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Voorwoord
Geachte lezer,
Voor u ligt weer een BOOG in Beeld klaar om u te informeren over de actuele ontwikkelingen binnen de BOOG en het
oncologisch onderzoek op het gebied van borstkanker.
Het eind van het jaar neigt altijd tot een terugblik: wat hebben we bereikt dit jaar?
Ontwikkeling en opstart van nieuwe studies, resultaten van studies die reeds enige tijd in follow-up zijn en verwijzingen
naar recente publicaties; deze staan uitgebreid beschreven in deze BOOG in Beeld.
Op 11 april 2017 was het NABON-BOOG-symposium weer drukbezocht met zo’n 300 deelnemers en werd er naar aanleiding
van de gepresenteerde updates vanuit het San Antonio Breast Cancer Symposium en de St Gallen Conference gediscussieerd
over de implementatie van nieuwe resultaten in de dagelijkse praktijk.
Het BOOG-bestuur heeft onder leiding van de nieuwe voorzitter Agnes Jager gewerkt aan vernieuwing van de werkwijzen
tussen bestuur, werkgroepen en het BOOG Study Center, waarmee verdere professionalisering en verhoging van de efficiëntie
in diverse processen beoogd is.
In augustus is er geoogst qua subsidieverstrekking na twee intensieve ontwikkelingstrajecten:
• KWF heeft een subsidie toegekend voor de ontwikkeling van het Dutch Oncology Research Platform (DORP) dat nu echt
van start is gegaan. Het ministerie van VWS heeft via ZonMW een grote subsidie toegekend voor het unieke SONIA-project.
Beide projecten staan uitgebreid beschreven in deze BOOG in Beeld.
• IKNL, NABON, BOOG en een aantal farmabedrijven hebben hard gewerkt aan een Voorstel Borstkankerregister (M1-register)
waarin via uitbreiding van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) wordt beoogd een valide register voor gemetastaseerde borstkanker op te zetten. We verwachten in 2018 tot definitieve afspraken hierover te komen, zodat het daadwerkelijk kan worden geëffectueerd. En degelijk register zou in de toekomst mogelijk de intensieve gegevensverzameling
per studie kunnen verminderen.
Landelijke en internationale ontwikkelingen worden gevolgd en er wordt actief geparticipeerd
in de Dutch Clinical Trial Foundation (DCRF) die zich bezighoudt met het onderzoeksklimaat en
de regelgeving. De DCRF is een koepel op het gebied van uitvoering van klinisch onderzoek
met diverse partners vanuit de farmaceutische industrie, academische (NFU) en categorale
ziekenhuizen (STZ), patiëntvertegenwoordigers, verzekeraars en overheid. Actuele zaken
waaraan wordt gewerkt zijn een vernieuwde procedure voor lokale haalbaarheid, die
anticipeert op de implementatie van de nieuwe EU-verordening. Het BOOG Study
Center en de Verpleegkundig adviesgroep zullen participeren in een pilot met betrekking
tot de lokale haalbarheid en participeren bij de ontwikkeling van onder andere e-learning.
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 31 maart 2018 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.
Een inspirerend 2018 gewenst waarin samenwerking voorop staat!
Met vriendelijke groet,
namens het voltallige BOOG-bestuur en BOOG Study Center,
dr. A.E. van Leeuwen-Stok, directeur
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De overige medewerkers van het BOOG Study Center zijn v.l.n.r. Meia Broekmans, Elise van Leeuwen-Stok,
Jeany Rademaker-Lakhai, Karin Witte, Saskia Griek en Karen van der Weiden.

Bestuurswisseling

wetenschappen in Utrecht en startte zijn loopbaan in de far-

Prof. dr. Elsken van der Wall heeft na bijna twee bestuurs-

maceutische industrie. Daarna werkte hij ruim zes jaar als

termijnen per 1 mei 2017 het stokje overgedragen aan dr.

monitor bij het HOVON Data Center en in het UMCU aan

Agnes Jager. Onder voorzitterschap van Elsken van der Wall

fase I-studies. Hij zal binnen de BOOG voornamelijk de neo-

heeft de BOOG een grote professionaliseringsslag doorge-

en adjuvante studies ondersteunen. Daarnaast zal hij binnen

maakt en nieuwe ontwikkelingen geïmplementeerd, zoals

DORP gaan meewerken aan de ontwikkeling van een concept

de opzet van een Patiëntenadviesgroep gezamenlijk met de

voor site-specifieke monitoring.

Borstkankervereniging Nederland (BVN). Zij heeft met haar
enorme drive vele onderzoekers geënthousiasmeerd en het

Jennifer de Haas

BOOG Study Center gecoacht. De BOOG is haar zeer erkentelijk voor al haar warme inzet voor het borstkankeronderzoek.
Van der Wall is sinds afgelopen zomer met onderzoeksverlof
gegaan om onder andere de volgende centra te bezoeken:
Karolinska Institutet in Stockholm, Institute Gustave Roussy in
Parijs en het Sidney Kimmel Cancer Center at Johns Hopkins
Medical Institutes in Baltimore, Verenigde Staten. Het bestuur
zal nog passend aandacht geven aan haar afscheid als BOOGvoorzitter na haar terugkeer van het onderzoeksverlof.

Nieuwe medewerkers BOOG Study Center
Tijs Volker

Jennifer de Haas is vanaf mei 2017 werkzaam bij BOOG Study
Center. Afgestudeerd als apotheker, is zij direct gestart in de
farmaceutische industrie. Na ervaring te hebben opgedaan op
het gebied van Clinical Supplies vanuit een farmaceutisch
bedrijf, was Jennifer geswitcht naar een Clinical Research
Organisation voor een lokale functie binnen het Regulatory
en Start-up team. Bij BOOG Study Center zal zij zich, in de rol
als projectmedewerker, onder andere inzetten voor studies
op het gebied van gemetastaseerd mammacarcinoom en is
coördinator van de Patiëntenadviesgroep (PAG).
Gonneke van der Schoor
Sinds enkele maanden is Gonneke van der Schoor het BOOG-

Per 15 maart 2017 is Tijs Volker begonnen als projectmede-

team komen versterken. Gonneke is tweedejaars student

werker bij BOOG Study Center. Tijs studeerde biomedische

Geneeskunde en woont in Leiden. Ze werkt een paar uur in
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dat de test zeer robuust is. Hiermee heeft hij de basis gelegd
voor de voorwaardelijke toelating in het verzekerde pakket
van hoge dosis chemotherapie met stamceltransplantatie
voor stadium III, BRCA1-like borstkanker. Tevens heeft hij in
het kader van BRCA-geassocieerde, erfelijke borstkanker het
protocol voor een fase-Ib/gerandomiseerde fase-II/III-studie
geschreven, waarbij in eerstelijns gemetastaseerde setting
carboplatine met olaparib, gevolgd door olaparib vergeleken
wordt met capecitabine.
Philip Schouten is een buitengewoon getalenteerde, ambitieuze en enthousiaste, translationele onderzoeker die in staat
de week, waarbij zij zich richt op data-invoer voor met name

is om een brug te slaan tussen het laboratorium en de kliniek.

de registratiestudies INFLAME en Male Breast Cancer.

Schouten is nu in opleiding tot patholoog in de regio Leiden.

Winnaar J.W.R. Nortier Lecture 2017
De vijfde editie van de J.W.R. Nortier Lecture is dit jaar gewonnen door dr. Philip Schouten. Hij heeft op 11 april een
excellente lezing gehouden ‘Breken met genomische insta-

Oproep kandidaten BOOG Young
Investigator Award 2018

biliteit’ over het onderwerp waarop hij 17 januari 2017 pro-

Jonge, getalenteerde onderzoekers krijgen de kans

moveerde. Hij heeft in de onderzoeksgroep van prof. dr.

om een lezing te geven tijdens het NABON-BOOG-

Sabine Linn gewerkt aan het valideren van een diagnostische
test om homologe recombinatiedeficiëntie vast te stellen.
Deze zogenoemde BRCA1-like-test voorspelt dat vrouwen
met hoogrisico-mammacarcinoom meer baat hebben bij
hoge dosis chemotherapie met stamceltransplantatie dan
van standaard adjuvante chemotherapie.
In samenwerking met twee Duitse onderzoeksgroepen
heeft hij hiervoor meer bewijslast gegenereerd. Hij heeft
voor dit werk twee ASCO Merit Awards ontvangen. Ook heeft
hij in samenwerking met de onderzoeksgroepen van Andrew
Tutt uit Londen en Carlos Caldas uit Cambridge aangetoond
Uitreiking van de J.W.R. Nortier Lecture 2017 door
prof. dr. Hans Nortier aan Philip Schouten.

symposium voor een groot publiek met wetenschappelijke interesse in borstkanker en de behandeling daarvan. Kandidaten dienen door hun supervisor
te worden voorgedragen vóór 20 januari 2018. De
winnaar zal door een driekoppige jury worden geselecteerd op basis van excellent werk, blijkend uit
zijn of haar proefschrift of publicaties in het voorgaande jaar. 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.
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 BOOG Young Investigator Award.
Uiterlijk 1 maart 2018 zal de winnende kandidaat hierover worden ingelicht. De kandidaat dient in de gelegenheid te zijn om tijdens het NABON-BOOGsymposium op 10 april 2018 tussen 18.30 en 21.30 uur
de lezing te verzorgen. Naast de eer van het geven
van deze lezing krijgt de winnaar een certificaat uitgereikt en het bijbehorende beeldje met inscriptie.
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Dutch Oncology Research Platform
(DORP)
Dutch Oncology Research Platform (DORP)

Wat gaat DORP doen?
DORP biedt ondersteuning aan onderzoeksgroepen zoals
bij het opzetten, uitvoeren, monitoren en analyseren van
studies, het ontwerpen van protocollen, het aanvragen van
subsidies, het maken van planningen en templates voor
budgetten en contracten. Onderzoekers kunnen zich daardoor meer op de wetenschappelijke inhoud richten.
Hiervoor komen statistici, monitors en projectmanagers beschikbaar die worden aangesteld bij afdelingen/centra/onderzoeksgroepen met de betreffende expertise. De directeur van
DORP initieert en bewaakt het proces namens het bestuur

DORP staat voor Dutch Oncology Research Platform en is

van DORP.

een initiatief van de onderzoeksgroepen DCCG, BOOG,
HOVON, het datacentrum van het Antoni van Leeuwenhoek

DORP stimuleert en ondersteunt de samenwerking tussen

en IKNL. Het idee voor DORP is ontstaan uit de behoefte

onderzoekscentra en streeft ernaar om meer uniformiteit in

om een oplossing te vinden voor de vele knelpunten die er nu

procedures aan te brengen, zodat samenwerken gemakke-

zijn als het om klinisch oncologisch multicenteronderzoek in

lijker wordt. Hiertoe zal DORP nauw samenwerken met de

Nederland gaat.

Dutch Clinical Research Foundation (DCRF) die zich nationaal
inzet voor het verbeteren en uniformeren van klinisch onder-

Het doel van DORP

zoek in Nederland en implementatie van nieuwe (inter)natio-

Partijen die betrokken zijn bij klinisch oncologisch multicenter-

nale regelgeving.

onderzoek slaan met DORP de handen ineen. Door samen-

DORP heeft ook als doel om patiënten meer te betrekken

werking, het delen van kennis en met ondersteuning bij

bij de verschillende fases van een studie. De activiteiten

studies is het doel dat er meer, sneller en beter klinisch

van DORP richten zich op meer deelname van patiënten en

oncologisch onderzoek kan worden gedaan. Meer onderzoek

snellere inclusie. Door de patiëntbetrokkenheid een formele

naar kanker betekent meer kennis over kanker en effectievere

plek te geven, kan zowel het ontwerp als de uitvoering van

behandeling van patiënten.

studies worden verbeterd.

Nederland heeft internationaal een goede reputatie als onder-

Wat heeft DORP tot nu toe gedaan?

zoeksland op oncologisch gebied. Die positie staat onder

De initiatiefnemers van DORP hebben het afgelopen jaar

druk door diverse infrastructurele knelpunten. Het is daarom

meerdere malen contact gehad met onderzoeksgroepen, trial-

van belang dat knelpunten worden opgelost. Klinische studies

bureaus, ziekenhuisorganisaties en patiëntenverenigingen.

opzetten en uitvoeren wordt steeds complexer, tijdrovender

Hierbij zijn de behoeften en verwachtingen gepeild en is

en duurder. Ideeën voor studies zijn er genoeg, maar het op-

steeds meer betrokkenheid gecreëerd. Intensief overleg

zetten en uitvoeren volgens alle wettelijke eisen en proce-

met het KWF en het schrijven van een projectplan heeft

dures blijkt vaak een grote belemmering. Bovendien is de

onlangs een startsubsidie van 6,5 miljoen euro opgeleverd.

behandeling van kanker steeds meer persoonsgericht door de

Dit geld is bedoeld om het DORP-initiatief goed te kunnen

identificatie van subgroepen binnen tumortypen. Daardoor

opzetten in de komende jaren.

zijn er meer studies voor kleinere groepen patiënten en dat
vraagt om studies met een innovatief ontwerp waaraan zo

Wat gaat DORP de komende tijd doen?

veel mogelijk centra meedoen. Het onderzoek in Nederland is

•

DORP heeft een directeur aangesteld, Jacolien Coes. Zij is

nog onvoldoende ingericht op samenwerking tussen verschil-

een gedreven, enthousiaste en resultaatgerichte manager

lende centra, en er zijn nog veel juridische, financiële en

met brede ervaring in de gezondheidszorg. Sinds medio

procedurele knelpunten rondom deze ‘multicenterstudies’.

november is Coes aan de slag gegaan om plannen en

6
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nader geïnformeerd over de procedure van aanmelding
hiervoor.
•

DORP zal statistici, monitors en clinical projectmanagers
gaan aantrekken om de doelstellingen van DORP met
ondersteuning in de praktijk waar te maken.

•

Er komt een DORP-website. Via de website kunnen onderzoeksgroepen ondersteuning aanvragen, handige templates en formats vinden, nieuws en ontwikkelingen volgen rond DORP. Ervaringen, best practices en successen
zullen hier ook worden gedeeld.

Wat doet DORP wel en wat niet
•

DORP houdt zich niet bezig met de wetenschappelijke
inhoud van de studies, dat blijft de taak van onderzoeksgroepen en onderzoekers. DORP gaat samen met de
stakeholders wel algemene kwaliteitscriteria opstellen
voor interne beoordeling van onderzoeksvoorstellen door

Kees Punt en Jacolien Coes

onderzoeksgroepen.
•

•
•

ideeën verder uit te werken samen met de stuurgroep

en clinical projectmanagers bieden ondersteuning vanuit

onder leiding van voorzitter prof. dr. Kees Punt.

de bestaande datacentra en onderzoeksgroepen.

Vanaf 1 januari 2018 gaat het project DORP officieel van

•

DORP is geen concurrent van de datacentra van de zieken-

start.

huizen. DORP wil de expertise die er is in de datacentra

In 2018 zal er een coöperatie worden opgericht. Onder-

beter benutten voor klinisch oncologisch onderzoek in

zoeksgroepen kunnen vanaf dat moment officieel aansluiten bij de coöperatie DORP.
•

DORP is geen nieuw datacentrum. Statistici, monitors

Nederland.
•

DORP vormt een coöperatie van de bestaande partijen

DORP gaat drie of vier studies selecteren om in 2018 de

die zich in Nederland bezighouden met klinisch oncolo-

ondersteuning te starten. De onderzoeksgroepen worden

gisch onderzoek.

BOOG-website
Kijk regelmatig op onze website voor nieuws en activiteiten. Op het gesloten gedeelte, waarvoor u een
inlog-account 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

129

13-02-2014

01-08-2018

1117

Int
01-04-2014

(NL 24)

NL:
01-09-2014

186

04-12-2014

(NL 3)

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
H. Pijl

A. Jager

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

2016-02 PALLAS

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)

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

M. Los

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

A. Jager
G. Sonke

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

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
L. Boersma

Local ipsilateral recurrence as first
event free survival

2013-07
MASTECTOMIE

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

M.L. Smidt

2013-08
LUMPECTOMIE

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

2014-04 LORD

2016-03
PRECiSE

1.320
(NL 40)

01-07-2018

500

31-12-2020

1309
Invasive disease-free survival (iDFS)

2300
(non-US)

01-02-2017

31-12-2020

01-02-2017

31-12-2020

Int
01-08-2010

31-12-2017

(NL 12)

1000

30

3.302

3057

(NL 830)

(NL 796)

Regional recurrence rate

878

40

19-06-14

31-12-19

M.L. Smidt

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

1644

419

16-04-15

31-12-19

Protocol title: 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

Ipsilateral invasive breast cancer free survival

1240

13

01-12-16

31-12-21

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

G.J. Liefers

Local recurrence rate (LRR) after 5 years

800

36

01-01-17

31-12-20

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

304

57

11-10-13

31-10-22

Progression-free survival after two lines
of treatment (PFS2) defined as time from
randomization until objective disease
progression, symptomatic deterioration,
or initiation of a new therapeutic agent
on second line treatment, death, or progression during a break in initial therapy
and without further therapy within one
month, whichever occurs first

1050

6

09-11-17

30-04-21

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

200

92

06-02-15

31-12-19

Locoregionale behandeling
2009-01 IRMA

2016-01 TOP-1

Gemetastaseerde ziekte
2013-01 Triple-B

2017-03 SONIA

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

Selecting the Optimal position of CDK4/6 Inhibitors

G. Sonke
A. Jager
I.Konings

Observationele studies
2014-05
INFLAME

8

Towards optimal treatment of inflammatory breast
cancer patients

|
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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

Neoadjuvante behandeling
2017-01
NEOLBC

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

2017-02
PERIDENO

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

TRAIN-3

J.R. Kroep
S.C. Linn

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

100

n.v.t.

