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Stichting Pink Ribbon vraagt aandacht voor borstkanker. 

Stichting Pink Ribbon financiert wetenschappelijk 

onderzoek en projecten op het gebied van behandeling, 

nazorg en langetermijneffecten van borstkanker met als 

doel de juiste behandeling en optimale begeleiding én 

een beter en langer leven voor iedere borstkankerpatiënt. 

De Borstkanker Onderzoek Groep heeft gedurende 

2012-2018 financiële ondersteuning ontvangen voor het 

coördineren, initiëren en faciliteren van wetenschappelijk 

onderzoek. Daarnaast heeft Pink Ribbon financiële 

ondersteuning aan diverse projecten gegeven, zoals 

onder andere onderzoek naar borstkanker bij mannen 

en onderzoek naar vasten tijdens chemotherapie.

InhoudsopgavePink Ribbon
partner van de BOOG
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Geachte lezer,

Hierbij ontvangt u weer een BOOG in Beeld, klaar om u te informeren over de actuele ontwikkelingen binnen de BOOG 
en het oncologisch borstkankeronderzoek.
Het onderzoek van vandaag is de behandeling van morgen. Het Breast Cancer Symposium in San Antonio geeft altijd een 
mooi moment voor reflectie; up-to-date informatie over alle borstkankerontwikkelingen komt langs. Vanuit de BOOG wer-
den onder andere de resultaten van de DIRECT-studie reeds negen maanden na inclusie van de laatste patiënt gepresen-
teerd, als ook de langetermijn-follow-up (10 jaar) van de AMAROS-studie en resultaten van translationeel onderzoek bij de 
DATA- en MATADOR-studies. Nieuwe inzichten betreffende T-DM1 kunnen direct toepasbaar worden gemaakt in de op-
startende TRAIN-3-studie. Ook de zeer voortvarend verlopende SONIA-studie wordt vaak als voorbeeld genoemd op deze 
(internationale) congressen. Gepaste trots en een groot compliment voor alle onderzoekers en hun teams die hier met 
grote inzet aan werken is op zijn plaats! 
We blijven werken aan verbetering. De BOOG is aan het onderzoeken of het onderling verwijzen tussen de ziekenhuizen 
voor inclusie van patiënten in relevante studies kan worden verbeterd. Hiervoor is een separate commissie opgericht on-
der leiding van Monique Bos (medisch oncoloog, Erasmus MC). Naast de medisch oncologen Jolien Tol (JBZ), Aafke Hon-
koop (Isala en voorzitter NABON), Vincent Dezentjé (NKI/AvL en bestuurslid BOOG), nemen Edith van Druten, researchver-
pleegkundige uit het RdGG en Ward Posthuma, medisch adviseur IKNL, deel aan deze commissie. De commissie verwacht 
medio 2019 een eerste rapportage gereed te hebben. 
Eén van de aspecten die hierbij een rol speelt is de privacy. Sinds 25 mei 2018 is in het kader van algemene Europese 
regelgeving de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Hoewel de mogelijkheden tot het verrich-
ten van onderzoek in essentie niet zijn veranderd, worden er wel meer voorwaarden gesteld. In het biomedisch onderzoek 
is het gebruik van persoonsgegevens nog steeds goed mogelijk. Wel is van belang dat men specifieke toestemming heeft 
verkregen en uitgebreide informatie heeft verstrekt. Bij een verzoek tot verwijdering of intrekking van toestemming is het 
belangrijk om te informeren naar de reden van het verzoek en om welke gegevens het gaat. Vervolgens is het van belang 
om na te gaan of het verzoek kan worden uitgevoerd en niet in tegenspraak is met andere wetgeving. Voor patiënten is de 
eigen regie belangrijk. Zo kunnen ze er zelf grip op houden door wie en wanneer hun gegevens worden gebruikt. Voor 
biobanken is het belangrijk om een goede infrastructuur met versleuteling op te zetten, zodat gegevens kunnen worden 
uitgewisseld.1 Aandachtspunten die binnen de BOOG worden opgepakt en onder andere met de Verpleegkundig advies-
groep wordt bekeken hoe hier praktisch handvatten aan te geven.
Een ander aspect is een plaats waar alle studies gemakkelijk te vinden zijn. Naast het ontwikkelen van investigator-initiated 
studies proberen we binnen de BOOG het gehele studielandschap nauwlettend te volgen en onderbouwde afwegingen te 
maken welke studies vanuit de BOOG kunnen worden ondersteund. Hierbij zijn de werkgroepen gebaat bij het melden van 
studie-initiatieven waarvoor de ziekenhuizen individueel worden benaderd. Aan het realiseren van een trial-app waar alle 
borstkankerstudies te vinden zijn, wordt vanuit de BOOG dit jaar hard gewerkt.
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 2 april 2019 plaatsvinden in het Beatrixgebouw te Utrecht. 
Uitgebreide informatie per studie treft u ook aan op onze website: 
www.boogstudycenter.nl onder het Studieoverzicht. Bij de diverse studies 
en onderwerpen in de digitale versie van deze BOOG in Beeld treft u shortlinks 
aan naar de specifieke websitepagina’s.

Veel leesplezier.

Met vriendelijke groet,
namens het voltallige BOOG-bestuur en BOOG Study Center, 
dr. A.E. van Leeuwen-Stok, directeur

1www.forumbg.nl/publiekssamenvattingen/detail/dataverkeer-in-het-biomedisch-onderzoek-

onder-de-avg-belemmering-of-kans. Veelgestelde vragen en andere informatie: www.elsi.health-ri.nl

Voorwoord

http://www.boogstudycenter.nl
https://www.forumbg.nl/publiekssamenvattingen/detail/dataverkeer-in-het-biomedisch-onderzoek-onder-de-avg-belemmering-of-kans/
https://www.forumbg.nl/publiekssamenvattingen/detail/dataverkeer-in-het-biomedisch-onderzoek-onder-de-avg-belemmering-of-kans/
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Bestuurswisseling
In 2018 zijn twee vacatures in het bestuur ingevuld door dr. 

Vincent Dezentjé, medisch oncoloog bij het NKI-AvL (per 1 

februari 2018) en ir. Joan Heijns, medisch oncoloog bij het 

Amphia Ziekenhuis (per 1 oktober 2018). In interviews (zie 

pagina 22 en 23) kunt u hen beiden beter leren kennen en hun 

motivatie vernemen om tot het BOOG-bestuur toe te treden.

BOOG Young Investigator Award
In navolging van de Nortier lecture die vijf jaar heeft plaats-

gevonden (van 2013 t/m 2017) is in 2018 de Young Investiga-

tor Award ingesteld. Jonge, getalenteerde onderzoekers 

krijgen de kans om tijdens het NABON-BOOG-symposium 

een lecture te houden voor een groot publiek met weten-

schappelijke interesse in borstkanker en de behandeling 

daarvan. Kandidaten worden door hun supervisor voorge-

dragen en de winnaar wordt door een driekoppige jury on-

der leiding van prof. dr. Elsken van der Wall geselecteerd op 

basis van excellent werk, blijkend uit zijn of haar proefschrift 

of publicaties in het voorgaande jaar. De kandidaten zijn niet 

ouder dan 35 jaar, kunnen een (pre)clinicus of epidemioloog 

zijn en houden zich bezig met wetenschappelijk onderzoek 

op het gebied van borstkanker. 

De eerste editie van de Young Investigator Award is gewonnen 

door dr. Nienke de Glas. Zij heeft op 10 april 2018 een excel-

lente lezing gehouden, getiteld ‘Geïndividualiseerde borst-

kankerbehandeling bij ouderen.’ Nienke de Glas is in 2015 

gepromoveerd op de behandeling van borstkanker bij oudere 

patiënten. Tijdens haar promotieonderzoek heeft zij binnen 

de drie jaar van haar promotieonderzoek een indrukwekkend 

aantal publicaties met hoge klinische impact geschreven, 

waardoor ze uiteindelijk cum laude is gepromoveerd. Zij 

heeft gedurende deze drie jaar tevens een grote prospec-

tieve multicenterstudie opgezet, de opleiding tot klinisch 

epidemioloog voltooid en haar werk op diverse internatio-

nale congressen mogen presenteren.

Sinds 2017 combineert Nienke de Glas haar opleiding tot 

internist-oncoloog met een post-doc bij de onderzoeksgroep 

Geriatrische Oncologie in het LUMC, waar zij als project-

leider van een studie haar onderzoek naar de behandeling 

van borstkanker bij ouderen voortzet. Het betreft een onder-

zoek met een nieuw predictiemodel voor adjuvante therapie 

bij de behandeling van oudere patiënten met borstkanker. 

Hiervoor kreeg zij in januari 2018 een grote subsidie van het 

KWF. Daarnaast werkt zij internationaal samen met vooraan-

staande onderzoekers in haar onderzoeksveld en is zij op-

richter en voorzitter van de ‘ Young SIOG’ (International So-

ciety for Geriatric Oncology). Naast de eer van het geven 

van deze lezing ontving zij een certificaat en het bijbeho-

rende beeldje met inscriptie.

Tijdens het NABON-BOOG-symposium op 17 april 2019 

wordt de volgende Young Investigator Award uitgereikt. De 

jury houdt zich momenteel bezig met de beoordeling van 

de kandidaten die daarvoor zijn voorgedragen. 

Dutch Oncology Research Platform (DORP) 
DORP is een initiatief van de onderzoeksgroepen Dutch  

Colorectal Cancer Group (DCCG), Borstkanker Onderzoek 

Groep (BOOG), Hemato-Oncologie voor Volwassenen Neder-

land (HOVON), het datacentrum van het Antoni van Leeuwen-

hoek en IKNL. DORP is gestoeld op vier pijlers: monitoring, 

projectmanagement, statistiek en patiëntbetrokkenheid. 

