogt. De studie zal ook verschillende parameters

Het doel van deze studie is te onderzoeken of het mogelijk

onderzoeken die te maken hebben met vruchtbaarheid,

is voorspellende genexpressieprofielen te ontwikkelen na

zwangerschap, borstkankerbiologie, gezondheid van de pas-

adjuvante behandeling met 6 x AC dose dense of met 6 x

geborene en de mogelijkheid tot borstvoeding evalueren.

TAC met gebruik van tumormateriaal van 660 patiënten en

De belangrijkste criteria voor deelname zijn: zwangerschaps-

de bijbehorende klinische follow-up-gegevens.

wens, behandeling met (neo)adjuvante hormoontherapie >
18 maanden en < 30 maanden en leeftijd > 18 en < 42 jaar

Status

bij inclusie.

De laatste patiënt is in november 2012 geïncludeerd. De
mediane follow-up van alle patiënten is vijf jaar. Preliminaire

Status

analyses laten zien dat er geen verschil is in recurrence free

Er is KWF-CKS-subsidie verkregen voor het ondersteunen

survival tussen de behandelgroepen. Meer gedetailleerde

van lokaal datamanagement en monitoring. Helaas is het nog

gegevens zijn gepresenteerd op het SABCS 2016. In april

niet gelukt aanvullende financiering te verkrijgen, waardoor er

2016 is een amendement ingediend om het statistisch plan

slechts in een beperkt aantal centra kan worden gestart.

aan het passen: er zal niet meer worden gewacht tot het

De internationale inclusie is op 4 december 2014 gestart

benodigde aantal events heeft plaatsgevonden bij de eerste

(inmiddels 56 patiënten geregistreerd) en de studie is in Ne-

100 patiënten, maar alle events in de hele studiepopulatie

derland in juni door de CME-LUMC centraal goedgekeurd

worden gebruikt om aan het primaire eindpunt van de studie

en in juli 2016 gestart en de eerste patiënten geïnformeerd.

te voldoen.
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Er zijn RNA-sequencing-gegevens beschikbaar van ongeveer

Datamanagement

600 patiënten. Deze gegevens worden gebruikt om voor-

Voor de analyse van de bone health forms in 2017 is het

spellende genexpressieprofielen te genereren. De toxiciteits-

belangrijk dat van alle patiënten bone health forms com-

gegevens en SNP-analyses hebben inmiddels plaatsgevonden.

pleet zijn ingevuld en de queries hierover zijn beantwoord.

Het manuscript circuleert bij de coauteurs. Parallel worden

Let bij het vermelden van de DEXA-scanuitslagen op het

immuunhistochemische taxaan-resistentiemarkers getest

vermelden van zowel de T-score als de botdichtheid (als T-

en gekoppeld aan overlevingsgegevens.

score is vermeld, dient ook de botdichtheid (BMD) bekend
te zijn en vice versa).

Klinische gegevens

Fracturen tussen -1 tot 7 jaar na randomisatie, die niet gemeld

Dank aan alle studieteams voor hun niet-aflatende inzet. De

staan op de adverse event forms, moeten hierop gerappor-

follow-up-gegevens zijn de afgelopen periode bijgewerkt.

teerd zijn.

Follow-up-gegevens van alle patiënten zijn nodig om ook de

In 2021 zal er nog eenmalig verzoek volgen voor het aan-

overleving na 10 jaar te kunnen rapporteren.

leveren van follow-up-gegevens voor de follow-up-analyse
(zie amendement 4).

Coördinatoren:
H.M. Oosterkamp (Medisch
Centrum Haaglanden) en S.C. Linn (AvL)
Contact:
Studiecoördinatoren: M. Opdam en A. van Rossum
Trialbureau AvL: trial@nki.nl, tel.: 020 512 26 65

Resultaten
Tijdens het SABCS 2016 zijn de eerste resultaten gepresenteerd.

Trans-DATA
In uitbreiding op de klinische DATA-studie, is de trans-DATAstudie opgestart. Momenteel is er voor deze studie van 989
patiënten weefsel verzameld en zijn genoomwijde analyses
uitgevoerd. Einddoelen van de trans-DATA-studie zijn:
1. Onderzoeken of complexe DNA-methyleringspatronen

BOOG 2006-01

DATA

geassocieerd zijn met luminal-A- of luminal-B-borstkankersubtypen en op welke wijze signaleringscascaden zijn veranderd bij deze subtypen.

Different durations of Anastrozole after 2
to 3 years Tamoxifen as Adjuvant therapy

2. Vaststellen of de mate van ER- en PgR-expressie afhankelijk is van DNA-methyleringsprofielen.
3. Het vinden van DNA-methyleringsmarkers, signalerings-

Opzet

cascaden en niet-overerfbare somatische mutaties die ge-

In deze studie zijn postmenopauzale vrouwen die reeds

associeerd zijn met optreden van recidief tijdens adjuvante

twee tot drie jaar adjuvante behandeling met tamoxifen

anastrozol bij patiënten met hormoonreceptorpositief

hebben gehad gerandomiseerd tussen een vervolgbehan-

mammacarcinoom.

deling van drie of zes jaar anastrozol. Primair eindpunt in de
studie is ziektevrije overleving. Inclusie van het benodigde
aantal van 1.900 patiënten om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden is behaald op 23 juli 2009.

Visiteschema (behandeling en follow-up)
Voor alle patiënten in de DATA-studie geldt dat jaarlijkse
follow-up conform richtlijnen moet worden gedaan gedaan.

Coördinator:
V.C.G. Tjan-Heijnen (MUMC+)
Contact:
IKNL trialbureau:
trialbureau@iknl.nl, tel.: 088 234 6500

In 2021 zal follow-up-informatie van deze patiënten worden
verzameld in verbande met de follow-up-analyse (zie amendement 4).
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BOOG 2006-04

TEAM IIb

Randomised, multicenter, prospective,
phase III trial investigating the efficacy
and safety of the addition of ibandronate
to adjuvant hormonal therapy in postmenopausal women with hormone
receptor-positive early breast cancer

BOOG 2006-05

IDEAL

Investigation on the Duration of
Extended Adjuvant Letrozole treatment
Status
Na vijf jaar standaard hormonale therapie ontvangen patiënten in de IDEAL-studie een ‘verlengde’ behandeling met 2,5
versus vijf jaar letrozol. De laatste patiënt in de studie was

Status

18 november 2016 klaar met de behandeling. De patiënten die

In september 2016 waren er voldoende disease-free survival

hadden geloot voor 2,5 jaar letrozol waren al eerder klaar met

events voor de primaire analyse. De resultaten zijn gepre-

hun behandeling. Alle patiënten dienen 10 jaar te worden ge-

senteerd op het SABCS 2016. De follow-upverzameling gaat

volgd. Ook de patiënten die voortijdig zijn gestopt met de be-

uiteraard gewoon door voor verwerking in het manuscript.

handeling moeten worden gevolgd voor follow-up. Inmiddels

Graag zien wij daarom dat eventuele achterstanden in follow-

zijn er voldoende events voor de primaire analyses. Tijdens

up zo spoedig mogelijk worden bijgewerkt. In het Antoni

het SABCS 2016 zijn de eerste resultaten gepresenteerd.

van Leeuwenhoek is onderzoeker Sonja Vliek bij Sabine Linn

Tijdens het ECCO-congres in januari 2017 volgt een presen-

gestart. Zij zal de analyses van de TEAM-IIb-studie verrichten

tatie over subanalyses. Daarnaast had Erik Blok een poster

en presenteren. Inmiddels zijn van ruim 400 patiënten paraf-

met betrekking tot de safety-gegevens op het SABCS 2016.

fineblokken ontvangen door het NKI/AvL.

Paraffineblokken
Primaire en secundaire eindpunten

Eind 2014 is gestart met het verzamelen van paraffineblok-

Het datacenter controleert de ontvangen CRF’s met betrek-

ken van de primaire tumor en eventueel recidief. Van ruim

king tot de effectiviteitseindpunten aan de hand van bron-

de helft van de patiënten is inmiddels materiaal ontvangen,

informatie. Het opsturen van de geanonimiseerde verslagen

waarvoor dank! We gaan uiteraard door met het verzamelen

en/of brieven lijkt soms op verzet te stuiten. Vriendelijk ver-

van blokken van de andere patiënten.

zoek is om deze toch op te sturen vanwege monitoring op
afstand, conform protocol.

Achterstallig onderhoud

In de studie zijn het ontstaan van botmetastasen, viscerale

Met enige regelmaat ontvangt u queries van ontbrekende

metastasen, overige afstandsmetastasen, lokaal recidief,

of achterstallige gegevens. Om vele uren achterstallig onder-

regionaal recidief en een nieuwe primaire tumor separate

houd te voorkomen, vragen wij u regelmatig de CRF-pagina’s

secundaire eindpunten. Volgens de aanwijzingen op het

en openstaande vragen bij te werken en naar het Datacenter

CRF en in de instructies dienen die ook separaat te worden
gemeld in verband met de mogelijk verschillende gegevens
van diagnostiek en behandeling.

Coördinatoren:
C.J.H. van de Velde (LUMC), S.C. Linn (AvL),
J.W.R. Nortier (LUMC) en V.C.G. Tjan-Heijnen (MUMC+)
Contact:
Datacenter Heelkunde LUMC:
datacenter@lumc.nl, tel.: 071 526 35 00
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Coördinatoren:
C.J.H. van de Velde (LUMC), J.W.R. Nortier (LUMC),
E.J. Rutgers (NKI/AvL) en E. Meershoek-Klein
Kranenbarg (LUMC)
Studiecoördinator:
E.J. Blok (LUMC)
Contact:
Datacenter Heelkunde:
datacenter@lumc.nl, tel.: 071 526 35 00
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Heelkunde van het LUMC op te sturen. Een aantal centra
heeft het lokale datamanagement alsnog uitbesteed aan
het IKNL. Dit tot tevredenheid van alle partijen.

BOOG 2007-01

ALTTO

Adjuvant Lapatinib and/or Trastuzumab
Treatment Optimisation study

Coördinator:
J.R. Kroep (LUMC)
Contact:
BOOG Study Center: info@boogstudycenter.nl,
tel.: 088 234 67 30
Monitoring/studie-inhoudelijk:
miryam.debrouwer@parexel.com

Status
Het toevoegen van lapatinib aan trastuzumab blijkt geen
extra voordeel op te leveren in de adjuvante behandeling

BOOG 2010-01

NEO-ZOTAC

van HER2-positieve borstkanker (ASCO 2014). Er is besloten
dat de follow-up in de ALTTO-studie doorgaat voor een volgende efficacy-analyse. ALTTO-patiënten worden gevolgd
voor 10-jaars-follow-up volgens protocol. Volgens amendement 11 hoeven patiënten in de follow-up niet meer jaarlijks
een mammografie/LVEF/LFT te hebben (mits aangepast IC is

A phase III randomized trial with
NEOadjuvant chemotherapy (TAC) with
or without ZOledronic acid for patients
with HER2-negative large resectable or
locally advanced breast cancer

getekend). Van de 87 geïncludeerde Nederlandse patiënten
worden er nog 34 gevolgd.

Resultaten
Het toevoegen van zoledroninezuur aan neoadjuvante TAC-

Aandachtspunt

chemotherapie zorgde niet voor een betere pathologische

Graag alert blijven op hoe de studieverplichte onderzoeken

respons in de totale NEO-ZOTAC-studiepopulatie. Bij post-

worden aangevraagd. Zorg dat de studiecode duidelijk op

menopauzale vrouwen was er een numeriek voordeel in de

de aanvragen staat, dit voorkomt vervelende rekeningen

interventiegroep, maar door de geringe aantallen in deze

die patiënten thuisgestuurd krijgen in verband met de ver-

subgroep niet statistisch significant. Uit de adjuvante setting

plichte en vrijwillige eigen bijdrage.

is inmiddels bekend dat het toevoegen van bisfosfonaten

Tot het einde van de studie moeten van alle patiënten (be-

aan systemische therapie leidt tot een betere overleving

perkt) een mammografie, LVEF (MUGA of echo cor) en lever-

(17% risicoreductie voor borstkankersterfte). Het wachten

functes worden bepaald. Dit valt niet onder de standaardzorg.

is nu op de vijfjaars-follow-up-gegevens.

Mits zij het informed consent Amd 12 hebben getekend, kan
een follow-upvisite zelfs uit een telefoongesprek bestaan.

Trans-ALTTO
Na een oproep voor voorstellen over translationeel onderzoek, die ook langs de Werkgroep Biomarkers van de BOOG
is gegaan, is er door de Steering Committee een selectie

Coördinatoren:
J.R. Kroep (LUMC), S. de Groot (LUMC)
Contact:
LUMC Datacenter Heelkunde:
datacenter@lumc.nl, tel.: 071 526 35 00

van drie (uit zeven) voorstellen gemaakt.
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BOOG 2010-04

D-Care

• Verzoek de patiënt door te gaan met de onderzoeksprocedures wanneer de patiënt met IP stopt.
• Het is erg belangrijk dat de scans (CT/MRI, botscan en

A randomized, double-blind, placebocontrolled, multicenter phase 3 study
of denosumab as adjuvant treatment for
women with early-stage breast cancer at
high risk of recurrence
Opzet
D-Care is een studie voor patiënten met borstkanker in een

mammogram) jaarlijks worden uitgevoerd volgens de in
het protocol gespecificeerde tijdslijnen om een zo goed
mogelijke beoordeling van het primaire eindpunt te bewerkstelligen.

BOOG 2011-01

APHINITY

vroeg stadium met een hoge kans op herhaling. Bij deze
patiënten wordt gekeken of de behandeling met denosumab als adjuvante therapie botuitzaaiingen of uitzaaiingen
naar andere delen van het lichaam vermindert.

Status
Dit jaar heeft er een protocolamendement plaatsgevonden,
waarbij is besloten om de disease-free survival per meno-

A randomized multicenter, doubleblind, placebo-controlled comparison
of chemotherapy plus trastuzumab plus
placebo versus chemotherapy plus
trastuzumab plus pertuzumab as adjuvant therapy in patients with operable
HER2-positive primary breast cancer

pauzale status mee te nemen als een extra pre-specified
secundair eindpunt. Dit amendement heeft voor de eerste

Opzet

interim-analyse plaatsgevonden.

In de APHINITY wordt de effectiviteit en veiligheid van de

De rationale voor dit amendement zijn de conflicterende

toevoeging van pertuzumab aan een adjuvante trastuzu-

resultaten van de effecten van bisfosfonaten als adjuvante

mab- en chemotherapie-houdende behandeling bekeken

therapie bij de totale borstkankerpopulatie. Studies laten een

bij patiënten met operabele HER2-positieve borstkanker.

effect van bisfosfonaten zien bij post-menopauzale patiën-

Als chemotherapie kon worden gekozen uit anthracycline-

ten, maar NIET bij pre-menopauzale patiënten. Wellicht dat

houdend of anthracycline-vrije therapie en de effectiviteits-

denosumab een vergelijkbaar patroon laat zien.

eindpunten zijn onder andere invasieve ziektevrije overleving
en overall survival.

Aandachtspunten
Om de primaire en secundaire eindpunten te kunnen eva-

Verloop van de studie

lueren, is het belangrijk dat de patiënten volgens het protocol

De inclusie van de studie is in 2013 afgerond; 4.805 patiën-

worden behandeld. Aandachtspunten voor retentie:

ten werden geïncludeerd, van wie 24 in Nederland. Het is

• Houd patiënten waar mogelijk op studiemedicatie (IP).

nu belangrijk om patiënten na de behandelperiode, volgens

• Blijf patiënten met metastasen buiten het bot ook met IP

protocol 10 jaar, te blijven volgen in de follow-up. De deel-

behandelen, totdat ze botmetastasen krijgen.

nemende centra spelen hierbij een belangrijke rol.
De primaire analyse voor invasive disease-free survival zal
plaatsvinden na het optreden van 379 events en wordt in

Coördinator:
S.C. Linn (AvL)
Contact:
B. Bruyndonckx, Regional Clinical Trial
Manager - Europe North,
Amgen: bbruyndo@amgen.com

14

|

BOOG IN BEELD Jaargang 12, december 2016

2017 verwacht.