15-01-2018

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.

15-02-18

31-12-18

G. Sonke

To evaluate the efficacy of an
image-guided de-escalating chemotherapy approach in the presence of
dual HER2-blockade with trastuzumab plus pertuzumab in HER2positive breast cancer, as measured
by three-year event-free survival

440

n.v.t.

(NL pending)

160

n.v.t.

(NL pending)

50

n.v.t.

(NL pending)

n.v.t.

(NL pending)

Image-guided de-escalation of neoadjuvant
chemotherapy in HER2-positive breat cancer

Gemetastaseerde ziekte
2017-04
BYLieve

TAS 102

A phase II, multicenter, open-label, two-cohort,
noncomparative study to assess the efficacy
and safety of alpelisib plus fulvestrant or
letrozole in patients with PIK3CA mutant,
hormone receptor (HR) positive, HER2negative advanced breast cancer (aBC), who
have progressed on or after CDK 4/6 inhibitor
treatment
A phase 2 study of TAS-102 in patients with
ER-positive, HER2-negative advanced breast
cancer that previously received chemotherapy

M. de Boer

Proportion of patients who are alive
without disease progression at 6
months based on local investigator
assessment using RECIST

M. Bos
R. Bijlsma

Determination of the progressionfree survival on TAS-102 given to
patients with ER-positive, HER2negative advanced breast cancer
previously treated with an anthracycline, a taxane and capecitabine

K. Gilhuis

Primary objective is to confirm
that enhancement of the normal
parenchyma on dynamic contrastenhanced MRI of the contralateral
(untreated) breast at the time of
diagnosis of early-stage ERpositive/HER2-negative breast
cancer, is associated with longterm patient survival

30-04-20

Locoregionale behandeling
SELECT

Contralateral parenchymal enhancement as
biomarker for survival of patients with ER+/
HER2- early breast cancer

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.
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Werkgroep
(Neo)adjuvante behandeling
tificatie van prognostische en predictieve factoren. Tevens
is er de wens om tijdens neoadjuvante behandeling vroege
maten voor responsbepaling te ontwikkelen door middel van
beeldvorming, biopten en waar mogelijk gebruik te maken
van nieuwe technieken zoals liquid-biopsieën. In adjuvante
Dr. Gabe Sonke,

setting wordt de toegevoegde waarde van een nieuwe be-

voorzitter Werkgroep

handeling voor de in beginsel gecureerde patiënt zorgvuldig

(Neo)adjuvante

afgewogen. Hierbij is er een voorkeur voor middelen die in

behandeling

gemetastaseerde setting een duidelijk effect hebben laten
zien, liefst op algehele overleving.
Naast het ontwikkelen van investigator-initiated studies pro-

Leden

beert men het gehele studielandschap nauwlettend te volgen

Gabe Sonke (vz), medisch oncoloog, AvL

en onderbouwde afwegingen te maken welke studies vanuit

Inge Baas, medisch oncoloog, Meander MC

de BOOG kunnen worden ondersteund. Hierbij is de werk-

Paula Elkhuizen, radiotherapeut-oncoloog, AvL

groep gebaat bij het melden van studie-initiatieven

Judith Kroep, medisch oncoloog, LUMC

waarvoor de ziekenhuizen individueel worden benaderd.

Anne-Marie van Riel, internist-oncoloog, Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis

Studies

Caroline Schröder, medisch oncoloog, UMCG

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

Wim van der Steeg, internist-oncoloog, Isala

lijk toegelicht in de navolgende sectie of onder Resultaten

Arjen Witkamp, oncologisch chirurg, UMCU

van BOOG-studies. Een aantal (neo)adjuvante studies ligt
op de tekentafel:

Portefeuillehouders BOOG-bestuur:

In de TRAIN-3 is door G. Sonke (NKI-AvL) voorgesteld om pa-

Agnes Jager en Maurice van der Sangen

tiënten met een HER2-positieve tumor neoadjuvante chemotherapie gelijktijdig met dubbele HER2-blokkade met trastu-

Contactpersoon BOOG SC :

zumab en pertuzumab te behandelen en op basis van beeld-

Elise van Leeuwen-Stok, study manager

vorming te bekijken of het aantal kuren gede-escaleerd kan
worden. Als primair eindpunt wordt drie jaar event free survival
(EFS) voorgesteld.

Samenstelling

Een neoadjuvant studievoorstel voor luminale borstkanker

Maartje Los, medisch oncoloog bij het St. Antonius Nieuwe-

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

gein heeft de Werkgroep (Neo)adjuvante behandeling verlaten.

te onderzoeken bij wie chemotherapie kan worden vervangen

Er zijn twee nieuwe leden toegetreden tot de werkgroep. Dit

door een minder toxische CDK4/6-remmer plus hormonale

zijn Anne-Marie van Riel, internist-oncoloog bij het Elisabeth-

therapie. Doel van de studies is te bepalen of ribociclib + letro-

TweeSteden Ziekenhuis en Wim van der Steeg, internist-

zol meer dan 50% verbetering geeft vergeleken met chemo-

oncoloog bij het Isala.

therapie in complete cell cycle arrest (CCCA) dat wordt gedefinieerd als Ki67 IHC < 1%) in het chirurgische specimen.

Doelstelling

De studie is inhoudelijk goedgekeurd door de METC van het

De werkgroep heeft de ambitie om een breed portfolio aan

LUMC. Gestreefd wordt naar First Patient First Visit begin 2018.

studies te bieden voor de verschillende subtypen mamma-

De PERIDENO is een onderzoeksvoorstel voor een explo-

carcinoom in zowel adjuvante als neoadjuvante setting.

ratieve studie om de impact van neoadjuvant gevolgd door

Daarbij is idealiter voor de behandelend oncoloog niet de

adjuvant DENOsumab als aanvulling op de standaard chemo-

vraag óf er voor een patiënt een studie beschikbaar is, maar

therapie bij postmenopauzale patiënten met HER2-negatieve

welke studie waar beschikbaar is. Studies hebben bij voor-

borstkanker te bekijken wat betreft de systemische immu-

keur een sterk translationeel karakter met de mogelijkheid

niteit en de lokale immunologische micro-omgeving. Er zijn

tot het analyseren van weefsel- en bloedsamples voor iden-

75 patiënten nodig en beoogd wordt de studie in 10 tot 20
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ziekenhuizen op te starten. In de enquête hebben reeds 16

biomarkers als SNP’s, proteomics en cytokinen (nevenstudie),

ziekenhuizen interesse getoond en negen ziekenhuizen een

en naar DNA-schade en voedingsstoffensignaleringsroutes

onderzoeksverklaring aangeleverd. De studie ligt ter beoor-

in leukocyten. In de tumor zal worden gekeken naar Ki-67,

deling bij de METC van het LUMC.

tumor-stroma-ratio, immunologisch profiel, DNA-schade en
voedingsstoffensignaleringsroutes.

Kwaliteit-van-levenvragenlijsten

Open studies

Bij de uitleg van de studie aan patiënten graag benadrukken
dat het invullen en insturen van de QoL-vragenlijsten een
belangrijk onderdeel is van de studie. Ook indien een patiënt

BOOG 2013-14

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

DIRECT

verzocht om de vragenlijsten in te vullen.

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

Status

Opzet

mogelijk de interim-analyse zal volgen. Hiervoor vragen wij

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

u alle data adequaat te (blijven) verzamelen, zodat er geen

De inclusie is in februari 2014 gestart en inmiddels zijn er
129 patiënten geïncludeerd (18 december 2017) waardoor alle
patiënten voor het fase-II-deel zijn geïncludeerd en zo spoedig

die naar het effect van een laagcalorisch dieet (Chemolieve™)

vertraging optreedt bij de analyse begin Q1 2018. De geplande

op de bijwerkingen en effectiviteit van neoadjuvante chemo-

inclusietijd voor het fase-III-deel met totaal 250 patiënten

therapie. Pink Ribbon en Amgen zijn de financiële supporters

loopt tot februari 2020.

van deze onderzoekersgeïnitieerde studie. Belangrijkste inclusiecriteria zijn HER2-negatieve borstkanker stadium II of III,

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

BMI > 19 kg/m2 en afwezigheid van diabetes mellitus.
Het primaire eindpunt voor het fase-II-deel is de graad-III/
IV-toxiciteit (NCI CTC-AE v4.03) en voor het fase-III-deel de

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

pathologische complete respons (Miller en Payne). Secundaire
eindpunten zijn graad-I/II-toxiciteit, metabolische en inflammatoire respons op chemotherapie, kwaliteit van leven en
(ziektevrije) overleving.
Translationeel onderzoek bestaat uit bloedonderzoek naar

LUMC

34

Medisch Centrum Leeuwarden

16

Amphia Ziekenhuis

14
14

HagaZiekenhuis
VieCuri MC

14

Deventer Ziekenhuis

10

Noordwest Ziekenhuisgroep - Alkmaar

8

Ziekenhuis de Gelderse Vallei

8

Isala

4
4

't Lange Land Ziekenhuis
3

Alexander Monro Ziekenhuis
Medisch Centrum Haaglanden - Bronovo

0

Catharina Ziekenhuis

0
0

5

10

15

20

25

30

35

40

Figuur 1. Inclusie DIRECT-studie, peildatum 18 december 2017.
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BOOG 2014-03

voor de studie. Van de acht centra zijn zes centra actief met

OLYMPIA

de inclusie. Het streven is om in Nederland minimaal 40
patiënten te includeren. Momenteel zijn er 9984 patiënten

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

wereldwijd gescreend, van wie 48 in Nederland. Het aantal
gerandomiseerde patiënten wereldwijd is per 1 november
2017 1136 van de beoogde 1320, van wie 24 (van de beoogde
40) patiënten in Nederland.
Het doorverwijzen van patiënten met hoogrisico-mammacarcinoom en (verdenking op) een BRCA-mutatie wordt sterk
aanbevolen. De verkorte patiënteninformatie is te vinden op
www.kanker.nl. Telefonisch overleg voor beoordeling kan
met studiecoördinator dr. A. Jager.

Opzet

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

De OLYMPIA-studie is een fase-III-studie voor patiënten met
een hoogrisico- primair mammacarcinoom en een pathogene
BRCA1/2-kiembaanmutatie die reeds zijn behandeld met

Contracten en monitoring:
AstraZeneca Nanette Cornelissen - Poirters,
nanette.cornelissen@astrazeneca.com

(neo)adjuvante chemotherapie. Patiënten worden gerandomiseerd tussen behandeling met olaparib (PARP-remmer)
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 2015-03

Status

POSITIVE

Deze studie is een samenwerking tussen BIG en Astra-

Pregnancy Outcome and Safety of
Interrupting Therapy for women with
endocrine respons IVE breast cancer

Zeneca, met nationale ondersteuning vanuit de BOOG. De
studie is internationaal open sinds april 2014 (in Nederland
sinds september 2014). Alle deelnemende centra zijn geïnitieerd en actief met het screenen van potentiële patiënten

11
11

NKI-AvL
6

MUMC+
3

Erasmus MC

6

2
2

Orbis
Esperanz

1
1

LUMC

1
1

Amphia Ziekenhuis

8

Gerandomiseerd
Screened

0

0

19
2

4

6

8

Figuur 2. Inclusie OLYMPIA-studie, peildatum 31 oktober 2017.
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Opzet
Met deze studie wordt bekeken of tijdelijke onderbreking

BOOG 2016-02

PALLAS

van hormonale behandeling, met als doel een zwangerschap
mogelijk te maken, het risico op terugkeer van borstkanker
niet verhoogt. De studie zal ook verschillende parameters
onderzoeken die te maken hebben met vruchtbaarheid,
zwangerschap, borstkankerbiologie, gezondheid van de pasgeborene en de mogelijkheid tot borstvoeding evalueren.
De belangrijkste criteria voor deelname zijn: zwangerschapswens, behandeling met (neo)adjuvante hormoontherapie >
18 maanden en < 30 maanden en leeftijd > 18 en < 42 jaar

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

bij inclusie. Er zijn studie-assessment-planners en patiëntdagboekjes beschikbaar om de patiënten te ondersteunen

Doel

en er is een awareness-video voor patiënten ontwikkeld

Deze internationale BIG-studie onderzoekt de effectiviteit

door de IBCSG, in samenwerking met patient advocates,

van de toevoeging van de CDK4/6-remmer palbociclib ge-

die binnenkort online komt.

durende twee jaar aan hormonale therapie bij patiënten met
een mammacarcinoom stadium II of III. Belangrijkste inclusie-

Status

criteria zijn ER-positief en/of PR-positief, HER2-negatief, inva-

Er is KWF-CKS-subsidie verkregen voor het ondersteunen

sieve borstkanker, vrouw of man, pre- en postmenopauzaal,

van lokaal datamanagement en monitoring. De Breast Inter-

stadium II (stadium IIA gelimiteerd tot max. 1000 patiënten)

national Group (BIG) heeft een grote fondsenwervingsactie

of stadium III.

gehouden waardoor er recentelijk beperkte aanvullende

Er worden 4600 pre- of postmenopauzale patiënten 1:1 ge-

financiering is toegezegd. Dit maakt mogelijk dat er in 2018

randomiseerd. Patiënten die al zijn gestart met hormonale

nog enkele centra kunnen worden gestart, waarbij naar een

behandeling mogen deelnemen mits ze binnen zes maanden

goede regionale verdeling wordt gestreefd.

na start worden gerandomiseerd. Ook patiënten die neoad-

De internationale inclusie is op 4 december 2014 gestart.

juvant zijn behandeld met chemotherapie en/of hormonale

Inmiddels zijn er wereldwijd 166 centra actief en 186 patiën-

therapie kunnen deelnemen.

ten geregistreerd. In Nederland is in juli 2016 gestart, zijn er

Het primaire eindpunt is invasive disease-free survival (iDFS)

drie patiënten gestart en vier geïnformeerd die binnenkort

voor de combinatie van minimaal vijf jaar hormonale behande-

18 maanden hormonale therapie hebben gehad.

ling en twee jaar palbociclib versus minimaal vijf jaar hormo-

De geplande inclusietijd van 500 patiënten wereldwijd loopt

nale therapie.

tot en met 2020. Patiënten kunnen worden doorverwezen.

Secundaire eindpunten zijn onder andere distant recurrencefree survival, locoregional recurrence-free survival en overall
survival. Ook wordt de veiligheid en kwaliteit van leven onder-

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

zocht en vindt er biomarkeronderzoek plaats.

Status
Deze studie is open in zes Nederlandse ziekenhuizen:
HagaZiekenhuis, Isala, Maxima MC, Zaans Medisch Centrum,
Zuyderland en St Antonius Ziekenhuis. Internationaal loopt
de studie goed en is op de helft van de totale inclusie. Stadium IIA is gesloten voor inclusie, omdat de beoogde 1000
patiënten zijn geïncludeerd. De inclusie in Nederland blijft
wat achter ten opzichte van de andere landen. Er zijn 15
patiënten gescreend en 12 patiënten gerandomiseerd (27
november 2017), in Europa zijn reeds 1309 patiënten geïn-
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Figuur 3. Inclusie PALLAS-studie, peildatum 27 november 2017.

cludeerd. Voor Nederland is er recent een nieuw informed

van de BOOG en de hoofdonderzoekers. De studie beoogt

consent-formulier goedgekeurd.

een inclusie van 1000 patiënten.

Patiëntengroep

Coördinator:

Alle vrouwen en mannen waar recent borstkanker is vast-

M. Los (St Antonius Ziekenhuis):

gesteld en waar in gezamenlijkheid is besloten tot het inzetten

m.los@antoniusziekenhuis.nl

van de Mammaprint® kunnen deelnemen aan deze studie. Er

Contact:

hoeft geen hernieuwd tumormateriaal te worden afgenomen.

CRO Floor Hageman:

Wel is er schriftelijke toestemming (informed consent) nodig

floor.hageman@incresearch.com

voor de extra moleculaire analyses van tumorweefsel van

(INC Research/inVentiv Health)

de patiënt en de koppeling van deze data aan de gegevens
afkomstig uit de NKR. Deelnemers kunnen optioneel toestemming geven voor toekomstig moleculair onderzoek in de
toekomst en of de patiënt op de hoogte gesteld wil worden

BOOG 2016-03

als er onverhoopt afwijkingen worden vastgesteld (er worden

PRECiSE

alleen maar RNA-analyses verricht en geen DNA-analyses;
dus er worden geen germline-mutaties vastgesteld) die

The PRECiSE Project: discovery of
prognostic molecular markers within
an early stage breast cancer patient
population
Opzet

voor de deelnemer of familieleden consequenties zouden

De PRECiSE is een observationele, niet-WMO-plichtige

Inmiddels hebben 20 centra zich aangemeld voor deelname

observationele studie. In deze studie worden naast de 70

aan de studie, waarvan 12 centra geopend zijn voor registratie

genen die door middel van de MammaPrint worden be-

van patiënten. Alle Nederlandse centra kunnen deelnemen

paald, ook de expressie van alle overige genen in de tumor

en patiënten aanmelden. Er is geen onderzoeksverklaring

(ruim 25.000) bepaald. Deze genexpressiedata worden ge-

en/of lokale haalbaarheidstoetsing noodzakelijk, omdat deze

®

kunnen hebben.