De kracht van DORP zit vooral in de combinatie van de vier 

pijlers. Andere onderzoeksgroepen, datacentra, patiëntenver-

enigingen en koepelorganisaties in Nederland op het gebied 

Nieuws
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van oncologie worden betrokken bij de nadere invullingen 

van deze pijlers. Waar mogelijk zoekt DORP de samenwerking 

met andere initiatieven die - vanuit een andere insteek - ook 

bezig zijn om (kanker)onderzoek te stimuleren, verbeteren 

en/of versnellen. Een voorbeeld daarvan is de samenwer-

king met de Dutch Clinical Research Foundation (DCRF) die 

klinisch onderzoek in brede zin faciliteert. DORP heeft af-

gevaardigden in de diverse DCRF-werkgroepen om de er- 

varingen vanuit onderzoekers geïnitieerde oncologische 

studies in te brengen bij het ontwikkelen van bijvoorbeeld 

de nieuwe richtlijn voor Lokale Haalbaarheid, contract-tem-

plates en dergelijke.

DORP is goed op weg met het maken van een blauwdruk 

voor effectievere, efficiëntere en goedkopere monitoring 

van oncologische klinische onderzoeken. Vanwege hoge 

kosten is goede monitoring van onderzoeken een van de 

grote knelpunten bij oncologisch onderzoek. En dat terwijl 

het waarborgen van kwaliteit en betrouwbaarheid cruciaal 

is. De uitkomsten van het onderzoek bepalen immers de 

behandeling van toekomstige patiënten. Het uitgangspunt 

is dat monitoring gaat plaatsvinden per centrum en dat per 

studie een risico-inschatting wordt gemaakt. Zo wordt mo-

nitoring minder kostbaar dan ‘traditionele’ monitoring voor 

elke studie apart. 

Specifieke statistische expertise op het gebied van onco-

logie is schaars in Nederland. Momenteel richt de onder-

steuning zich meestal op het ontwerp van de studie en op 

de analyse van de resultaten. Er is meer en beter onder-

zoek mogelijk met meer statistische ondersteuning in een 

eerdere fase van de studie als ook het gebruik van de be-

schikbare data voor andere doeleinden na afronding van 

een studie. Verschillende ontwikkelingen binnen de onco-

logie vragen bovendien om een innovatieve aanpak in het 

ontwerp van studies. DORP werft en traint daarom statistici 

om eerder en uitgebreidere statistische ondersteuning  

mogelijk te maken bij klinisch oncologisch onderzoek.

Het organiseren van klinisch oncologisch multicenteronder-

zoek vraagt om kennis op heel veel terreinen. Naast medisch- 

inhoudelijke kennis is ook veel logistieke, juridische en fi-

nanciële expertise nodig. Uiteraard is het niet de bedoeling 

dat artsen/onderzoekers zelf het projectmanagement op 

zich nemen. Als zij zich te veel bezig moeten houden met 

‘randzaken’, zet dat de kwaliteit en kwantiteit van klinisch 

oncologisch onderzoek onder druk. Om te voorkomen dat 

iedere onderzoeksgroep dezelfde problemen moet op- 

lossen, helpt DORP met de inzet van projectmanagers om 

multicenteronderzoek te vereenvoudigen en de processen 

op elkaar af te stemmen, bijvoorbeeld door het ontwikkelen 

van een roadmap die als stappenplan bruikbaar is bij alle 

klinische studies en door het ontwikkelen van formats en 

checklists voor verschillende onderdelen van het klinisch 

onderzoek.

De betrokkenheid van patiënten kan enorm helpen om de 

opzet en het ontwerp van klinisch onderzoek te verbeteren 

en het gemakkelijker te maken om voldoende deelname 

van patiënten aan de studie te realiseren. Een van de pijlers  

van DORP is om patiënten meer, vroeger en actiever te be-

trekken bij klinisch oncologisch onderzoek. In nauw contact 

met de patiëntenverenigingen en koepelorganisatie NFK 

wordt momenteel een inventarisatie gemaakt van de diverse  

initiatieven en knelpunten die de afzonderlijke patiëntenver-

enigingen reeds hebben ontplooid en ervaren. Bij de onder-

zoeksgroepen zal eenzelfde inventarisatie plaatsvinden met 

als doel matching van onderzoeksgroepen met patiënten- 

verenigingen in kaart te brengen en te stimuleren. Een invi-

tational conference waar de reeds opgedane ervaringen en 

ontwikkelde tools op het DORP-platform worden uitgewis-

seld zal worden georganiseerd en documentatie hierover 

wordt op het DORP-platform gedeeld.

In gezamenlijkheid met de pijler Projectmanagement zal 

aan implementatie van ontwikkelde processen en tools 

worden gewerkt.

De mensen die DORP inzet, komen niet in dienst, maar wer-

ken bij de deelnemende organisaties. Ze werken namens 

DORP en de financiering die hun vrijstelling hiervoor mogelijk 

maakt, is gerealiseerd door het door KWF gesubsidieerde 

DORP-infrastructuurproject. Op de website van DORP (www. 

researchplatform-dorp.nl) is meer informatie te vinden over 

de vier pijlers en de doelstellingen.

http://www.researchplatform-dorp.nl
http://www.researchplatform-dorp.nl
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De BOOG staat ten dienste van alle borstkankeronderzoekers 

en hun studieteams. De BOOG heeft als stichting geen leden 

die een jaarlijkse contributie betalen. BOOG-bestuursleden en 

werkgroepleden verrichten nagenoeg alle werkzaamheden op 

basis van vrijwilligheid. De nieuwsbrief van de BOOG wordt 

verstuurd naar aangesloten onderzoekers en mensen die 

meedoen aan de studies. Bij fondsenwerving is de eerste 

stap om te beginnen in het eigen netwerk, zodat de con-

necties en de naamsbekendheid van de BOOG zich vervol-

gens als een olievlek kunnen uitbreiden. 

Lijfrentecontract
“Het zou goed zijn als we onderzoekers en andere belang-

stellenden kunnen enthousiasmeren om jaarlijks 100 euro 

te doneren”, zegt Baars. Dit kan bijvoorbeeld via een vijfjarig 

fiscaal lijfrentecontract, waarbij je de gift zonder drempel kunt 

aftrekken van de aangifte inkomstenbelasting. “Wanneer je 

in het hoogste belastingtarief valt, krijg je 52% terug van de 

fiscus, zodat je slechts 48 euro zelf betaalt”, aldus Baars. Een 

lijfrentecontract kan heel eenvoudig zonder notaris worden 

afgesloten via het formulier op de website van de BOOG.

Rademaker vult aan dat het de bedoeling 

is om de fondsenwerving zo breed 

mogelijk uit te zetten en dat iedere 

vorm van hulp welkom is: eigen 

donaties, maar ook suggesties 

welke bedrijven de BOOG kun-

nen sponsoren of ideeën om 

het netwerk uit te breiden. 

“Mensen kunnen via de website 

onder het kopje ‘Andere manieren 

van helpen’ aangeven hoe zij de 

BOOG kunnen ondersteunen.”

Biobank
Een volgende stap is het zoe-

ken van sponsoren voor de 

biobank van tumormateriaal van 

mannen met borstkanker. Baars: 

“In Nederland hebben we veel ge- 

gevens en samples verzameld van mannen

met borstkanker. De eerste onderzoeksvragen zijn hiermee 

beantwoord. Op basis van nieuwe geneesmiddelen en in-

zichten zouden we hier veel meer onderzoeken mee kunnen 

doen. Het vraagt echter extra financiële middelen om aan-

vullende follow-upgegevens te verzamelen en de sample-

verzameling en -uitgifte te coördineren.”

Vertaalslag
De stichting heeft inmiddels een ANBI-status verkregen, 

een fiscale status voor goede doelen. “We zijn nu bezig 

met het verkrijgen van een keurmerk van het Centraal  

Bureau Fondsenwerving. Met dit keurmerk weten dona-

teurs dat de gelden zijn bestemd voor de doelen waarvoor 

ze hebben gedoneerd”, zegt Baars. Op de website www.

borstkankeronderzoekgroep.nl komen de behaalde onder-

zoeksuccessen en nieuwe ontwikkelingen te staan. Deze 

resultaten moeten voor alle donateurs begrijpelijk zijn. 

Rademaker: “Het is onder andere mijn taak om deze ver-

taalslag te maken, zodat het belang van de BOOG bij het 

borstkankeronderzoek in Nederland helder voor het voet-

licht komt.”

De stichting BOOG is een niet-commerciële organisatie en sponsoren verlenen steeds 

vaker alleen projectsubsidies. Dat is niet voldoende om alle kosten te dekken en de 

organisatie rond het autonome Study Center draaiende te houden. Daarom hebben 

Peter Baars, juridisch financieel-adviseur, en dr. Jeany Rademaker-Lakhai, clinical study 

manager bij de BOOG, zich verdiept in een andere manier van fondsenwerving. 

Onlangs hebben ze, samen met een gedreven team, een nieuwe website ontwikkeld 

en gelanceerd: www.borstkankeronderzoekgroep.nl.

BOOG start met fondsenwerving 
en lanceert nieuwe website

http://www.borstkankeronderzoekgroep.nl
http://www.borstkankeronderzoekgroep.nl
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Leden
Gabe Sonke (vz), medisch oncoloog, NKI-AvL

Inge Baas, medisch oncoloog, UMCU

Paula Elkhuizen, radiotherapeut-oncoloog, NKI-AvL

Judith Kroep, medisch oncoloog, LUMC

Anne-Marie van Riel, internist-oncoloog, 

Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis

Caroline Schröder, medisch oncoloog, UMCG 

Wim van der Steeg, internist-oncoloog, Isala

Arjen Witkamp, oncologisch chirurg, UMCU

Portefeuillehouders BOOG-bestuur: 

Joan Heijns en Maurice van der Sangen

Contactpersoon BOOG Study Center: 

Elise van Leeuwen-Stok, study manager

Samenstelling
In 2018 zijn er geen leden af- of toegetreden tot deze werk-

groep. Joan Heijns heeft bij haar toetreding binnen het BOOG-

bestuur deze werkgroep in haar portefeuille gekregen, samen 

met Maurice van der Sangen.

Doelstelling
De werkgroep heeft de ambitie om een breed portfolio aan 

studies te bieden voor de verschillende subtypen mamma-

carcinoom in zowel adjuvante als neoadjuvante setting.  