Opschoning van onderzoeksgegevens
Het studieteam besteedt voortdurend aandacht aan opschoning van de database. De CRA van Roche houdt deelnemende centra hierover op de hoogte.
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Injection Device (SID). De inclusie werd in 2013 afgerond.
Wereldwijd werden 2.500 patiënten geïncludeerd, van wie

Coördinator:
V.C.G. Tjan-Heijnen (MUMC+)

81 in Nederland. Op dit moment hebben alle deelnemers
de studiebehandeling afgerond en worden ze opgevolgd in

Contact:
BOOG Study Center:
info@boogstudycenter.nl, tel.: 088 234 6730

de follow-up-fase. De follow-up-fase zal minimaal vijf jaar
duren. De deelnemers komen na 6, 12 en 24 maanden voor
een bezoek naar het ziekenhuis en daarna jaarlijks.

Primaire analyse
SafeHer is de grootste trastuzumab subcutaan (s.c.)-studie

BOOG 2012-02

tot op heden, met > 2.570 patiënten. De primaire analyse van

SafeHer

SafeHer heeft geen nieuwe veiligheids-issues geïdentificeerd.
SafeHer bevestigt de veiligheid en verdraagbaarheid van

Phase III study to assess the safety of
assisted- and self-administered subcutaneous trastuzumab as adjuvant therapy
in patients with operable HER2-positive
early breast cancer

de trastuzumab s.c. 600 mg vaste dosis voor 1 jaar (elke 3
weken/18 cycli) als adjuvante therapie met gelijktijdige of
opeenvolgende chemotherapie voor HER2-positieve vroege
borstkanker.

Status

Contact:
I. Schaafsma, Roche Nederland:
iris.schaafsma@roche.com

Deze veiligheidsstudie naar de subcutane toediening van
Herceptin® is in Nederland in september 2012 van start gegaan. Sinds begin 2013 is ervaring opgedaan met het Single
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Figuur 3. Inclusie TRAIN-2-studie, gesloten voor inclusie 14 januari 2016.
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BOOG 2012-03

TRAIN-2

Datamanagement
Dringend verzoek aan de datamanagers om de gegevens zo
spoedig mogelijk in te voeren in de eCRF’s en uitstaande

Optimizing neoadjuvant systemic
treatment in HER2-positive breast
cancer: the TRAIN-2 study
Opzet
In deze open-label, multicenter-studie wordt onderzocht welk
chemotherapieschema, met of zonder anthracyclines, het best
kan worden gecombineerd met dubbele HER2-blokkade met
trastuzumab en pertuzumab in de neoadjuvante behandeling
van het stadium II en III HER2-positieve mammacarcinoom.
Patiënten worden gerandomiseerd tussen: a) 3 x FE90C
gevolgd door 6 x driewekelijks carboplatine plus paclitaxel

queries te beantwoorden.

Coördinatoren:
G.S. Sonke, hoofdonderzoeker, en M.S. van Ramshorst,
studiecoördinator (AvL)
Contact:
Studiecoördinator M.S. van Ramshorst:
m.v.ramshorst@nki.nl, tel.: 020 512 61 69
Trialbureau AvL: trial@nki.nl, tel.: 020 512 26 65
BOOG Study Center: info@boogstudycenter.nl,
tel.: 088 234 67 30

(dag 1 en 8) en b) 9 x driewekelijks carboplatine met paclitaxel
(dag 1 en 8). Alle patiënten krijgen vanaf de eerste kuur dubbele HER2-blokkade met trastuzumab en pertuzumab. Het
primaire eindpunt is het percentage pathologisch complete
remissie bij operatie. Secundaire eindpunten zijn (ziektevrije)
langetermijnoverleving, toxiciteit en percentage borstspa-

Studies in opstart

rende chirurgie. De optionele nevenstudie, met afname van
extra tumorbiopten en een bloedmonster, beoogt biomarkers
te vinden om een specifieke subgroep van HER2-positieve tu-

PALLAS

moren te identificeren, die in het bijzonder voordeel heeft van
een van de twee behandelingen zoals gegeven in deze studie.

Status en eerste resultaten
In december 2013 is de studie als eerste geïnitieerd in het
Antoni van Leeuwenhoek (AvL), gevolgd door 36 andere
centra. Ruim een jaar eerder dan gepland is op 14 januari
2016 de laatste van de 348 patiënten geïncludeerd en daarmee is de inclusie gesloten (zie figuur 3, pagina 15).
Toxiciteitresultaten van de eerste 110 patiënten zijn gepre-

PALbociclib CoLlaborative Adjuvant
Study: a randomized phase III trial of
palbociclib with adjuvant endocrine
therapy versus endocrine therapy alone
for hormone receptor positive (HR+)/
human epidermal growth factor receptor
2 (HER2)-negative early breast cancer
Microarray Analysis in breast cancer to
Tailor Adjuvant Drugs Or Regimens

senteerd als poster tijdens de EBCC10 in maart 2016 en
gepubliceerd (Van Ramshorst et al. Breast 2016;29:153-9).

Opzet

Pertuzumab in combinatie met FEC-T veroorzaakt voorname-

Deze placebogecontroleerde internationale BIG-studie onder-

lijk neutropenie, en in combinatie met PTC veroorzaakt het

zoekt of het effectief en veilig is om gedurende twee jaar de

voornamelijk diarree. Significante cardiale bijwerkingen zijn

CDK4/6-remmer palbociclib toe te voegen aan hormonale

zeldzaam met beide regimes. Toxiciteit is overall goed te

therapie. Primair eindpunt is invasive disease-free survival.

managen met dosisaanpassing.
De effectiviteitsanalyses worden uitgevoerd zodra de invoer

Status

van de gegevens compleet is.

Deze studie is momenteel in opstart in zes Nederlandse

Gestreefd wordt een abstract met de resultaten in te dienen

ziekenhuizen (HagaZiekenhuis, Isala, Maxima MC, St Anto-

voor de ASCO 2017, daarvoor moeten de analyses gereed

nius, Zaans Medisch Centrum, Zuyderland MC). Contact hier-

zijn voor februari 2017.

voor verloopt via de CRO: margreet.vlastuin@incresearch.com.
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Werkgroep
Locoregionale behandeling

1

01 20
-

tiënten met een iets hoger risico na borstsparende chirurgie
radiotherapie of hormonale therapie kan worden weggelaten,
met als belangrijk eindpunt kwaliteit van leven. Mogelijk wordt
dit een prospectieve registratiestudie, waarbij de behandeDr. Liesbeth

ling samen met de patiënt wordt gekozen met behulp van

Boersma,

een keuzehulp (zie verder). Een andere mogelijkheid is om

voorzitter Werkgroep

hier aan te sluiten bij een EORTC-studie op dit onderwerp,

Locoregionale

die zich al in verregaande staat van ontwikkeling bevindt.

behandeling

Samen beslissen
Eind 2014 werd een Alpe d’HuZes-subsidie verkregen om

Leden

samen beslissen te ontwikkelen, te implementeren en te

Liesbeth Boersma (vz tot 1-1-2017), radiotherapeut-

evalueren op drie belangrijke keuzemomenten voor borst-

oncoloog, MAASTRO clinic

kankerpatiënten:

Gerrit-Jan Liefers (vz vanaf 1-1-2017), oncologisch

1. Keuze borstsparende behandeling versus ablatieve

chirurg, LUMC
Jean-Philippe Pignol (vanaf 1-1-2017), radiotherapeutoncoloog, Erasmus MC

behandeling.
2. Keuze wel/geen radiotherapie bij patiënten met een
relatief laag risico op een lokaal recidief.

Ruud Pijnappel, radioloog, UMCU

3. Keuze voor de nazorgstrategie.

Philip Poortmans, radiotherapeut-oncoloog, Radboudumc

Voor onderwerp 1 is al een keuzehulp ontwikkeld, die nu

Luc Strobbe, oncologisch chirurg, Canisius Wilhelmina

verder wordt geëvalueerd, in de regio Zuid-Limburg.

Ziekenhuis Nijmegen

Voor onderwerp 2 is recentelijk een PhD-student aangesteld

Jolien Tol, medisch oncoloog, Jeroen Bosch Ziekenhuis

(Daniela Raphael); zij begint nu met het interviewen van pa-

Jelle Wesseling, patholoog, NKI-AvL

tiënten en zorgprofessionals. Op basis van de verkregen

Jeany Rademaker, study manager, BOOG SC

informatie zal zij een keuzehulp maken, waarbij de kans op
een lokaal recidief en de kans op bijwerkingen zo goed mo-

Contactpersonen BOOG-bestuur:

gelijk op individueel niveau wordt ingeschat voor de situatie

John Maduro en Eva Noorda (sinds oktober 2016)

met en zonder radiotherapie. Deze inschatting wordt gemaakt
op basis van de literatuur en indien beschikbaar op basis van

Algemeen

gevalideerde modellen hiervoor. Zij zal in eerste instantie

De Werkgroep Locoregionale behandeling mammacarcinoom

focussen op een keuzehulp voor patiënten met een DCIS

vergadert 2-4 x per jaar, meestal telefonisch. De open stu-

graad 2 en 3, die niet voor de LORD-studie in aanmerking

dies worden heel kort besproken en alleen onder de loep

komen. Uiteindelijk is het de bedoeling om een generieke

genomen als er problemen zijn. Van gesloten studies worden

keuzehulp te maken die ook kan worden toegepast bij on-

analyses en eventueel geplande analyses besproken. Zo-

der andere het besluit tot wel of geen bestraling van de

wel de open als gesloten studies worden separaat in deze

oksel, wel of geen bestraling van de thoraxwand bij patiën-

nieuwsbrief beschreven. De meeste tijd wordt besteed aan

ten met een intermediair risico, en eventueel ook voor de

studies in ontwikkeling/op de schrijftafel.

TOP-2-studie. Vervolgens wordt de keuzehulp geëvalueerd
en bij een positieve uitkomst geïmplementeerd.

Nieuwe studies
TOP-studies: Tailoring treatment in Older

Op de schrijftafel

Patients/Low risk-studies

Eind 2015/begin 2016 werd de NeoMIND-studie besproken.

Naast de TOP-1 die momenteel in opstart is (zie interview

Het betreft een studie naar het weglaten van de operatie na

G.J. Liefers op pagina 24), wordt hard nagedacht over de

een goede respons op primaire systemische (chemo)therapie.

TOP-2-studie. Hierin zal worden gekeken of bij de groep pa-

Met betrekking tot deze studie wordt aansluiting gezocht
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met de MICRA-studie in het AvL.

en andere ziektespecifieke parameters, acute bijwerkingen

Een andere potentiële studie waarover is gesproken, is het

en het cosmetische resultaat.

onderzoeken van de meerwaarde van Oncotype Dx voor het
bepalen van de bestralingsindicatie voor patiënten met een

Status

DCIS graad 2 of 3. Daarnaast heeft de werkgroep het studie-

Van de inmiddels 2.715 geïncludeerde patiënten komen er

voorstel van Gilhuijs et al. van suggesties voorzien, voor het

ruim 600 uit Nederland, geïncludeerd door acht Nederlandse

indiening bij het KWF in oktober 2016. In deze studie wordt

radiotherapieafdelingen/instituten (zie figuur 4). We zijn daar-

de eerdere bevinding, dat het aankleuringspatroon in de

mee goed op weg het aantal van 830 Nederlandse patiënten

contralaterale mamma predictief is voor de respons op en-

bij te kunnen dragen aan het afgesproken totaal van 3.302

docriene therapie, nader onderzocht.

benodigde patiënten bij een loopduur tot eind 2017.
Op 3 oktober 2016 heeft de internationale onderzoekersbijeenkomst plaatsgevonden in Modena, Italië. De gepresenteerde interim-analyse toont resultaten voor tumorcontrole

Open studies

die nog beter is dan verwacht in vergelijking met andere
recentelijk gepubliceerde resultaten voor borstsparende behandelingen. Acute en late toxiciteit is laag en bij een recente

BOOG 2009-01

cosmetische analyse bij de vijf grootste Italiaanse centra

IRMA

werden identieke resultaten gevonden voor beide behandelingsgroepen (gepresenteerd tijdens de AIRO-bijeenkomst

Breast cancer with low risk of local
recurrence: partial and accelerated
radiation with three-dimensional
conformal radiotherapy (3D CRT) vs.
standard radiotherapy after conserving
surgery (phase III study)

van begin oktober 2016). Er werden tot op heden geen ernstige bijwerkingen gemeld.
De coördinatie in Nederland wordt uitgevoerd door het
BOOG Study Center. Wilt u nog deelnemen aan deze studie,
neem dan contact op met het BOOG Study Center.

Opzet

Coördinatoren:
P.M.P. Poortmans (RadboudUMC) en
L.J. Boersma (MAASTRO clinic)

Deze Italiaanse studie vergelijkt op een gerandomiseerde
fase-III-wijze versnelde gedeeltelijke borstbestraling (APBI)
met standaardbestraling van de gehele borst in het kader

Contact:
BOOG Study Center:
info@boogstudycenter.nl, tel.: 088 234 6730

van de borstsparende behandeling bij patiënten met borstkanker en een laag risico op een lokaal recidief. Bij de IRMAstudie wordt APBI uitwendig gegeven, 10 fracties van 3,85 Gy
in vijf werkdagen. De eindpunten zijn, naast lokale controle

Dr. Bernard Verbeeten Instituut

182

Maastro clinic

111

Medisch Spectrum Twente

111
37

NKI/AvL

132

Radiotherapiegroep
UMC Groningen

57
13

Radboudumc
0

20

40

60

Figuur 4. Inclusie IRMA-studie, peildatum 12 oktober 2016.
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BOOG 2010-03

RAPCHEM

1

01 20
-

Vervolg
Een vervolgstudie (NAPCHEM) die in september 2015 bij
KWF-CKS is ingediend, was met name gericht op evaluatie

Radiotherapy After Primary CHEMotherapy

van het effect van de veranderende okselstagering en behandeling. Deze studie is echter helaas niet gehonoreerd.

Opzet

Het plan is nu om de benodigde gegevens standaard te re-

De RAPCHEM-studie is een prospectieve registratiestudie

gistreren bij NBCA of NKR; daartoe wordt binnenkort een

(door Nederlandse Kankerregistratie) bij patiënten met cT1-

afspraak ingepland met NBCA en IKNL.

2cN1 (< 4 suspecte klieren op beeldvorming) mammacarcinoom, die worden behandeld met primaire systemische
therapie (PST) en borstchirurgie.

BOOG 2013-07

Mastectomie

Status
Op de EBCC 2016 in Amsterdam zijn de analyses van de
eerste 652 patiënten gepresenteerd in de vorm van een
poster. Die analyse liet zien dat de RAPCHEM-richtlijn bij
ongeveer de helft van de geïncludeerde patiënten is gevolgd. De grootste variatie werd gezien in patiënten met

The value of completion axillary treatment in sentinel node-positive breast
cancer patients undergoing a mastectomy. A Dutch randomized controlled
multicenter trial

ypN1-ziekte. De behandelrichtlijn in deze groep adviseert
bestraling van de thoraxwand; 45% van de patiënten met

Opzet

ypN1-ziekte kreeg inderdaad thoraxwandbestraling, maar

De BOOG 2013-07 onderzoekt het veilig achterwege laten

22% kreeg geen bestraling, en de rest kreeg thoraxwand-

van aanvullende okselbehandeling. In deze studie worden

bestraling samen met periclaviculaire bestraling.

klinisch T1-2N0-borstkankerpatiënten met één tot drie uit-

Tot nu toe zijn 760 van de 860 patiënten geïncludeerd; naar

zaaiingen in de schildwachtklier die ablatief worden behandeld

verwachting is de inclusie eind 2016 afgerond. Er wordt mo-

gerandomiseerd tussen wel en geen aanvullende okselbe-

menteel hard gewerkt aan het opschonen van de database.

handeling. Aanvullende okselbehandeling bestaat uit een

Hiervoor zal ook een beroep worden gedaan op de radio-

okselklierdissectie of radiotherapie van de oksel. Het doel

therapeuten om de geregistreerde gegevens te controleren.

van de studie is overbehandeling van de oksel te voorkomen

We streven er naar deze controleslag eind januari 2017 af te

en het aantal complicaties door okselklierbehandeling te

ronden. Begin 2017 wordt gestart met het verzamelen van de

beperken, maar met gelijke ziektecontrole en algehele over-

vijfjaars-follow-up-gegevens van de patiënten geïncludeerd

leving. Primair eindpunt is het aantal regionaal recidieven na

in 2011.

vijf en 10 jaar follow-up.