Status
Sinds mei 2017 zijn er 30 patiënten geregistreerd in de studie.

combineerd met klinische, pathologische en behandeldata

studie als niet-WMO-plichtig is beoordeeld door de METC van

uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Het beheer van

het Erasmus MC. Wel is er een getekende Clinical Trials

de gekoppelde data ligt volledig onder verantwoordelijkheid

Agreement met de BOOG nodig voor deelname kan starten.
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Figuur 4. Inclusie PRECiSE-studie, peildatum 1 december 2017.

tot het benodigde aantal events heeft plaatsgevonden bij
Coördinatoren:
A. Jager (Erasmus MC) en G.S. Sonke (NKI-AvL)
Contact:
BOOG Study Center:
info@boogstudycenter.nl, tel.: 088 234 67 30

de eerste 100 patiënten, maar alle events in de hele studiepopulatie zullen worden gebruikt om aan het primaire eindpunt van de studie te voldoen.
Op het SABCS-congres in december 2016 zijn de preliminaire
analyses van vijf jaar follow-up gepresenteerd: er werd geen
verschil gevonden in recurrence-free survival tussen de behandelgroepen.
De toxiciteitsdata en SNP-analyses hebben inmiddels plaatsgevonden. Het manuscript is under review. Er zijn RNA-

Studies in follow-up

sequencing-data beschikbaar van ongeveer 600 patiënten.
Deze data zullen worden gebruikt om voorspellende genexpressieprofielen te genereren. Tegelijkertijd worden immuunhistochemische taxaan-resistentiemarkers getest en

BOOG 2005-02

MATADOR

gekoppeld aan overlevingsdata.

Klinische gegevens
Microarray Analysis in breast cancer to
Tailor Adjuvant Drugs Or Regimens

Er vinden op dit moment controles plaats van de overlevingsdata. Wij roepen alle centra op om openstaande query’s zo
snel mogelijk te beantwoorden en de follow-up zo goed

Opzet

mogelijk bij te werken. Alvast heel hartelijk dank voor uw

Het doel van deze studie is te onderzoeken of het mogelijk

medewerking!

is voorspellende genexpressieprofielen te ontwikkelen met
gebruik van tumormateriaal van 660 patiënten die hebben
geloot voor adjuvant 6 x AC dose dense of 6 x TAC, en de
bijbehorende follow-upgegevens.

Status
De laatste patiënt is in november 2012 geïncludeerd. Dank
aan alle studieteams voor hun niet-aflatende inzet. Het sta-

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

tistisch plan is aangepast. Er zal niet meer worden gewacht
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BOOG 2005-03

MINDACT

twee tot drie jaar adjuvante behandeling met tamoxifen
hebben gehad gerandomiseerd tussen een vervolgbehandeling van drie of zes jaar anastrozol. Primair eindpunt in de

Microarray in Node negative Disease
may Avoid ChemoTherapy

studie is ziektevrije overleving. Inclusie van het benodigde
aantal van 1900 patiënten om de onderzoeksvraag te kunnen
beantwoorden is behaald op 23 juli 2009.

Opzet
De MINDACT-studie is ontworpen om aan te tonen of het

Resultaten

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

Tijdens het SABCS-congres in december 2016 is de DATA-

uitkomst van de MammaPrint® (genetische risico o.b.v.

studie plenair gepresenteerd naast de NSABP B42-studie.

70-genenprofiel) afzien van chemotherapie. Het doel was

In beide studies is gekeken naar de zin van het wel of niet

nagaan of vrouwen met een hoog klinisch risico en een laag

verlengen van de hormonale therapie. In de DATA-studie is

genetisch risico een vijfjaarsoverleving hadden van meer

voor de gehele groep geen significant verschil in adapted

dan 92% (de non-inferioriteitsgrens).

DFS gevonden. Mogelijk is er voordeel in de subgroep

Finale analyse van het primaire eindpunt is gepresenteerd

hoogrisicopatiënten (effect significant, geen interactietest).

tijdens AACR 2016 en gepubliceerd in N Engl J Med

Inmiddels zijn de resultaten ook in het tijdschrift Lancet

2016;375(8):717-29.

Oncology gepubliceerd.

Van de MINDACT-deelnemers had 23,3% (n=1550) van de
vrouwen een hoog klinisch risico en een laag genetisch

Visiteschema (behandeling en follow-up)

risico. Bij de vrouwen die geen chemotherapie ontvingen

Voor alle patiënten in de DATA-studie geldt dat jaarlijkse

was de vijfjaarsoverleving zonder metastasen op afstand

follow-up conform richtlijnen moet worden gedaan. In 2021

94,7% (95%-BI 92,5- 96,2), bij de vrouwen die wel chemo-

zal follow-up-informatie van deze patiënten worden verzameld

therapie ontvingen was dit percentage 1,5% hoger.

in verband met follow-up-analyse (zie amendement 4).

Status

Datamanagement

De hormonale therapie duurt nog voort. Follow-up en data-

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

verzameling voor de secundaire eindpunten is in volle gang.

leveren van follow-up-gegevens voor de follow-up-analyse
(zie amendement 4). De follow-up-informatie betreft gegevens
met betrekking tot overleving en alle recurrence-informatie

Coördinator:
E. Rutgers (AvL)

tot aan distant recurrence.

Contact:
J. Remmelzwaal (AvL):
tel.: 020 512 26 32, mindact@nki.nl

Trans-DATA
In uitbreiding op de klinische DATA-studie, is de transDATA-studie opgestart. Momenteel zijn er voor deze studie
van 989 patiënten weefsels verzameld en zijn genoomwijde analyses uitgevoerd. Einddoelen van de trans-DATAstudie zijn:

BOOG 2006-01

DATA

1. Onderzoeken of complexe DNA-methyleringspatronen
geassocieerd zijn met luminal-A- of luminal-B-borstkankersubtypen en op welke wijze signaleringscascaden zijn

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

veranderd bij deze subtypen.
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

In deze studie zijn postmenopauzale vrouwen die reeds

geassocieerd zijn met optreden van recidief tijdens adju-
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vante anastrozol bij patiënten met hormoonreceptorposi-

king tot de effectiviteitseindpunten aan de hand van bron-

tief mammacarcinoom.

informatie. Het opsturen van de geanonimiseerde verslagen
en/of brieven lijkt soms op verzet te stuiten. Vriendelijk ver-

Publicatie

zoek is om deze toch op te sturen vanwege monitoring op

Extended adjuvant aromatase inhibition after sequential

afstand, conform protocol.

endocrine therapy (DATA): a randomised, phase 3 trial

In de studie zijn het ontstaan van botmetastasen, viscerale

Tjan-Heijnen VCG, Van Hellemond IEG, Peer PGM, Swinkels

metastasen, overige afstandsmetastasen, lokaal recidief,

ACP, Smorenburg CH, Van der Sangen MJC, Kroep JR, De

regionaal recidief en een nieuwe primaire tumor separate

Graaf H, Honkoop AH, Erdkamp FLG, Van den Berkmortel

secundaire eindpunten. Volgens de aanwijzingen op het

FWPJ, De Boer M, De Roos WK, Linn SC, Imholz ALT, Sey-

CRF en in de instructies dienen die ook separaat te worden

naeve CM; Dutch Breast Cancer Research Group (BOOG)

gemeld in verband met de mogelijk verschillende data van

for the DATA Investigators.

diagnostiek en behandeling.

Lancet Oncol 2017;18(11):1502-11. Erratum in: Lancet Oncol

Publicaties

2017.

Specific adverse events are associated with response to
Coördinator:
V.C.G. Tjan-Heijnen (MUMC+)
Contact:
IKNL trialbureau:
trialbureau@iknl.nl, tel.: 088 234 65 00

BOOG 2006-04

TEAM IIa en b

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

exemestane therapy in postmenopausal breast cancer
patients: results from the TEAM IIA study (BOOG2006-04).
Fontein DB, Charehbili A, Nortier JW, Putter H, MeershoekKlein Kranenbarg E, Kroep JR, Linn SC, Van de Velde CJH.
Eur J Surg Oncol 2017;43(4):619-24.

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

BOOG 2006-05

IDEAL

Status
In september 2016 waren er voldoende DFS events voor de
primaire analyse. De resultaten werden door Sonja Vliek ge-

Investigation on the Duration of
Extended Adjuvant Letrozole treatment

presenteerd op het SABCS-congres in december 2016. De
follow-up-verzameling gaat uiteraard gewoon door voor ver-

Status

werking in het manuscript. Graag zien wij daarom eventuele

Na vijf jaar standaard hormonale therapie ontvangen patiën-

achterstanden in follow-up zo spoedig mogelijk bijgewerkt

ten in de IDEAL-studie een ‘verlengde’ behandeling met 2,5

worden. Met aanvullende ondersteuning van PALGA zijn

versus vijf jaar letrozol. De laatste patiënt in de studie was

inmiddels van ongeveer 500 patiënten paraffineblokken

18 november 2016 klaar met de behandeling. Alle patiënten

ontvangen door het NKI/AvL.

dienen 10 jaar te worden gevolgd. Ook de patiënten die
voortijdig zijn gestopt met de behandeling moeten worden

Primaire en secundaire eindpunten

gevolgd voor follow-up. Inmiddels zijn de primaire eindpunten

Het datacenter controleert de ontvangen CRF’s met betrek-

gepresenteerd op het SABCS-congres in december 2016 en
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gepubliceerd in het toonaangevende JNCI. Op korte termijn

Status

zal een aantal extra analyses worden gepresenteerd.

ALTTO-patiënten worden gevolgd voor 10-jaars-follow-up
volgens protocol. Volgens amendement 11 hoeven patiën-

Paraffineblokken

ten in de follow-up niet meer jaarlijks een mammografie/

Eind 2014 is gestart met het verzamelen van paraffineblokken

LVEF/LFT te hebben (mits aangepast IC is getekend). Van

van de primaire tumor en een eventueel recidief. Van bijna

de 87 geïncludeerde Nederlandse patiënten worden er nog

driekwart van de patiënten is materiaal ontvangen, waar-

34 gevolgd. Het toevoegen van lapatinib aan trastuzumab

voor dank! Momenteel worden de TMA’s vervaardigd.

blijkt geen extra voordeel op te leveren in de adjuvante behandeling van HER2-positieve borstkanker (ASCO 2014). Er

Achterstallig onderhoud

is besloten dat de follow-up in de ALTTO-studie doorgaat

Met enige regelmaat ontvangt u ‘queries’ van ontbrekende

voor een volgende efficacy-analyse.

of achterstallige gegevens. Om te voorkomen dat dit tot
vele uren werk leidt, vragen wij u regelmatig de CRF’s en

Aandachtspunt

openstaande vragen bij te werken en naar het Datacenter

Tot het einde van de studie moeten bij alle patienten (beperkt)

Heelkunde van het LUMC op te sturen.

een mammografie, LVEF (MUGA of echo cor) en leverfunctieonderzoek worden verricht. Mits patienten het informed

Publicatie

consent Amd 12 hebben getekend, kan een follow-up-visite

Optimal duration of extended adjuvant endocrine

zelfs uit een telefoongesprek bestaan.

therapy for early breast cancer; results of the IDEAL

In het verleden is toestemming gegeven voor het verzamelen

trial (BOOG 2006-05).

en analyseren van bloed en tumormonsters. Op dat moment

Blok EJ, Kroep JR, Meershoek-Klein Kranenbarg E, Duijm-

was GSK de sponsor van dit onderzoek. Nu is Novartis de

de Carpentier M, Putter H, Van den Bosch J, Maartense E,

sponsor van dit onderzoek. Het is van belang dat de patiënten

Van Leeuwen-Stok AE, Liefers G, Nortier J, Rutgers EJTh,

het hierop aangepaste ICF amd 12 hebben getekend voor

Van de Velde CJH; on behalf of the IDEAL Study Group.

eind december 2017. Anders mogen zij niet langer binnen

J Natl Cancer Inst 2018;110(1).

de studie worden gevolgd.

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 LUMC, Marjolijn Duijm-de
Carpentier (Centraal Datamanagement):
datacenter@lumc.nl, tel: 071 526 35 00

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

BOOG 2010-01
BOOG 2007-01

ALTTO

Adjuvant Lapatinib and/or Trastuzumab
Treatment Optimisation study
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NEO-ZOTAC

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

Resultaten

placebogecontroleerd onderzoek naar de effectiviteit en

Het toevoegen van zoledroninezuur aan neoadjuvante TAC-

veiligheid van de toevoeging van pertuzumab aan een adju-

chemotherapie zorgde niet voor een betere pathologische

vante trastuzumab- en chemotherapie-houdende behandeling

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

van patiënten met operabele HER2-positieve borstkanker.

menopauzale

Als chemotherapie kon worden gekozen uit anthracycline-

vrouwen was er een numeriek voordeel in de interventie-

houdend of anthracycline-vrije therapie en de effectiviteits-

groep, maar door de aantallen in deze subgroep niet statis-

eindpunten zijn onder andere invasieve ziektevrije overleving

tisch significant. Uit de adjuvante setting is inmiddels be-

en overall survival.

kend dat het toevoegen van bisfosfonaten aan systemische

Verloop van de studie

therapie bij postmenopauzale patiënten leidt tot een betere

De inclusie van de studie is in 2013 afgerond; 4805 patiën-

overleving (17% risicoreductie voor borstkankersterfte). Het

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

wachten is nu op de vijfjaars-follow-up-gegevens die binnen-

nu belangrijk om patiënten na de behandelperiode, volgens

kort worden geanalyseerd.

protocol 10 jaar, te blijven volgen in de follow-up. De deelnemende centra spelen hierbij een belangrijke rol.

Publicatie in 2017
Axillary staging in breast cancer patients treated

Publicatie

with neoadjuvant chemotherapy in two Dutch phase

Adjuvant pertuzumab and trastuzumab in early HER2-

III studies.

positive breast cancer.

Vriens BE, Keymeulen KB, Kroep JR, Charehbili A, Peer PG,

Von Minckwitz G, Procter M, De Azambuja E, Zardavas D,

De Boer M, Aarts MJ, Heuts EM, Tjan-Heijnen VC, The

Benyunes M, Viale G, Suter T, Arahmani A, Rouchet N, Clark

Dutch Breast Cancer Research Group BOOG.

E, Knott A, Lang I, Levy C, Yardley DA, Bines J, Gelber RD,

Oncotarget 2017;8(28):46557-64.

Piccart M, Baselga J; APHINITY Steering Committee and
Investigators.

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

BOOG 2011-01

APHINITY

A randomized multicenter, double-blind,
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
Opzet
APHINITY is een multicenter, gerandomiseerd, dubbelblind,

N Engl J Med 2017;377(2):122-31.

Opschoning van onderzoeksgegevens
Het studieteam besteedt voortdurend aandacht aan opschoning van de database. De CRA van Roche houdt deelnemende centra hierover op de hoogte.

Coördinator:
V.C.G. Tjan-Heijnen (MUMC+)
Contact:
BOOG Study Center:
info@boogstudycenter.nl, tel.: 088 234 67 30

BOOG 2012-02

SafeHer

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

Antoni van Leeuwenhoek (AvL), gevolgd door 36 andere
centra. Momenteel zijn alle 348 patiënten geïncludeerd en
daarmee is de inclusie gesloten.

Status

De effectiviteitsanalyses zijn uitgevoerd en de eerste resulta-

De inclusie is gesloten. In totaal werden in Nederland 81

ten gepresenteerd door Mette van Ramshorst tijdens ASCO

patiënten geïncludeerd, van wie 20 patiënten met de single

2017. Het toevoegen van anthracyclines aan neoadjuvante

use injection device werden behandeld. Alle patiënten hebben

therapie met duale HER2-blokkade lijkt geen verhoging van

de studiebehandeling afgerond en zitten in de follow-up-fase.

de pCR te geven in HER2-positieve borstkanker. Wel wordt
meer toxiciteit gezien (J Clin Oncol 2017;35 suppl:507). Op

Aandachtspunten

3 november 2017 is zij gepromoveerd op onder andere de

Het is van belang om de patiënten na de laatste toediening

resultaten van deze studie en de voorgaande TRAIN-studie.

voor ten minste vijf jaar te volgen. Patiënten dienen 6, 12 en
24 maanden en 3, 4 en 5 jaar nadat de studiebehandeling is

Publicaties

afgerond terug te komen voor een ziekenhuisbezoek voor een

Trastuzumab in combination with weekly paclitaxel

aantal onderzoeken (o.a. lichamelijk onderzoek, ECG, LVEF).

and carboplatin as neo-adjuvant treatment for HER2positive breast cancer: the TRAIN-study.

Contact:
jacoline.neuteboom@roche.com

Van Ramshorst MS, Van Werkhoven E, Mandjes IAM, Schot M,
Wesseling J, Vrancken Peeters MTFD, Meerum Terwogt JM,
Bos MEM, Oosterkamp HM, Rodenhuis S, Linn SC, Sonke GS.
Eur J Cancer 2017;74:47-54.

BOOG 2012-03

TRAIN-2

Additional value of 18F-FDG PET/CT response evaluation
in axillary nodes during neoadjuvant therapy for triplenegative and HER2-positive breast cancer.

Optimizing neoadjuvant systemic
treatment in HER2-positive breast cancer:
the TRAIN-2 study

Van Ramshorst MS, Teixeira SC, Koolen BB, Pengel KE,
Gilhuijs KG, Wesseling J, Rodenhuis S, Valdés Olmos RA,
Rutgers EJ, Vogel WV, Sonke GS, Vrancken Peeters MT.
Cancer Imaging 2017;17(1):15.

Opzet
In deze open-label, multicentrer-studie wordt onderzocht welk

MRI predicts pathologic complete response in HER2-

chemotherapieschema, met of zonder anthracyclines, het best

positive breast cancer after neoadjuvant chemotherapy.

kan worden gecombineerd met dubbele HER2-blokkade met

Van Ramshorst MS, Loo CE, Groen EJ, Winter-Warnars GH,

trastuzumab en pertuzumab in de neoadjuvante behandeling

Wesseling J, Van Duijnhoven F, Peeters MTV, Sonke GS.

van het stadium II en III HER2-positieve mammacarcinoom.

Breast Cancer Res Treat 2017;164(1):99-106.