Studies hebben bij voorkeur een sterk translationeel karak-

ter met de mogelijkheid tot het analyseren van weefsel- en 

bloedsamples voor identificatie van prognostische en pre-

dictieve factoren. Tevens wordt eraan gewerkt om tijdens 

neoadjuvante behandeling vroege maten voor respons- 

bepaling te ontwikkelen door middel van beeldvorming,  

biopten en waar mogelijk gebruik te maken van nieuwe 

technieken zoals liquid-biopsies. In adjuvante setting wordt 

de toegevoegde waarde van een nieuwe behandeling voor 

de in beginsel gecureerde patiënt zorgvuldig afgewogen. 

Hierbij is er een voorkeur voor middelen die in gemetasta-

seerde setting een duidelijk effect hebben laten zien, liefst 

op algehele overleving.

Dergelijke afwegingen hebben er in 2018 toe geleid om de 

PERIDENO-studie, een exploratieve studie om de impact 

van denosumab te bepalen op de systemische immuniteit 

en het lokale immunologische micromilieu bij postmeno-

pauzale patiënten met HER2-negatieve borstkanker, niet 

verder op te starten, ondanks de nog steeds zeer interes-

sante exploratieve vraagstelling. 

Reden hiervoor waren de tegenvallende D-Care-resultaten 

die in 2018 bekend werden en waar onvoldoende toege-

voegde klinische waarde voor het behandelen van patiënten 

met denosumab in deze setting werd gezien.

Studies
De neoadjuvante studie voor patiënten met luminale borst-

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

medio 2018 van start gegaan. Deze studie beoogt te onder-

zoeken bij wie chemotherapie kan worden vervangen door een 

minder toxische CDK4/6-remmer plus hormonale therapie. 

In de TRAIN-3-studie van G. Sonke (NKI-AvL) zullen patiën-

ten met een HER2-positieve tumor neoadjuvante chemo-

therapie met gelijktijdig dubbele HER2-blokkade met trastuzu-

mab en pertuzumab worden behandeld. Op basis van beeld- 

vorming wordt bekeken of het aantal kuren kan worden ge-

de-escaleerd. Het primaire eindpunt is drie jaar event-free 

survival (EFS). 

De tijdens SABCS 2018 gepresenteerde resultaten van de 

KATHERINE-studie met T-DM1 gaven direct aanleiding tot 

een discussie op de BOOG-avond met betrekking tot een 

mogelijk amendement voor de TRAIN-3-studie, waarbij be-

handeling met T-DM1 wordt geïncorporeerd. 

De lopende studies en studies in follow-up met resultaten 

worden afzonderlijk toegelicht in de navolgende sectie. 

Werkgroep
(Neo)adjuvante behandeling

Dr. Gabe Sonke, 

voorzitter Werkgroep 

(Neo)adjuvante 

behandeling
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Open studies

BOOG 2014-03 OLYMPIA

A randomised, double-blind, placebo-
controlled 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 

Opzet
De OLYMPIA-studie is een fase-III-studie voor patiënten met 

een primair hoogrisico-mammacarcinoom en een pathogene 

BRCA1/2-kiembaanmutatie die reeds zijn behandeld met 

(neo)adjuvante chemotherapie. Patiënten worden gerando-

miseerd 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 beoor-

deeld. Na dit jaar volgt jaarlijkse controle tot 10 jaar.

Status
Deze studie is een samenwerking tussen de Breast Inter-

national Group (BIG) en Astra-Zeneca met nationale onder-

steuning vanuit de BOOG. De studie is internationaal open 

sinds april 2014 (NL september 2014). Van de acht centra 

zijn zes centra actief met de inclusie; het streven is om in 

Nederland minimaal 40 patiënten te includeren. Momenteel 

zijn er 14.311 patiënten wereldwijd gescreend, van wie 54 

in Nederland. Het aantal gerandomiseerde patiënten we-

reldwijd is per 1 februari 2019 1.722 van de beoogde 1.800, 

van wie 29 (van de beoogde 40) patiënten in Nederland. 

Screening van nieuwe patiënten is per 31 december 2018 

gesloten, waarna de laatste patiënt naar verwachting op 30 

april 2019 wordt geregistreerd en een maand later de ran-

domisatie wordt gesloten (verwacht 31 mei 2019).

Interim-analyse
Omdat de interim-analyse en de uiteindelijke effectiviteit-

analyse zullen plaatsvinden nadat een van tevoren vastge-

steld aantal events zijn opgetreden, is het erg belangrijk dat 

recidieven en eventueel nieuwe kankers goed worden vast-

gelegd en zo spoedig mogelijk in het eCRF worden vermeld.
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Figuur 1. Inclusie OLYMPIA-studie, peildatum 1 februari 2019.

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

Contracten en monitoring: 
T. Pronk, AstraZeneca: 
tatjana.pronk@astrazeneca.com

Datamanagement gerelateerde vragen: 
olympia.dm@fstrf.org

www.boogstudycenter.nl/studie/277/olympia-.html
mailto:a.jager%40erasmusmc.nl?subject=
mailto:tatjana.pronk%40astrazeneca.com?subject=
mailto:olympia.dm%40fstrf.org?subject=
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BOOG 2015-03 POSITIVE

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

Achtergrond
De meerderheid van de vrouwen met borstkanker in een 

vroeg stadium lijdt aan de hormoongevoelige of oestrogeen-

receptorpositieve (ER+) variant van de ziekte, waarbij de 

kankercellen door hun eigen oestrogenen worden gevoed. 

Om te voorkomen dat de kanker terugkeert, moeten deze 

vrouwen vijf tot tien jaar lang een hormonale behandeling 

volgen. Tijdens deze hormonale behandeling, met impact op 

de eierstokken, kunnen ze niet zwanger worden. Ongeveer 

15% van de patiënten met borstkanker wordt gediagnosti-

ceerd tijdens de vruchtbare jaren.

Opzet
Met deze studie wordt bekeken of tijdelijke onderbreking van 

hormonale behandeling, met als doel een zwangerschap 

mogelijk te maken, het risico op terugkeer van borstkanker 

niet verhoogt. De studie onderzoekt ook verschillende para-

meters die te maken hebben met vruchtbaarheid, zwanger-

schap, borstkankerbiologie en gezondheid van de pasge-

borene, en zal de mogelijkheid tot borstvoeding evalueren. 

De belangrijkste criteria voor deelname zijn: zwangerschaps-

wens, behandeling met (neo)adjuvante hormoontherapie > 

18 maanden en < 30 maanden en leeftijd > 18 en < 42 jaar 

bij inclusie. Er zijn studie-assessmentplanners en patiënt-

dagboekjes beschikbaar om de patiënten te ondersteunen.

Status
De internationale inclusie is op 4 december 2014 gestart. 

Inmiddels zijn er wereldwijd 166 centra actief en 348 pa- 

tiënten geregistreerd. Er is wereldwijd al een aantal gezonde 

‘POSITIVE’-baby’s geboren! In Nederland is de inclusie in 

juli 2016 gestart en zijn 14 patiënten gestart. De geplande 

inclusietijd van 500 patiënten wereldwijd loopt tot en met 

2020. Patiënten kunnen worden doorverwezen.

BOOG 2016-03 PRECiSE

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

Opzet
De PRECiSE is een observationele, niet-WMO-plichtige studie. 

In deze studie worden naast de 70 genen die door middel van 

de MammaPrint® worden bepaald, ook de expressie van 

alle overige genen in de tumor (ruim 25.000) bepaald. Deze 

genexpressiedata worden gecombineerd met klinische,  

pathologische en behandeldata uit de Nederlandse Kanker-

registratie (NKR). Het beheer van de gekoppelde data ligt 

volledig onder verantwoordelijkheid van de BOOG en de 

hoofdonderzoekers. De studie beoogt een inclusie van 

1000 patiënten.

Patiëntengroep
Alle vrouwen en mannen bij wie recentelijk borstkanker is 

vastgesteld en waar in gezamenlijkheid is besloten tot het 

inzetten van de Mammaprint® kunnen deelnemen aan deze 

studie. Er hoeft geen hernieuwd tumormateriaal te worden 

afgenomen. Wel is schriftelijke toestemming (informed con-

sent) nodig voor de extra moleculaire analyses van tumor-

weefsel van de patiënt en de koppeling van deze data aan 

de gegevens afkomstig uit de NKR. Deelnemers kunnen 

optioneel toestemming geven voor toekomstig moleculair 

onderzoek en of de patiënt op de hoogte wil worden ge-

steld als er bij toeval afwijkingen worden vastgesteld (er 

worden alleen RNA-analyses verricht en geen DNA-analyses; 

dus er worden geen kiembaanmutaties vastgesteld) die 

voor de deelnemer of familieleden consequenties zouden 

kunnen hebben.

Coördinator Nederland: 
J.R. Kroep (LUMC)

Study manager: 
A.E. van Leeuwen-Stok (BOOG Study Center)

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

https://www.boogstudycenter.nl/studie/282/positive.html
https://www.boogstudycenter.nl/studie/285/precise.html
mailto:info%40boogstudycenter.nl?subject=
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Status
Sinds de start zijn 286 patiënten geregistreerd in de studie. 

Inmiddels zijn 22 centra geopend voor registratie van patiën-

ten. Alle Nederlandse centra kunnen deelnemen en patiënten 

aanmelden. Er is formeel geen onderzoeksverklaring en/of 

lokale haalbaarheidstoetsing noodzakelijk, omdat deze studie 

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

Erasmus MC. Wel is een getekende Observational Study 

Agreement met de BOOG nodig voor deelname kan starten.

Momenteel zit de MammaPrint-test niet in de basiszorgver-

zekering, maar wordt wel door een deel van de zorgverzeke-

raars vergoed via de aanvullende verzekering of uit coulance. 