Status
De studie is inmiddels in 24 ziekenhuizen open voor inclusie, in
Coördinatoren:
L.J. Boersma (MAASTRO clinic),
A. Voogd (MUMC+), P. Elkhuizen (AvL), S.C. Linn
(AvL), J. Wesseling (AvL), T. van Dalen (Diakonessenhuis Utrecht), L. Strobbe (CWZ) en P. Poortmans
(Radboudumc)
Contact:
BOOG Study Center:
info@boogstudycenter.nl, tel.: 088 234 6730

11 andere ziekenhuizen loopt het lokale goedkeuringsproces.
Momenteel zijn er 27 patiënten geïncludeerd. In totaal dienen
878 patiënten te worden geïncludeerd met een geplande
inclusietijd van drie jaar, gevolgd door een follow-up-periode
van 10 jaar met analyses na vijf en 10 jaar.

Aandachtspunten
De inclusie verloopt langzamer dan verwacht. In overleg met
de schrijfgroep en na een expert meeting met statistici is
besloten om het studiedesign aan te passen van een gerandomiseerde studie naar een multicenter cohortstudie. Dit houdt
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in dat patiënten in overleg met de behandelend chirurg zelf

cedure. In deze studie worden klinisch T1-2N0-borstkanker-

de keuze maken voor wel of geen aanvullende okselbehan-

patiënten die borstsparend worden behandeld gerandomi-

deling (shared decision-making). De aanpassingen van het

seerd tussen wel en geen schildwachtklierprocedure. Het

studiedesign zijn voorgelegd aan de subsidieverstrekker.

doel van de studie is overbehandeling van de oksel te voor-

Deze is akkoord met het amendement. De studie zal vervol-

komen en het aantal complicaties door okselklierbehandeling

gens worden ingediend bij de METC. Zodra er goedkeuring

te beperken, maar met gelijke ziektecontrole en algehele over-

is, zullen alle lokale hoofdonderzoekers op de hoogte wor-

leving. Primair eindpunt is het aantal regionale recidieven

den gebracht. De studie is nog steeds open voor deelname

na vijf en 10 jaar follow-up.

van nieuwe centra.

Status
Inmiddels is de studie in negen ziekenhuizen geopend.
Centrale goedkeuring en lokale goedkeuring wordt op dit
moment verkregen voor 13 ziekenhuizen. Momenteel zijn
Coördinatoren:
M.L. Smidt (MUMC+) en J.H.W. de Wilt (Radboudumc)

er 129 patiënten geïncludeerd (zie figuur 5). In totaal dienen
1.644 patiënten te worden geïncludeerd met een geplande
inclusietijd van drie jaar, gevolgd door een follow-up-periode

Contact:
Studiecoördinator M.L.G. Vane (MUMC+):
marissa.vane@mumc.nl, tel.: 06 40 24 45 13 of
043 388 15 74
IKNL: trialbureau@iknl.nl, tel.: 088 234 65 00

van 10 jaar met analyses na vijf en 10 jaar.

Aandachtspunten
Indien uw ziekenhuis interesse heeft om deel te nemen aan
de BOOG 2013-08-studie kunt u contact opnemen met
marissa.vane@mumc.nl (studiecoördinator) of w.dontje@iknl.nl
(trialconsulent IKNL).

BOOG 2013-08

Lumpectomie

Clinically node negative breast cancer
patients undergoing breast conserving
therapy: sentinel lymph node procedure
versus follow-up. A Dutch randomized
controlled multicenter trial

Coördinatoren:
M.L. Smidt (MUMC+) en J.H.W. de Wilt (Radboudumc)
Contact:
Studiecoördinator M.L.G. Vane (MUMC+):
marissa.vane@mumc.nl, tel.: 06 40 24 45 13 of
043 388 15 74
IKNL: trialbureau@iknl.nl, tel.: 088 234 65 00

Opzet
De BOOG 2013-08 is een gerandomiseerd fase-III-onderzoek
naar het veilig achterwege laten van de schildwachtklierpro-

Deventer Ziekenhuis

20

Haga Ziekenhuis

5

Isala

30

Laurentius ziekenhuis

9

Maastricht UMC+

34
23

Maxima Medisch Centrum
1

NKI-AvL
Rijnstate Ziekenhuis

5
2

St. Antonius Ziekenhuis
0

5

10

15

Figuur 5. Inclusie Lumpectomie-studie, peildatum 1 november 2016.
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Studies in follow-up

1

01 20
-

is er een amendement op het protocol geschreven om een
drietal interim-analyses te doen (inmiddels goedgekeurd
door de METC). Op basis van de effectiviteit in verbetering

BOOG 2004-01

Young Boost

van lokale controle van de extra bestralingsdosis zal worden
beoordeeld of de studieresultaten nu reeds kunnen worden
bekendgemaakt. De eerste interim-analyse is inmiddels ver-

Radiation dose intensity study in breast
cancer in young women: a randomized
phase III trial of additional dose to the
tumor bed

richt. Helaas zijn de resultaten nog niet zo duidelijk dat we
de studiegroepen al kunnen deblinderen. Het wachten is dus
op de tweede interim-analyse over twee jaar.

Doel
Het doel van de Young Boost-studie is te onderzoeken of
een 26 Gy-boost-dosis op het primaire tumorbed bij borstsparende behandeling na 10 jaar de kans op een lokaal recidief verkleint in vergelijking met een 16 Gy-boost. Naast
cosmetische evaluatie wordt onderzocht of genetische en/
of eiwitprofielen kunnen worden gevonden die correleren
met de oncologische en cosmetische uitkomst.

Coördinatoren:
L.J. Boersma (MAASTRO clinic), H. Bartelink (NKI/AvL)
en P.M.P. Poortmans (Radboudumc)
Contact:
Trialbureau AvL:
trial@nki.nl, tel.: 020 512 26 65

Status
De studie is eind 2011 gesloten bij een inclusie van 2.422
patiënten (benodigd: 2.400 patiënten). Eind 2012 zijn de volgende projecten gestart ten behoeve van de analyse:

BOOG 2006-03

SUPREMO

1. Met behulp van een Pink Ribbon-grant is de één- en vierjaars- cosmetische uitkomst geanalyseerd. Een eerste
publicatie over de door de patiënt gescoorde cosmetiek

Selective Use of Postoperative Radio
therapy aftEr MastecOmy

is verschenen. De afstand van tepel tot inframammary
fold, de lengte van borstcontour en de mate van fibrose

Status

waren de voornaamste factoren gerelateerd aan patient-

De studie is sinds april 2013 gesloten voor inclusie en in

reported cosmetic outcome. Patiënten met een verbeter-

jaarlijkse follow-up tot 10 jaar. CRF’s voor zowel borstkanker-

de kwaliteit van leven scoorden beter op cosmetiek. De

events als toxiciteit zijn van belang. Er wordt geen interim-

cosmetiekanalyse per studiegroep zal in 2017 plaatsvinden.

analyse verricht van het primaire eindpunt (tienjaarsoverle-

2. Er loopt een analyse om te onderzoeken welke factoren

ving). De verwachte analyse en publicatie is gepland voor

van invloed zijn op het ontstaan van ribfracturen/ribpijn

Q4 2023. Wel worden de resultaten van de kwaliteit-van-

binnen het bestraalde gebied.

leven-substudie na twee en vijf jaar follow-up gerapporteerd.

3. Er is een KWF-project gestart ten behoeve van het verwerken en analyseren van het tumormateriaal, met ondersteuning van een onderzoeksanalist.

Aandachtspunten met betrekking tot
datamanagement en/of monitoring
In totaal zijn er 178 patiënten geïncludeerd in Nederland en

Voor de analyse met betrekking tot de lokale recidieven is

1.688 in de gehele studie internationaal. Denk bij recidief

het IDMC gevraagd of de studie vroegtijdig mocht worden

of metastasen aan het opsturen van bloed en weefselblok

gedeblindeerd, enerzijds omdat in de hele studiegroep ex-

(indien beschikbaar) voor de nevenstudie Trans-SUPREMO.

treem weinig lokale recidieven optreden (1,8% na 9 jaar), en

De bloedmonsters worden door de koerier opgehaald; in de

anderzijds omdat de cosmetische uitkomst slechter lijkt te

follow-up alleen voor eventuele patiënten met een recidief.

zijn dan in de Boost-no boost-studie. Op advies van het IDMC

Er is een grote biobank met materiaal van deze patiënten
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tot stand gekomen. Het blijft belangrijk om tijdig de follow-

in Nederland gelopen van januari 2010 tot juni 2014. Op 22

up-CRF’s terug te sturen (nog altijd op papier).

juni 2014 werd de studie officieel gesloten voor inclusie, nadat
de substudie naar kwaliteit van leven al eerder werd gesloten

Resultaten

wegens het bereiken van het benodigde aantal patiënten,

Bij 1.382 (81,9%) van de 1.688 patiënten (en voor Nederland

maar liefst twee jaar eerder dan verwacht. Inmiddels zijn

157/178 = 88,2%) is er een pathologie-review verricht door

wereldwijd 1.608 patiënten geïncludeerd, van wie 182 door

twee centrale studiepathologen. Een abstract hierover is

de 10 deelnemende BOOG-centra. De patiënten worden in

gepresenteerd bij de EBBC-9. Hierbij wordt ook een verge-

follow-up gevolgd om over enkele jaren het primaire eindpunt

lijking gemaakt tussen de patiënten in het Verenigd Koninkrijk

tijd tot lokaal recidief (TTLR) en de secundaire eindpunten

en Nederland, hoe de lokale verslagen zijn gerapporteerd

totale overleving (OS), tijd tot metastasen op afstand (TTDR),

en discrepantie met de centrale review. Het manuscript is

cosmetiek, toxiciteit en kwaliteit van leven (QoL) te analyseren.

ingediend bij het Journal of Clinical Pathology. Binnenkort
worden de resultaten van de kwaliteit-van-leven-substudie

Resultaten

na twee jaar ingediend voor publicatie.

Inmiddels is door de betrokken hoofdonderzoekers een artikel

Een editorial in Annals of Oncology heeft de SUPREMO-

met betrekking tot patient-report-outcomes (PRO) bij DCIS

studie onder de aandacht gebracht, evenals de recente ASCO/

gepubliceerd in het European Journal of Cancer, oktober 2016.

ASTRO post mastectomy radiotherapy (PMRT) guidelines

De belangrijkste bevinden waren: de diagnose en behande-

(Journal of Clinical Oncology, epub, september 2016).

ling van DCIS heeft significante invloed op kwaliteit van leven
(QoL) en psychiatrische aandoeningen. Vrees voor terugkeer
van de tumor en angst om te overlijden als gevolg van borst-

Coördinatoren:
N.S. Russell (AvL) en
G. van Tienhoven (AMC)

kanker blijven een grote rol spelen bij de patiënt, anderzijds
is ook aangegeven dat dit overdreven werd ervaren. Impact
op seksualiteit en lichaamsbeeld speelden een minder grote

Contact:
N.S. Russell: n.russell@nki.nl, tel.: 020 512 21 34

BOOG 2009-03

DCIS

rol. Er zijn meer PRO-studies nodig om een beter beeld te
krijgen van de impact op de kwaliteit van leven als gevolg
van verschillende DCIS-behandelingen op lange termijn.

Aandachtspunten met betrekking tot de
follow-up
Het TROG-datacenter doet sinds medio 2015 de centrale
dataverzameling en heeft in 2016 een multi-instituut grant

A randomized phase III study of radiation
doses and fractionation schedules for
high risk ductal carcinoma in situ (DCIS)
of the breast

hiervoor verkregen van de National Health and Medical
Research Council of Australia. Graag aandacht voor het tijdig
insturen van de follow-up-CRF’s, beantwoorden van queries
en eventuele veranderingen in mailadressen van de lokale
onderzoeker(s). De eerste interim-analyse zal bij voldoende

Doel

events plaatsvinden in 2018.

In deze internationale fase-III-studie wordt de waarde van
een boost onderzocht in de borstsparende behandeling voor
een hoogrisico-DCIS. Er vindt een uitgebreide cosmetische
evaluatie plaats en er wordt gekeken naar de kwaliteit van
leven bij deze vrouwen.

Status
Deze in samenwerking met de TROG opgezette studie heeft
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Coördinator:
A.H. Westenberg (Radiotherapiegroep Arnhem)
Contact:
BOOG Study Center:
info@boogstudycenter.nl, tel.: 088 234 67 30
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Studies in opstart

1

01 20
-

zoeken hoe vaak een low grade DCIS zich ontwikkelt tot
een invasief carcinoom. De andere studie heeft tot doel
te onderzoeken of een genetisch profiel kan worden ge-

BOOG 2016-01

TOP-1

vonden dat voorspelt of DCIS zich zal ontwikkelen tot een
invasief carcinoom. Ondertussen werd afgelopen jaar gewerkt aan de opstart van de prospectieve studie (LORD-

Tailored treatment in Older Patients
TOP-1: omission of radiotherapy in
elderly patients with low risk breast
cancer

studie), waarin een wait and see-beleid zal worden geëvalueerd bij een laagrisico-patiëntengroep. De opzet en het
doel van deze LORD-studie werd internationaal zeer goed
ontvangen en wordt onder de hoede van de BOOG en de
EORTC uitgevoerd.

Opzet
In deze prospectieve registratiestudie wordt bij patiënten met

Status

zeer laag risico, dus zonder indicatie voor adjuvante syste-

Nadat het protocol door de ‘Protocol Review Committee’

mische therapie, de radiotherapie weggelaten na borstspa-

van de EORTC is goedgekeurd in 2015, is de studie eerder

rende chirurgie. Hierbij wordt een verhoogd lokaal recidief tot

dit jaar centraal ingediend bij het AvL. Inmiddels heeft de

7,5% na vijf jaar geaccepteerd, in overleg met de Patiënten-

METC een vooraankondiging van de goedkeuring afge-

adviesgroep (PAG). Voor de TOP-1-studie werd KWF-CKS-

geven en volgt officiële goedkeuring na ondertekening van

subsidie verkregen. Nadere subsidie is recentelijk aangevraagd

de contracten met de EORTC. Op 15 juni jl. heeft de kick-off

bij ZonMW. De studie is inmiddels goedgekeurd door de

meeting plaatsgevonden en zijn de aanwezigen geïnformeerd

METC.

over de praktische zaken rondom de studie. De verwachte
startdatum is eind 2016.
Bij de LORD-studie zijn ook twee ervaringsdeskundigen van-

Coördinator:
G.J. Liefers (LUMC)

uit de Patiëntenadviesgroep (PAG) betrokken. Zij geven bij
diverse fases van de studie input vanuit patiëntenperspec-

Contact:
Datacenter Heelkunde:
datacenter@lumc.nl, tel.: 071 526 35 00

tief. Het studieteam heeft in nauwe samenwerking met hen
een animatiefilmpje ontwikkeld waarin wordt uitgelegd wat
DCIS is en waarom hiernaar onderzoek wordt gedaan.
Indien uw centrum interesse heeft in deelname aan de
LORD-studie, neem dan contact op met het studieteam.

BOOG 2014-04

LORD

Management of low grade ductal
carcinoma in situ: active surveillance
or not? A randomized, non-inferiority
phase III trial
Opzet
Deze onderzoekslijn wordt gefinancierd door Pink Ribbon,
KWF, A Sister’s Hope en Alpe d’HuZes, en bestaat uit twee

Coördinator:
J. Wesseling (NKI-AvL)
Contact:
BOOG Study Center:
info@boogstudycenter.nl, tel.: 088 234 67 30

retrospectieve studies en een prospectieve, gerandomiseerde studie. Een van deze studies heeft tot doel te onder-
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Minder onnodige bestraling bij
ouderen: Tailored treatment
for Older Patients (TOP)
Met toestemming overgenomen uit B, magazine Borstkankervereniging Nederland
Tekst: Leonie de Gruiter
Na een borstsparende operatie wordt de borst standaard bestraald om het risico op terugkeer van de ziekte te verkleinen. Bestraling kan ook nare bijwerkingen hebben, zoals pijn,
huidklachten, vermoeidheid en hartklachten. Maar wat nu als het risico op terugkeer zo klein
is, dat er bijna geen winst van de bestraling is, zou je dan nog steeds bestralen? Dat is
de vraag die dr. Gerrit-Jan Liefers, borstkankerchirurg en onderzoeker bij het LUMC in de
TOP-1-studie met zijn collega’s wil beantwoorden.