Patiënten worden gerandomiseerd tussen: a) 3 x FE90C gevolgd door 6 x driewekelijks carboplatine plus paclitaxel
(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
borstsparende chirurgie.

Status
In december 2013 is de studie als eerste geïnitieerd in het
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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.: 020 346 25 47

Studies in opstart
BOOG 2017-01

NEOLBC

BOOG 2017-02

PERIDENO

Impact of DENOsumab on immunity in
postmenopausal patients with HER2-BC
Opzet

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

Exploratieve studie waarbij wordt gekeken naar het verwachte
modulerende effect van denosumab op de systemische en
lokale immuunrespons. Denosumab heeft net als bisfosfonaten effect op skelet-gerelateerde events. Er is een kort

Opzet

neoadjuvant deel (AC-T-schema wordt voorafgegaan door

Neoadjuvante studie voor HR-positieve, HER2-negatieve,

twee weken denosumab), daarna doorgaan met denosumab

lobulaire of luminale borstkanker bij postmenopauzale vrou-

tijdens adjuvante chemotherapie, deels aansluitend, en dan

wen. De studie beoogt antwoord te geven op de vraag of

zal opnieuw evaluatie van de respons plaatsvinden.

chemotherapie (CT) in deze patiëntengroep kan worden

Primair eindpunt is de verandering in aantal en functie

vervangen door een combinatie van hormonale therapie (HT)

van intratumorale T-cellen (CD4, CD8 en Treg) en myeloïde

en CDK4/6-remmers. De verwachting is dat CDK4/6 + HT

cellen (M1/M2, MDSC, DC) tussen het baseline biopt en

(letrozol) hetzelfde effect geeft als chemotherapie in deze

het chirurgische preparaat.

groep. Na twee weken letrozol wordt een extra biopt genomen: als de Ki67-waarde < 1%, wordt de patiënt alleen

Stand van zaken

geregistreerd, bij ≥ 1% vindt randomisatie plaats tussen

Voor deze studie zijn 75 patiënten nodig; 15 centra hebben

chemotherapie vs. hormonale therapie + CDK4/6-remmer.

interesse getoond waarvan acht reeds een onderzoeks-

Primair eindpunt is Ki67 in chirurgisch specimen. Qua chemo-

verklaring hebben ingediend. De studie ligt momenteel bij

therapie wordt de keuze tussen AC of docetaxel vrijgelaten.

de METC van het LUMC ter beoordeling.

Status
De studie is inhoudelijk goedgekeurd door de METC van
het LUMC. Gestreefd wordt naar First Patient First Visit
begin 2018 in het LUMC. Begin januari worden de opstartpakketten voor lokale haalbaarheid verzonden aan de 23
centra die een onderzoeksverklaring hebben aangeleverd.

Coördinatoren:
J.R. Kroep en A.F. de Groot (LUMC)
Contact:
A.F. de Groot: A.F.de_Groot@lumc.nl,
tel: 071 526 10 32
Datacenter Heelkunde LUMC: datacenter@lumc.nl,
tel.: 071 526 35 00

Coördinatoren:
J.R. Kroep en A.F. de Groot (LUMC)
Contact:
A.F. de Groot: A.F.de_Groot@lumc.nl,
tel: 071 526 10 32
Datacenter Heelkunde LUMC: datacenter@lumc.nl,
tel.: 071 526 35 00
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Werkgroep
locoregionale behandeling
in deze nieuwsbrief beschreven. De meeste tijd wordt besteed aan studies in ontwikkeling/op de schrijftafel.

Nieuwe studies
TOP-studies: Tailoring treatment in Older Patients/Low
risk-studies
Naast de TOP-1 die momenteel in opstart is, wordt hard
nagedacht over de TOP-2-studie. Hierin zal worden gekeken
Dr. Gerrit-Jan

of bij de groep patiënten met een iets hoger risico na borst-

Liefers,

sparende chirurgie radiotherapie of hormonale therapie kan

voorzitter Werkgroep

worden weggelaten, met als belangrijk eindpunt kwaliteit van

Locoregionale

leven. Mogelijk wordt dit een studie met drie groepen, deels

behandeling

een randomisatie en deels een prospectieve registratiestudie,
waarbij de behandeling samen met de patiënt wordt gekozen na stratificatie met een genetisch risicoprofiel. Verder

Leden

wordt gedacht een dergelijke studie aan te vullen met een

Gerrit-Jan Liefers (vz), oncologisch chirurg, LUMC

keuzehulp (zie verder).

Liesbeth Boersma, radiotherapeut-oncoloog,
MAASTRO clinic

Samen beslissen

Jean-Philippe Pignol, radiotherapeut-oncoloog,

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

Erasmus MC

samen beslissen te ontwikkelen, te implementeren en te

Ruud Pijnappel, radioloog, UMCU

evalueren op drie belangrijke keuzemomenten voor borst-

Luc Strobbe, oncologisch chirurg, Canisius Wilhelmina

kankerpatiënten:

Ziekenhuis Nijmegen

1. Keuze borstsparende behandeling versus ablatief.

Jolien Tol, medisch oncoloog, Jeroen Bosch Ziekenhuis

2. Keuze wel/geen radiotherapie bij patiënten met een

Jelle Wesseling, patholoog, NKI-AvL

relatief laag risico op een lokaal recidief.
3. Keuze voor de nazorgstrategie.

Portefeuillehouders BOOG-bestuur:

Voor keuzemoment 1 werd al een keuzehulp ontwikkeld, die nu

John Maduro en Eva Noorda

verder wordt geëvalueerd, met name in de regio Zuid-Limburg.
Betreffende keuze 2 begint PhD-student Daniela Raphael

Contactpersoon BOOG SC:

nu met implementatie van de keuzehulp bestraling bij

Jeany Rademaker, study manager

borstkanker en DCIS: een pre- en post-interventiestudie.

Samenstelling

Op de schrijftafel

Philip Poortmans, radiotherapeut-oncoloog, voorheen Rad-

Het studievoorstel van Gilhuijs et al. is gehonoreerd door

boudumc en nu Institut Curie, heeft de Werkgroep Locore-

KWF en wordt nu opgestart (SELECT). In deze studie wordt

gionale behandeling verlaten.

de eerdere bevinding, dat het aankleuringspatroon in de
contralaterale mamma predictief is voor de respons op endo-

Algemeen

criene therapie, nader onderzocht.

De Werkgroep locoregionale behandeling mammacarci-

Een nieuw studievoorstel, de zogenoemde BOLUS-studie,

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

is tijdens de plenaire BOOG-vergadering gepresenteerd en

studies worden heel kort besproken en alleen onder de

wordt in december bij KWF ingediend voor subsidie. Het gaat

loep genomen als er problemen zijn. Van gesloten studies

hierbij om een voorstel voor een gerandomiseerde studie die

worden analyses en eventueel geplande analyses bespro-

het gebruik van een bolus op de huid evalueert bij post-mas-

ken. Zowel de open als gesloten studies worden separaat

tectomie patiënten die op de thoraxwand worden bestraald.
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beoogde 3302 patiënten geïncludeerd zijn. Deze zomer is
daarom een brief gestuurd naar alle deelnemende afdelingen

Open studies

om hen aan te moedigen een eindsprint te trekken om het
doel van 3302 patiënten zo spoedig mogelijk te bereiken op
de eerder gestelde einddatum van december dit jaar.

BOOG 2009-01

Bij KWF is aangevraagd de studie te mogen verlengen tot

IRMA

de inclusie van 830 patiënten in Nederland is voltooid. Er zijn
tot nu toe geen severe adverse events gemeld. De interim-

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)

analyse toont resultaten voor tumorcontrole die nog beter
zijn dan verwacht in vergelijking met andere recent gepubliceerde resultaten voor borstsparende behandelingen. Acute
en late toxiciteit is laag en bij een cosmetische analyse bij
de vijf grootste Italiaanse centra werden identieke resultaten
gevonden voor beide behandelgroepen (presentatie ESTROmeeting mei 2017).

Opzet

Daarnaast is uit de literatuur gebleken dat vijf jaar follow-up te

Het betreft een van de internationale studies die op een

kort is om een uitspraak te kunnen doen over non-inferiority

gerandomiseerde fase-III-wijze versnelde gedeeltelijke borst-

van de partiële borstbestraling RT-groep ten opzichte van de

bestraling (APBI) vergelijkt met standaardbestraling van de

totale borstbestraling en over het eventuele verschil in late

gehele borst in het kader van de borstsparende behandeling

effecten. Daarom is besloten de follow-up te continueren tot

bij patiënten met borstkanker en een laag risico op een lokaal

10 jaar in plaats van tot vijf jaar, volgens de landelijke richt-

recidief. Bij de IRMA-studie wordt APBI uitwendig gegeven,

lijn, dat wil zeggen in Nederland: mammografie 1 x per jaar tot

10 fracties van 3,85 Gy in vijf werkdagen. De eindpunten

vijf jaar na de diagnose en daarna tot aan het 60ste levens-

zijn, naast lokale controle en andere ziektespecifieke para-

jaar 1 x per jaar, en daarna 1 x per twee jaar via de huisarts

meters, acute bijwerkingen en het cosmetische resultaat.

met op 7 en 10 jaar het maken van foto’s ten behoeve van de
cosmetiek analyse. Om een en ander werkbaar te maken voor

Status

het datamanagement, wordt aanbevolen om na de uitslag van

De studie startte in Italië in het voorjaar van 2007. Van buiten

de mammografie via de huisarts ten minste een belafspraak

Italië nemen ook Haifa, Bellinzona en, sinds het najaar van

met de patiënte te plannen, zodat de datamanagers de uit-

2010, meerdere Nederlandse ziekenhuizen deel. Eind juni

slagen in de status kunnen terugvinden.

2017 waren 2927 patiënten geïncludeerd, van wie 735 in

De coördinatie in Nederland wordt uitgevoerd door het BOOG

Nederland. Bij gelijkblijvende inclusie zullen medio 2018 de

Study Center.
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Figuur 5. Inclusie IRMA-studie, peildatum 1 december 2017.
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achterwege laten van aanvullende okselbehandeling. In
deze studie worden klinische T1-2N0-borstkankerpatiënten

Coördinatoren:
P.M.P. Poortmans (Institut Curie, Parijs)
en L.J. Boersma (MAASTRO clinic/MUMC+)

die ablatief worden behandeld met één tot drie uitzaaiingen
in de schildwachtklier geïncludeerd.
Het doel van de studie is overbehandeling van de oksel te

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

voorkomen en het aantal complicaties door okselklierbehandeling te beperken, maar met gelijke ziektecontrole en
algehele overleving. Primair eindpunt is het aantal regionaal
recidieven na vijf en 10 jaar follow-up. In verband met de
langzame inclusie is het studiedesign aangepast van een
gerandomiseerde studie naar een multicenter cohortstudie.

BOOG 2013-07

Het randomisatieproces is vervangen door shared decision-

Mastectomie

making: patiënten kunnen in overleg met hun behandelend
chirurg zelf kiezen voor wel of geen aanvullende okselbehan-

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

deling. Aanvullende okselbehandeling bestaat uit een oksel-

Opzet

in 11 andere ziekenhuizen loopt het lokale goedkeuringspro-

De BOOG 2013-07 is een fase-III-onderzoek naar het veilig

ces. Momenteel zijn er 40 patiënten geïncludeerd. In totaal

klierdissectie of radiotherapie van de oksel. Alle patiënten die
aan de inclusiecriteria voldoen kunnen worden geregistreerd.

Status
De studie is inmiddels in 24 ziekenhuizen open voor inclusie,
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Figuur 6. Inclusie 2013-07 mastectomiestudie, peildatum 4 december 2017.
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dienen 684 patiënten te worden geïncludeerd met een ge-

BOOG 2013-08

plande inclusietijd van drie jaar, gevolgd door een follow-up-

Lumpectomie

periode van 10 jaar met analyses na vijf en 10 jaar.

Aandachtspunten
Gezien de lage inclusie in de studie is de opzet veranderd
van een gerandomiseerde studie in een registratiestudie.
Door de aangepaste studieopzet kan iedere patiënte die

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

voor de betreffende indicatie wordt behandeld, worden geregistreerd. Indien uw ziekenhuis nog niet deelneemt aan

Opzet

de BOOG 2013-07-studie kunt u contact opnemen met de

De BOOG 2013-08 is een gerandomiseerd fase-III-onderzoek

Marissa Vane, de studiecoördinator.

naar het veilig achterwege laten van de schildwachtklierprocedure. In deze studie worden klinische T1-2N0-borstkankerpatiënten die borstsparend worden behandeld gerandomiseerd tussen wel en geen schildwachtklierprocedure.
Het doel van de studie is overbehandeling van de oksel te
voorkomen en het aantal complicaties door okselklierbe-

Coördinatoren:
M.L. Smidt (MUMC+) en J.H.W. de Wilt
(Radboudumc)

handeling te beperken, maar met gelijke ziektecontrole en
algehele overleving. Primair eindpunt is het aantal regionaal
recidieven na vijf en 10 jaar follow-up.

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.: 024 361 68 37

Status
Inmiddels is de studie in 14 ziekenhuizen geopend. Centrale
goedkeuring en lokale goedkeuring is op dit moment verkregen voor 11 ziekenhuizen. Momenteel zijn er 419 patiënten
geïncludeerd. In totaal dienen 1644 patiënten te worden
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Figuur 7. Inclusie 2013-08 Lumpectomiestudie, peildatum 4 december 2017.
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geïncludeerd met een geplande inclusietijd van drie jaar, ge-

met een leeftijd van ten minste 45 jaar met alleen laaggradig

volgd door een follow-up-periode van 10 jaar met analyses

DCIS, gevonden door middel van screening op basis van

na vijf en 10 jaar.

calcificaties, niet te behandelen, maar jaarlijks te controleren.
Vrouwen met een hoog erfelijk risico op borstkanker kunnen

Aandachtspunten

niet deelnemen. Er zal ook worden gekeken of er kenmerken

Indien uw ziekenhuis interesse heeft om deel te nemen aan

zijn die voorspellen of een bepaalde DCIS-afwijking zich kan

de BOOG 2013-08-studie kunt u contact opnemen met de

ontwikkelen tot borstkanker.

studiecoördinator of de trialconsulent van IKNL.

De LORD-studie wordt in Europa onder verantwoordelijkheid
van de European Organisation for Research and Treatment
of Cancer (EORTC) verricht. In Nederland coördineert de
BOOG de studie in meer dan 30 centra. Vanuit KWF-CKS is

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
Trialconsulent IKNL: h.keles@iknl.nl

een subsidie toegekend voor het lokaal datamanagement
Indien uw centrum interesse heeft in deelname aan de
LORD-studie, neem dan contact op met het studieteam.

Media-aandacht
In mei 2017 gaf dr. Wesseling, hoofdonderzoeker van de
LORD-trial het startsein voor ‘De Marathon tegen Kanker’
waarin veel bekende en onbekende Nederlanders zich hebben ingezet om zo veel mogelijk geld op te halen voor KWF
Kankerbestrijding. Aan de vooravond van deze gelegenheid
is dr. Wesseling uitgenodigd bij de talkshow van Jeroen
Pauw (PAUW) waarin de LORD-studie uitgebreid aan bod is

BOOG 2014-04

LORD

Management of low risk ductal
carcinoma in situ (DCIS): a randomized,
non-inferiority trial, between standard
therapy and active surveillance

gekomen. Zie voor het fragment met dr. Wesseling in PAUW:
https://pauw.bnnvara.nl/media/373226.

Patiëntenperspectief
Bij de LORD-studie zijn ook vertegenwoordigers van patiënten namens Borstkankervereniging Nederland betrokken.
Zij geven bij diverse fases van de studie input vanuit het
perspectief van de vrouw met DCIS. Zij waren ook nauw

Opzet

betrokken bij het ontwikkelen van het animatiefilmpje waar-

Het is een prospectieve, gerandomiseerde studie. Het doel

in wordt uitgelegd wat DCIS is en waarom hier onderzoek

van de studie is om te onderzoeken of het veilig is om vrouwen

naar wordt gedaan. Voor deze animatiefilm zie de website van

Standard arm

Surgery (within 8 weeks)
after randomization
+/- Radiotherapy
+/- Endocrine therapy

Annual
Mammography
during 10 years

Experimental arm

Active Surveillance

Annual
Mammography
during 10 years

R

Figuur 8. Opzet LORD-studie.
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Figuur 9. Inclusie LORD-studie, peildatum 16 november 2017.

de Borstkankervereniging Nederland: https://borstkanker.nl/

Het achterwege laten van bestraling leidt direct tot minder

nl/ductaal-carcinoom-situ-dcis.

belasting en minder bijwerkingen. Daar staat tegenover dat
zonder bestraling het risico op lokaal recidief iets zal toenemen. Deze recidieven zijn over het algemeen goed te behandelen. Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat het lokaal
recidief geen invloed heeft op de kans op overlijden bij deze

Hoofdonderzoeker:
J. Wesseling, j.wesseling@nki.nl
Studiecoördinator:
S. Alaeikhanehshir, s.alaeikhanehshir@nki.nl
BOOG Study Center:
info@boogstudycenter.nl, tel.: 088 234 67 30

groep oudere vrouwen. Gezien het grote voordeel voor
deze patiëntengroep (minder belasting, geen bijwerkingen),
lijkt dit risico acceptabel. Op basis van onderzoek van afgelopen jaren is het TOP-consortium van mening dat het weglaten van bestraling de nieuwe standaard moet zijn. Dit
nieuwe beleid zal echter nog in de praktijk moeten worden
getoetst. Daarvoor is dit TOP-1-onderzoek. Zie figuur 10, op
pagina 28 voor de opzet.

Status
Tot op heden zijn er 36 patiënten geïncludeerd vanuit zes

BOOG 2016-01 TOP-1

verschillende centra en zijn er in totaal 15 centra open.
Daarnaast zijn er nog eens 16 ziekenhuizen goedgekeurd
door de METC en bezig met de lokale haalbaarheid.