De Borstkankervereniging Nederland (BVN) houdt op https:// 

borstkanker.nl/nl/vergoeding-mammaprint-2019 bij welke zorg- 

verzekeraars aan de BVN hebben laten weten of zij in 2019 

gaan vergoeden. Indien er vragen zijn over de vergoeding 

van de MammaPrint kan ook contact worden opgenomen 

met de klantenservice van Agendia, telefonisch te bereiken 

tijdens kantooruren op 020 462 15 10 of per e-mail naar 

customerservice@agendia.com.

BOOG 2017-01  NEOLBC

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

Opzet
Neoadjuvante studie voor HR-positieve, HER2-negatieve, 

luminale borstkanker bij postmenopauzale vrouwen. De stu-

die beoogt antwoord te geven op de vraag of chemotherapie 

Coördinatoren:

A. Jager (Erasmus MC) en G.S. Sonke (NKI-AvL)

Contact:

BOOG Study Center:

info@boogstudycenter.nl, tel.: 088 234 67 30
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Figuur 2. Inclusie PRECiSE-studie, peildatum 1 februari 2019.

https://borstkanker.nl/nl/vergoeding-mammaprint-2019
https://borstkanker.nl/nl/vergoeding-mammaprint-2019
mailto:customerservice%40agendia.com?subject=
https://www.boogstudycenter.nl/studie/286/neolbc.html
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in deze patiëntengroep kan worden vervangen door een 

combinatie van hormonale therapie en een CDK4/6-remmer. 

De verwachting is dat CDK4/6 + hormonale therapie (letrozol) 

een verbetering geeft van de complete cell cycle arrest (CCCA) 

ten tijde van de chirurgie ten opzichte van chemotherapie in 

deze groep. Na twee weken letrozol wordt een extra biopt 

genomen: als de Ki67-waarde < 1%, wordt de patiënt alleen 

geregistreerd, bij ≥ 1% vindt randomisatie plaats tussen 

chemotherapie versus hormonale therapie + CDK4/6-remmer 

ribociclib. Primair eindpunt is het verschil in CCCA (gedefini-

eerd als Ki67 IHC < 1%) tussen ribociclib plus letrozol en 

chemotherapie in het chirurgisch specimen. Qua chemothera-

pie wordt de keuze tussen paclitaxel of docetaxel vrijgelaten.

Status
Het eerste amendement is inhoudelijk goedgekeurd door de 

METC van het LUMC op 7 augustus 2018. Dit amendement 

betrof het veranderen van het reguliere AC-T-chemotherapie-

schema in een dose dense AC-T-chemotherapieschema in 

verband met voortschrijdend inzicht door nieuwe studiedata 

en toepassing in de kliniek. De eerste patiënt is op 15 juni 2018 

in het LUMC geïncludeerd en inmiddels zijn er 10 ziekenhuizen 

open (LUMC, Deventer Ziekenhuis, VieCuri, Groene Hart Zie-

kenhuis, St Jansdal, Antoni van Leeuwenhoek, Streekzieken-

huis Koningin Beatrix Winterswijk, Ziekenhuis Rivierenland 

Tiel, OLVG en ZGT Almelo/Hengelo, en nog 14 ziekenhuizen 

aan het opstarten. Er zijn 10 patiënten geregistreerd en in-

middels drie patiënten gerandomiseerd.

Nevenstudie
In samenwerking met het Nederlands Kanker Instituut (NKI) 

is een nevenstudie opgezet om veranderingen in Erα-DNA-

binding en gene expression profiling te onderzoeken. Deel-

nemers wordt gevraagd om voor de start van de behande-

ling en na twee weken behandeling een extra biopt af te 

staan. Dit kan vaak worden gecombineerd met de biopten 

die de patiënt al ondergaat in het kader van de studie. 

Studies in opstart

BOOG 2018-01 TRAIN-3

Image-guided de-escalation of neo-
adjuvant chemotherapy in HER2-positive 
breast cancer: the TRAIN-3 study

Achtergrond
Diverse recente publicaties hebben hoge pathologische com-

plete respons rates (pCR) getoond na de neoadjuvante be-
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Figuur 3. Inclusie NEOLBC-studie, peildatum 1 februari 2019.

Coördinatoren: 
J.R. Kroep en A.F. de Groot (LUMC)

Contact:
Studiecoördinator: A.F. de Groot: 
a.f.de_groot@lumc.nl, tel: 071 529 91 26
Datacenter Heelkunde LUMC: 
datacenter@lumc.nl, tel.: 071 526 35 00 
Contracten: BOOG Study Center: 
info@boogstudycenter.nl, tel.: 088 234 67 30

https://www.boogstudycenter.nl/studie/289/train-3.html
mailto:a.f.de_groot%40lumc.nl?subject=
mailto:datacenter%40lumc.nl?subject=
mailto:info%40boogstudycenter.nl?subject=
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handeling van HER2-positieve borstkanker met verschillen-

de chemotherapieschema’s gecombineerd met trastuzumab 

en pertuzumab. Hierbij is een langere behandelduur geas-

socieerd met hogere pCR’s, maar ook met meer toxiciteit. 

Dit terwijl bij een recente studie van Bundred et al. soms na 

10 tot 12 dagen behandeling al een pCR wordt gezien. De 

radiologische respons van borstkanker na neoadjuvante be-

handeling is een voorspeller voor de pathologische respons, 

maar de nauwkeurigheid hiervan verschilt per HR-subgroep. 

Daarnaast is een pCR geassocieerd met betere langetermijn-

uitkomsten. Mogelijk profiteren patiënten met een snelle pCR 

niet van aanvullende kuren chemotherapie: zij zouden ver-

wezen kunnen worden voor vroege chirurgie. Patiënten die 

na vroege chirurgie ondanks een radiologische complete 

remissie (rCR) geen pCR blijken te hebben, zijn kandidaten 

voor aanvullende adjuvante chemotherapie. Op deze manier 

blijft de effectiviteit van de behandeling gewaarborgd. 

Opzet
De TRAIN-3 is een multicenter, single arm, fase-II-onderzoek 

waarin de effectiviteit van het verminderen van het aantal 

kuren neoadjuvante chemotherapie op basis van de tumor-

respons op beeldvorming wordt geëvalueerd bij stadium II-III 

HER2-positieve borstkanker. Alle patiënten zullen worden be-

handeld met paclitaxel, trastuzumab, carboplatine en per-

tuzumab (PTC-Ptz). Na elke drie kuren volgt radiologische 

evaluatie. Bij een rCR zal de patiënt worden verwezen voor 

vroege chirurgie. Het primaire eindpunt van de studie is 

driejaars- event-free survival. 

Status
In september 2018 is het protocol ter beoordeling ingediend 

bij de METC van NKI-AvL en in december heeft herindiening 

plaatsgevonden, waarna ethische goedkeuring is verleend 

op 7 februari 2019. Bij deze indiening hebben reeds 40 centra 

een positief oordeel betreffende deelname gekregen en zijn 

nog van vijf centra Onderzoeksverklaringen ontvangen. Het 

Antoni van Leeuwenhoek is in februari geïnitieerd en de 

overige ziekenhuizen zijn na de kick-off-bijeenkomst van 31 

januari 2019 gestart met het verkrijgen van de lokale haalbaar-

heid. Hiertoe zijn alle benodigde documenten naar de zieken-

huizen gestuurd en te vinden op de BOOG-website onder 

‘TRAIN-3’ (www.boogstudycenter.nl/studie/289/train-3.html).

SABCS
Het studieontwerp is als een poster gepresenteerd tijdens 

het San Antonio Breast Cancer Symposium 2018. De tijdens 

SABCS 2018 gepresenteerde resultaten van de KATHERINE-

studie met T-DM1 gaven direct aanleiding tot een discussie 

op de BOOG-avond met betrekking tot een mogelijk amen-

dement voor de TRAIN-3-studie, waarbij behandeling met 

T-DM1 zal worden geïncorporeerd. Aan dit amendement 

wordt op dit moment gewerkt.

Hoofdonderzoeker:
G.S. Sonke (NKI-AvL)

Studiecoördinator: 
A. van der Voort (NKI-AvL): a.vd.voort@nki.nl, 
tel.: 020 512 61 69

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

PTC-Ptz = paclitaxel, trastuzumab, carboplatine, pertuzumab. Patiënten zonder pCR zullen adjuvant de PTC-Ptz-kuren hervatten tot een maximum van 9 cycli.
De behandeling met duale HER2-blokkade duurt 1 jaar en wordt niet onderbroken in afwachting van chirurgie. US = echogra�e bij N+-ziekte in combinatie met FNA of CB.
HR-positieve patiënten zullen volgens de richtlijnen met hormoontherapie worden behandeld. Optioneel worden extra biopten en extra bloed afgenomen voor 
translationeel onderzoek.
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Figuur 4. Opzet TRAIN-3 studie

http://www.boogstudycenter.nl/studie/289/train-3.html
mailto:a.vd.voort%40nki.nl?subject=
mailto:info%40boogstudycenter.nl?subject=
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Studies in follow-up 
en resultaten

BOOG 2005-02 MATADOR

Microarray Analysis in breast cancer to 
Tailor Adjuvant Drugs Or Regimens 

Opzet
Het doel van deze studie is te onderzoeken of het mogelijk 

is voorspellende genexpressieprofielen te ontwikkelen met 

gebruik van tumormateriaal van 660 patiënten die hebben 

geloot voor adjuvant 6 x dose dense AC of 6 x TAC, en de 

bijbehorende follow-upgegevens. 

Status
In november 2012 werd de inclusie afgerond. Dank aan alle 

studieteams voor hun niet-aflatende inzet. De toxiciteits- 

data en SNP-analyses zijn gepubliceerd in Oncotarget. Deze 

analyses lieten zien dat polymorfismen in TECTA en GSTP1 

waren geassocieerd met recurrence-free survival. Daarnaast 

zijn de vijfjaarsoverlevingsdata gepubliceerd in het European 

Journal of Cancer. Er werd geen verschil gevonden in recur-

rence-free survival en overall survival tussen de twee chemo-

therapieschema’s ddAC en TAC. 

Het doel is om een genexpressieprofiel te genereren dat voor-

deel in recurrence-free survival van ddAC of TAC kan voorspel-

len. Analyses omtrent het primaire eindpunt zijn uitgevoerd. 