Bij de landelijke TOP-1-studie zijn naast chirurg Liefers alle

patiënten”, vertelt Liefers. “Bij zo’n klein verschil in risico is

disciplines van de borstkankerzorg betrokken, waaronder

het de bijwerkingen misschien wel niet waard en ben je

dr. Carolien Schröder (medisch oncoloog, UMC Groningen),

eerder geneigd om voor kwaliteit van leven te kiezen.” Zo

dr. Astrid Scholten (radiotherapeut, Antoni van Leeuwen-

vonden ook de patient advocates die vanuit de Patiënten-

hoek) en dr. Sjoerd Elias (epidemioloog, UMC Utrecht).

adviesgroep, een initiatief van Borstkankervereniging Neder-

“Ik stond eens voor een zaal vol artsen en stelde voor om

land (BVN) en de Borstkanker Onderzoek Groep (BOOG),

voortaan de gezonde borst te gaan bestralen.” Waarop ieder-

hebben meegedacht over deze studie. Mede door hun bij-

een Liefers verbouwereerd aankeek. Was hij gek geworden?

drage wordt er in dit onderzoek goed gekeken naar de

“Het was natuurlijk geen serieus voorstel, maar de gedachte

mens achter de patiënt. Zo krijgen de patiënten gedurende

erachter was zo gek nog niet”, legt Liefers uit. “We geven

vijf jaar elk jaar een uitgebreide vragenlijst over hun kwali-

bestraling om het risico op kanker in de borst te verkleinen.

teit van leven, hun medicatiegebruik en of ze nog andere

Maar bij patiënten ouder dan 70 jaar met een kleine tumor

ziektes hebben. In deze vragenlijst worden uiteenlopende

is het risico op kanker in de gezonde borst even groot als de

vragen gesteld, zoals hoe het zit met hun vermoeidheid, of

kans op terugkeer in de aangedane borst, namelijk 3,9%.”

ze hun dagelijkse dingen kunnen doen, of ze zelfstandig

Niemand zal serieus overwegen om de gezonde borst te

kunnen wonen en of ze hun toekomstplannen kunnen waar-

bestralen, “maar bij deze groep oudere patiënten met een laag

maken. Dat is waar het om draait volgens de patient advo-

risico bestralen we iedereen, terwijl het risico op kanker het-

cates. Zij zullen ook tijdens de uitvoeringsfase van de studie

zelfde is.” Zijn de bijwerkingen het dan nog waard, wanneer

betrokken blijven.

je weet dat bestraling slechts gaat om een verlaging van het

De verwachting is dat de ziekte bij de patiënten in deze

risico van 3,9% naar 1,3%? Hoog tijd om dit uit te zoeken.

studie iets vaker terugkeert, omdat ze niet worden bestraald.
“Maar wat we graag willen aantonen is dat dit opweegt
tegen de verbeterde kwaliteit van leven”, vertelt Liefers.

Studieopzet

“Daarnaast moet je ook niet vergeten, dat in die enkele

“In de TOP-1-studie willen we onderzoeken of het meer-

gevallen dat de ziekte toch lokaal terugkeert, je dit vaak nog

waarde heeft om de bestraling weg te laten bij deze groep

prima kunt behandelen.” Wanneer de cijfers over het extra
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risico en de kwaliteit van leven bekend zijn, kunnen patiënten
zelf bepalen wat ze liever hebben: bestraling met mogelijke
bijwerkingen of een klein risico dat er een tweede operatie
nodig kan zijn in de toekomst.

Participatie
De onderzoekers hopen dat alle ziekenhuizen meedoen aan
deze studie, zodat patiënten uit heel Nederland kunnen
deelnemen als ze dat willen. “Patiënten zijn daar vrij in”, voegt
Liefers toe. Wanneer de beoogde 800 patiënten zijn aangemeld voor de studie, wordt de patiëntengroep nog vijf jaar
gevolgd voordat de resultaten bekend zijn. “Omdat we dit
erg lang vinden, hebben we een oplossing bedacht. Met een
subsidie van ZonMw hopen we tussentijds de resultaten te
kunnen analyseren. Wanneer daar uit komt dat inderdaad bij
niet meer dan 3,9% van de patiënten de kanker terugkeert,
zou je op basis van de voorlopige resultaten artsen en patiën-

dr. Gerrit-Jan Liefers

ten kunnen adviseren om de bestraling weg te laten. Ik denk
oprecht dat we vanaf 2018/2019 deze doelgroep niet meer
bestralen”, concludeert Liefers.

te bundelen. Bij deze samenwerking zijn ook twee patient

“We hebben al veel kennis opgedaan in het LUMC met

te waarborgen. “Ik zie het als een soort dakconstructie, één

onze eerdere onderzoeken naar borstkankerpatiënten, maar

noemer om alle onderzoeken samen te brengen”, vertelt

het uiteindelijke doel was altijd om daar in de praktijk iets

Liefers. De TOP-1-studie is deel één, maar het plan is dat er

mee te kunnen”, vertelt Liefers. Daaruit is het idee van het

nog vele studies volgen. “We willen handvatten geven aan

TOP-consortium ontstaan; een landelijke samenwerking om

de dokter van de toekomst om de behandeling voor oudere

alle toekomstige onderzoeken naar borstkanker bij ouderen

patiënten te personaliseren.”

advocates blijvend betrokken, om de belangen van patiënten

BOOG-website
Wist u dat er op het openbare gedeelte van onze website (www.boogstudycenter.nl) verschillende handige
overzichten te vinden zijn? Zo kunt u hier vinden welke ziekenhuizen meedoen aan welke studies en met hoeveel
patiënten. Op het gesloten gedeelte, waarvoor u een inlogaccount nodig heeft, vindt u alle benodigde studiedocumenten per studie. Inlogaccounts worden alleen verstrekt aan in BOOG-studies participerende lokale
onderzoekers, researchverpleegkundigen en datamanagers. Behoort u tot deze doelgroep en heeft u nog
geen inlogaccount voor onze website? Stuur dan een mail naar info@boogstudycenter.nl.
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Overzicht van open BOOG-studies
Uitgebreide studie-informatie is te vinden op www.boogstudycenter.nl onder ‘Studies - Studieoverzicht’

Open BOOG-studies
BOOGnummer

Volledige studienaam

Studiecoördinator NL

Primaire eindpunten

Verwachte
inclusie

Actuele
inclusie*

Open
sinds

Geplande
sluiting

Ph II: Percentage of patients with grade
III/IV toxicity Ph III: Percentage of pCR

250

94

13-2-2014

01-08-2018

665

Int 1-4-2014

(NL 16)

NL:
01-09-2014

56

04-12-2014

(NL 0)

NL:
01-07-2016

(Neo)adjuvante behandeling
2013-04 DIRECT

DIetary REstriction as an adjunct to neoadjuvant
ChemoTherapy for HER2 negative breast cancer

2014-03
OLYMPIA

A randomised, double-blind, parallel group, placebocontrolled multi-centre Phase III study to assess the
efficacy and safety of olaparib versus placebo as
adjuvant treatment in patients with germline BRCA1/2
mutations and high risk HER2 negative primary breast
cancer who have completed definitive local treatment
and neoadjuvant or adjuvant chemotherapy

2015-03
POSITIVE

J.R. Kroep

A. Jager

Pregnancy Outcome and Safety of Interrupting Therapy
for women with endocrine responsIVE breast cancer
J.R. Kroep

Invasive disease free survival (IDFS)

Breast cancer free interval (BCFI)
defined as the time from enrollment in
the study to the first invasive BC event
(local, regional, or distant recurrence or
a new invasive contralateral BC).

1.320
(NL 40)

01-04-2018

500

31-12-2020

Locoregionale behandeling
2009-01 IRMA

Breast cancer with low risk of local recurrence:
partial and accelerated radiation with threedimensional conformal radiotherapy (3DCRT) vs.
standard radiotherapy after conserving surgery

Ph. Poortmans

2010-03
RAPCHEM

Radiotherapy After Primary CHEMotherapy for
cT1-2pN+M0 breast cancer: a multicenter
prospective cohort study

L.J. Boersma

2013-07
MASTECTOMIE

The value of completion axillary treatment in sentinel
node positive breast cancer patients undergoing
a mastectomy. A Dutch randomized controlled
multicenter trial

2013-08
LUMPECTOMIE

Clinically node negative breast cancer patients
undergoing breast conserving therapy:
sentinel lymph node procedure versus follow-up

3.302

2.715

(NL 830)

643

5 year locoregional recurrence rate

860

M.L. Smidt

Regional recurrence rate

M.L. Smidt

Local ipsilateral recurrence as first
event free survival

Int
01-08-2010

31-12-2017

760

01-01-2011

31-12-2016

878

27

19-06-2014

31-12-2019

Regional recurrence (tumour recurrence
in ipsilateral axillary, infraclavicular and
supraclavicular lymph nodes)

1.644

129

16-04-2015

31-12-2019

Interaction test of sVEGFR2 vs.
treatment vs. first line palliative
chemotherapy and PFS
Interaction test of BRCA-like status vs.
treatment and PFS

304

41

11-10-2013

31-10-2018

140

27-03-2014

01-02-2017

01-09-2014

01-06-2018

01-09-2005

ongoing

Gemetastaseerde ziekte
2013-01
Triple-B

Biomarker discovery randomized phase IIb trial with
carboplatin-cyclophosphamide versus paclitaxel with
or without Bevacizumab as first-line treatment in
advanced triple negative Breast cancer

S.C. Linn

H.M. Oosterkamp

2013-06
Biomarker Study
Everolimus

PI3K pathway analysis in tumor tissue and circulating
DNA to obtain further insight in the efficacy of
everolimus when combined with exemestane

E. Boven

Insight in tumor characteristics in
relation to progression-free survival and
everolimus treatment

175

2014-02
BRAVO

A phase III, randomized, open label, multicenter,
controlled trial of niraparib versus physician’s choice
in previously-treated, HER2 negative, germline
BRCA mutation-positive breast cancer patients

A. Honkoop

Progression-free survival (PFS)

306

186
(NL 4)

Observationele studies
2003-04
Pregnancy

Prospective and Retrospective Register Study of the
German Breast Group (GBG) for Diagnosis and
Treatment of Breast Cancer in Pregnancy

2013-02
pros Male BC

Male Breast Cancer: prospective into perspective

739
M. Bontenbal

Outcome child 4 weeks after partus

1.500
(NL 118)

C.P. Schröder
J.W.M. Martens

Clinical outcomes, patient and disease
characteristics, QoL and patterns of
treatment offered to
these patients

200

178

01-09-2013

01-03-2017

Clinical outcomes, patient and
disease characteristics and patterns
of treatment; intervention part B

200

51

06-02-2015

31-12-2018

C.J. van Asperen
2014-05
INFLAME

Towards optimal treatment of inflammatory breast
cancer patients

C.P. Schröder

* Peildatum inclusie 1 november 2016
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Overzicht van geplande BOOG-studies
Uitgebreide studie-informatie is te vinden op www.boogstudycenter.nl onder ‘Studies - Studieoverzicht’

BOOG-studies in opstart/voorbereiding
BOOGnummer

Volledige studienaam

Studiecoördinator NL

Primaire eindpunten

Verwachte
inclusie

Actuele
inclusie

Geplande
opening

Geplande
sluiting

1.240

n.v.t.

01-12-2016

31-12-2021

800

n.v.t.

01-01-2017

31-12-2020

4.600

n.v.t.

(NL pending)

31-12-2020

Locoregionale behandeling
2014-04
LORD

LOw Risk Dcis trial – a randomized phase
III, non-inferiority trial to determine the best
strategy to approach low risk ductal carcinoma
in situ of the breast

J. Wesseling

2016-01
TOP-1

TOP-studies: Tailoring treatment in Older
Patients/Low risk-studies

G.J. Liefers

Ipsilateral invasive breast
cancer free survival

Local recurrence rate (LRR)
after 5 years

Neoadjuvante behandeling
PALLAS

PALbociclib CoLlaborative Adjuvant Study:
A randomized phase III trial of Palbociclib with
adjuvant endocrine therapy versus endocrine
therapy alone for hormone receptor positive
(HR+)/ human epidermal growth factor
receptor 2 (HER2)-negative early breast cancer

A. Jager

PRECISE

Discovery of prognostic molecular markers
within a hormone receptor positive breast
cancer patient population

A. Jager

Gene expression data will be
linked anonymously to clinical
and tumor characteristics

1.000

n.v.t.

(NL pending)

31-12-2020

NEOLBC

Tailoring NEOadjuvant therapy in hormone
receptor positive, HER2 negative, Lobular or
Luminal BC

J.R.Kroep

Determine if ribociclib plus
letrozole gives a >50%
improvement in complete cell
cycle arrest (CCCA; Ki67) as
compared to chemotherapy

100

n.v.t.

(NL pending)

31-12-2020

J.R. Kroep

Determine the change in
intratumoral T-cell (CD4, CD8 and
Treg) and Myeloid cell (M1/M2
Macrophage, MDSC, DC cell)
numbers and function between
the baseline biopsy and the
surgical specimen

75

n.v.t.

(NL pending)

31-12-2018

DENO

Explorative trial to identify the impact
of adjuvant DENOsumab as an adjunct
to standard chemotherapy on the
systemic immunity and local immunologic
microenvironment in postmenopausal patients
with HER2 negative breast cancer

Invasive disease-free survival
(iDFS)

Nieuw onderzoeksvoorstel aanmelden
Voor het aanbieden van een nieuw studievoorstel kunt u als onderzoeker terecht bij het BOOG Study Center.
Daar wordt gezorgd dat het voorstel zo snel mogelijk wordt bekeken en de gewenste route langs werkgroep,
adviesgroepen en BOOG-bestuur zal gaan.
E-mail: info@boogstudycenter.nl.

Jaargang 12, december 2016 BOOG IN BEELD

|

27

Interview
Prof. dr. Epie Boven, afscheidnemend voorzitter, en dr. Monique
Bos, nieuwe voorzitter Werkgroep Gemetastaseerde borstkanker:

“Alle neuzen in dezelfde richting”
In het voorjaar van 2017 neemt medisch oncoloog prof. dr. Epie Boven, vanaf het eerste
uur verbonden als voorzitter aan de Werkgroep Gemetastaseerde borstkanker van de
BOOG, afscheid. Zij zal het stokje overdragen aan dr. Monique Bos, internist-oncoloog,
nu nog werkzaam in het Reinier de Graaf Gasthuis te Delft, per februari 2017 in het
Erasmus MC te Rotterdam. Een terugblik en een vooruitzicht.

Sinds 2008 zijn bij de BOOG werkgroepen ingesteld om

onderzoeksteam en is goed op de hoogte van de regelgeving.

op die manier meerdere groepen onderzoekers mee te

Ook radiologen hebben steeds meer kennis gekregen over

laten denken over studies voor bepaalde stadia van borst-

de beoordeling van beeldmateriaal in relatie met de effecti-

kanker. “Er waren in die tijd ontzettend veel nieuwe ontwik-

viteit van een behandeling. Daarnaast is er in de loop van de

kelingen en het was voor het bestuur niet goed mogelijk

tijd een professionaliseringsslag geweest bij de BOOG.”

om alles te overzien. Als je goed onderzoek wilt doen, dan
heb je een groep mensen nodig die aan de werktafel met
elkaar discussieert over de richting die we op willen gaan.