Tailored treatment in Older Patients
TOP-1: omission of radiotherapy in elderly
patients with low risk breast cancer
Doel
Bij dit de-escalatieonderzoek wordt gekeken naar het effect
van het achterwege laten van de standaard bestraling bij
oudere vrouwen (70+) die een borstsparende operatie hebben ondergaan. Het gaat alleen om de groep patiënten met
een zeer laag risico op een lokaal recidief. Deze patiënten

Coördinatoren:
G.J. Liefers (LUMC), A.N. Scholten (NKI-AvL),
C.P. Schröder (UMCG) en S.G. Elias (UMCU)
Contact:
Meer informatie over de TOP-1-studie is verkrijgbaar
via de BOOG-website: www.boogstudycenter.nl of
via het Datacenter Heelkunde van het LUMC:
datacenter@lumc.nl of tel.: 071 526 35 00

ontvangen volgens de richtlijnen geen hormonale therapie
en zouden wel bestraald worden.
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Figuur 10. Opzet van de BOOG 2016-01 TOP-1 studie.

Studies in follow-up

toren, 2) de incidentie van ribfracturen in relatie tot dosis en
potentieel andere voorspellende factoren. Voor deze laatste
analyse was een amendement op het protocol noodzakelijk
dat deze analyse beschrijft, omdat met de verscherpte pri-

BOOG 2004-01

Young Boost

vacywetgeving het anders niet is toegestaan de data voor
dit doeleinde te gebruiken. Er is inmiddels een door de
METC goedgekeurd gewijzigd protocol beschikbaar.

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

Voor de analyse met betrekking tot de lokale recidieven is
vorig jaar besloten, in overleg met de IDMC en goedgekeurd
door de METC, om een drietal interim-analyses te doen. Bij
de eerste interim-analyse in 2016 mocht de studie nog niet
worden gedeblindeerd. De volgende interim-analyse vindt

Doel

plaats over ongeveer een jaar (als er 55 events zijn). Op basis

Onderzoeken of een 26 Gy boost-dosis op het primaire

van de effectiviteit in verbetering van lokale controle van de

tumorbed bij borstsparende behandeling na 10 jaar de kans

extra bestralingsdosis zal dan opnieuw worden beoordeeld

op een lokaal recidief verkleint in vergelijking met een 16 Gy

door de IDMC of de studieresultaten dan bekend kunnen

boost. Naast cosmetische evaluatie wordt onderzocht of

worden gemaakt. Indien dit niet het geval is zal nog een

genetische en/of eiwitprofielen kunnen worden gevonden die

tweede interim-analyse volgen, met uiteindelijk de analyse

correleren met de oncologische en cosmetische uitkomst.

na 10 jaar follow-up. Vooralsnog is de lokale recidiefkans voor
de gehele groep gelukkig nog steeds erg laag: de 9 jaar lokale

Status

recidiefkans is 1,8%.

De studie is eind 2011 gesloten bij een inclusie van 2422
patiënten (benodigd 2400 patiënten). Eind 2012 zijn de volgende projecten gestart ten behoeve van de analyse.
De eerste publicatie over deze studie (Brouwers et al, Radiother Oncol 2016) betrof de analyse naar patiëntgerapporteerde cosmetische uitkomst (PRCO), in relatie tot specifieke
asymmetriefactoren, fibrose en ribpijn, Momenteel wordt
gewerkt aan twee andere analyses.
1) De cosmetische uitkomst 1 en 4 jaar na de behandeling,
in relatie tot dosis en andere potentieel voorspellende fac-
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Coördinatoren:
G.J. Liefers (LUMC), A.N. Scholten (NKI-AvL),
C.P. Schröder (UMCG) en S.G. Elias (UMCU)
Contact:
Trialbureau AvL:
trial@nki.nl, tel.: 020 512 26 65

BOOG 2006-03

worden door de koerier opgehaald; in de follow-up alleen

SUPREMO

voor eventuele patiënten met een recidief. Het blijft belangrijk om tijdig de follow-up CRF’s terug te sturen (nog altijd

Selective Use of Postoperative Radio
therapy aftEr MastecOmy

op papier).

Resultaten
Status

Bij 1382 (81,9%) van de patiënten (en voor Nederland

De studie is sinds april 2013 gesloten voor inclusie. In totaal

157/178 = 88,2%) is er een pathologiereview verricht door

zijn er 178 patiënten geïncludeerd in Nederland en 1.688 in

twee centrale trialpathologen. Er is een duidelijk verschil in

de gehele studie internationaal. De studie is nu in follow-up.

lymfovasculaire invasie (LVi)-percentages (41,6 vs. 15,1%

Het is belangrijk dat patiënten jaarlijks in follow-up worden

(UK); p=<0,0001) en de verhouding van graad 3-carcinomen

gehouden tot 10 jaar, met invullen van de CRF’s voor zowel

(54,0 vs. 42,0% (UK); p=<0,0001) wanneer local reporting

borstkanker events als toxiciteit. Er wordt geen interim-

met centrale review wordt vergeleken. Er was geen verschil

analyse wordt verricht van het primaire trial eindpunt (over-

in de locally reported frequentie van LVi-percentages in node-

leving op 10 jaar), verwachte analyse en publicatie is Q4

positieve (N+) en node-negatieve (N-) subgroepen (40,3 vs.

2023. Wel wordt de Kwaliteit van Leven sub-studie (alleen

38,0%; p=0,40), maar een significant verschil in de frequentie

VK) na 2 jaar en 5 jaar follow- up gerapporteerd.

(16,9 vs. 9,9%; p=0,004). Van de N-subgroepen zouden er

Bij 7 jaar mediane follow-up zijn er 173 sterfgevallen.

104 (25,1%) niet eligible zijn als gevolg van centrale review
krachtens de gradering en/of de status van lymfovasculaire

Aandachtspunten met betrekking tot datamanagement en/of monitoring

invasie (Thomas JS et al, Breast Cancer Res Treat 2017). Deze

Er is een grote bio-bank met materiaal van deze patiënten

en interpretatie van de resultaten voor deze en toekomstige

tot stand gekomen. Denk bij recidief of metastasen aan het

klinische studies. Als pathologische criteria bepalend zijn voor

opsturen van bloed en weefselblok (indien beschikbaar)

patiëntinclusie, zal up-front centrale pathologiereview serieus

voor de nevenstudie Trans-SUPREMO. De bloedmonsters

moeten worden overwogen.

data hebben belangrijke gevolgen voor het ontwerp, de power
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Figuur 11. Inclusie TOP-1-studie, peildatum 16 november 2017.
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Publicaties

opgezette de studie officieel gesloten voor inclusie wegens

Binnenkort wordt de substudie-analyse van 2 jaar kwaliteit

het bereiken van het benodigde aantal patiënten, twee jaar

van leven ingediend voor publicatie bij Lancet Oncology.

eerder dan verwacht. Er waren toen wereldwijd 1608 patiën-

Een editorial in Annals of Oncology heeft de SUPREMO-

ten geïncludeerd, van wie 182 door de 10 deelnemende

studie ook onder de aandacht gebracht. Tevens is de trial

BOOG-centra. De patiënten worden in follow-up gevolgd

besproken in het European Journal of Surgical Oncology.

om in de komende jaren het primaire eindpunt tijd tot lokaal
recidief (TTLR) en de secundaire eindpunten totale overleving

Determining the indications for post mastectomy

(OS), tijd tot metastasen op afstand (TTDR), cosmetiek,

radiotherapy: moving from 20th century clinical staging

toxiciteit en kwaliteit van leven (QoL) te analyseren.

to 21st century biological criteria.

Van de 1608 geïncludeerde patiënten wereldwijd zijn tot nu

Russell NS, Kunkler IH, Van Tienhoven G.

toe 22 patiënten overleden en 75 lost to follow-up, 1 patiënt

Ann Oncol 2015;26(6):1043-4.

kon opnieuw worden vervolgd door inspanningen van de
lokale onderzoeker.

European interpretation of North American post
Kunkler IH, Dixon JM, Maclennan M, Russell NS.

Aandachtspunten met betrekking tot de
follow-up

Eur J Surg Oncol 2017;43(10):1805-7.

Het TROG-datacenter is volop bezig om de follow-up-ge-

mastectomy radiotherapy guideline update.

gevens te completeren. Regelmatig zullen de sites worden
benaderd om eventuele ontbrekende gegevens aan te vullen.
Coördinatoren:
N.S. Russell (AvL) en G. van Tienhoven (AMC)
Contact:
N.S. Russell:
n.russell@nki.nl, tel.: 020 512 21 34

Graag aandacht voor het tijdig insturen van de follow-upCRF’s (versie 10 d.d. 05-07-2017) en eventuele veranderingen
in mailadressen van de lokale onderzoeker(s). Vanwege het
feit dat patiënten niet altijd meer worden gezien in followup op de radiotherapie, maar alleen nog in het verwijzend
ziekenhuis, is afgesproken dat de follow-up-gegevens verkregen via telefonisch of schriftelijk contact, huisarts of specialist, zorgverleners of kankerregistratie ook kunnen worden
gebruikt om de follow-up-gegevens zo volledig mogelijk te

BOOG 2009-03

DCIS

krijgen. Alle patiënten zijn nu minimaal drie jaar in follow-up.
Het is voor de uitkomst van de studie belangrijk dat alle
patiënten 10 jaar worden vervolgd met een jaarlijkse update.

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

Data Safety Monitoring Committee
De commissie heeft afgelopen juli vergaderd, waarbij geen
safety issues zijn vastgesteld. Felicitaties voor alle sites ten
aanzien van de bijdrage aan dit onderzoek. Zij onderstrepen

Doel

het belang van doorlopende follow-up en insturen van de

Het doel van deze internationale fase-III- studie is het onder-

follow-up-gegevens.

zoeken van de waarde van een boost-bestraling op het tumorbed (16 Gy in 8 fracties) na gehele borstbestraling bij hoog-

De DSMC gaat akkoord met de volgende voorgenomen

risico-DCIS. Ook vindt een uitgebreide cosmetische evaluatie

analyses en publicatie van resultaten:

plaats en wordt gekeken naar de kwaliteit van leven bij deze

•

Patient-reported outcomes (PRO’s) QoL van baseline tot
twee jaar na randomisatie. Pet oktober 2017 is de data-

vrouwen.

base voor deze analyse gesloten.

Status
Op 22 juni 2014 werd deze in samenwerking met de TROG
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•

Internationale Radiotherapie QA (Radiotherapy Quality
Assurance).

•
•

De cosmetische resultaten van baseline tot drie jaar na

Eind 2017 wordt een eindverslag ingediend bij het KWF.

randomisatie. De database is sinds eind 2017 gesloten.

Hierin zullen de geïncludeerde patiënten, inclusief tumor-

Centrale pathologiereview (niet voor BOOG/EORTC-

karakteristieken en de behandeling beschreven worden. In

sites) in 2018.

2018 zal gestart worden met verzamelen van de 5 jaar follow-

Financiële ondersteuning voor lokaal datamanagement werd

up gegevens van de patiënten geïncludeerd in 2011 en 2012.

verkregen door middel van een KWF-grant. Het TROG-datacenter heeft een multi-instituut grant van de NHMRC ver-

Vervolg

kregen voor centraal datamanagement.

Het plan is om de radiotherapie gegevens in de toekomst
standaard te registreren in NBCA zodat vergelijkbare ana-

Publicaties

lyses o.a. ook m.b.t. de okselbehandeling na neoadjuvante

Patient-reported outcomes in ductal carcinoma in situ

systemische therapie gedaan kunnen worden; de imple-

(DCIS): a systematic review.

mentatie van deze registratie in de NBCA vindt plaats met

King MT, Winters Z, Butow P, Chua B, Saunders C, Spillane A,

financiering door SKMS; data van een eerste pilot zouden

Mann GB, Olivotto I, Westenberg AH, Burnett P, Rutherford C.

op 1 oktober 2018 beschikbaar moeten zijn.

Eur J Cancer 2017;71:95-108.

Coördinator:
A.H. Westenberg: h.westenberg@radiotherapiegroep.nl
Contact:
BOOG Study Center:
info@boogstudycenter.nl, tel.: 088 234 67 30

BOOG 2010-03

Coördinatoren:
L.J. Boersma (MAASTRO clinic/MUMC+),
A. Voogd (MUMC+), P. Elkhuizen (AvL), S.C. Linn (AvL),
J. Wesseling (AvL), T. van Dalen (Diakonessenhuis
Utrecht), L. Strobbe (CWZ) en P. Poortmans
(Inst. Curie, Parijs)
Contact:
BOOG Study Center:
info@boogstudycenter, tel.: 088 234 67 30

RAPCHEM

Radiotherapy After Primary
CHEMotherapy
Opzet
De RAPCHEM-studie is een prospectieve gegevensverzame-

Studies in opstart
BOOG 2017-05

SELECT

lingstudie bij patiënten met cT1-2cN1 (< 4 suspecte klieren
op beeldvorming) mammacarcinoom, die worden behandeld
met primaire systemische therapie (PST) en borstchirurgie.
In deze studie worden behandelrichtlijnen beschreven voor

Stromal Enhancement on breast MRI
as biomarker for survivaL with
EndoCrine Therapy

de postoperatieve radiotherapie. Gegevensverzameling loopt
via de Nederlandse Kankerregistratie.

Achtergrond
Ongeveer driekwart van de borstkankerpatiënten heeft een

Status

hormoongevoelig mammacarcinoom. Veelal wordt langdurig

Alle 860 patiënten zijn nu geïncludeerd; de database is door

hormoontherapie ingezet in adjuvante setting. Potentiële bij-

de datamanagers opgeschoond, en alle radiotherapieafde-

werkingen zijn opvliegers, baarmoederkanker, trombo-emboli-

lingen zijn benaderd om de gegevens van de patiënten be-

sche aandoeningen, botontkalking en gewrichtspijnen. Er is

handeld op hun afdeling een laatste keer te controleren.

grote behoefte aan een laagdrempelige test die op voor-
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Opzet
Een retrospectieve cohortstudie waarbij de relatie tussen
dynamic contrast-enhanced magnetic resonance imaging
(DCE-MRI) van de contralaterale borst en langetermijnoverleving bij vrouwen met oestrogeenreceptor-positieve borstkanker voorafgaand aan het al dan niet geven van adjuvante
hormonale therapie.
Het doel van de SELECT-studie is om dit verband te valideren en biologisch te verklaren aan de hand van een groot
retrospectief landelijk cohort van vrouwen met hormoongevoelig mammacarcinoom waarbij gebruik is gemaakt van
verschillende MRI-scanners en protocollen.
Uit diverse ziekenhuizen in Nederland zullen digitale MRIbeelden worden verzameld van 1500 patiënten tussen 2005
en 2010 met hormoongevoelig borstkanker. Het eerder ontwikkelde computerprogramma zal worden toegepast om de
doorbloeding van het klierweefsel te meten. De resultaten
zullen worden vergeleken met de overleving van de patiënten
nu, ongeveer 10 jaar gemiddeld na de behandeling, rekening
houdend met verschillen in behandeling die de patiënten
hebben ondergaan. Hiertoe zal het Integraal Kanker Centrum
Figuur 12. Beeldvorming als voorbeeld bij de SELECT-

Nederland (IKNL) anonieme gegevens vanuit de Nederlandse

studie. Boven: DCE-MRI vooraf aan de behandeling.

Kankerregistratie (NKR) koppelen.

Midden: resultaat van het computerprogramma dat
automatisch de klierschijf segmenteert in de contra-

Status

laterale borst. Onder: visualisatie van de perfusie in

De KWF SELECT-studie is 1 oktober 2017 officieel van start

het contralaterale parenchym.

gegaan. Momenteel wordt de koppelingsstrategie geïmplementeerd om het retrospectieve cohort te definiëren zodat
de follow-up-gegevens uiteindelijk kunnen worden verzameld.

hand bepaalt of een patiënt baat zal hebben bij hormoon-

Een aantal ziekenhuizen is benaderd die reeds hebben aan-

therapie.

gegeven aan de studie te willen meedoen. Dit aantal zieken-

Uit vooronderzoek bleek dat een matige doorbloeding van

huizen zal de komende periode worden uitgebreid.

het gezonde klierweefsel in de niet-aangedane borst van
patiënten met hormoongevoelige tumoren is geassocieerd
met een vijfmaal verhoogd risico dat patiënten niet ziektevrij zullen overleven. De doorbloeding werd door een speciaal
daarvoor ontworpen computerprogramma gemeten in MRI-

Researchcoördinatie:
K. Gilhuijs (UMCU),
k.g.a.gilhuijs@umcutrecht.nl,
tel.: 088 755 31 71

beelden.

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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Interview
Dr. Agnes Jager, nieuwe voorzitter BOOG:

“We doen het samen”
Sinds mei 2017 is dr. Agnes Jager de nieuwe voorzitter van de Borstkanker Onderzoek
Groep (BOOG). Zij werkt als internist-oncoloog in het Erasmus MC en zat al in het
bestuur van de BOOG. De kans om het voorzitterschap over te nemen, greep Jager
met beide handen aan. “Ik wil graag de mooie ontwikkelingen die de BOOG heeft
doorgemaakt verder uitbreiden.”