Tumor-infiltrating lymphocytes lieten een voorspellende waar-

de voor het TAC-regime zien, maar niet voor ddAC bij triple-

negatieve borstkanker. De TIL-score liet een significante inter-

actie zien met behandeling; deze bevindingen moeten nog 

worden gevalideerd in een onafhankelijk cohort. Deze resul-

taten zijn gepresenteerd op ESMO 2018 en een manuscript 

is submitted. 

Op een later tijdstip zal de expressie van immuunhistoche-

mische markers voor taxaanresistentie worden gekoppeld 

aan overlevingsdata. 

Klinische gegevens
De follow-up loopt door tot 10 jaar na behandeling in de 

MATADOR-studie. Wij roepen alle centra op om openstaande 

query’s te beantwoorden en de follow-up zo goed mogelijk 

bij te werken, waarna de analyses zo snel mogelijk kunnen 

plaatsvinden. Alvast heel hartelijk dank voor uw medewerking! 

BOOG 2005-03 MINDACT

Microarray in Node negative Disease 
may Avoid ChemoTherapy

Resultaten
Tijdens de 11e European Breast Cancer Conference (EBCC-11) 

presenteerde Emiel Rutgers de bevindingen dat het binnen 

de MINDACT-studie mogelijk was om een subgroep patiën-

ten te identificeren bij wie chemotherapie en mogelijk ook 

radiotherapie kon worden vermeden.

Vrouwen die borstsparende chirurgie hadden ondergaan had-

den een algeheel risico van 2,1% op terugkeer van de ziekte 

na vijf jaar. Wanneer zij een low 70-gene signature score had-

den, daalde dit risico naar 1,4%, terwijl bij een high 70-gene 

signature score dit risico 3,6% was. Bij de vrouwen die een 

mastectomie hadden ondergaan was het algehele risico op 

terugkeer 2,5%, echter wanneer zij een low 70-gene signature 

score hadden, daalde dit risico naar 0,7%, terwijl bij een 

high 70-gene signature score dit risico 4,9% was. Op basis 

van een volledige statistische analyse waren tumorgraad en 

tumorgrootte de enige significante factoren die geassocieerd 

waren met een risico op een locoregionaal recidief.

Status
Follow-up en dataverzameling voor de secundaire eindpun-

ten worden nog voortgezet en mogelijk verlengd tot 15 jaar 

follow-up.

Coördinatoren: 
H.M. Oosterkamp (Haaglanden 
Medisch Centrum) en S.C. Linn (NKI-AvL)

Contact:
Studiecoördinatoren: M. Opdam en A. van Rossum
Trialbureau NKI-AvL: trial@nki.nl, tel.: 020 512 26 65

Coördinator: 
E. Rutgers (NKI-AvL)

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

https://www.boogstudycenter.nl/studie/230/matador.html
https://www.boogstudycenter.nl/studie/231/mindact.html
mailto:trial%40nki.nl?subject=
mailto:mindact%40nki.nl?subject=
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BOOG 2006-01 DATA

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

Status
In de fase-III-DATA-studie is de effectiviteit van zes versus 

drie jaar adjuvante behandeling met anastrozol na een initiële 

behandeling twee tot drie jaar met tamoxifen bij postmeno-

pauzale vrouwen onderzocht. Inclusie van het benodigde 

aantal van 1900 patiënten om de onderzoeksvraag te kunnen 

beantwoorden is behaald op 23 juli 2009. Tijdens het SABCS-

congres in december 2016 is de DATA-studie plenair gepre-

senteerd. In de DATA-studie is voor de gehele groep geen 

significant verschil in ziektevrije overleving gevonden. Nadien 

zijn de resultaten in de Lancet Oncology gepubliceerd.

Resultaten nevenstudie
Een afname in de botdichtheid (bone mineral density; BMD) 

is geassocieerd met een lager risico op borstkanker. Het 

gebruik van bisfosfonaten als adjuvante behandeling bij post-

menopauzale patiënten heeft eerder een preventief effect 

laten zien op het voorkomen van borstkankerrecidieven. In 

een geplande nevenstudie van de DATA-studie is de relatie 

tussen osteoporose en recidieven op afstand (distant recur-

rence-free survival; DRFS) onderzocht en het effect van het 

gebruik van bisfosfonaten voor een gereduceerde BMD op 

DRFS geëvalueerd. In deze DATA-substudie is geen verband 

gezien tussen de aanwezigheid van osteoporose voor het 

tijdspunt van drie jaar na de start van anastrozol en DRFS. 

Echter, zoals de meeste patiënten met vroege osteoporose, 

werden ook deze behandeld met bisfosfonaten, wat de resul-

taten kan hebben beïnvloed. De resultaten zijn gepresenteerd 

als poster tijdens SABCS 2018 (Abstract P4-14-11).

BOOG 2007-01 ALTTO

Adjuvant Lapatinib and/or Trastuzumab 
Treatment Optimisation study 

Status
ALTTO-patiënten worden gevolgd voor 10-jaars-follow-up 

volgens protocol. Volgens amendement 11 hoeven patiënten 

in de follow-up niet meer jaarlijks een mammografie/LVEF/LFT 

te hebben (mits aangepast informed consent is getekend). 

Van de 87 geïncludeerde Nederlandse patiënten worden er 

nog 34 gevolgd. Het toevoegen van lapatinib aan trastuzu-

mab blijkt geen extra voordeel op te leveren in de adjuvante 

behandeling van HER2-positieve borstkanker (ASCO 2014). 

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

voor een volgende efficacy-analyse.

Resultaten
Tijdens het SABCS 2018 is een poster gepresenteerd betref-

fende een exploratieve analyse naar het effect van hormoon-

receptorstatus bij patiënten met HER2-positieve primaire 

borstkanker (Abstract P2-08-1). Een manuscript hierover is 

in voorbereiding.

Op dit moment zijn er zowel analyses gaande betreffende de 

cardiale uitkomsten van HER2-positieve borstkankerpatiënten 

behandeld in de ALTTO-studie als analyses betreffende de 

subgroep oudere patiënten (≥ 65 jaar). De uitkomsten worden 

tijdens ASCO 2019 gepresenteerd. 

Aandachtspunt
Tot het einde van de studie dienen bij alle patiënten een 

mammografie, LVEF (MUGA of echo cor) en leverfunctieonder-

zoek te worden verricht. Mits patiënten het informed consent 

Amd 12 hebben getekend, kan een follow-up-visite zelfs uit 

een telefoongesprek bestaan. 

Coördinator Nederland: 
J.R. Kroep (LUMC)

Monitoring/studie-inhoudelijk: 
M. de Brouwer, Parexel: miryam.debrouwer@parexel.com

Contract en financiën: 
BOOG Study Center: info@boogstudycenter.nl, 
tel.: 088 234 67 30

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

Contact:
IKNL trialbureau:

trialbureau@iknl.nl, tel.: 088 234 65 00

https://www.boogstudycenter.nl/studie/232/data.html
https://www.boogstudycenter.nl/studie/239/altto.html
mailto:info%40boogstudycenter.nl?subject=
mailto:trialbureau%40iknl.nl?subject=
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BOOG 2010-01 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
Het toevoegen van zoledroninezuur aan neoadjuvante TAC-

chemotherapie zorgde niet voor een betere pathologische 

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

menopauzale vrouwen was er een numeriek voordeel in de 

interventiegroep, maar door de aantallen in deze subgroep 

niet statistisch significant. Uit de adjuvante setting is inmid-

dels bekend dat het toevoegen van bisfosfonaten aan sys-

temische therapie bij postmenopauzale patiënten leidt tot 

een betere overleving (17% risicoreductie voor borstkanker-

sterfte). Het wachten is nu op de vijfjaars-follow-up-gegevens 

die binnenkort worden geanalyseerd.

Status
De studie is gestart in juli 2010 en de inclusie is in minder 

dan twee jaar gehaald, waarna de studie is gesloten in april 

2012 bij een totale inclusie van 250 patiënten in 26 deel- 

nemende ziekenhuizen.

Inmiddels zijn de vijfjaars-follow-up gegevens binnen en wor-

den deze geanalyseerd. De gegevens worden ook meege-

nomen in een EBCTCG-meta-analyse en Japanse meta-ana-

lyse. Het manuscript ‘Strong CD8+ lymphocyte infiltration in 

combination with expression of HLA class I is associated 

with better tumor control in breast cancer patients treated 

with neoadjuvant chemotherapy with or without zoledronic 

acid’ is door Florine de Groot ingediend ter publicatie.

BOOG 2010-04 D-Care 

A randomized, double-blind, placebo-
controlled, multi-center phase 3 study 
of denosumab as adjuvant treatment for 
women with early-stage breast cancer 
at high risk of recurrence

Opzet 
D-Care is een studie voor patiënten met borstkanker in een 

vroeg stadium met een hoge kans op herhaling. Bij deze 

patiënten wordt gekeken of de behandeling met denosumab 

als adjuvante therapie botuitzaaiingen of uitzaaiingen naar 

andere delen van het lichaam vermindert. 

 

Status
Deze internationale studie is in Nederland geopend in januari 

2011 en de inclusie gesloten per augustus 2012. Internatio-

naal zijn er 4576 patiënten geïncludeerd, van wie 67 uit Neder-

land. Alle patiënten hebben hun end of study-visite gehad en 

de studie is afgesloten.

Resultaten
De primaire analyse is op ASCO 2018 gepresenteerd. Het 

primaire eindpunt, bone metastasis-free survival (BMFS), 

werd niet gehaald (HR 0,97 (0,82-1,14); p=0,70). BMFS was 

een samengesteld en niet-gebruikelijk eindpunt, gedefinieerd 

als tijd van randomisatie tot eerste botmetastase of tot 

overlijden. Bij de primaire analyse was 42% van het BMFS-

eindpunt toe te schrijven aan overlijden, waarmee het zien 

van een effect van denosumab op het voorkomen van bot-

metastases werd verstoord. Ook was er voor de secundaire 

eindpunten ziektevrije overleving (DFS) en totale overleving 

(OS) geen verschil tussen beide groepen te zien (DFS: HR 

1,04 (0,91-1,19); p=0,57; OS: HR 1,03 (0,85-1,25); p=0,76). 