Investigator-initiated-studies en resultaten

Ik ben destijds gevraagd om voorzitter te worden van de

Wat Boven als zeer positief heeft ervaren, is dat vanuit de

Werkgroep Gemetastaseerde borstkanker,” vertelt prof. dr.

werkgroep meerdere studies zijn gedaan die door de onder-

Epie Boven.

zoekers zelf zijn ontwikkeld, de zogenoemde investigatorinitiated-studies. “Wij zijn in Nederland dus in staat dit soort
onderzoeken te doen. Een groot aantal ziekenhuizen heeft

Infrastructuur en professionalisering

daaraan een bijdrage geleverd. Men ziet nu ook het grote

De Werkgroep Gemetastaseerde borstkanker bestaat uit een

belang van eigen onderzoek in Nederland, waardoor bij publi-

aantal medisch oncologen en een radiotherapeut. Daardoor

caties ons land een duidelijke naam heeft. Dat wil overigens

is er veel kennis op het gebied van dat stadium van borst-

niet zeggen dat studies voorgesteld door farmaceutische

kanker om zodoende met elkaar een goed plan te maken.

bedrijven niet belangrijk zijn.” Verder is Nederland belangrijk

“Met de werkgroep hebben we niet alleen onderzoek kunnen

gegroeid in het doen van studies waaraan ook laboratorium-

doen dat is voorgesteld door farmaceutische bedrijven, maar

onderzoek is gekoppeld. “Diverse universitaire onderzoeks-

we hebben ook verschillende goede investigator-initiated-

groepen beschikken over laboratoria met expertise op het

studies kunnen opzetten de afgelopen jaren. We hebben lang-

gebied van borstkanker, zoals tumormarkers.” De investigator-

zamerhand een onderzoeksinfrastructuur kunnen opbouwen,

initiated-studies hebben een andere insteek dan de ‘farma-

waarbij we zowel bestaande als nieuwe ziekenhuizen heb-

studies’. “De investigator-initiated-studies richten zich vooral

ben betrokken,” zegt Boven. Die infrastructuur, met name voor

op het verkrijgen van kennis over de middelen, welke patiënt

patiënten met uitgezaaide borstkanker, was nog niet goed

er baat bij heeft en wat, in ons geval, zij ervan vindt. Op die

ontwikkeld. “Deze patiëntengroep heeft, naast de noodzaak

manier kunnen meer nuances in de behandeling worden

tot het doen van onderzoek, veel meer zorg en begeleiding

aangebracht.” De resultaten uit de studies dragen bij aan de

nodig vanwege de ziekte zelf. In de onderzoeksinfrastructuur

kennis op internationaal niveau. “Het gaat er met name om

heeft de verpleegkundige een hele belangrijke rol gekregen.

dat je elkaar voedt met nieuwe inzichten. Het is een toevoe-

Hij of zij wordt veelal toegevoegd aan het wetenschappelijk

ging van extra informatie”, aldus Boven.
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Prof. dr. Epie Boven en dr. Monique Bos

Nieuwe voorzitter

het scherpst van de snede zo eerlijk en oprecht mogelijk de

In het voorjaar van 2017 neemt dr. Monique Bos het voor-

belangen van de borstkankerpatiënt en de oncologische

zitterschap van de Werkgroep Gemetastaseerde borstkanker

behandelteams behartigt in nieuwe studies. Daarbij moet

over. “Het voorzitterschap past heel goed bij mijn nieuwe

tevens worden gekeken wat daarin kan in Nederland en wat

functie in het Erasmus MC. De andere reden is dat ik heel

mogelijk is met zorgverzekeraars, de farmaceutische indus-

veel aan de BOOG te danken heb. Ik ben als hoofdonder-

trie en binnen ziekenhuizen. Ook wat betreft de financiering

zoeker van de Stop & Go-studie zeer nauw betrokken ge-

van onderzoeken. Genoeg velden dus die een uitdaging

weest bij de Werkgroep Gemetastaseerde borstkanker. Deze

vormen.” Boven benoemt een aantal zaken die zij Bos graag

studie is een succes geworden mede dankzij de inzet en de

zou willen meegeven. “Het is belangrijk dat alle neuzen in

organisatie van de BOOG,” vertelt Bos. Zij ziet in dat het

dezelfde richting staan, voornamelijk bij investigator-initiated-

belangrijk is dat er een overkoepelende organisatie is die

studies. Daar is best tactiek voor nodig, maar dat heeft

voor Nederland dit soort studies uitrolt en draagt, en dat er

Monique zeker. Ook moet in een vroeg stadium worden

steun is op wetenschappelijke wijze. “Dat is waar de BOOG

nagegaan of een studie haalbaar is. Blijf hierin met beide

voor staat.” Boven heeft alle vertrouwen in de overdracht

voeten op de grond staan en blijf reëel.” Als voorzitter is er

van het voorzitterschap. “Ik vertrouw Monique zeker toe dat

de mogelijkheid om voorstellen te doen tot verbetering van

ze de werkgroep prima kan leiden, omdat ze al vele jaren

lokale situaties of het voeren van discussies. “Zulke punten

ervaring heeft op het gebied van borstkanker en het doen

kun je aanzwengelen en dit is in de toekomst ook zeker

van onderzoek hiernaar.”

raadzaam te blijven doen.” Tot slot wil Boven benadrukken
dat zij de ondersteuning door de BOOG en het BOOG Study
Center zeer heeft gewaardeerd. “Ik heb met heel veel plezier

Uitdaging

al die jaren in de werkgroep gefunctioneerd, samen met

Bos heeft een duidelijke visie over de vormgeving van het

alle leden. Monique krijgt een hele goede werkgroep om

voorzitterschap. “Ik hoop een denktank te realiseren die op

voorzitter van te zijn en ik blijf haar volgen.”
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Werkgroep
Gemetastaseerde borstkanker
noodzakelijk maakt om aan internationaal multicenter-onderzoek deel te nemen. In dit kader staat de BOOG inmiddels
goed bekend en wordt regelmatig verzocht om te participeren
in studies van de Breast International Group (BIG) of in studies
geïnitieerd door de farmaceutische industrie. Dergelijke studies kunnen meestal in een beperkt aantal ziekenhuizen
worden opgestart. Belangrijk is dat niet-participerende ziekenProf. dr. Epie Boven,

huizen hun patiënten doorverwijzen voor deze studies. Aan-

voorzitter Werkgroep

gezien nieuwe medicamenten niet altijd werkzaam zijn bij

Gemetastaseerde

iedere patiënt, worden vanuit de BOOG ook investigator-

borstkanker

initiated-studies opgezet om meer te leren over de mechanismen van effectiviteit en bijwerkingen.

Leden

Endocriene therapie

Epie Boven (vz), medisch oncoloog, VUmc

Voor patiënten met gemetastaseerde ER-positieve ziekte,

Monique Bos, medisch oncoloog, Reinier de Graaf

die nog in aanmerking komen voor endocriene therapie,

Gasthuis (vz, voorjaar 2017)

wordt getracht om naast de gebruikelijke medicatie andere

Rhodé M. Bijlsma, medisch oncoloog, UMCU

middelen toe te voegen om de effectiviteit te verbeteren.

Inge Konings, medisch oncoloog, VUmc

Investigator-initiated-BOOG-studies of deelname van de

Joan Heijns, medisch oncoloog, Amphia Ziekenhuis

BOOG aan studies met everolimus, de selectieve PI3K-

Aafke H. Honkoop, medisch oncoloog, Isala

remmer BKM120, remmers van de CDK4/6-route, worden

(verlaat de WG per 1 januari 2017)

hierna per studie beschreven. Binnen de werkgroep is een

Terry Wiersma, radiotherapeut, NKI-AvL

investigator-initiated-studie in ontwikkeling, die gericht is op

Rianne Oosterkamp, medisch oncoloog, MC Haaglanden

de plaatsbepaling van CDK4/6-remmers binnen het pakket

Carolien Smorenburg, medisch oncoloog, NKI-AvL

van endocriene therapie.

Esther Siemerink, medisch oncoloog, ZGT
Maaike de Boer, medisch oncoloog, MUMC+

Chemotherapie

(per 1 januari 2017)

Patiënten die gemetastaseerd mammacarcinoom zonder

Jeany Rademaker-Lakhai, study manager, BOOG SC

HER2-expressie hebben en in aanmerking komen voor chemo-

Contactpersoon BOOG-bestuur:

& Go-studie waarvan begin 2016 de inclusie is gesloten.

Elsken van der Wall

Plannen zijn in ontwikkeling om voor deze patiëntencategorie

therapie, konden participeren in de investigator-initiated Stop

nieuwe studies te ontwikkelen. Deze investigator-initiated-

Doelstelling

studies zijn vooral gericht op de patiënt zelf en hun voorkeur

De werkgroep heeft als doel om innovatieve medicamenten

van keuze uit de middelen, die beschikbaar zijn voor de be-

voor de behandeling van gemetastaseerd mammacarcinoom

handeling van gemetastaseerde ziekte. Ook zal aandacht

in een vroeg stadium naar Nederland te halen om op deze

worden besteed aan de oudere patiëntenpopulatie, aangezien

wijze patiënten met gemetastaseerd mammacarcinoom

het niet duidelijk is welke winst chemotherapie oplevert in

nieuwe kansen te geven om de overleving te verlengen met

het kader van te verwachten bijwerkingen.

behoud van kwaliteit van leven. Vanwege het feit dat steeds

De zogenoemde METABOLD (Chemotherapy for METAstatic

meer kennis beschikbaar is van ontregelde ‘signalerings-

Breast cancer in patients aged 75 years or OLDer: an obser-

routes’ die kankercellen aanzetten tot proliferatie, worden

vational study on feasibility and outcome) is als studievoor-

veel middelen ontwikkeld die gericht zijn tegen specifieke

stel recentelijk ingediend bij het KWF. Beoogd wordt in een

subtypen van borstkanker. Minder vaak voorkomende sub-

landelijke prospectieve observationele studie bij patiënten van

typen betekent kleinere patiëntaantallen om de effectiviteit

75 jaar en ouder met uitgezaaide borstkanker met een indica-

van een nieuw medicament te onderzoeken, hetgeen het

tie voor palliatieve chemotherapie de haalbaarheid en werk-
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zaamheid van chemotherapie te onderzoeken. Tevens worden

seerd tussen vier behandelingen in een 2 x 2 factorial design:

de gegevens en uitkomsten van patiënten bij wie wordt af-

cyclofosfamide/carboplatine (CC) met of zonder bevacizu-

gezien van chemotherapie in deze registratie meegenomen.

mab en paclitaxel met of zonder bevacizumab. Overige bio-

Voor patiënten met HER2-positief mammacarcinoom zijn

markers worden onderzocht in een aantal nevenstudies

momenteel gesprekken gaande over studies met een nieuwe

(waaronder de mutatiestatus van BRCA en hoeveelheid cir-

HER2-remmer zodat een vervolgstudie op de recentelijk

culerend tumor-DNA).

gesloten PERNETTA-studie kan worden gestart.

De studie wordt binnenkort geamendeerd, omdat de vraag-

Patiënten met gemetastaseerd triple-negatief mammacar-

stelling met betrekking tot bevacizumab minder actueel is

cinoom kunnen worden geïncludeerd in de Triple-B-studie

geworden nu uit ander onderzoek blijkt dat VEGFR2 geen

(BOOG 2013-01).

goede biomarker is voor bevacizumab.

BRCA-genmutatie

Amendement

Voor patiënten die drager zijn van een kiembaanmutatie in

De TNBC-patiënten zullen in de geamendeerde studie worden

BRCA1 of BRCA2 en gemetastaseerd mammacarcinoom

behandeld met atezolizumab, een remmer van PD-L1. De

hebben, zijn zogenoemde PARP-remmers in ontwikkeling.

vroege gegevens van atezolizumab bij patiënten met geme-

In samenwerking met de BIG is de BRAVO-studie opgestart

tastaseerd mammacarcinoom tonen dat vooral patiënten

(BOOG 2014-02).

met triple-negatief mammacarcinoom hierbij baat kunnen
hebben. Na het amendement zal het eerste doel van de
studie nog steeds kunnen worden beantwoord. In het ge-

Open studies
BOOG 2013-01 Triple-B

wijzigde studieprotocol is er dan ook in voorzien, dat elke
patiënt op een bepaald moment tijdens het ziektebeloop
met atezolizumab kan worden behandeld.

Status
Tot op heden zijn 24 centra open en 11 centra in verschillende fasen van opstart. Er zijn 41 patiënten geïncludeerd (zie

Biomarker discovery randomized phase
IIb trial with carboplatin-cyclophosphamide versus paclitaxel with or without
bevacizumab as first-line treatment in
advanced triple-negative breast cancer

figuur 6, pagina 32). Voor de geplande safety-analyse van de
huidige Triple-B dienen 48 patiënten te worden geïncludeerd,
dus nog 7 patiënten te gaan voordat het amendement doorgang kan vinden.
Verder zijn twee succesvolle immunotherapie trainingsavonden georganiseerd om immunotherapie in het algemeen te

Opzet

bespreken, maar ook de safety issues van atezolizumab.

Patiënten met gemetastaseerd triple-negatief mammacar-

Centra bereiden zich voor op het toepassen van immuno-

cinoom (TNBC) maakten meestal deel uit van de HER2-

therapie.

negatieve patiëntenpopulatie in studieprotocollen. Het is

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de studie, kunt

duidelijk geworden dat een behandelschema dat meer is

u altijd contact opnemen met de (studie)coördinatoren.

toegespitst op de tumorbiologie van dit subtype effectiever
kan zijn bij deze patiënten.
Angiogeneseremmers en middelen die dubbelstrengsbreuken in het DNA induceren (platinumderivaten/alkylerende
middelen) worden als veelbelovend gezien bij het triplenegatief mammacarcinoom. Voorspellende biomarkers ontbreken vooralsnog. De Triple-B-studie richt zich op het valideren van twee biomarkers: VEGFR2-plasmaspiegel en

Coördinatoren:
S.C. Linn (AvL) en H.M. Oosterkamp (MC Haaglanden)
Contact:
Studiecoördinator: A. van Rossum (AvL):
a.v.rossum@nki.nl, tel.: 020 512 61 87/20 04
Trialbureau AvL: trial@nki.nl, tel.: 020 512 26 68

BRCA-like-tumorprofiel. Er wordt vooralsnog gerandomi-
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Admiraal de Ruyter Ziekenhuis

2

BovenIJ Ziekenhuis

0

Deventer Ziekenhuis

2

Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis

3

Gelre ziekenhuis

2

Groene Hart Ziekenhuis

0

Haga Ziekenhuis

0
0

IJsselland Ziekenhuis
Ikazia Ziekenhuis

2

Isala

1

Leids Universitair Medisch Centrum

0

Martini Ziekenhuis

0

Maxima Medisch Centrum

3

Noordwest Ziekenhuisgroep - Alkmaar

0

Haaglanden Medisch Centrum

3

Medisch Centrum Leeuwarden

1

NIJ Smellinghe Ziekenhuis

0

NKI-AvL

11

Rode Kruis Ziekenhuis

1

Spaarne Gasthuis

2

St. Jansdal

3

Vlietland Ziekenhuis - Schiedam (SFG)

0

VieCuri Medisch Centrum

2

Vlietland Ziekenhuis

0

VU medisch centrum

0

Ziekenhuis de Gelderse Vallei

1
0

Ziekenhuis Lievensberg
Ziekenhuisgroep Twente

2
0

2

4

6

8

10

12

Figuur 6. Inclusie Triple-B-studie, peildatum 10 november 2016.

paraffine-ingebed (FFPE) materiaal van de primaire tumor

BOOG 2013-06
		

Biomarker Study
Everolimus

en de (optionele) tumorbiopten voor start van de behandeling en na progressie.