De laatste jaren heeft de BOOG een professionaliseringsslag gemaakt. De core business blijft het bedenken en aantrekken van inhoudelijk goede studies en die uitrollen in
Nederland met als doel de borstkankerzorg verder te verbeteren. “Mede dankzij de goed functionerende werkgroepen, doen we dat met verve”, vertelt Jager. “Maar er
komen wel steeds meer zaken bij kijken, zoals de beperktere middelen om studies gefinancierd te krijgen en de
veranderende regelgeving, die maakt dat het opzetten van

“Nederland is groot genoeg om
complexe high tech studies aan
te kunnen en klein genoeg om het
goed georganiseerd te houden”
studies complexer wordt. Als het gelukt is een studie gefinancierd te krijgen, is het soms toch nog lastig deze studie
in Nederland snel op te starten. Wij inventariseren de redenen hiervan en kijken of we hierin kunnen ondersteunen.”
Ook de studiedesigns worden steeds complexer. De algemene borstkankerpopulatie bestaat niet meer. “Je kunt wel
subtypen clusteren, maar dat maakt dat je minder grote

Dr. Agnes Jager (fotografie: Marlou Pulles)

aantallen patiënten hebt per subtype en dus ook moet
nadenken over andere vormen van studiedesigns dan de
klassieke gerandomiseerde fase-III-studies. Ook die uitdaging willen we aangaan.” Jager ziet dit niet als specifieke
taak van de voorzitter. “Dat doen we samen met het BOOG
Study Center, de vier werkgroepen, maar ook met groepen
buiten de BOOG. Als voorzitter wil ik hier graag actief aan
meewerken.”
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Interview
Samenwerking

hebben we internationaal indruk gemaakt met enkele regis-

Jager gelooft ontzettend in samenwerking. “De ontwikke-

tratiestudies, zoals de male breast cancer-registratie. Hier zijn

lingen gaan heel snel en we moeten gebruikmaken van el-

we in Nederland goed in. Nieuwe regelgeving die aanstaande

kaars kennis voor het beste onderzoeksresultaat.” Binnen de

is zou dit weleens een stuk complexer kunnen maken. Het

BOOG is participatie van universitaire en niet-academische

is dus zaak goed op de hoogte te zijn om hopelijk op tijd de

specialisten essentieel. Een idee kan ontstaan in een niet-

aanpassingen te kunnen doen, zodat dergelijke registraties

academisch ziekenhuis, waarbij een academische specialist

gewoon kunnen doorlopen.”

bijvoorbeeld de statistiek ondersteunt en niet-academische

Ook de Europese wetgeving kan het onderzoekslandschap

specialisten de logistieke uitwerking voor hun rekening nemen

drastisch beïnvloeden. Er wordt naast eisen gesteld aan pri-

en het grotere volume aan patiënten leveren. “Zo moet het

vacy, ook gewerkt aan Europese wetgeving en procedures

zijn, ook voor de werkgroepen”, aldus Jager. “Samengestelde

voor de ethische toetsing. Volgens Jager is het van belang

werkgroepen met academische en niet-academische artsen

dat de individuele onderzoekers en de onderzoeksgroepen

leiden tot een prachtige kruisbestuiving. Dat geldt ook voor

gemotiveerd blijven en niet worden afgeschrikt door die

de samenwerking met de Verpleegkundige adviesgroep die is

regelgeving. “De BOOG kan daarin faciliteren en soms een

samengesteld uit verpleegkundigen uit verschillende zieken-

duwtje in de goede richting geven.”

huizen. Zij leveren een essentiële bijdrage aan studies om
ze goed op te starten en uit te rollen.”

Uniek onderzoeksklimaat

“De authenticiteit van de
BOOG willen we behouden ”

“We hebben een fantastisch onderzoeksklimaat in Nederland met veel (basale) kennis, goede infrastructuur en goed
georganiseerde onderzoeksgroepen. Dat moeten we samensmeden, zodat we internationaal continu kunnen doen wat
we graag willen doen en waar we goed in zijn.”

Ook buiten de BOOG liggen er veel kansen. “De samen-

Recentelijk zijn twee belangwekkende studies ontwikkeld die

werking met de BVN en de Patiëntenadviesgroep die we
gezamenlijk vormgeven zijn daar klinkende voorbeelden van.
Nog geen andere onderzoeksgroep heeft het zo mooi geregeld als voor borstkankerpatiënten. Dat is echt iets waar
we heel trots op mogen zijn. Een ander mooi voorbeeld is de
samenwerking uit te breiden met de NABON en het recent
opgerichte Dutch Oncology Research Platform (DORP).” Jager

“Samengestelde werkgroepen met
academische en niet-academische
artsen leiden tot een prachtige
kruisbestuiving”

is wel van mening dat het eigen gezicht van de BOOG behouden moet blijven. “De BOOG heeft internationaal een
goede naam verworven en grote projecten gerealiseerd.

tot practice changing conclusies kunnen leiden: de LORD-

Die authenticiteit willen we behouden.”

studie en de SONIA-studie. Bij deze grote (deels internationale) studies is de BOOG vanaf het begin intensief betrokken
geweest. Jager is enthousiast: “Ik vind dat heel mooi. Door

Wet- en regelgeving

gebruik te maken van het netwerk van de BOOG en het

De nationale wet- en regelgeving is continu in beweging op

vroegtijdig betrekken van de patiënten en de artsen is het

onderzoeksgebied. Jager houdt zich daar als voorzitter ook

gelukt een breed draagvlak te creëren en deze studies van

mee bezig, maar doet dit samen met de directeur van het

de grond te krijgen. Nederland is groot genoeg om com-

BOOG Study Center, Elise van Leeuwen-Stok. “Zij is heel

plexe high tech studies aan te kunnen en klein genoeg om

goed op de hoogte van de complexe ontwikkelingen”, zegt

het goed georganiseerd te houden. Ik heb er alle vertrouwen

Jager. “Er wordt steeds strenger gekeken naar het gebruik van

in dat deze en alle andere initiatieven succesvolle studies

patiëntgegevens en pathologiegegevens. Afgelopen jaren

gaan worden.”
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Werkgroep
Gemetastaseerde borstkanker
in een vroeg stadium naar Nederland te halen om op deze
wijze patiënten met gemetastaseerd mammacarcinoom
nieuwe kansen te geven om de overleving te verlengen
met behoud van kwaliteit van leven. Vanwege het feit dat
steeds meer kennis beschikbaar is van ontregelde ‘signaleringsroutes’ die kankercellen aanzetten tot proliferatie, worden
Dr. Monique Bos,

veel middelen ontwikkeld die gericht zijn tegen specifieke

voorzitter Werkgroep

subtypen van borstkanker. Minder vaak voorkomende sub-

Gemetastaseerde

typen betekent kleinere patiëntaantallen om de effectiviteit

borstkanker

van een nieuw medicament te onderzoeken, hetgeen het
noodzakelijk maakt om aan internationaal multicenter-onderzoek deel te nemen. In dit kader staat de BOOG inmiddels

Leden

goed bekend en wordt regelmatig verzocht om te participeren

Monique Bos (vz), medisch oncoloog, Erasmus MC

in studies van de Breast International Group (BIG) of in studies

Rhodé M. Bijlsma, medisch oncoloog, UMCU

geïnitieerd door de farmaceutische industrie. Dergelijke stu-

Inge Konings, medisch oncoloog, VUmc

dies kunnen meestal in een beperkt aantal ziekenhuizen

Joan Heijns, medisch oncoloog, Amphia Ziekenhuis

worden opgestart. Belangrijk is dat niet-participerende zieken-

Terry Wiersma, radiotherapeut, NKI-AvL

huizen hun patiënten doorverwijzen voor deze studies. Aan-

Rianne Oosterkamp, medisch oncoloog, MC Haaglanden

gezien nieuwe medicamenten niet altijd werkzaam zijn bij

Carolien Smorenburg, medisch oncoloog, NKI-AvL

iedere patiënt, worden vanuit de BOOG ook investigator-

Esther Siemerink, medisch oncoloog, ZGT

initiated-studies opgezet om meer te leren over de mecha-

Maaike de Boer, medisch oncoloog, MUMC+

nismen van effectiviteit en bijwerkingen.

Portefeuillehouder BOOG-bestuur:

Endocriene therapie

Agnes Jager, medisch oncoloog, Erasmus MC

Voor patiënten met gemetastaseerde oestrogeenreceptorpositieve ziekte, die nog in aanmerking komen voor endo-

Contactpersoon BOOG Study Center:

criene therapie, wordt getracht om naast de gebruikelijke

Jeany Rademaker-Lakhai, study manager

medicatie andere middelen toe te voegen om de effectiviteit te
verbeteren. Investigator-initiated BOOG-studies of deelname

Samenstelling

van de BOOG aan studies met een selectieve PI3K-remmer en

Prof. dr. Epie Boven, medisch oncoloog, VUmc, heeft de

remmers van de CDK4/6-route worden hierna per studie be-

Werkgroep Gemetastaseerde borstkanker verlaten. Zij was

schreven. Binnen de werkgroep is recentelijk een investigator-

een groot aantal jaren voorzitter van deze werkgroep. Prof. dr.

initiated studie gestart, de zogenoemde SONIA-studie, die

Elsken van der Wall heeft haar uitgebreid bedankt tijdens de

gericht is op de plaatsbepaling van CDK4/6-remmers in eerste

plenaire BOOG-bijeenkomst in maart 2017 voor de ‘konink-

en tweede lijn bij gemetastaseerde ziekte binnen het pakket

lijke’ wijze waarop ze de werkgroep heeft aangevoerd. Het

van endocriene therapie.

stokje is overgedragen aan dr. Monique Bos, Erasmus MC.
Tevens heeft dr. Aafke H. Honkoop, medisch oncoloog, Isala,

Chemotherapie

de werkgroep verlaten. Maaike de Boer, medisch oncoloog,

Patiënten die gemetastaseerd mammacarcinoom zonder

MUMC+ is per 1 januari 2017 toegetreden tot deze werk-

HER2-expressie hebben en in aanmerking komen voor chemo-

groep.

therapie, konden participeren in de investigator-initiated Stop
& Go-studie waarvan begin 2016 de inclusie is gesloten.

Doelstelling

Plannen zijn in ontwikkeling om voor deze patiëntencatego-

De werkgroep heeft als doel om innovatieve medicamenten

rie nieuwe studies aan te bieden. Deze investigator-initiated

voor de behandeling van gemetastaseerd mammacarcinoom

studies zijn vooral gericht op de patiënt zelf en hun voorkeur
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van keuze uit de middelen, die beschikbaar zijn voor de be-

Opzet

handeling van gemetastaseerde ziekte. Ook zal aandacht

Angiogeneseremmers en middelen die dubbelstrengsbreuken

worden besteed aan de oudere patiëntenpopulatie, aangezien

in het DNA induceren (platinumderivaten/alkylerende midde-

het niet duidelijk is welke winst chemotherapie oplevert in

len) worden als veelbelovend gezien bij het triple-negatief

het kader van te verwachten bijwerkingen.

mammacarcinoom. Voorspellende biomarkers ontbreken voor-

Een aangepaste versie van de METABOLD (Chemotherapy

alsnog. De Triple-B-studie richt zich op het valideren van

for METAstatic Breast cancer in patients aged 75 years or

twee biomarkers: VEGFR2-plasmaspiegel en BRCA-like-tumor-

OLDer: an observational study on feasibility and outcome)

profiel. Er wordt vooralsnog gerandomiseerd tussen vier

wordt heringediend bij het KWF. Beoogd wordt in een lande-

behandelingen in een 2 x 2 factorial design: cyclofosfamide/

lijke prospectieve observationele studie bij patiënten van 75

carboplatine (CC) met of zonder bevacizumab en paclitaxel

jaar en ouder met uitgezaaide borstkanker met een indicatie

met of zonder bevacizumab. Overige biomarkers worden

voor palliatieve chemotherapie de haalbaarheid en werkzaam-

onderzocht in een aantal nevenstudies (waaronder de muta-

heid van chemotherapie te onderzoeken. Tevens worden de

tiestatus van BRCA en hoeveelheid circulerend tumor-DNA).

gegevens en uitkomsten van patiënten bij wie wordt afge-

De Triple-B-studie zoals deze was opgezet in 2013, waarbij

zien van chemotherapie in deze registratie meegenomen.

onder andere bevacizumab werd gegeven, liep niet als ver-

Voor patiënten met HER2-positief mammacarcinoom zijn

wacht. Daarnaast toonde resultaten uit de Meridian-studie

momenteel gesprekken gaande over studies met een nieuwe

(Miles D et al, EJC 2017) dat de sVEGFR2 geen goede pre-

HER2-remmer, zodat een vervolgstudie op de recentelijk

dictieve marker is voor bevacizumab en bleek het PFS-voor-

gesloten PERNETTA-studie kan worden gestart.

deel van bevacizumab een stuk lager (2,2 maanden) dan in de

Patiënten met gemetastaseerd triple-negatief mammacar-

Miller-studie werd gezien (6 maanden) (Miller K et al, NEJM

cinoom kunnen worden geïncludeerd in de Triple-B-studie

2007). Ondertussen zijn er nieuwe veelbelovende therapieën

(BOOG 2013-01), waarvan het amendement bij de METC is

beschikbaar gekomen, zoals anti-PD-L1-immuuntherapie.

ingediend.

Deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat er een amendement is voor een nieuwe opzet van de Triple-B-studie.

BRCA-genmutatie

In de nieuwe opzet zal bevacizumab worden vervangen

Voor patiënten die drager zijn van een kiembaanmutatie in

door de anti-PD-L1 atezolizumab. Atezolizumab, een humaan

BRCA1 of BRCA2 en gemetastaseerd mammacarcinoom

monoklonaal antilichaam, is gericht op humaan programmed

hebben, zijn studies met zogenoemde PARP-remmers in-

death-ligand 1 (PD-L1) en heeft activiteit bij triple-negatieve

middels gestaakt.

borstkanker (TNBC) laten zien. Klinische studies met anti-

BRCA-1/-2-draagsters met triple-negatief mammacarcinoom

PD-(L)1-monotherapie hebben laten zien dat de mediane

zijn een specifieke groep patiënten waarvoor een extra vraag-

tijd voordat respons optreedt bij TNBC relatief lang is verge-

stelling binnen de TRIPLE-B-studie zal worden beantwoord.

leken met cytotoxische chemotherapie. De gedachte is dat
door atezolizumab te combineren met paclitaxel of carboplatine-cyclofosfamide er snelle tumorcontrole zal zijn door
de chemotherapie, waarna behandeling met atezolizumab

Open studies

kan resulteren in een langdurige respons. Er zal worden gerandomiseerd tussen vier behandelingen in een 2 x 2 factorial
design: carboplatine/cyclofosfamide (CC) met of zonder ate-

BOOG 2013-01

Triple-B

zolizumab en paclitaxel met of zonder atezolizumab.
Een van de co-primaire eindpunten van de Triple-B-studie,
de validatie van de BRCA-like-test, zal door deze nieuwe

Biomarker discovery randomized phase IIb
trial with carboplatin-cyclophosphamide
versus paclitaxel with or without atezolizumab as first-line treatment in
advanced triple-negative breast cancer
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opzet van de studie niet veranderen. Daarnaast wordt het
translationele deel (biopten en bloed) van de studie aangepast, zodat biomarkers kunnen worden geïdentificeerd
die voorspellen welke patiënten zullen reageren op chemotherapie plus immuuntherapie. Omdat afnames voor im-

Carboplatin AUC 5
Cyclophosphamide 600
d 1 q 4 wks

Advanced TNBC

Carboplatin AUC 5
Cyclophosphamide 600
d 1 q 4 wks

BRCA-like test
Tumor PD-L1 status
Stratification
(Neo-)adj treatment yes/no
(Neo-)adj taxanes yes/no
Institution

Randomisation

First line

Atezolizumab
840 mg d 1,15 q 4 wks

Paclitaxel 90
d 1,8,15 q 4 wks

PD

PD

PD

Paclitaxel 90
d 1,8,15 q 4 wks
Atezolizumab
840 mg d 1,15 q 4 wks

PD

Paclitaxel 90
d 1,8,15 q 4 wks
Atezolizumab
840 mg d 1,15 q 4 wks

Physician’s choice

Carboplatin AUC 5
Cyclophosphamide 600
d 1 q 4 wks
Atezolizumab
840 mg d 1,15 q 4 wks

Physician’s choice

N=304

PFS

PFS 2

2 x 2 factorial design

Figuur 13. Amendement van de Triple-B-studie.

muno-biomarkers complex (en kostbaar) zijn, willen we niet

amendement op de Triple-B-studie.

alle laboratoria en alle centra inrichten voor deze afnames.

In afwachting op de goedkeuring van de METC en daarna

Enkele centra die al over een infrastructuur beschikken voor

start van het amendement, zal de inclusie van patiënten in

deze immuno-monitoring zullen fungeren als zogenoemde

de huidige Triple-B-studie (met bevacizumab) worden voort-

‘immuno-hub’. Elke patiënt dient voor start in een ‘immuno-

gezet. Alle patiënten die zijn behandeld volgens het huidige

hub’ bloed te prikken en een biopt te ondergaan.

studiedesign kunnen worden meegenomen in de finale
analyse van de geamendeerde Triple-B. Daarom blijft het

Status

ook zeer belangrijk om patiënten te blijven includeren. Tot

Om de veiligheid van de combinatie atezolizumab met cyclo-

op heden zijn er 57 patiënten geïncludeerd. Er zijn momen-

fosfamide/carboplatine te testen, is er een single centre, 3+3,

teel 29 centra open en vier centra in verschillende fasen van

fase-Ib-studie verricht bij patiënten met gevorderde borst-

opstart. Geïnteresseerde ziekenhuizen zijn nog steeds welkom

kanker of gevorderde gynaecologische kanker. Inmiddels zijn

en kunnen voor deelname contact opnemen met de BOOG.

de resultaten van deze PROLOG-studie bekend. De Data

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de studie en/

Safety Monitoring Board (DSMB) heeft geconcludeerd dat

of het amendement, kunt u altijd contact opnemen met de

de combinatie atezolizumab-cyclofosfamide-carboplatine

studiecoördinator of een van de hoofdonderzoekers.

veilig en dragelijk is, zonder dose-limiting toxicities.
Het amendement van de nieuwe opzet is 8 november 2017
door de METC besproken. Zodra er goedkeuring is van de
METC, zal de studie starten in het Antoni van Leeuwenhoek.
Ook zal dan een nieuwe centrale initiatie worden gepland
met daarin uitleg over de nieuwe studieopzet en aandachtspunten voor de behandeling met atezolizumab. Na deze
initiatie kan de studie ook starten in andere ziekenhuizen,
mits is voldaan aan de vereisten die worden gesteld aan
centra die willen deelnemen aan een immuuntherapiestudie.