Er is een subgroepanalyse uitgevoerd voor BMFS en DFS 

(incl. postmenopauzale subgroep). Hieruit zijn geen sub-

groepen naar voren gekomen die wel voordeel hadden van 

denosumab ten opzichte van placebo. Er zijn geen nieuwe 

bijwerkingen naar voren gekomen. Bij een enkele patiënt 

zijn ernstige inzakkingsfracturen in de wervelkolom gerap-

porteerd. Men overweegt om patiënten die denosumab 

hebben gehad eenmalig zolendroninezuur of APD te geven 

ter voorkoming hiervan.

Coördinatoren: 
J.R. Kroep en S. de Groot (LUMC)

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

https://www.boogstudycenter.nl/studie/247/neo-zotac.html
https://www.boogstudycenter.nl/studie/252/d-care.html
mailto:datacenter%40lumc.nl?subject=
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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 adju-
vant therapy in patients with operable 
HER2-positive primary breast cancer

Opzet
APHINITY is een multicenter, gerandomiseerd, dubbelblind, 

placebogecontroleerd onderzoek naar de effectiviteit en veilig-

heid van de toevoeging van pertuzumab aan een adjuvante 

trastuzumab- en chemotherapie-houdende behandeling van 

patiënten met operabele HER2-positieve borstkanker. 

Als chemotherapie kon worden gekozen uit anthracycline-

houdende of anthracycline-vrije therapie en de effectiviteits- 

eindpunten zijn onder andere invasieve ziektevrije overleving 

en overall survival. 

Status
Deze studie is internationaal door de Breast International 

Group (BIG) opgezet en uitgevoerd. De inclusie van de studie 

is in 2013 afgerond; 4805 patiënten werden geïncludeerd, 

van wie 24 in Nederland. Alle patiënten hebben de studie-

behandeling afgerond en zitten in de follow-up-fase, volgens 

protocol 10 jaar.

De studieresultaten zijn tijdens AACR 2018 gepresenteerd 

en op 1 juni 2018 is pertuzumab op basis van APHINITY 

door de EMA geregistreerd als adjuvante behandeling van 

patiënten met HER2-positieve vroege borstkanker met een 

hoog risico op recidief.

Opschoning van onderzoeksgegevens 
Het studieteam besteedt voortdurend aandacht aan op-

schoning van de database. De CRA van Roche houdt deel-

nemende centra hierover op de hoogte.

BOOG 2012-02 SafeHer

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

Status
De inclusie is gesloten per 23 september 2013. In totaal 

werden in Nederland 81 patiënten geïncludeerd, van wie 20 

patiënten met de single use injection device werden behan-

deld. Alle patiënten hebben de studiebehandeling afgerond 

en de laatste patiënten zitten nog in de follow-up-fase tot 

vijf jaar nadat de studiebehandeling is afgerond.

Resultaten
SafeHer bevestigt de veiligheid en tolerantie van de vaste 

(600 mg) subcutane Herceptin®-dosis voor 1 jaar (elke drie 

weken voor 18 cycli) als adjuvante therapie gecombineerd 

met of sequentieel aan chemotherapie voor HER2-positieve 

primaire borstkanker. Deze primaire analyseresultaten zijn 

in overeenstemming met het bekende veiligheidsprofiel 

voor intraveneuze Herceptin® en Herceptin® subcutaan.

Coördinatoren Nederland:
S.C. Linn (NKI-AvL), H. Sleeboom (HagaZiekenhuis)
 
Contact:
M. Janssens, Amgen: marcj@amgen.com 

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

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

Contact: 
J. Neuteboom, Roche: 
jacoline.neuteboom@roche.com

https://www.boogstudycenter.nl/studie/260/aphinity.html
https://www.boogstudycenter.nl/studie/263/safeher.html
mailto:marcj%40amgen.com?subject=
mailto:info%40boogstudycenter.nl?subject=
mailto:jacoline.neuteboom%40roche.com?subject=
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BOOG 2012-03 TRAIN-2

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

Opzet
In deze open-label, multicenterstudie is onderzocht welk 

chemotherapieschema, met of zonder anthracyclines, het best 

kan worden gecombineerd met dubbele HER2-blokkade met 

trastuzumab en pertuzumab in de neoadjuvante behandeling 

van het stadium II en III HER2-positieve mammacarcinoom. 

Patiënten werden gerandomiseerd en ontvingen drie keer FEC 

gevolgd door zes keer PTC-Ptz (anthracycline-groep) of negen 

keer PTC-Ptz (anthracycline-vrije-groep). Het primaire eindpunt 

is het percentage pathologisch complete remissie (pCR). Se-

cundaire eindpunten zijn (ziektevrije) langetermijnoverleving, 

toxiciteit en het percentage borstsparende chirurgie.

Resultaat
Er werden hoge en gelijke pCR-percentages gevonden in 

zowel de anthracycline-groep (67%) als de groep die zonder 

anthracyclines (68%) is behandeld. In de anthracycline-

groep was echter sprake van meer bijwerkingen. De effec-

tiviteitsanalyses, die tijdens de ASCO 2017 door Mette van 

Ramshorst zijn gepresenteerd, zijn in december 2018 gepu- 

bliceerd in Lancet Oncology, inclusief een editorial van  

Sherene Loi, waarin zij het belang benadrukt om anthra- 

cyclines te kunnen weglaten en de mogelijkheid onder-

steunt om paclitaxel in plaats van docetaxel in deze setting 

te gebruiken.

Status
De studie is momenteel in follow-up. In januari 2019 zijn de 

driejaars-follow-up-gegevens verzameld voor de analyses 

van de (ziektevrije) langetermijnoverleving. 

Prijs voor beste oncologieproefschrift 
Mette van Ramshorst, internist in opleiding bij het OLVG in 

Amsterdam, ontving op vrijdag 16 november 2018 tijdens 

de Oncologiedagen voor Nederland en Vlaanderen 2018 

de prijs voor beste oncologieproefschrift van het jaar voor 

haar dissertatie  ‘Optimizing systemic treatment in HER2-

positive early breast cancer’, waarin onder andere de resul-

taten van de TRAIN-2-studie uitgebreid staan beschreven. 

 

BOOG 2013-04 DIRECT

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

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

studie naar het effect van een laagcalorisch dieet (Chemo-

lieve™) op de bijwerkingen en effectiviteit van neoadjuvante 

chemotherapie. Pink Ribbon en Amgen zijn de financiële 

supporters van deze onderzoekersgeïnitieerde studie. Be-

langrijkste inclusiecriteria zijn HER2-negatieve borstkanker 

stadium II of III, 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 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 biomarkers als SNP’s, pro-

teomics en cytokinen (nevenstudie), en naar DNA-schade 

en voedingsstoffensignaleringsroutes in leukocyten. In de 

tumor zal worden gekeken naar Ki-67, tumor-stroma-ratio, 

immunologisch profiel, DNA-schade en voedingsstoffen- 

signaleringsroutes.

Status
Het fase-II-deel  van de studie is afgerond na inclusie van 

128 patiënten. Hierna heeft de DSMB op basis van de interim-

rapportage een negatief advies uitgebracht over verdere 

voortzetting van de studie in het fase-III-deel. Het negatieve 

Hoofdonderzoeker:
G.S. Sonke (NKI-AvL)

Contact:
Studiecoördinator follow-up: A. van der Voort 
(NKI-AvL): a.vd.voort@nki.nl, tel.: 020 512 61 69
Trialbureau NKI-AvL: trial@nki.nl, tel.: 020 512 26 65
BOOG Study Center: info@boogstudycenter.nl, 
tel.: 088 234 67 30

https://www.boogstudycenter.nl/studie/264/train-2.html
https://www.boogstudycenter.nl/studie/270/direct.html
mailto:a.vd.voort%40nki.nl?subject=
mailto:trial%40nki.nl?subject=
mailto:info%40boogstudycenter.nl?subject=
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besluit is niet uitgebracht vanwege zorgen om de veiligheid 

van deelnemende patiënten. Het is gebaseerd op tegenval-

lende therapietrouw aan het vasten door middel van het 

fast mimicking diet (laag-calorisch dieet) in de interventie-

groep, lage inclusie en een algehele niet-verhoogde patho-

logisch complete respons (de primaire uitkomstmaat van het 

fase-III-deel) en daarmee onvoldoende power om de studie-

vraag met het geplande aantal patiënten te beantwoorden. 

Medio 2018 zijn de eerste analyses uitgevoerd, gevolgd 

door de definitieve analyses in november 2018, die tijdens 

het SABCS 2018 zijn gepresenteerd. 

Resultaten
Het niet kunnen volhouden van het dieet (non-compliance) 

beperkt de mogelijkheid om het effect van een laagcalorisch 

dieet op bijwerkingen en werkzaamheid te analyseren. In de 

intention-to-treat (ITT)-analyse was graad-3/4-toxiciteit ver-

gelijkbaar tussen een laagcalorisch dieet en het reguliere 

dieet. Een laagcalorisch dieet liet een lagere door chemo-

therapie geïnduceerde DNA-schade zien.

BOOG 2016-02 PALLAS

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

Doel
Deze internationale BIG-studie onderzoekt de effectiviteit 
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Figuur 5. Totale inclusie DIRECT-studie.

Coördinatoren: 
J.R. Kroep en S. de Groot (LUMC)

Contact:
S. de Groot: s.de_groot2@lumc.nl, tel.: 071 529 66 46
Datacenter Heelkunde LUMC: datacenter@lumc.nl, 
tel.: 071 526 35 00

https://www.boogstudycenter.nl/studie/284/pallas.html
mailto:s.de_groot2%40lumc.nl?subject=
mailto:datacenter%40lumc.nl?subject=
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van de toevoeging van de CDK4/6-remmer palbociclib ge-

durende twee jaar aan hormonale therapie bij patiënten 

met een mammacarcinoom stadium II of III. Er zijn 5600 

pre- of postmenopauzale patiënten 1:1 gerandomiseerd. 