Status
PI3K pathway analysis in tumor tissue
and circulating DNA to obtain further
insight in the efficacy of everolimus
when combined with exemestane

Door een amendement mogen er ook patiënten worden
geïncludeerd die eerder met exemestaan zijn behandeld en
patiënten die met een lagere dosis everolimus (5 mg/dag)
zijn gestart. De studie is centraal goedgekeurd en open in
28 centra. Er zijn inmiddels 146 patiënten van de beoogde

Opzet

175 voor bloedafname en verzameling van FFPE-materiaal

Identificeren van biomarkers die voorspellen welke patiën-

van de primaire tumor geïncludeerd (zie tabel 1).

ten baat hebben bij de behandeling met everolimus en exemestaan is het doel van dit onderzoek. Patiënten bij wie de
arts de intentie heeft om te starten met everolimus en exemestaan komen in aanmerking voor de studie. De behandeling zelf is onderdeel van standaardzorg. De belangrijkste
inclusiecriteria zijn: postmenopauzale vrouwen ≥ 18 jaar,
gemetastaseerd mamacarcinoom, HR-positief, HER2-negatief, eerder behandeld met anastrozol of letrozol. Te verzamelen biologisch materiaal: vier buisjes bloed voor start van
de behandeling, het gearchiveerde formaline-gefixeerd en

32

|

BOOG IN BEELD Jaargang 12, december 2016

Hoofdonderzoeker:
E. Boven (VUmc)
Contact:
Arts-onderzoeker: D. Kruger (VUmc),
d.kruger@vumc.nl
BOOG Study Center: info@boogstudycenter.nl,
tel.: 088 234 67 30
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van een kiembaanmutatie in BRCA1 of BRCA2 en gemeta-

Tabel 1. Inclusie Biomarker Study Everolimus,
peildatum 28 oktober 2016.

staseerd mammacarcinoom hebben, zijn zogenoemde PARPremmers in ontwikkeling. Het tumorweefsel bij deze patiën-

Amphia Ziekenhuis

3

BovenIJ Ziekenhuis

2

Bravis Ziekenhuis

2

Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis

0

Deventer Ziekenhuis

2

men met PARP-remmers probeert te remmen. Patiënten die

Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis

0

genmutatiedrager zijn en eerder werden behandeld voor

Erasmus Medisch Centrum

10

HER2-negatieve ziekte (maximaal twee lijnen cytotoxische

Flevoziekenhuis

1

therapie voor gemetastaseerde ziekte en ten minste een

Gelre Ziekenhuizen

10

antracycline en een taxaan) worden gerandomiseerd tussen

Groene Hart Ziekenhuis

0

niraparib of best doctor’s choice.

HagaZiekenhuis

7

Voorheen moest voor randomisatie worden gewacht op de

Ikazia Ziekenhuis

5

uitslag van de centrale BRCA-testen die werden uitgevoerd

Isala

7

in de Verenigde Staten. Deze centrale testen worden nog

Leids Universitair Medisch Centrum

5

steeds gedaan, maar er kan al worden gerandomiseerd

Haaglanden Medisch Centrum - Bronovo

4

wanneer de BRCA-mutatie lokaal is aangetoond.

Maxima Medisch Centrum

17

Medisch Centrum Leeuwarden

4

Status

NKI-AvL

9

Op dit moment doen 14 landen mee met de studie. In Neder-

Noordwest Ziekenhuisgroep - Den Helder

1

Reinier de Graaf Gasthuis

9

Rijnstate Ziekenhuis

5

Spaarne Gasthuis

8

TerGooi Ziekenhuis

2

UMC Utrecht

2

Viecuri Medisch Centrum

5

Vlietland Ziekenhuis

3

VU medisch centrum

15

mutatieanalyse.

Zuyderland Medisch Centrum

8

De ervaring leert dat patiënten niraparib goed verdragen,

ten is verhoogd gevoelig voor alkylerende middelen, omdat
DNA-schade minder goed wordt hersteld vanwege homologe recombinatiedeficiëntie. Het DNA-reparatie-eiwit poly(ADP-ribose)polymerase (PARP) is sterk geactiveerd, wat

land zijn het Isala, LUMC en MUMC open voor inclusie en
zijn er momenteel 186 van de beoogde 306 patiënten gerandomiseerd van wie vier uit Nederland. Centra die niet
deelnemen worden dringend verzocht patiënten te verwijzen
naar de drie deelnemende centra. Met de huidige inclusiesnelheid is de inclusie gereed in juni 2018. Een interim-analyse van de studie staat gepland voor Q1 2017.
Volgens amendement nr. 5 in augustus 2016 moet bij alle
patiënten bloed worden afgenomen voor MDS/AML-gen-

maar dat trombopenie een veelvoorkomend probleem is.
Daarom blijft dosisreductie met regelmaat noodzakelijk.

BOOG 2014-02

BRAVO

A phase III, randomized, open label,
multicenter, controlled trial of niraparib
versus physician’s choice in previouslytreated, HER2 negative, germline BRCA
mutation-positive breast cancer patients
Opzet
In samenwerking met de Breast International Group (BIG)

Er kunnen nog steeds nieuwe centra deelnemen aan de
BRAVO-studie.

Studiecoördinator:
A.H. Honkoop
Contact:
BOOG Study Center:
info@boogstudycenter.nl, tel.: 088 234 67 30
Monitoring: K. Jansen, katja.jansen@parexel.com

is de BRAVO-studie opgestart. Voor patiënten die drager zijn
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Tabel 2. Inclusie Stop & Go-studie, gesloten voor
inclusie 16 maart 2016.

Studies in follow-up

Alrijne Zorggroep

0

Bravis Ziekenhuis

0

Medisch Centrum Haaglanden - Bronovo

3

Catharina Ziekenhuis

21

Deventer Ziekenhuis

8

Isala Diaconessenhuis Meppel

5

Elkerliek Ziekenhuis

5

Esperanz

17

Gelre Ziekenhuis

2

Noordwest Ziekenhuisgroep - Den Helder

3

Groene Hart Ziekenhuis

12

Haga Ziekenhuis

19

Isala

40

Jeroen Bosch Ziekenhuis

4

Leids Universitair Medisch Centrum

7

zoek naar de mogelijkheden van het fractioneel behandelen

Maasstad Ziekenhuis

10

van mammacarcinoompatiënten met chemotherapie, zodat

Maastricht UMC+

9

langdurig achter elkaar behandelen met chemotherapie,

Martini Ziekenhuis

9

met alle toxische gevolgen van dien, misschien niet meer

Meander Medisch Centrum

2

nodig is. De studie bestaat uit twee lijnen. In de eerste lijn

Medisch Centrum Leeuwarden

29

wordt begonnen met paclitaxel/bevacizumab. In de tweede

NKI/AvL

0

lijn is keuze tussen niet-gepegyleerd liposomaal doxorubicine

Onze Lieve Vrouwe Gasthuis

6

of oraal capecitabine.

Ommelander Ziekenhuis Groep

4

Radboudumc

2

Refaja Ziekenhuis

1

Reinier de Graaf Gasthuis

37

Rode Kruis Ziekenhuis

2

St. Fransiscus Gasthuis

6

Zuyderland Medisch Centrum) aangenomen. Vanaf 1 sep-

Spaarne Gasthuis

16

tember 2016 is Stop & Go haar adagium! Eind maart 2017

St. Antonius Ziekenhuis

13

sluit de database voor analyse van het eerste eindpunt:

Tergooi

8

verschil in progressievrije overleving van de eerstelijnsbe-

VieCuri Medisch Centrum

4

Vlietland Ziekenhuis

19

Wilhelmina Ziekenhuis

13

Ziekenhuis Amstelland

12

Ziekenhuis Bernhoven

10

Ziekenhuis de Tjongerschans

4

Ziekenhuisgroep Twente

8

Zuwe Hofpoort Ziekenhuis

1

Zuyderland Medisch Centrum

49

34
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BOOG 2010-02

Stop & Go

An open randomized phase III study to
compare 8 continuous cycles of chemotherapy with 8 cycles of intermittent (2
times 4 cycles) chemotherapy in first
line treatment, in combination with
bevacizumab, and second line treatment
of patients with HER2/neu-negative,
incurable, metastatic or unresectable
locally advanced breast cancer
Opzet
De Stop & Go-studie is een gerandomiseerd fase-III-onder-

Status
Inmiddels is eind maart 2016 de inclusie van 420 patiënten
bereikt (zie tabel 2). Er wordt thans hard gewerkt aan de
concepten voor data-analyse. Hiervoor is Anouk Claessens
(arts-onderzoeker Interne Geneeskunde-Oncologie in het

Hoofdonderzoekers:
F.L.G. Erdkamp (Zuyderland Medisch Centrum) en
M.M.E.M. Bos (Reinier de Graaf Gasthuis)
Contact:
BOOG Study Center:
info@boogstudycenter.nl, tel.: 088 234 67 30

6
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handeling. Gegevensverzameling voor de analyses van de

Status

secundaire eindpunten, zoals progressievrije overleving in

De studie heeft in 13 Nederlandse centra gelopen. De be-

de tweede lijn, zal nog voortduren.

oogde 210 patiënten zijn geïncludeerd (75 Zwitserse, 119
Franse, 3 Duitse en 13 Nederlandse patiënten) en de inclusie
is gesloten (zie figuur 7). Een plan is in ontwikkeling om onder-

BOOG 2013-03

zoek te doen naar tumormateriaal in het kader van resistentie

PERNETTA

tegen HER2-remming. De Steering Committee is in november
2016 bij elkaar gekomen om de safety, translationeel onder-

A randomized phase II trial of pertuzumab in combination with trastuzumab
with or without chemotherapy, both
followed by T-DM1 in case of progression, in patients with HER2-positive
metastatic breast cancer
Opzet

zoek en de planning voor de primaire analyse te bespreken.

Coördinator:
E. Boven (VUmc)
Contact:
BOOG Study Center:
info@boogstudycenter.nl, tel.: 088 234 67 30

De BOOG heeft samen met SAKK (Zwitserland), UNICANCER
(Frankrijk) en Ulm (Duitsland) de investigator-initiated PERNETTA fase-II-studie uitgevoerd bij patiënten met HER2positieve gemetastaseerde ziekte. Het onderzoek heeft tot
doel de werkzaamheid en de verdraagbaarheid te onder-

BOOG 2013-05

BELLE-3

zoeken van het geneesmiddel pertuzumab in combinatie
met trastuzumab, met of zonder aanvullende chemotherapie, gevolgd door trastuzumab-emtansine (T-DM1) als progressie optreedt. In het onderzoek wordt bekeken of het
aanvankelijk ontbreken van chemotherapie met paclitaxel of
vinorelbine in het genoemde behandelplan een effectieve
behandelstrategie vormt. Het primaire eindpunt van de studie
is algehele overleving na 24 maanden. Secundaire eindpunten
zijn onder andere progressievrije overleving van eerste- en
tweedelijnsbehandeling en kwaliteit van leven.

Catharina Ziekenhuis

0

Deventer Ziekenhuis

0

HagaZiekenhuis

A phase III randomized, double blind
placebo controlled study of oral BKM120
in combination with fulvestrant, in the
treatment of postmenopausal women
with hormone receptor-positive HER2negative locally advanced or metastatic
breast cancer whose disease has progressed on or after aromatase and
mTOR inhibitor treatment

1

Leids Universitair Medisch Centrum

0

Medisch Centrum Leeuwarden

3

NKI-AvL

1

Reinier de Graaf Gasthuis

0

St. Antonius Ziekenhuis

1

Vlietland Ziekenhuis - Schiedam (SFG)
VU medisch centrum

1
1
1

Ziekenhuisgroep Twente

1

Vlietland Ziekenhuis

Zuyderland Medisch Centrum

3
0

1

2

3

4

Figuur 7. Inclusie PERNETTA-studie, gesloten voor inclusie 21 januari 2016.
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Tabel 3. Inclusie BELLE-3-studie, gesloten voor
inclusie 4 maart 2016.

BOOG 2015-01

Albert Schweitzer Ziekenhuis

0

Amphia Ziekenhuis

1

Catharina Ziekenhuis

0

Deventer Ziekenhuis

1

Isala

3

Leids Universitair Medisch Centrum

0

Reinier de Graaf Gasthuis

4

Spaarne Gasthuis

5

UMC Groningen

0

Zuyderland Medisch Centrum

2

Maastricht UMC+

6

MONARCH 3

A randomized, double-blind, placebocontrolled, Phase 3 study of nonsteroidal aromatase inhibitors (anastrozole or letrozole) plus LY2835219,
a CDK4/6 inhibitor, or placebo in women
with hormone receptor positive, HER2
negative locally advanced or metastatic
breast cancer who have not received
prior systemic therapy for locally
advanced or metastatic disease
Opzet

Opzet

In de Monarch-3-studie werd onderzocht of toevoeging van

Uit preliminaire onderzoeken is gebleken dat het activeren

de CDK4/6-remmer abemaciclib (LY2835219) aan letrozol of

van de PI3K-pathway mogelijk een belangrijke rol kan spelen

anastrozol ook verlenging van de progressievrije overleving

bij resistentie op de behandeling met fulvestrant. Boven-

oplevert. De resultaten zijn nog niet bekend.

dien is uit onderzoeken gebleken dat het remmen van de
PI3K-pathway gepaard gaat met een hogere effectiviteit
van fulvestrant. In dit onderzoek wordt bij HR-positieve en
HER2-negatieve, postmenopauzale borstkankerpatiënten

BOOG 2015-02

MONALEESA-3

onderzocht wat het effect is van de combinatietherapie van
BKM120 (buparlisib) + fulvestrant na behandeling met everolimus. BKM120 heeft als doel de PI3K-pathway, waarbij deze
pathway door BKM120 wordt geremd.

Status
BELLE-3 is een wereldwijde studie waarvoor de inclusie per
4 maart 2016 is beëindigd. Wereldwijd zijn er 432 patiënten
gerandomiseerd, van wie 22 in Nederland uit 11 centra (zie

MONALEESA-3: A randomized doubleblind, placebo-controlled study of
ribociclib in combination with fulvestrant
for the treatment of men and postmenopausal women with hormone receptor
positive, HER2-negative, advanced breast
cancer who have received no or only one
line of prior endocrine treatment

tabel 3). Tot op heden zijn er zes safety-interim-analyses geweest met positief resultaat. Er zijn geen onverwachte safety

Opzet

issues geobserveerd, waardoor de studie kan doorgaan zoals

In de MONALEESA-3-studie werd onderzocht of toevoeging

gepland. De eerste resultaten op het gebied van progressie-

van de CDK4/6-remmer ribociclib aan fulvestrant verlenging

vrije overleving zijn gepresenteerd tijdens het SABCS 2016.

van de progressievrije overleving oplevert. Ribociclib is een
zeer goed oplosbare, potente en selectieve remmer van
CDK4/6-kinase. Ribociclib remt de CDK4/6-specifieke fosfo-

Coördinator:
Ondersteuning researchcoördinatie E. van Druten
(RdGG): druten@rdgg.nl, tel.: 015 260 34 82

rylering en daarmee de celdeling.

Contact:
Novartis Oncology, G. Frans, Trial Manager:
giovanni.frans@novartis.com, tel.: 026 378 24 04

MONALEESA-3 is een wereldwijde studie waarvan de in-

Status
clusie per 14 juni 2016 is beëindigd. Wereldwijd zijn er 727
patiënten gerandomiseerd, van wie 56 patiënten in Nederland. Wereldwijd hebben er ongeveer 190 centra aan de
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studie deelgenomen, waarvan 18 centra in Nederland (zie
figuur 8).
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Observationele studies

Recentelijk heeft de IDMC voor de tweede maal een advies
uitgebracht. De studie kan doorgaan zonder aanpassingen;
wel zijn er aanvullende adviezen:

BOOG 2003-04 GBG 29/Pregnancy

- Labwaarden (ANC, elektrolyten, leverfunctiewaarden) blijven beoordelen voorafgaand aan iedere nieuwe kuur, en
eventueel volgens het protocol de dosering aanpassen.
- Bij ernstige levertoxiciteit de richtlijnen in het protocol
volgen.

Prospective and retrospective register
study of the German Breast Group (GBG)
for diagnosis and treatment of breast
cancer in pregnancy

De derde IDMC-meeting is gepland in april 2017. De data-

Opzet

base lock daarvoor staat gepland op 27 februari 2017.

De Pregnancy-studie is een observationele registratiestudie
voor vrouwen bij wie tijdens de zwangerschap de diagnose
borstkanker is gesteld. Deze studie is geïnitieerd door de
Ondersteuning researchcoördinatie:
M. Widdershoven (MUMC):
maud.widdershoven@mumc.nl, tel.: 043 387 26 26

GBG (German Breast Group). Patiënten uit Nederland kun-

Contact sponsor:
M. van de Wetering, Clinical Trial Manager, Novartis
Oncology:
michiel.wetering_van_de@novartis.com,
tel.: 026 378 25 01

de diagnostiek en behandeling van borstkanker tijdens de

nen via de BOOG worden aangemeld voor deze studie. In
de studie worden gegevens verzameld met betrekking tot
zwangerschap en de uitkomst van moeder en kind.