Hoofdonderzoekers:
S.C. Linn (AvL), H.M. Oosterkamp (MC Haaglanden)
en M. Kok (AvL)
Contact:
Studiecoördinator: L. de Boo (AvL),
l.d.boo@nki.nl, tel.: 020 512 69 81/20 04
Trialbureau AvL: trial@nki.nl,
tel.: 020 512 26 68

Inmiddels heeft het BOOG Study Center bij de centra opgevraagd hoe ver zij zijn met de voorbereidingen voor het
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Tabel 1. Inclusie INFLAME-studie, peildatum
15 december 2017.

combinatie met antihormonale therapie. In Nederland werd
dit in augustus 2017 gevolgd door opname in de vergoeding

OLVG

0

Spaarne Gasthuis

0

ciclib verdubbelt in beide lijnen de progressievrije overleving

St. Franciscus Gasthuis, Rotterdam

0

ten opzichte van antihormonale therapie alleen. De overige

Vlietland Ziekenhuis, Schiedam

0

twee CDK4/6-remmers, ribociclib en abemaciclib, hebben

Ziekenhuis Lievensberg

0

vergelijkbare resultaten laten zien. Ribociclib is recentelijk

Reinier de Graaf Groep

0

door de EMA geregistreerd en zal vermoedelijk in het eer-

Ziekenhuis Amstelland

0

ste kwartaal van 2018 beschikbaar komen in Nederland

Gelre ziekenhuis, Zutphen

1

voor eerstelijnsbehandeling. EMA-registratie van ribociclib

Gelre ziekenhuis, Apeldoorn

1

in tweede lijn en abemaciclib (eerste en tweede lijn) zullen

Groene Hart Ziekenhuis

1

nog later volgen.

Isala

1

De mediane behandelduur met CDK4/6-remmers verschilt

Martini ziekenhuis

1

van ± 25 maanden in de eerste lijn tot 9-16 maanden in de

Noordwest ziekenhuisgroep, Alkmaar

1

tweede lijn. Tot op heden zijn er geen aanwijzingen dat deze

Rode Kruis Ziekenhuis

1

langere behandelduur ook leidt tot een langere overleving.

Ziekenhuis De Gelderse Vallei, Ede

1

Mathematische modellen gebaseerd op een combinatie

Amphia

1

Deventer Ziekenhuizen, Geertruiden

2

van de PALOMA-2- en PALOMA-3-studies suggereren juist

Medisch Centrum Leeuwarden

2

VieCuri MC

2

Ziekenhuisgroep Twente

2

Admiraal De Ruyter Ziekenhuis

3

Ikazia

3

Maxima MC, Veldhoven

3

Medisch Centrum Haaglanden, Antoniushove

3

Spaarne Gasthuis

3

St. Jansdal

3

Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis

4

Haga Ziekenhuis, Leyweg

5

NKI-AvL

13

vanuit het basispakket nadat het ‘uit de sluis’ kwam. Palbo-

dat de effectiviteit nauwelijks verschilt tussen gebruik in
eerste en tweede lijn. Desalniettemin is de internationale
praktijk dat het middel voornamelijk in de eerste lijn wordt
gebruikt.
Aangezien behandeling met CDK4/6-remmers bijwerkingen
geeft (neutropenie, leverenzymstoornissen, vermoeidheid),
meer ziekenhuisbezoeken vergt en duur is, heeft een kortere
behandelduur de voorkeur, mits die niet ten koste gaat van
de effectiviteit. Een studie die CDK4/6-remmers in de eerste lijn rechtstreeks vergelijkt met gebruik in de tweede lijn
ontbreekt echter.

Opzet
De SONIA-studie is een gerandomiseerde fase-III-studie die
twee behandelstrategieën vergelijkt. Bij de ene strategie krij-

BOOG 2017-03

SONIA-trial

gen vrouwen met gemetastaseerd hormoongevoelig mammacarcinoom in de eerste lijn de combinatie van antihormonale
therapie (een aromataseremmer) en een CDK4/6-remmer,

Selecting the Optimal positioN of CDK4/6
Inhibitors in Advanced breast cancer

gevolgd door antihormonale therapie alleen (fulvestrant) als
tweedelijnsbehandeling bij progressie. Bij de andere strategie
krijgen vrouwen in de eerste lijn alleen een aromataserem-

Achtergrond

mer en in de tweede lijn de combinatie van fulvestrant met

Het effect van antihormonale therapie bij het gemetasta-

een CDK4/6-remmer. De studie onderzoekt welke strategie

seerde hormoongevoelige mammacarcinoom wordt versterkt

het effectiefst is. De primaire uitkomst is progressievrije

door remming van cycline-afhankelijke kinases 4 en 6

overleving na twee lijnen behandeling gedefinieerd als tijd

(CDK4/6). In 2016 verleende de European Medicines Agency

vanaf randomisatie tot progressie of onacceptabele toxiciteit

(EMA) palbociclib als eerste CDK4/6-remmer registratie voor

na de tweedelijnsbehandeling, of sterfte. Kwaliteit van leven

gebruik in zowel eerstelijns- als tweedelijnsbehandeling, in

en kosteneffectiviteit zijn belangrijke secundaire eindpunten.
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De studie heeft voldoende power om beide strategieën te

Opzet

vergelijken bij een inclusie van 1050 patiënten. Naar verwach-

De Stop & Go-studie is een gerandomiseerd fase-III-onder-

ting zal de inclusie na 3,5 jaar voltooid zijn, waarna de resul-

zoek naar de mogelijkheden van het fractioneel behandelen

taten ongeveer 1,5 jaar later bekend zullen zijn.

van mammacarcinoompatiënten met chemotherapie, zodat
langdurig achter elkaar behandelen met chemotherapie,

Status

met alle toxische gevolgen van dien, misschien niet meer

Door toekenning van een ZonMW-subsidie in het kader van

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

het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen van € 6 mil-

wordt begonnen met paclitaxel/bevacizumab. In de tweede

joen en een subsidie vanuit Zorgverzekeraars Nederland

lijn is keuze tussen niet-gepegyleerd liposomaal doxorubicine

voor de resterende benodigde € 1,2 miljoen is de SONIA-

of oraal capecitabine.

studie sinds november 2017 geopend.
Medio december waren er reeds 10 ziekenhuizen open en

Status

zes patiënten geïncludeerd.

Eind maart 2016 was de inclusie van 420 patiënten bereikt. De

De studie wordt breed gedragen door de beroepsgroep,

analyse voor het eerste eindpunt (verschil in progressievrije

wat blijkt uit deelname van vrijwel alle Nederlandse zieken-

overleving van de eerstelijnsbehandeling) is op ESMO gepre-

huizen. Dit feit, samen met de steun vanuit de patiënten-

senteerd door Anouk Claessens, promovenda (Poster 246-PD).

groep zelf via de Borstkankervereniging Nederland, sterkt

Analyses ten behoeve van de primaire uitkomstmaat (PFS in

het vertrouwen in een succesvol verloop van de studie.

eerstelijnsbehandeling) hebben laten zien dat intermitterende
eerstelijnsbehandeling met paclitaxel/bevacizumab minder
effectief is dan de continue behandeling betreffende PFS.

Hoofdonderzoekers:
A. Jager (Erasmus MC), G. Sonke (NKI-AvL) en
I. Konings (VUmc)
Contact:
BOOG Study Center: info@boogstudycenter.nl,
tel.: 088 234 67 30

Analyse van de OS heeft laten zien dat patiënten in de intermitterende behandelgroep minder lang leefden vergeleken
met de patiënten in de continue behandelgroep. Op basis
van deze resultaten wordt de intermitterende eerstelijnsbehandeling niet aanbevolen.
De poster werd in de discussiesessie enthousiast becommentarieerd door Alessandra Generri (Galliera Hospital, Genua,
Italië), die de resultaten van de Stop & Go-studie het finale
sluitstuk noemde betreft de duur en het aantal toe te dienen
kuren voor patiënten met gemetastaseerd mammacarcinoom.

Studies in follow-up
BOOG 2010-02

Gegevensverzameling voor de analyses van de secundaire
eindpunten, zoals progressievrije overleving in de tweede
lijn, zal nog voortduren.

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

Hoofdonderzoekers:
F.L.G. Erdkamp (Zuyderland MC) en M.E.M.M. Bos
(Erasmus MC)
Contact:
BOOG Study Center:
info@boogstudycenter.nl, tel.: 088 234 67 30
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BOOG 2013-03

PERNETTA

De plasma- en serumsamples worden binnenkort geanalyseerd, waarvoor tijdig inzenden van alle samples van belang
is. Voor de patiënten die nog op studiemedicatie staan, is

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

het van belang tijdig vervolgmedicatie te bestellen in verband met de houdbaarheid.

BOOG 2013-06 Biomarker Study
		
Everolimus

De PERNETTA-studie is een internationale studie in samenwerking met SAKK (Zwitserland), UNICANCER (Frankrijk),
de BOOG en Ulm. Het onderzoek heeft tot doel de werkzaamheid en de verdraagbaarheid te onderzoeken van het
geneesmiddel pertuzumab in combinatie met trastuzumab,

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

met of zonder aanvullende chemotherapie, gevolgd door
trastuzumab-emtansine (T-DM1) als progressie optreedt. In

Opzet

het onderzoek wordt bekeken of het aanvankelijk ontbreken

In de Biomarker Study Everolimus wordt met verschillende

van chemotherapie met paclitaxel of vinorelbine in het

technieken in tumorweefsel en bloed onderzocht of er bio-

genoemde behandelplan een effectieve behandelstrategie

markers kunnen worden geïdentificeerd die voorspellen welke

vormt. Het primaire eindpunt van de studie is algehele over-

patiënten baat hebben bij de behandeling van everolimus en

leving na 24 maanden. Secundaire eindpunten zijn onder

exemestaan. Bij patiënten die werden behandeld met everoli-

andere progressievrije overleving van eerste- en tweede-

mus en exemestaan zijn vier extra buisjes bloed voor start

lijnsbehandeling en kwaliteit van leven.

van de behandeling afgenomen. Daarnaast zijn er analyses op
het gearchiveerde formaline-gefixeerd en paraffine-ingebed

Status

(FFPE) materiaal van de primaire tumor en de (optionele)

In totaal zijn 210 patiënten geïncludeerd (75 in Zwitserland;

tumorbiopten die voor start van de behandeling en na pro-

119 in Frankrijk, 3 in Duitsland en 13 in Nederland). Dertien

gressie zijn afgenomen.

centra in Nederland waren open voor inclusie. De laatste
patiënte in Nederland is in december 2015 geïncludeerd en

Status

nog steeds on-study.

In februari 2017 is de laatste patiënt van de beoogde 175

Er wordt aandacht gevraagd voor onder andere de QoL-

patiënten geïncludeerd, waardoor de studie is gesloten

vragenlijsten en het eCRF (SecuTrial).

voor inclusie. Tot op heden geïncludeerde patiënten blijven

Begin 2018 zal namelijk de eerste analyse van de studie-

in de studie totdat er progressie van de ziekte is of totdat de

gegevens plaatsvinden (algehele overleving na 24 maanden).

everolimus en de exemestaan beide zijn gestaakt om andere

Van alle Pernetta-patiënten moeten de gegevens tot 4 januari

redenen. Er zijn tot op heden 30 verse tumorbiopten voor

2018 zijn ingevoerd in het eCRF. Daarna heeft de monitor

start van de behandeling ontvangen en twee biopten na

nog tot 15 februari 2018 de tijd om de ingevulde gegevens

progressie. De komende maanden zal Dinja Kruger contact

te verifiëren in de brongegevens.

opnemen om het datamanagement af te ronden en om de
studie-samples op te halen.

Coördinator:
E. Boven (VUmc)

Publicaties

Contact:
BOOG Study Center:
info@boogstudycenter.nl, tel.: 088 234 67 30

kanker Onderzoek Groep Nederland.

Biomarker Study Everolimus, een studie van de BorstKruger DT, Beelen K, Sleijfer S, Jansen MPHM, Jimenez CR,
Linn SC, Boven E.
Kanker Breed 2014;6:23-5.
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De Everolimus Biomarker Studie: analyse van de PI3K-

cludeerd dat het eindpunt van de studie niet meer wordt

Akt-mTOR route om meer inzicht te verkrijgen in de

gehaald. Deze conclusie is getrokken, doordat veel patiënten

effectiviteit van everolimus in combinatie met exeme-

vroegtijdig stopten met de behandeling. De studie is om die

staan bij gemetastaseerd mammacarcinoom - Een studie

reden gesloten voor inclusie sinds 29 maart 2017. In totaal

van de Borstkanker Onderzoek Groep (BOOG) Nederland

zijn 215 patiënten geïncludeerd, van wie vier patiënten in

Kruger DT, Linn SC, Beelen K, Sleijfer S, Jansen MPHM,

Nederland; Isala, LUMC en MUMC+ waren de deelnemende

Jimenez CR, Boven E.

centra. De close-out-visites staan gepland voor Q1 2018.

Ned Tijdschr Oncol 2014;11:250-4.
Contact:
info@boogstudycenter.nl of
katja.jansen@parexel.com

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

Resultaten
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)

BOOG 2013-05 BELLE-3
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

is de BRAVO-studie opgestart. Patiënten die drager zijn van
een kiembaanmutatie in BRCA1 of BRCA2, gemetastaseerd

Opzet

mammacarcinoom hebben en eerder werden behandeld

In dit onderzoek is bij HR-positieve en HER2-negatieve post-

voor HER2-negatieve ziekte (maximaal twee lijnen cytotoxi-

menopauzale borstkankerpatiënten onderzocht wat het effect

sche therapie voor gemetastaseerde ziekte en ten minste

is van de combinatietherapie van buparlisib (BKM120) + fulve-

een antracycline en een taxaan, eventueel (neo)adjuvant

strant na behandeling met everolimus. Buparlisib heeft als

gegeven) konden in aanmerking komen voor niraparib

doel de PI3K-pathway te remmen. Uit preliminaire onder-

(PARP-remmer) of best doctor’s choice. Het tumorweefsel

zoeken is gebleken dat het activeren van de PI3K-pathway

bij deze patiënten met een BRCA-1/-2-mutatie is verhoogd

mogelijk een belangrijke rol kan spelen bij resistentie voor de

gevoelig voor alkylerende middelen, omdat DNA-schade

behandeling met fulvestrant. Bovendien is uit onderzoeken

minder goed wordt hersteld vanwege homologe recombi-

gebleken dat het remmen van de PI3K-pathway gepaard

natiedeficiëntie. Om toch DNA-schade te kunnen herstellen,

gaat met een hogere effectiviteit van fulvestrant.

is het DNA-reparatie-eiwit poly(ADP-ribose)polymerase (PARP)
sterk geactiveerd.

Voortgang
BELLE-3 is een wereldwijde studie waarvan de inclusie per

Status

4 maart 2016 is beëindigd. Wereldwijd zijn 432 patiënten

Als gevolg van een interim-analyse is door de IDMC gecon-

gerandomiseerd, van wie 22 in Nederland. Elf centra hebben
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deelgenomen in Nederland. Het primaire eindpunt voor deze
studie is behaald. Gezien het bijwerkingenprofiel (overall

BOOG 2015-02 MONALEESA-3

benefit risk) heeft Novartis echter per december 2016
besloten om niet verder te gaan met de ontwikkeling van
buparlisib bij borstkanker. Het laatste bezoek van de laatste
patiënt wereldwijd heeft op 27 juni 2017 plaatsgevonden.
De final database lock was in oktober 2017.
Het primary manuscript is onlangs geaccepteerd voor publicatie in The Lancet Oncology.

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

A randomized double-blind, placebocontrolled 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
Opzet
In de MONALEESA-3-studie wordt behandeling met ribociclib
in combinatie met fulvestrant vergeleken met placebo met
fulvestrant bij patiënten met vergevorderde hormoongevoelige borstkanker. Bij borstkanker treden genetische ver-

BOOG 2015-01 MONARCH 3

anderingen op met hoge frequentie. Ze zijn nauw gerelateerd
aan een slechte prognose. Een dergelijke amplificatie kan
ontstaan door Cyclin D1, dat een cruciale rol speelt bij de

A randomized, double-blind, placebo
controlled, 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

regeling van de celcyclus. Het bevordert de voortgang van
de G1-S-fase na de complexvorming met CDK4/6 en fosforylering van het retinoblastoomeiwit. Ribociclib is een zeer
goed oplosbare, potente en selectieve remmer van CDK4/6kinase. Ribociclib remt de CDK4/6-specifieke fosforylering
van het retinoblastoomeiwit en stopt aldus de voortgang
van de celcyclus in de G1-fase.

Status
MONALEESA-3 is een wereldwijde studie waarbij de inclusie
in 2016 is beëindigd. Wereldwijd zijn 727 patiënten geran-

Opzet

domiseerd, van wie 56 patiënten in Nederland. Er hebben

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

ongeveer 190 centra wereldwijd aan de studie deelgenomen,

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

waarvan 18 centra in Nederland.

anastrozol ook verlenging van de progressievrije overleving

De IDMC heeft meerdere malen een advies uitgebracht,

oplevert.

waarbij is geadviseerd dat de studie kan doorgaan zonder
aanpassingen.