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

voor de combinatie van minimaal vijf jaar hormonale behande-

ling en twee jaar palbociclib te vergelijken met minimaal vijf 

jaar hormonale therapie. Secundaire eindpunten zijn onder 

andere recidiefvrije overleving (zowel locoregionaal als op af-

stand) en totale overleving. Ook wordt de veiligheid en kwali-

teit van leven onderzocht en vindt biomarkeronderzoek plaats.

Status
Deze studie was open in zes Nederlandse ziekenhuizen: 

HagaZiekenhuis, Isala, Maxima Medisch Centrum, Zaans 

Medisch Centrum, Zuyderland en St Antonius Ziekenhuis. 

In april 2018 is het geamendeerde protocol in Nederland 

goedgekeurd. Internationaal loopt de studie goed en is 30 

november 2018 gesloten voor inclusie. In Nederland zijn  

27 patiënten gescreend en 25 patiënten gerandomiseerd 

(december 2018), in Europa zijn in totaal 3381 patiënten  

geïncludeerd in 244 ziekenhuizen. De Independent Data 

Monitoring Committee (IDMC) is in september 2018 bij el-

kaar gekomen en gebaseerd op review van de veiligheidsge-

gevens hebben zij aan de Steering Committee de aanbeveling 

gedaan dat de studie ongewijzigd kan worden voortgezet. In 

mei 2019 zal de volgende IDMC-review plaatsvinden.

Aandachtspunten
Na het behalen van de benodigde inclusie van patiënten is 

een van de volgende doelen de interim-analyse waarvoor 

complete eCRF-gegevens en adequate iDFS-event-rapportage 

aan de ABSCG zeer belangrijk zijn.

Een ander belangrijk aandachtspunt zal zijn het continueren 

van de behandeling met studiemedicatie van de patiënten in 

lotingsgroep A volgens het protocol. Verzoek om bij zo min 

mogelijk patiënten de studiebehandeling te onderbreken en 

de studiemonitors te consulteren voordat studiebehande-

ling voortijdig wordt gestopt of bij vragen daarover.
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Figuur 6. Inclusie PALLAS-studie, peildatum december 2018.

Coördinator en contact voor 
inhoudelijke aspecten:
M. Los (St Antonius Ziekenhuis): 
m.los@antoniusziekenhuis.nl

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?

Melden van SAE’s en SUSAR’s

mailto:m.los%40antoniusziekenhuis.nl?subject=
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Open BOOG-studies

BOOG-
nummer

Volledige studienaam
Studie-

coördinator 
NL

Primaire eindpunten
Verwachte 

inclusie
Actuele 

inclusie*
Open 
sinds

Geplande 
sluiting

(Neo)adjuvante behandeling

2014-03 
OLYMPIA

A randomised, double-blind, parallel group, 
placebo-controlled 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

A. Jager Invasive disease free survival (IDFS)
1800 

(NL 40)

1722
Int:

01-04-2014

31-05-2019

(NL 29)
NL: 

01-09-2014

2015-03 
POSITIVE

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

J.R. Kroep

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)

500

348 04-12-2014

31-12-2020

(NL 14)
NL: 

01-07-2016

2016-03 
PRECiSE

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 

1000 286 01-02-2017 31-12-2020

2017-01 
NEOLBC

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

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 12 15-01-2018 31-12-2020

Locoregionale behandeling

2013-08 
LUMPEC-
TOMIE

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

M.L. Smidt
Regional recurrence (tumor recurrence 
in ipsilateral axillary, infraclavicular and 
supraclavicular lymph nodes)

1644 808 16-04-2015 31-12-2020

2014-04 
LORD

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

J. Wesseling
Ipsilateral invasive breast cancer free 
survival

1240 25 01-12-2016 31-12-2021

2016-01 
TOP-1

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

G.J. Liefers
Local recurrence rate (LRR) after 5 
years

800 185 01-01-2017 31-12-2020

Gemetastaseerde ziekte

2013-01 
Triple-B

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

S.C. Linn
H.M. 
Oosterkamp

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

304 109 11-10-2013 31-10-2022

2017-03 
SONIA

Selecting the Optimal position of CDK4/6 
Inhibitors

G. Sonke
A. Jager
I. Konings

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 298 09-11-2017 30-04-2021

2017-04 
BYLieve

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, HER2-negative advanced breast 
cancer (aBC), who have progressed on or after 
CDK4/6 inhibitor treatment

M. de Boer

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

160

135 31-01-2018

31-08-2019

(NL 3) 31-01-2018

Overzicht van open BOOG-studies
Uitgebreide studie-informatie is te vinden op www.boogstudycenter.nl onder ‘Studies - Studieoverzicht’

http://www.boogstudycenter.nl
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BOOG-studies in opstart/voorbereiding

BOOG-
nummer

Volledige studienaam
Studie-

coördinator 
NL

Primaire eindpunten
Verwachte 

inclusie
Actuele 

inclusie*
Open 
sinds

Geplande 
sluiting

Neoadjuvante behandeling

TRAIN-3 Image-guided de-escalation of neoadjuvant 
chemotherapy in HER2-positive breast cancer

G. Sonke

To evaluate the efficacy of an 
image-guided de-escalating chemo-
therapy approach in the presence of 
dual HER2-blockade with trastu-
zumab plus pertuzumab in HER2-
positive breast cancer, as measured 
by three-year event-free survival

440 n.v.t. 01-03-2019 01-07-2023

Gemetastaseerde ziekte

TIBET A phase 2 study of TAS-102 in patients with 
ER-positive, HER2-negative advanced breast 
cancer that previously received chemotherapy M. Bos

R. Bijlsma

Determination of the progression-free 
survival on TAS-102 given to patients 
with ER-positive, HER2-negative 
advanced breast cancer previously 
treated with an anthracycline, a 
taxane and capecitabine

50 n.v.t.
(NL 

pending)
Pending 

Open BOOG-studies

BOOG-
nummer

Volledige studienaam
Studie-

coördinator 
NL

Primaire eindpunten
Verwachte 

inclusie
Actuele 

inclusie*
Open 
sinds

Geplande 
sluiting

Klinische diagnostiek

2017-05 
SELECT

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

K. Gilhuis

Relation between dynamic contrast-
enhanced magnetic resonance 
imaging (DCE-MRI) of the 
contralateral breast and long-term 
survival in women with estrogen 
receptor-positive breast cancer prior 
to giving adjuvant hormone therapy

1500 Retrospectief

Overzicht van geplande BOOG-studies
Uitgebreide studie-informatie is te vinden op www.boogstudycenter.nl onder ‘Studies - Studieoverzicht’

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

Nieuw onderzoeksvoorstel aanmelden

http://www.boogstudycenter.nl
mailto:info%40boogstudycenter.nl?subject=
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“Ik ben altijd actief geweest in het perifere onderzoek en ik 

ben gepromoveerd op het mammacarcinoom. Mijn focus ligt 

nog steeds op borstkanker, met als aandachtsgebied hor-

monale therapie. Ik denk dat ik mede daarom ben gevraagd 

voor het bestuur”, vertelt Dezentjé. Hij vindt het belangrijk 

om onderzoek niet alleen binnen het eigen ziekenhuis te 

promoten, maar ook daarbuiten, en om de samenwerking 

met andere ziekenhuizen te zoeken, nationaal en internatio-

naal. “Ik ben een teamspeler”, zegt Dezentjé. “Dat was voor 

mij een belangrijke beweegreden om toe te treden tot het 

BOOG-bestuur. Zijn twee functies binnen het bestuur zijn dan 

ook de internationale betrekkingen en portefeuillehouder 

van de Werkgroep Gemetastaseerde borstkanker.

Breast International Group
Een van de doelen die Dezentjé graag wil bereiken, is grote 

studies opzetten die internationaal aanzien hebben. “Voor 

sommige studies heb je heel grote patiëntaantallen nodig. 

Dan is Nederland gewoon te klein en moet je een eigen 

studie internationaler trekken. Het nadeel van internationale 

onderzoeken is dat het opstarten soms traag verloopt. 

Maar ik kan me voorstellen dat je niet allemaal hoeft te 

wachten tot alle protocollen zijn uitgewerkt en met bepaal-

de zaken al kunt starten in eigen land.” Hij is enthousiast 

over de Breast International Group (BIG), een samenwer-

king van meer dan 50 landen. “De BIG levert fantastisch 

grote onderzoeken op die hoog scoren. Het zou mooi zijn 

als de BOOG daar zelf onderzoeksvoorstellen indient. Daar 

is internationaal ook behoefte aan.” Uiteraard zijn niet alle 

buitenlandse studies toepasbaar in de Nederlandse praktijk, 

maar Dezentjé vindt het leerzaam als er altijd een Neder-

landse vertegenwoordiger aanwezig is bij internationale bij-

eenkomsten.

Professionaliseringsslag
Dezentjé is van mening dat het belangrijk is dat de BOOG 

verder groeit en zichzelf kan bedruipen. “Veel centra zetten 

zelf een onderzoek op, maar het zou wellicht gemakkelijker 

en soepeler verlopen als zoiets via de BOOG loopt.” Hij denkt 

dat de nieuwe website (www.borstkankeronderzoekgroep.

nl) een goede stap is om de BOOG nog verder te profes- 

sionaliseren. “De BOOG is een facilitaire en geen winst- 

gevende organisatie, sponsoring is daarbij belangrijk om 

goed onderzoek te kunnen doen en de naamsbekendheid 

te vergroten.”

Dr. Vincent Dezentjé is sinds januari 2018 lid van het bestuur van de BOOG en in oktober 2017 

begonnen in het Antoni van Leeuwenhoek (AvL) als internist-oncoloog. Daarvoor heeft Dezentjé 

bijna zeven jaar gewerkt in het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft.