Status
Inmiddels zijn internationaal 739 patiënten geregistreerd,
van wie 118 patiënten vanuit Nederland door de BOOG zijn
aangemeld. Voor aanmelding van nieuw gediagnosticeerde

Admiraal de Ruyter Ziekenhuis

0

Amphia Ziekenhuis

6

Deventer Ziekenhuis

4

Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis

3

Haaglanden Medisch Centrum

0

Haga Ziekenhuis

4

Laurentius ziekenhuis

2

Martini Ziekenhuis

2

Meander Medisch Centrum

0

Medisch Spectrum Twente

3

NKI-AvL

12

Spaarne Gasthuis

1

St. Antonius Ziekenhuis

1

St. Jansdal
Tergooi Ziekenhuis

0
0

Ziekenhuisgroep Twente

0

Zuyderland Medisch Centrum

9

Maastricht UMC+

9
0

2

4

6

8

10

12

14

Figuur 8. Inclusie MONALEESA-3-studie, gesloten voor inclusie 14 juni 2016.
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patiënten is het geven van een informed consent een ver-

eist. Hierbij wordt toestemming gevraagd voor het centraal

eiste. Vanuit ieder ziekenhuis kunnen patiënten worden

onderzoeken en opslaan van diagnostisch afgenomen tumor-

aangemeld; een interne goedkeuringsprocedure is niet

weefsel. Daarnaast wordt aan de patiënten gevraagd of zij ook

noodzakelijk voor deze niet-WMO-plichtige observationele

een buisje bloed willen afstaan voor toekomstig onderzoek.

studie. Het is ook mogelijk om patiënten retrospectief te
includeren. Neem in dat geval altijd eerst contact op met de

Status

BOOG. In alle gevallen is het voor registratie een vereiste om

Inmiddels zijn 178 patiënten geïncludeerd in de studie en

de eerste vier formulieren van het CRF ingevuld aan te leveren.

hebben 75 centra zich aangemeld voor deelname aan de
studie. Alle centra kunnen deelnemen en patiënten aanmelden. Er is geen onderzoeksverklaring en/of lokale haalbaar-

Coördinator:
C. van Zuylen (Erasmus MC)
Contact:
BOOG Study Center, N.H. Dijkstra:
info@boogstudycenter.nl, tel.: 088 234 67 30

BOOG 2013-02 Male Breast Cancer
		
prospectief

heidstoetsing noodzakelijk, omdat deze studie als nietWMO-plichtig is beoordeeld.

Coördinatoren:
C.P. Schröder (UMCG),
C.J. van Asperen (LUMC), C.H.M. van Deurzen
(Erasmus MC), J.W.M. Martens (Erasmus MC)
en A.E. van Leeuwen-Stok (BOOG SC)
Contact:
BOOG Study Center, N.H. Dijkstra:
maleBC@boogstudycenter.nl, tel.: 088 234 67 30

Male Breast Cancer: prospective into
perspective
Opzet
De prospectieve, observationele studie bij mannen met

BOOG 2014-05 INFLAME

borstkanker is een niet-WMO-plichtige, observationele studie.
De BOOG heeft voor deze studie een subsidie ontvangen
van Pink Ribbon. De studie beoogt een inclusie van 200

Towards optimal treatment of inflammatory breast cancer patients

mannen bij wie de diagnose primair mammacarcinoom is
gesteld in een periode van drie jaar. Klinische gegevens be-

Opzet

treffende tumorkarakteristieken, behandeling en uitkomst

Inflammatoir mammacarcinoom (inflammatory breast cancer;

worden verzameld. Daarnaast worden in deze prospectieve

IBC) is een zeldzame (< 1%) vorm van borstkanker, die zich

studie kwaliteit-van-leven (QoL)-vragenlijsten afgenomen.

met name bij relatief jonge vrouwen voordoet. IBC lijkt op

Het is van belang om de patiënt aan te melden voordat de

een infectie en onbekendheid hiermee kan de diagnose ver-

behandeling is gestart, omdat op dat moment de baseline-

tragen. Dit draagt bij aan een ongunstiger beloop ten op-

QoL-vragenlijst wordt afgenomen. De totale follow-up-periode

zichte van andere vormen van borstkanker, zelfs bij verge-

van de studie bedraagt vijf jaar. In 2014 is de EORTC gestart

lijkbare stadia. Er is dan ook grote behoefte aan een behan-

met een vergelijkbare internationale studie met een inclusie-

deling die specifiek is gericht op IBC om de prognose te

duur van twee jaar. De studies zijn zodanig op elkaar afge-

verbeteren. Binnen de INFLAME-studie is een Nederlandse

stemd dat data sharing met de EORTC mogelijk is.

prospectieve IBC-registratie en een biobank opgezet als
basis voor verbetering van IBC-kennis en ter vergroting van

Biobank

de alertheid bij patiënten en professionals.

Voor deelname aan de studie is een informed consent ver-

Op basis van de verkregen moleculaire kennis wordt vervol-
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gens een specifiek op IBC gerichte behandelstudie verricht.

Tabel 4. Inclusie INFLAME-studie, peildatum 10
november 2016.

Op deze manier kan de INFLAME-studie mogelijk bijdragen
aan een verbeterde prognose bij IBC en kan het als voorbeeld

Admiraal de Ruyter Ziekenhuis

1

dienen voor toekomstig kankeronderzoek bij toenemend

Antonius Ziekenhuis Sneek

1

kleine subgroepen van borstkanker. Het project wordt ge-

Bernhoven

2

Deventer Ziekenhuis

1

Diakonessenhuis Utrecht

0

Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis

0

Status

Erasmus Medisch Centrum

2

De studie beoogt een inclusie van 200 patiënten in twee

Esperanz

0

jaar. Tot op heden zijn 51 patiënten geïncludeerd. Er zijn 33

Flevoziekenhuis

2

Ikazia Ziekenhuis

0

Isala - Meppel

0

Isala - Zwolle

2

Jeroen Bosch Ziekenhuis

2

Awareness

Leids Universitair Medisch Centrum

2

Ter ondersteuning is een handig zakkaartje met de sympto-

Maastricht UMC+

1

Martini Ziekenhuis

8

Maxima Medisch Centrum

9

Schröder geplaatst op www.kwf.nl/onderzoek/welk-onder-

NKI-AvL

0

zoek-krijgt-geld/Pages/onderzoeker-van-de-week-Carolien-

OLVG Amsterdam

0

Schröder.aspx. Een interview tussen Carolien Schröder en

Reinier de Graaf Gasthuis

3

een patiënte met IBC is geplaatst in het Dagblad van het

Rijnstate Ziekenhuis

2

Rivas Zorggroep Beatrixziekenhuis

0

Rode Kruis Ziekenhuis

0

omtrent inflammatoire borstkanker. https://borstkanker.nl/nl/

Spaarne Gasthuis - Hoofddorp

0

inflammatoir-borstkanker.

St. Jansdal

1

UMC Groningen

6

UMC Utrecht

1

VanWeel Bethesda

1

Viecuri Medisch Centrum

0

Wilhelmina Ziekenhuis

1

Ziekenhuis Amstelland

1

Ziekenhuis de Tjongerschans

0

ZorgSaam

1

Zuyderland Medisch Centrum - Heerlen

1

financierd door Alpe d’HuZes en KWF Kankerbestrijding. Het
onderzoeksprotocol is beoordeeld door de centrale METC
van het UMCG als niet-WMO-plichtig.

centra open voor inclusie en 11 centra zijn in opstart (zie
tabel 4). Deelname van zo veel mogelijk centra is essentieel
en daarbij van groot belang dat allen alert blijven op de
symptomen van inflammatoire borstkanker.

men van inflammatoir mammacarcinoom ontwikkeld dat is
te downloaden via www.boogstudycenter.nl/studie/279/
inflame.html. Het KWF heeft een interview met Carolien

Noorden. Een samenvatting van dit interview is te lezen op
www.lindanieuws.nl/nieuws/borstkanker-komt-niet-altijdknobbeltje. Ook op de BVN-website is informatie te vinden

Coördinatoren:
C. Schröder (UMCG), J. Martens
(Erasmus MC), G. Sonke (AvL) en
J. Wesseling (AvL)
Contact:
BOOG Study Center:
inflame@boogstudycenter.nl, tel.: 088 234 67 30
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Verpleegkundig adviesgroep
(VAG)
Leden

Activiteiten

Manon Komen (vz), researchcoördinator oncologie,

Afgelopen jaar heeft de Verpleegkundig adviesgroep (VAG)

Noordwest Ziekenhuisgroep en promovendus LUMC

input geleverd met betrekking tot ondersteunende docu-

Edith van Druten (vz a.i.), researchverpleegkundige,

menten voor de LORD-studie. Een aantal leden heeft een

Reinier de Graaf Gasthuis

centrale rol gespeeld bij de researchondersteuning voor de

Erika ten Berge, researchcoördinator, Deventer Ziekenhuis

Stop & Go-, BELLE-3- en MONALEESA-3-studie. Verder is

Roel Blanken, researchverpleegkundige, OLVG

er bij de VAG-leden een enquête uitgegaan hoe er binnen

Cora Braat, verpleegkundig specialist, Erasmus MC

hun eigen ziekenhuis wordt omgegaan met de archivering

Ellen Doeleman, researchverpleegkundige, VUmc

van patiëntgegevens na het sluiten van een studie. Binnen-

Saskia Brouwer, researchverpleegkundige, Rijnstate

kort wordt hierover met experts overlegd om te komen tot

Monique Kuipers, researchverpleegkundige,

een praktisch document dat als leidraad kan dienen voor

Ziekenhuisgroep Twente

alle aan BOOG-studies deelnemende ziekenhuizen. Een

Patricia Sierink, trialcoördinator, Esperanz

ander studie-overstijgend onderwerp dat de aandacht heeft

Victoria Skinner, verpleegkundig specialist, NKI-AvL

is het onder controle hebben van de studiefinanciën binnen
de researchafdeling. Ook hiervoor worden de werkwijzen

Contactpersoon BOOG:

naast elkaar gelegd en bekeken of er een checklist te ont-

Jessica van Raaij-Kandt, projectmedewerker BOOG

wikkelen is die behulpzaam kan zijn voor alle ziekenhuizen.

Taken

Samenstelling

Researchverpleegkundigen zijn de spin in het web bij de

Voorzitter Manon Komen is in verband met zwangerschaps-

gehele logistieke organisatie van een studie. Tien ervaren re-

verlof van april t/m september 2016 afwezig geweest. Haar

searchverpleegkundigen hebben zitting in de verpleegkundig

rol is in deze maanden overgenomen door Edith van Druten.

adviesgroep. Deze adviesgroep adviseert gevraagd over de

We hebben dit jaar afscheid genomen van AnneMarie Kuijs

uitvoerbaarheid en logistieke aspecten van onderzoeksvoor-

(Catharina Ziekenhuis), Monique de Boer (OLVG), Hilde van

stellen op verpleegkundig vlak. De adviesgroep is in een

Haaren (Canisius Wilhelmina Ziekenhuis) en Inge Paas (Wilhel-

vroeg stadium van protocolontwikkeling betrokken voor een

mina Ziekenhuis Assen). Hartelijk dank voor jullie inzet in de

efficiënte indiening en om de praktische uitvoerbaarheid van

adviesgroep. Daarnaast willen we de nieuwe leden verwel-

de studies te vergroten. Daarnaast biedt de groep onder-

komen die de adviesgroep hebben versterkt: Roel Blanken,

steuning bij het ontwikkelen en uniformeren van studie-

researchverpleegkundige bij het Onze Lieve Vrouwe Gast-

ondersteunende documenten zoals patiënteninformatie, ver-

huis, Ellen Doeleman, researchverpleegkundige bij het VU

pleegkundige protocollen, infusieschema’s en documenten

medisch centrum en Victoria Skinner, verpleegkundig specia-

met betrekking tot de logistiek van een studie.

list bij het NKI-AvL.

Werkwijze Patiëntenadviesgroep
Onderzoekers die de Patiëntenadviesgroep willen raadplegen kunnen op de BOOG-website (www.boogstudy
center.nl/onderzoekers/nieuw-studievoorstel-aanmelden-61.html) een aanvraagformulier voor patiëntenadvies
vinden. Tevens wordt er bij elke aanvraag voor patiëntenadvies een lekensamenvatting en protocol(synopsis)
gevraagd. Op het aanvraagformulier kan worden aangegeven welke vorm van feedback gewenst is. In de meeste
gevallen wordt er eenmalig schriftelijk advies gegeven, maar ook een telefonisch of live overleg behoren tot de
mogelijkheden. Rechtstreeks contact opnemen met PAG kan ook per e-mail naar info@borstkankerpanel.nl of
kijk op de website.
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Patiëntenadviesgroep
(PAG)
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Coördinatoren

vinden en daar zijn we heel blij mee. Waar in 2014 in totaal

Jorine Kuilman en Karen van der Weiden,

zeven voorstellen van feedback zijn voorzien, is dit aantal in

projectmedewerker, BOOG SC

2016 al opgelopen tot meer dan 30 voorstellen. In totaal zijn

Elise van Leeuwen, clinical study-manager, BOOG SC

er bij al meer dan 55 onderzoeken PAG-leden betrokken ge-

Contact via info@borstkankerpanel.nl

weest. Zowel de onderzoekers als de PAG-leden zijn enthousiast over de samenwerking onderling. Een voorbeeld

Opzet

hiervan is de samenwerking bij de TOP-studies (zie interview

Als gezamenlijk initiatief van de BOOG en Borstkankerver-

op pagina 24).

eniging Nederland (BVN) is een unieke Patiëntenadviesgroep
(PAG) opgericht om patiëntenperspectief een structurele

Quotes

plaats te geven in wetenschappelijk borstkankeronderzoek.

“Ik heb goede uitgebreide feedback op mijn voorstel ge-

De PAG heeft in 2014 een begin gemaakt met het bieden

kregen en ik kreeg het idee dat er echt goed naar de inhoud

van patiëntenadvies betreffende onderzoeksvoorstellen

van de studie gekeken is”, aldus een van de onderzoekers.

ontwikkeld binnen de scoop van de BOOG (translationeel

“Ik heb de indruk dat de onderzoeker serieus naar de op-

en klinisch observationeel of interventieonderzoek).

merkingen gekeken heeft”, aldus een van de PAG-leden.

Om het patiëntenperspectief verder in te bedden en hiermee

Werkwijze

betere aansluiting te vinden bij de wensen van onderzoekers,

De PAG wordt bij voorkeur in een zo vroeg mogelijk stadium

PAG-leden, BVN en BOOG, zijn er na evaluatie van de eerste

geraadpleegd. Indien u voornemens bent om een BOOG-

twee jaar enkele adviezen geformuleerd en geïmplementeerd:

studie te starten, wordt u daarom verzocht om zo spoedig

• De PAG bij voorkeur betrekken bij de vroege designfase

mogelijk het aanvraagformulier naar ons toe te sturen. Ook

van de studieontwikkeling (met aandacht voor aspecten

rondom deadlines van subsidieverstrekkers raden wij u aan

als werving, uitkomstmaten, gebruik van PROMS, inclusie-

om een minimale periode van vier weken te hanteren. Dit

criteria en de belastbaarheid van de deelnemers).

omdat het aantal indieningsrondes voor wetenschappelijk

• Uitbreiding van de kaders van de PAG, waarmee naast

onderzoek beperkt is, wat leidt tot een hoge piekbelasting

advies op observationeel, translationeel en klinisch onder-

voor patient advocates en onderzoekers. Er worden gestan-

zoek nu ook advies op niet-klinisch wetenschappelijk borst-

daardiseerde feedbackformulieren gebruikt door de PAG-

kankeronderzoek wordt gegeven.

leden, waarin ook ruimte is voor de onderzoeker om te rea-

• Het faciliteren en stroomlijnen van contact tussen onderzoekers en de patient advocates.

geren op deze adviezen. Zie voor de praktische werkwijze
het kader op de pagina hiernaast.