Status

Er is een database lock ten behoeve van het primaire eindpunt

De resultaten van de interim-analyse bij 18 maanden zijn

progressievrije overleving (PFS), bepaald volgens RECIST

gepresenteerd tijdens ESMO 2017. De resultaten laten zien

1.1-criteria op basis van lokale metingen.

dat de combinatie van abemaciclib en endocriene therapie
een significante toename van progressievrije overleving (PFS)
heeft laten zien met een hazard ratio (HR) van 0,543 (p=
0,000021). Bij patiënten met meetbare ziekte was de objective response rate 59% in de abemaciclib-groep en 44%
in de placebogroep (p=0,004). Diarree en neutropenie werden
frequent geobserveerd (81,3% en 41,3%) met abemaciclib,
en 29,8% en 1,9% in de placebogroep.
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Contact:
Michiel van de Wetering, Clinical Trial Manager,
Novartis Oncology:
michiel.wetering_van_de@novartis.com,
tel.: 026 378 25 01

Observationele studies
BOOG 2014-05 INFLAME
Towards optimal treatment of
inflammatory breast cancer patients

Tabel 2. Inclusie INFLAME-studie, peildatum
15 december 2017.
Amphia, Breda

0

ASZ, Dordrecht

0

Diakonessenhuis Utrecht

0

Isala, Meppel

0

Opzet

OLVG

0

De INFLAME-studie heeft betrekking op inflammatoir mam-

RdGG - HAGA Den Haag

0

macarcinoom (inflammatory breast cancer; IBC). Dit is een

RKZ, Beverwijk

0

zeldzame (< 1%) vorm van borstkanker, die zich met name

Slingeland ZH, Doetinchem

0

bij relatief jonge vrouwen voordoet. IBC lijkt op een infectie

Spaarne Gasthuis, Hoofddorp

0

en onbekendheid hiermee kan de diagnose vertragen. Dit

St Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein

0

draagt bij aan een ongunstiger beloop ten opzichte van andere

Tjongerschans, Heerenveen

0

vormen van borstkanker, zelfs bij vergelijkbare stadia. Er is

TSZ Elisabeth-TS, Tilburg

0

dan ook grote behoefte aan een behandeling die specifiek

VieCuri MC, Venlo

0

is gericht op IBC om de prognose te verbeteren. Hiervoor is

Nij Smellinghe, Drachten

1

bij een zeldzame ziekte zoals IBC een multicentrum-aanpak

ADR ZH, Vlissingen

1

noodzakelijk.

Amstelland ZH, Amstelveen

1

Hierbij is het doel om een Nederlandse prospectieve IBC-

Antonius Ziekenhuis, Sneek

1

registratie en biobank op te zetten als basis voor verbetering

Beatrix ZH (RIVAS), Gorinchem

1

van IBC-kennis en alertheid bij patiënten en professionals. Op

Esperanz, Hoorn, Purmerend, Zaandam

1

basis van de verkregen moleculaire kennis wordt vervolgens

Fransiscus Vlietland

1

een specifiek op IBC gerichte behandelstudie ontwikkeld.

Ikazia, Rotterdam

1

Op deze manier kan de INFLAME-studie mogelijk bijdragen

Maasstad

1

aan een verbeterde prognose bij IBC en kan het als voor-

MUMC

1

beeld dienen voor toekomstig kankeronderzoek bij toe-

NKI-AvL

1

nemend kleine subgroepen van borstkanker. Het project wordt

TerGooi Ziekenhuis, Hilversum

1

gefinancierd door Alpe d’HuZes en KWF Kankerbestrijding.

Treant Zorggroep

1

Het onderzoeksprotocol is beoordeeld door de centrale

VWB, Dirksland

1

Bernhoven ZH, Uden

2

Deventer ZH

2

MCL

2

UMCU

2

WZA, Assen

2

Erasmus MC

3

Flevo ZH

3

Isala, Zwolle

3

LUMC

3

Rijnstate ZH

3

St. Jansdal, Harderwijk

3

Zuyderland MC - Atrium Orbis

5

RdGG, Delft

5

ZorgSaam, Terneuzen

5

JBZ, Den Bosch

7

UMCG

7

Maxima MC, Eindhoven

10

Martini ZH

11

METC van het UMCG als niet-WMO-plichtig.

Status
De studie beoogt een inclusie van 200 patiënten in twee
jaar. Tot op heden zijn 92 patiënten geïncludeerd; 42 centra
zijn open voor inclusie en 6 centra zijn in opstart. Deelname
van zo veel mogelijk centra is essentieel, aangezien de inclusie langzamer gaat dan verwacht.

Awareness
We hopen dat u allen alert blijft op de symptomen van inflammatoire borstkanker. Ter ondersteuning is een handig
zakkaartje met de symptomen van inflammatoir mammacarcinoom ontwikkeld dat is te downloaden via www.boogstudycenter.nl/studie/279/inflame.html.
Om de awareness te verhogen wordt veel aandacht gegeven
aan de INFLAME-studie. Zo is er aandacht op de website
van de BOOG en van de BVN. Verder worden er ook presentaties gegeven op congressen, zoals op de IIBCC. Ook is er
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dit jaar een artikel verschenen in het blad Huisarts & Weten-

breder dan alleen borstkanker.

schap: Inflammatoir mammacarcinoom: belang voor de

Voor nieuwe patiënten die worden gediagnosticeerd met

huisartsenpraktijk (Schröder et al, juni 2017).

borstkanker tijdens de zwangerschap kan contact worden opgenomen met Christianne Lok, gynaecoloog bij het AvL via

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

c.lok@nki.nl, die de hierboven genoemde studie coördineert.
Follow-up van de reeds via BOOG geregistreerde patiënten
zal nog steeds via de BOOG blijven plaatsvinden. Hierover
is recentelijk weer een aantal dataverzoeken verstuurd. Alle
versies van het CRF zijn te vinden op de website van de
BOOG bij deze studie.

Contact:
BOOG Study Center:
info@boogstudycenter.nl, tel.: 088 234 67 30

Observationele studies
in follow-up
BOOG 2003-04 GBG 29/Pregnancy
Prospective and retrospective register
study of the German Breast Group (GBG)
for diagnosis and treatment of breast
cancer in pregnancy

BOOG 2009-04 en 2013-02 Male
Breast Cancer (retro- en prospectief )
Retrospective and prospective register
study for Male Breast Cancer
Status
De prospectieve, observationele studie bij mannen met borst-

Opzet

kanker is op 7 december 2017 gesloten voor registratie van

De Pregnancy-studie is een observationele registratiestudie

nieuwe patiënten na het bereiken van de inclusie van 270

voor vrouwen bij wie tijdens de zwangerschap de diagnose

patiënten.

borstkanker is gesteld. Deze studie is geïnitieerd door de

Gegevensverzameling van de prospectieve studie loopt

German Breast Group (GBG). In de studie zijn gegevens ver-

door volgens het schema in het protocol.

zameld met betrekking tot de diagnostiek en behandeling

Klinische gegevens betreffende tumorkarakteristieken, behan-

van borstkanker tijdens de zwangerschap en de uitkomst

deling en uitkomst worden verzameld. Daarnaast worden in

van moeder en kind.

deze prospectieve studie kwaliteit-van-leven (QoL)-vragen-

Status

bedraagt vijf jaar.

Sinds medio augustus 2017 is registratie van nieuwe patiën-

Deze studie is een samenwerking met de EORTC die in

ten in deze studie gesloten. Op dat moment waren er in

2014 is gestart met prospectieve registratie. De studies zijn

Nederland 121 patiënten geïncludeerd, en internationaal

zodanig op elkaar afgestemd dat data sharing met de EORTC

1452 (zwangeren inclusief controlegroep: 692), deze regis-

mogelijk is en inmiddels heeft plaatsgevonden betreffende

lijsten afgenomen. De totale follow-up-periode van de studie

tratie loopt internationaal nog door.

de eerste gegevens ter voorbereiding op de eerste analyses

Tot het sluiten van de registratie via de BOOG is besloten,

van de prospectieve studie en translationeel onderzoek

omdat slechts een enkele patiënt per jaar werd aangemeld

vanuit de retrospectieve studie.

en er overlap is met de zogenoemde CIP (Cancer in
Pregnancy)-studie, die vanuit Leuven in samenwerking met

Resultaten

het NKI-AvL is opgestart. Deze studie is uitgebreider en

Tijdens het SABCS-congres in december 2017 zijn drie pos-
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ters met gegevens vanuit deze registraties gepresenteerd:
- Molecular subtyping of male breast cancer by the International male breast cancer program (IMBC): EORTC 10085/
TBCRC 0-29/BIG 2-07/NABCG/BOOG 2009-04.
-

Clinical and biological characterization of male breast
cancer (BC) EORTC 10085/TBCRC 029/BOOG 2013-02/
BIG 2-07: Baseline results from the prospective registry.

-

Quality of life (QoL) in male breast cancer (BC): Prospective study of the EORTC10085/TBCRC029/BIG2-07/NABCG

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:
maleBC@boogstudycenter.nl, tel.: 088 234 67 30

International male BC program.

Verpleegkundig adviesgroep
(VAG)
Leden

Taken

Manon Komen (vz), researchcoördinator oncologie,

Researchverpleegkundigen zijn de spin in het web bij de

Noordwest Ziekenhuisgroep en promovendus LUMC

gehele logistieke organisatie van een studie. Acht ervaren

Edith van Druten, researchverpleegkundige,

researchverpleegkundigen hebben zitting in de Verpleegkundig

Reinier de Graaf Gasthuis

adviesgroep. Deze adviesgroep adviseert over de uitvoerbaar-

Erika ten Berge, researchcoördinator, Deventer Ziekenhuis

heid en logistieke aspecten van onderzoeksvoorstellen op

Cora Braat, verpleegkundig specialist, Erasmus MC

verpleegkundig vlak. De adviesgroep is in een vroeg stadium

Saskia Brouwer, researchverpleegkundige, Rijnstate

van protocolontwikkeling betrokken voor een efficiënte indie-

Monique Kuipers, researchverpleegkundige,

ning en om de praktische uitvoerbaarheid van de studies te

Ziekenhuisgroep Twente

vergroten. Daarnaast biedt de groep ondersteuning bij het

Patricia Sierink, trialcoördinator, Esperanz

ontwikkelen en uniformeren van studie-ondersteunende

Victoria Skinner, verpleegkundig specialist, NKI-AvL

documenten zoals patiënteninformatie, verpleegkundige
protocollen, infusieschema’s en documenten met betrek-

Contactpersoon BOOG SC:

king tot de logistiek van een studie.

Tijs Volker, projectmedewerker

Activiteiten
Samenstelling

De Verpleegkundig adviesgroep (VAG) levert input met be-

We hebben dit jaar afscheid genomen van Roel Blanken,

trekking tot ondersteunende documenten voor studies. Ver-

researchverpleegkundige bij het Onze Lieve Vrouwe Gast-

der is er bij de VAG-leden een enquête uitgegaan hoe er

huis en Ellen Doeleman, researchverpleegkundige bij het

binnen hun eigen ziekenhuis wordt omgegaan met de archi-

VU medisch centrum.

vering van patiëntgegevens na het sluiten van een studie.
Er is overleg geweest met experts om te komen tot een
praktisch document dat als leidraad kan dienen voor alle aan
BOOG-studies deelnemende ziekenhuizen.
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Patiëntenadviesgroep
(PAG)
Coördinatoren

minimale periode van vier weken te hanteren. Dit omdat het

Karen van der Weiden en Jennifer de Haas,

aantal indieningsrondes voor wetenschappelijk onderzoek

projectmedewerkers, BOOG SC

beperkt is, wat leidt tot een hoge piekbelasting voor patient

Elise van Leeuwen, clinical study-manager, BOOG SC

advocates en onderzoekers. Er worden gestandaardiseerde

Contact via info@borstkankerpanel.nl

feedbackformulieren gebruikt door de PAG-leden, waarin
ook ruimte is voor de onderzoeker om te reageren op deze

Opzet

adviezen. Het is mogelijk patient advocates ook gedurende

Als gezamenlijk initiatief van de BOOG en Borstkankervereni-

een langere periode in te zetten als patiëntpartners, verbonden

ging Nederland (BVN) is een unieke Patiëntenadviesgroep

aan een bepaalde studie.

(PAG) opgericht. De opstart en implementatie van de PAG
tussen 2014 en 2017 heeft geresulteerd in het opstellen van

Ervaringen

bruikbare randvoorwaarden en instrumenten voor betekenis-

Onderzoekers weten de weg naar de PAG steeds beter te

volle participatie ten behoeve van de beoordeling van weten-

vinden en geven positieve feedback over het contact en advies

schappelijk borstkankeronderzoek. Het doel van de PAG is

dat wordt verkregen. Recentelijk heeft dit er zelfs toe geleid

om continuïteit te geven aan patiëntenparticipatie bij de

dat er een ‘interactieve sessie’ heeft plaatsgevonden tussen

ontwikkeling van klinisch en niet-klinisch wetenschappelijk

de PAG en onderzoekers verbonden aan het Erasmus MC in

borstkankeronderzoek.

Rotterdam. Na uitleg over de algemene PAG-werkwijze,

In november 2017 bestaat de PAG uit 15 enthousiaste leden.

werden praktijkvoorbeelden van onderzoeken uit de onder-

Alle leden hebben een op maat gemaakte training gevolgd

zoeksgroep besproken en was er een kijkje op het gebied

op het gebied van borstkankerterminologie, begrippen uit

van de nieuwste technieken op het laboratorium binnen

onderzoeksprotocollen en overstijgend meedenken vanuit

het borstkankeronderzoek. Hieruit ontstonden interessante

patiëntperspectief in wetenschappelijk onderzoek.

vragen en opmerkingen hoe vanuit patiëntperspecief naar
dergelijk onderzoek wordt gekeken en wat voor vragen en

Werkwijze

gedachten het oproept. Deze sessie was erg leerzaam voor

De PAG voorziet in het faciliteren en stroomlijnen van contact

zowel de onderzoekers als de PAG zelf.

tussen onderzoekers en de patient advocates. Patient advo-

Bovendien wordt de PAG-werkwijze gedeeld met onder

cates worden ingezet in diverse fases van onderzoeksont-

meer andere oncologische groepen en patiëntenverenigingen.

wikkeling. De PAG wordt bij voorkeur in een zo vroeg mogelijk

Dit zou als basis kunnen gaan dienen voor de implementatie

stadium geraadpleegd. Het aantal onderzoeksvragen en pro-

van patiëntparticipatie binnen andere organisaties en samen-

jecten waarvoor de PAG wordt benaderd stijgt substantieel.

werkingsverbanden.

Indien u voornemens bent om een borstkankeronderzoek

Heeft u ook interesse in een interactieve kennismaking

te starten, wordt u daarom verzocht om zo spoedig mogelijk

met de PAG of andere ideeën op het gebied van borstkanker-

het aanvraagformulier naar ons toe te sturen. Ook rondom

onderzoek die u graag zou willen delen met de PAG? Neem

deadlines van subsidieverstrekkers raden wij u aan om een

dan contact op via info@borstkankerpanel.nl.

Recente publicaties
Een aantal nieuwe publicaties of abstracts zijn gemeld bij de betreffende studie.
Op onze website is de volledige publicatielijst van alle BOOG-studies te vinden:
www.boogstudycenter.nl/studies/publicaties-114.html.
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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.

Bestuur Stichting BOOG
Dr. A. Jager, medisch oncoloog, voorzitter
Dr. J.H. Maduro, radiotherapeut-oncoloog, penningmeester,
lid vanuit NABON-bestuur
Prof. dr. R.M. Pijnappel, radioloog, secretaris, vice-voorzitter
Dr. M.J.C. van der Sangen, radiotherapeut-oncoloog
Dr. E.M. Noorda, oncologisch chirurg
Mr. drs. P.J. Baars, fiscaal jurist, financieel adviseur

Sponsoren
De BOOG is de sponsoren Novartis en Roche, en
medesponsoren Agendia, Amgen, AstraZeneca,
Celgene, Eisai, Genomic Health, Pfizer, Pierre Fabre en
Teva zeer erkentelijk voor hun bijdragen ten behoeve van
het NABON-BOOG-symposium en de SABCS-avond.
De BOOG werkt ook met verschillende van deze
farmaceutische bedrijven samen bij de uitvoering
van een aantal studies.

KWF

BOOG Study Center
Dr. A.E. van Leeuwen-Stok, directeur
Dr. J.M. Rademaker-Lakhai, clinical study manager
J. de Haas, MSc, projectmedewerker
T. Volker, MSc, projectmedewerker
K. van der Weiden, BSc, projectmedewerker
M.L. Broekmans, MSc, secretaresse
K.Y. Witte, secretaresse
S.K. Griek, stafmedewerker P&O en financiën
G. van der Schoor, data-invoer
Voor meer informatie, aanmelding als lid of
aanvraag van deze nieuwsbrief:
Borstkanker Onderzoek Groep (BOOG)
Postbus 9236
1006 AE Amsterdam
Tel.: 088 234 67 30
Fax: 088 234 67 39
E-mail: info@boogstudycenter.nl
Website: www.boogstudycenter.nl
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Vormgeving
Artee Grafische Vormgeving
Fotografie
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De BOOG is KWF kankerbestrijding
zeer erkentelijk voor de financiële
ondersteuning van diverse
studies en projecten.

Disclaimer
BOOG in Beeld is met grote zorg voor u samengesteld.
Het is echter niet uitgesloten dat er type- of andere fouten
over het hoofd zijn gezien.
De richtlijnen, criteria en doseringen zoals geformuleerd in
de oorspronkelijke protocollen en in de Behandelingsrichtlijnmammacarcinoom (www.oncoline.nl) zijn bindend.
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10 april 2018
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