• Inzetten van patient advocates gedurende een langere
periode als patiëntpartners verbonden aan een bepaalde
studie.
• Opgedane ervaringen en kennis vanuit verschillende ini-

35

tiatieven op het gebied van patiëntenparticipatie uitwis-

30

Sinds september 2016 is de PAG uitgebreid met negen
nieuwe enthousiaste leden, waarmee er nu een groep van
18 PAG-leden is gevormd. Alle leden hebben een op maat
gemaakte training gevolgd op het gebied van borstkankerterminologie, begrippen uit onderzoeksprotocollen en over-

Aantal projecten

selen met KWF, LMK, NPCF en andere netwerken.

30

25
20

19

15
10

stijgend meedenken vanuit patiëntenperspectief in weten-

5

schappelijk onderzoek.

0

7
2014

2015

2016

Ervaringen
Onderzoekers weten de weg naar de PAG steeds beter te

Figuur 9. Aantal projecten Patiëntenadviesgroep.
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Resultaten BOOG-studies
BOOG 2005-03

MINDACT

met de patiënten met kliermetastasen, de grotere tumoren,
de jongere patiënt, de graad 3-borstkankers, de lobulaire
carcinomen? De onderverdeling klinisch laag/klinisch hoog

Microarray In Node negative and 1-3 node
positive disease may Avoid Chemotherapy

risico zoals gebruikt in de MINDACT-studie staat in een overzichtelijke tabel in het supplement van het NEJM-artikel,
evenals Kaplan-Meier-curves voor Mammaprint laagrisico-

De MINDACT-studie: van laag naar hoog risico
en terug

carcinomen groter of kleiner dan 2 cm, met of zonder klier-

In 2007 is de MINDACT-studie ontworpen om te bekijken of

maar analyses in subgroepen zijn uiteraard underpowered.

het veilig is als vrouwen met een ‘laag risico’ op basis van de

In de multivariate analyse is graad geen onafhankelijke

uitkomst van de MammaPrint afzien van chemotherapie.

prognostische factor. Vooralsnog toont MINDACT de uit-

De studie laat nu zien dat bij patiënten met hormoongevoelig,

komst voor alle klinisch hoogrisico/genexpressie laagrisico-

klinisch hoogrisico-mammacarcinoom die volgens de Mamma-

tumoren als gehele groep en is er geen aanwijzing dat deze

Print een kleine kans op metastasen hebben, hun vijfjaars-

uitkomst voor bepaalde – klinische – subgroepen anders

metastasevrije overleving bijna 95% is en dat de winst van

zou zijn. De specifieke analyses aangaande graad en lobu-

aanvullende chemotherapie erg klein is. Bij deze groep is het

laire carcinomen worden nu gedaan.

®

®

metastasen. Deze curves tonen geen significant verschil,

de vraag of de belastende behandeling met adjuvante chemotherapie opweegt tegen de hooguit minimale overlevingswinst.

De inzet van mammaprint in de
klinische praktijk

Even ons geheugen opfrissen

De MINDACT-studie laat zien dat de MammaPrint® anders

Aan de Europese MINDACT-studie namen in totaal 6.693

kan worden ingezet dan tot nu toe is gebeurd. Deze werd

patiënten met vroeg stadium mammacarcinoom deel. Hun

vooral ingezet bij patiënten met een tumor tussen 1 en 2

genetisch risico werd bepaald met het 70-genenprofiel Mam-

centimeter, graad 2 zonder lymfekliermetastasen. MINDACT

maPrint®, hun klinische risico met behulp van Adjuvant!Online.

heeft aangetoond dat deze groep een gunstige prognose

Vrouwen met een laag klinisch en genetisch risico ontvingen

heeft en dat chemotherapie kan worden weggelaten in ge-

geen adjuvante chemotherapie, terwijl vrouwen met een

val van een laagrisico-Mammaprint.

hoog klinisch en genetisch risico de aanvullende behandeling wel ontvingen. Bij vrouwen met tegenstrijdige risico-

Vervolg

profielen werd geloot of het klinisch risico of het genetisch

De MINDACT-studie is nog niet afgerond. Bij de twee con-

risico bepalend was voor het gebruik van de chemotherapie.

cordante groepen wordt onderzoek gedaan. Bij de groep die

Het doel was nagaan of vrouwen met een hoog klinisch risico

zowel klinisch hoog risico als genexpressie hoog risico scoor-

en een laag genetisch risico een vijfjaarsoverleving hadden van

de, wordt onderzocht of een alternatieve chemotherapie ef-

meer dan 92% (de non-inferioriteitsgrens). Van de MINDACT-

fectiever is en minder bijwerkingen heeft dan de huidige

deelnemers had 23,3% (n=1.550) van de vrouwen een hoog

standaardtherapie. Resultaten worden eind dit jaar verwacht.

klinisch risico en een laag genetisch risico. Bij de vrouwen die

Bij de groep die in beide testmethoden een laag risico scoorde,

geen chemotherapie ontvingen was de vijfjaarsoverleving

wordt onderzoek gedaan naar een alternatieve hormonale be-

zonder metastasen op afstand 94,7% (95%-BI 92,5 tot 96,2).

handeling; deze uitkomsten volgen op zijn vroegst eind 2017.

Bij de vrouwen met een klinisch hoog en genetisch laag risico

Coördinator NL: E. Rutgers (AvL)

die wel chemotherapie ontvingen was het percentage ziektevrije overleving 1,5% hoger, met name vanwege iets minder
lokale recidieven en tweede primaire tumoren. Deze resultaten zijn gepresenteerd tijdens AACR 2016 en beschreven

BOOG 2007-02

INTENS

in een artikel in het New England Journal of Medicine.

Zorgen
Bij de toepassing van deze gegevens zijn er in het veld nog
zorgen over de definitie van klinisch hoog risico: wat te doen
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Sequential vs. upfront intensified neoadjuvant chemotherapy in patients with
large resectable and/or locally advanced
breast cancer
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In de INTENS-studie is geloot tussen twee neoadjuvant ge-

De ATX-studie heeft ons geleerd dat de combinatie van pa-

geven behandelschema’s: adriamycine + cyclofosfamide +

clitaxel, bevacizumab en capecitabine vooral kan worden

docetaxel (TAC) versus AC gevolgd door T. Het percentage

overwogen bij patiënten met snel progressieve ziekte. Het

patiënten met een pCR was gelijk in beide groepen (21%

extra onderzoek aan circulerende eiwitten heeft aanwijzingen

vs. 16%; oddsratio 1,44 (95%-BI 0,67-3,10)). De toxiciteit in

gegeven of deze vroeg kunnen voorspellen of de behandeling

beide groepen was acceptabel. Follow-up-gegevens worden

met onder andere bevacizumab effectief zal zijn. Farmaco-

nog verzameld om totale overleving en ziektevrije overleving

genetisch onderzoek voegt informatie toe aan redenen die

na drie en vijf jaar te volgen. De EBCTCG zal het komende

kunnen verklaren waarom er verschillen bestaan tussen

jaar diverse meta-analyses uitvoeren, waaronder de vraag

patiënten met betrekking tot de effectiviteit en de bijwer-

betreffende de plaats van taxanen. V.C.G. Tjan Heijnen

kingen van de behandeling.

(MUMC+) is benaderd als studiecoördinator van de INTENS.

Coördinatoren: E. Boven (VUmc), A.H. Honkoop (Isala) en

De INTENS-studieresultaten zullen bijdragen aan de analyses

S.W. Lam (VUmc)

voor de subvraag ‘Taxaan/anthracycline-volgorde (sequentieel
vs. gelijktijdig)’.

BOOG 2008-03
BOOG 2006-06

ATX

HAT

Phase II randomized trial of combination
therapy of paclitaxel and bevacizumab
versus paclitaxel, capecitabine and bevacizumab as first-line treatment for locally
recurrent or metastatic breast cancer
patients with HER2/neu negative tumor

A randomized phase II study of concomitant trastuzumab, bevacizumab with
paclitaxel (arm A) versus trastuzumab,
bevacizumab, followed by the combination
of trastuzumab, bevacizumab and paclitaxel at progression (arm B), as first-line
treatment for metastatic breast cancer
patients with HER2-neu overexpression

Aan de ATX-studie hebben 312 patiënten deelgenomen. De

De eerste resultaten van deze studie zijn gepresenteerd

mediane progressievrije periode (PFS) van de patiënten, die

door J.C. Drooger en S. Sleijfer tijdens het SABCS 2014, de

werden gerandomiseerd voor de behandeling met pacli-

definitieve resultaten zijn in 2016 gepubliceerd in Cancer.

taxel, bevacizumab en capecitabine, was significant langer

Totaal werden 84 patiënten 1:1 gerandomiseerd; 33% van

(11,2 maanden) dan die van de patiënten behandeld met

de patiënten presenteerde zich met primair gemetastaseerde

bevacizumab en paclitaxel (8,4 maanden), maar beide groepen

ziekte. Respectievelijk 35% en 17% van de patiënten werd

toonden eenzelfde overleving (OS). De combinatie van de

eerder behandeld met adjuvuante chemotherapie en adjuvant

drie middelen werd redelijk tot goed verdragen. Een groot

trastuzumab. Het percentage progressievrije overleving na

aantal patiënten had toestemming gegeven voor extra on-

1 jaar (PFR-1jr), was niet significant verschillend tussen de

derzoek naar bloed afgenomen voorafgaande aan de be-

twee groepen en bedroeg 62,2% in groep A en 74,4% in

handeling en na de eerste cyclus. De relatieve toename van

goep B. Objectieve respons, gedefinieerd als combinatie

sVEGFR2 en de relatieve afname van interleukine-8 bleken te

van complete en partiële respons, was 58% in groep A en

zijn geassocieerd met respons op de behandeling. Patiënten

44% in groep B onder behandeling met alleen bevacizumab

met een stijging van carbonic anhydrase 9 (> 2,9%) hadden

en trastuzumab. Bij de patiënten in groep B, die startten

een betere PFS en OS dan de andere patiënten. Farmacoge-

met paclitaxel nadat zij progressief waren op trastuzumab

netisch onderzoek toonde dat dragers van mutaties in CYP2C8

en bevacizumab, werd bij 50% van de patiënten (opnieuw)

of FGD4 een verhoogd risico hadden op perifere neuropathie

respons geïnduceerd. De mediane progressievrije over-

of de noodzaak tot dosisreductie van paclitaxel. Bij patiënten

leving (vanaf randomisatie tot progressie na introductie van

behandeld met paclitaxel, bevacizumab en capecitabine nam

paclitaxel) was vergelijkbaar in beide groepen (19,8 vs. 19,6

de overleving toe naarmate er grotere enzymatische activiteit

maanden). De toxiciteit in beide groepen was acceptabel,

van cytidinedeaminase in het bloed te meten was.

maar wel voor een groot deel toe te schrijven aan bevacizu-

Jaargang 12, december 2016 BOOG IN BEELD

|

43

mab. Tevens werd, zoals verwacht, significant minder toxici-

(respectievelijk over pathologische factoren en BRCA1/2-

teit gezien tijdens behandeling met alleen monoklonale an-

predictiemodellen) zijn in voorbereiding. Inmiddels zijn neven-

tilichamen. Op basis van deze resultaten kan worden

studies op het gebied van RNA-sequencing (Erasmus MC)

gesteld dat bevacizumab een actief middel is in combinatie

en de micro-omgeving van tumorcellen (UMCG) uitgevoerd.

met trastuzumab bij patiënten met HER2-positief gemeta-

Data-analyses hiervan volgen spoedig.

staseerd mammacarcinoom. De benadering met starten van

Coördinatoren: C.P. Schröder (UMCG), C.J. van Asperen

alleen monoklonale antilichamen, met als doel het starten

(LUMC), C.H.M. van Deurzen (Erasmus MC), J.W.M. Martens

van chemotherapie uit te stellen, lijkt veilig en effectief te

(Erasmus MC) en A.E. van Leeuwen-Stok (BOOG SC)

zijn, maar verder onderzoek is nodig. De PERNETTA-studie,
nu gesloten voor inclusie, is hiervan een mooi voorbeeld.

BOOG 2014-01
BOOG 2009-04 Male Breast Cancer
		
(retrospectieve studie)

MONALEESA-2

Clinical and biological characterization of
Male Breast Cancer: an international
retrospective EORTC, BIG and NABCG
intergroup study

A randomized double-blind, placebo
controlled study of LEE011 in combination with letrozole for the treatment of
postmenopausal women with hormone
receptor-positive, HER2-negative, advanced breast cancer who received no prior
therapy for advanced disease

De BOOG en EORTC werken intensief samen in een inter-

In de MONALEESA-2 zijn wereldwijd 671 patiënten geran-

nationale, retrospectieve studie naar borstkanker bij man-

domiseerd, van wie 24 in Nederland. Er hebben ongeveer

nen, in Nederland ondersteund door een subsidie van Pink

320 centra aan de studie deelgenomen, waarvan 17 centra

Ribbon. Analyses zijn gebaseerd op klinische gegevens (ver-

in Nederland. Tot heden zijn er vijf safety-interim-analyses

zameld via NKR) en tumorweefsel (verzameld via PALGA)

geweest met positief resultaat. De eerste resultaten van

van mannen bij wie in de periode 1989-2009 de diagnose

progressievrije overleving (PFS) zijn onlangs tijdens de

borstkanker is gesteld. Aanvullende klinische gegevens zijn

ESMO 2016 door dr. Gabriel Hortobagyi gepresenteerd en

opgevraagd in de klinieken en ontvangen van 701 patiënten.

op dezelfde dag gepubliceerd in het New England Journal

In totaal bestaat de Nederlandse studiepopulatie uit 1.487

of Medicine. Patiënten die zijn behandeld met ribociclib en

mannen en is van 1.063 patiënten tumorweefsel ontvangen.

letrozol hadden een significante toename van PFS vergele-

Hierop is een centrale pathologische review uitgevoerd in het

ken met de patiënten die zijn behandeld met letrozol en

Erasmus MC en ook zijn TMA’s voor translationeel onder-

placebo (HR=0,556; p=0,00000329). Na 18 maanden was

zoek gemaakt.

het PFS-percentage 63,0% voor de ribociclib-groep en

Vanuit deze populatie zijn 838 Nederlandse patiënten, van

42,2% voor de placebogroep. De overall response rate was

wie tumorweefsel beschikbaar is, tevens geïncludeerd in de

respectievelijk 52,7% en 37,1%. Ribociclib werd over het

internationale EORTC-studie (internationaal 1.822 patiënten

algemeen goed verdragen. Graad 3- en 4-bijwerkingen die

geregistreerd). De publicatie naar aanleiding van de eerste

zijn geobserveerd bij meer dan 10% van de patiënten in

analyses betreffende internationale populatie wordt binnen-

beide groepen zijn neutropenie (59,3% in de ribociclib-

kort ingediend. Tijdens de EBCC 2016 in Amsterdam zijn

groep vs. 0,9% in de placebogroep) en leukopenie (21,0%

resultaten van pathologisch onderzoek van de tumoren in

vs. 0,6%). De patiënten behandeld met ribociclib vertoon-

de EORTC-studie gepresenteerd. In mei 2016 is tijdens het

den dus meer myelosuppressie, maar de progressievrije

BRCA-congres in Montréal een poster gepresenteerd met

periode was langer.

resultaten van een onderzoek naar BRCA1/2-predictiemo-

Dr. Gabe Sonke had zitting in de Steering Committee van

dellen. Een artikel over precursorlaesies van mannelijke

deze studie en was in Nederland de hoofdonderzoeker van

borstkanker is ingediend voor publicatie en enkele artikelen

de studie. Hij is tevens coauteur van het artikel.
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Melden van SAE’s en SUSAR’s
Onderzoekers zijn verplicht voor patiëntgebonden onderzoek met geneesmiddelen om SAE’s en SUSAR’s direct
(binnen 24 uur na optreden of ontdekken) te melden bij het centrale trialbureau van de studie via de voor de
desbetreffende studie verstrekte formulieren. Denkt u ook aan de tijdige vervolgmelding wanneer de interventies
betreffende de SAE zijn afgerond?
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Colofon
BOOG in Beeld wordt verspreid onder de deelnemers van
BOOG-studies en andere belangstellenden, met als doel de
lezers optimaal te informeren over nieuwe en open studies met
betrekking tot de behandeling van patiënten met borstkanker
in Nederland.
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