Internist-oncoloog ir. Vincent Dezentjé:

“Mijn doel is om grote studies 
op te zetten die internationaal 
aanzien hebben”

Dr. Vincent Dezentjé

http://www.borstkankeronderzoekgroep.nl
http://www.borstkankeronderzoekgroep.nl
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Heijns was initiatiefnemer bij de oprichting van Embrace: 

een regio-organisatie in het zuidwesten van Nederland om 

de oncologische zorg zo goed mogelijk te organiseren voor 

de patiënt. Binnen Embrace is ze nu voorzitter van de Net-

werk Tumorgroep van het mammacarcinoom. “Vaak blijft de 

patiënt afhankelijk van het ziekenhuis waar hij of zij wordt 

behandeld”, zegt Heijns. “Een ziekenhuis zou veel vaker 

moeten verwijzen naar een ander ziekenhuis waar een  

specifieke studie loopt die in het belang is van de patiënt. 

Dat gebeurt helaas nog te weinig, waardoor niet iedereen 

dezelfde kansen krijgt.”

Drijfveren
Heijns ziet zichzelf als een verbindend persoon en heeft 

veel affiniteit met organisatie van de zorg. Ze was altijd al 

aanwezig bij de BOOG-vergaderingen als lid van de Werk-

groep Gemetastaseerde borstkanker om kritisch mee te 

denken over de studies. In een perifeer centrum als het 

Amphia Ziekenhuis zijn de patiëntaantallen veel groter dan 

in een academisch centrum, waar vaak de studies worden 

ontwikkeld. De samenwerking tussen de academie en de 

periferie vindt Heijns erg belangrijk. Ze denkt dat ze mede 

daarom is gevraagd bij het bestuur van de BOOG. “Ik voelde 

me wel vereerd, want ik ben het enige niet-gepromoveerde 

bestuurslid”, zegt Heijns. Naast verbinden heeft Heijns nog 

een andere drijfveer binnen de BOOG. “Wat we veel zien, 

zijn de gevechten die elk ziekenhuis moet leveren om studies 

lopend te krijgen. Het lijkt me goed om kennis te verzamelen, 

ook vanuit de researchafdelingen. Daarna is het van belang 

om kennis te delen met andere ziekenhuizen en standaard-

protocollen te maken.”

Successen in de toekomst
Tijdens het jaarlijkse San Antonio Breast Cancer Symposium 

in de Verenigde Staten worden ook binnen de BOOG veel 

neuzen dezelfde kant opgezet. Heijns hoopt dat studies in 

de toekomst zo breed mogelijk kunnen worden getrokken 

en dat vervolgens de patiëntenzorg zo gecentreerd mogelijk 

plaatsvindt in één ziekenhuis. “Het zou fantastisch zijn als 

we meer successen boeken zoals de SONIA-studie. Bijna 

alle ziekenhuizen zijn daarbij betrokken.”

Ir. Joan Heijns is per 1 oktober 2018 toegetreden tot het bestuur van de BOOG. Heijns is als 

bestuurslid portefeuillehouder van de Werkgroep (Neo)adjuvante behandeling. Ze werkt nu 

bijna 11 jaar als internist-oncoloog in het Amphia Ziekenhuis in Breda. 

Internist-oncoloog ir. Joan Heijns:

“Elk ziekenhuis moet patiënten
verwijzen naar het centrum 
waar de specifieke studie loopt”

Ir. Joan Heijns
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Leden
Gerrit-Jan Liefers (vz), oncologisch chirurg, LUMC

Liesbeth Boersma, radiotherapeut-oncoloog, 

MAASTRO clinic

Ruud Pijnappel, radioloog, UMCU

Luc Strobbe, oncologisch chirurg, Canisius Wilhelmina 

Ziekenhuis Nijmegen

Jolien Tol, medisch oncoloog, Jeroen Bosch Ziekenhuis

Jelle Wesseling, patholoog, NKI-AvL

Portefeuillehouders BOOG-bestuur:

John Maduro en Eva Noorda 

Contactpersoon BOOG SC: 

Jeany Rademaker, study manager

Samenstelling 
Jean-Philippe Pignol, radiotherapeut-oncoloog, Erasmus MC, 

heeft de Werkgroep Locoregionale behandeling verlaten 

wegens zijn vertrek naar Canada.

Algemeen
De Werkgroep Locoregionale behandeling vergadert vier 

keer per jaar, waarvan minimaal twee keer live. De open 

studies worden heel kort besproken en alleen onder de 

loep genomen als er aandachtspunten zijn. Van studies in 

follow-up worden analyses en voorgenomen analyses be-

sproken. De meeste tijd wordt besteed aan studies in  

ontwikkeling/op de schrijftafel. Zowel de open studies als 

studies in follow-up worden separaat in deze nieuwsbrief 

beschreven. 

BOOG 2013-07 Mastectomie
De BOOG 2013-07 was een fase-III-onderzoek naar het  

veilig achterwege laten van aanvullende okselbehandeling. 

In deze studie werden klinische T1-2N0-borstkankerpatiënten 

die ablatief werden behandeld met één tot drie uitzaaiingen 

in de schildwachtklier geïncludeerd. Het doel van de studie 

was overbehandeling van de oksel te voorkomen en het 

aantal complicaties door okselklierbehandeling te beperken, 

maar met gelijke ziektecontrole en algehele overleving. 

De studie was in 24 ziekenhuizen open voor inclusie, in 11 

andere ziekenhuizen liep het lokale goedkeuringsproces. Er 

waren 37 patiënten geïncludeerd. In totaal dienden 684  

patiënten te worden geïncludeerd met een geplande inclusie-

tijd van drie jaar, gevolgd door een follow-up-periode van 10 

jaar met analyses na vijf en 10 jaar. Gezien de lage inclusie in 

de studie werd de opzet veranderd van een gerandomiseerde 

studie in een registratiestudie. Ook deze inclusie liep echter 

onvoldoende en derhalve is de studie definitief gesloten.

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 

of bij de groep patiënten met een iets hoger recidiefrisico 

na borstsparende chirurgie, de radiotherapie of hormonale 

therapie kan worden weggelaten, met als belangrijk eindpunt 

kwaliteit van leven. Mogelijk wordt dit een studie met drie 

groepen, deels een randomisatie en deels een prospectieve 

registratiestudie, waarbij de behandeling samen met de pa-

tiënt wordt gekozen na stratificatie met behulp van een ge-

netisch risicoprofiel. Verder wordt gedacht een dergelijke 

studie aan te vullen met een keuzehulp (zie verder). 

Samen beslissen

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

‘Samen beslissen’ te ontwikkelen, te implementeren en te 

evalueren op drie belangrijke keuzemomenten voor borst-

kankerpatiënten:

1.  Keuze borstsparende behandeling versus ablatio.

2.  Keuze wel/geen bestraling bij patiënten met een relatief  

 laag risico op een lokaal recidief.

3.  Keuze voor de nazorgstrategie.

Voor keuzemoment 1 werd al een keuzehulp ontwikkeld, 

die nu verder wordt geëvalueerd, met name in de regio 

Zuid-Limburg. PhD-student Daniela Raphael is gestart met 

Werkgroep
Locoregionale behandeling 

Dr. Gerrit-Jan 

Liefers, 

voorzitter Werkgroep 

Locoregionale 

behandeling
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implementatie van de keuzehulp bestraling bij borstkanker 

en DCIS: een pre- en post-interventiestudie.

Op de schrijftafel
Een studievoorstel, de zogenoemde BOLUS-studie, dat tij-

dens een plenaire BOOG-vergadering is gepresenteerd, is 

in december 2017 bij KWF ingediend voor subsidie. Het ging 

hierbij om een voorstel voor een gerandomiseerde studie 

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

mastectomiepatiënten die op de thoraxwand worden be-

straald. Helaas is dit studievoorstel niet gehonoreerd voor 

het verkrijgen van een subsidie.

Een studievoorstel uit het NKI van M-J. Vrancken-Peeters 

(MICRA-studie) is gestart in drie ziekenhuizen. In deze studie 

worden bij een radiologische remissie standaardbiopten ge-

nomen om te zien of pathologische remissie te voorspellen 

is. Deze studie zoekt aansluiting bij de BOOG. 

Verder zijn er nog andere voorstellen die binnenkort bij de 

BOOG worden besproken. Met de Deense onderzoekgroep 

DBCG is men in gesprek om eventueel als Nederland aan te 

haken bij een cohortstudie (Delayed-immediate vs delayed 

breast reconstruction in early breast cancer patients treated 

with mastectomy and adjuvant locoregional radiation therapy). 

Een andere mogelijkheid voor Nederland is om verder een 

studie te ontwikkelen aangaande pre-operatieve radiothera-

pie en reconstructie, mogelijk in samenwerking met Royal 

Marsden (PRADA-2). Een derde studievoorstel op de schrijf-

tafel betreft kwaliteit-van-leven-evaluatie na contoursparende 

chirurgie. Verder zal er een brainstorm plaatsvinden over het 

opzetten van een landelijke registratiestudie. 

Open studies

BOOG 2013-08 Lumpectomie

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

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

naar het veilig achterwege laten van de schildwachtklier- 

procedure. In deze studie worden klinische T1-2N0-borst-

kankerpatiënten die borstsparend worden behandeld ge-

randomiseerd tussen wel en geen schildwachtklierprocedure. 

Het doel van de studie is overbehandeling van de oksel te 

voorkomen en het aantal complicaties door okselklierbe-

handeling te beperken, maar met gelijke ziektecontrole en 

algehele overleving. Primair eindpunt is het aantal regionale 

recidieven na vijf en 10 jaar follow-up. 

Status
Inmiddels is de studie in 23 ziekenhuizen geopend. Centrale 

goedkeuring en lokale goedkeuring is op dit moment ver-

kregen voor nog zeven ziekenhuizen. Momenteel zijn er 808 

patiënten geïncludeerd. In totaal dienen 1644 patiënten te wor-

den geïncludeerd met een nog geplande (verlengde) inclusie-

Tabel 1. Inclusie 2013-08 Lumpectomiestudie, 
peildatum 31 januari 2019.

Amphia Ziekenhuis 126

Isala, loc. Zwolle 117

MUMC+ 83

Maxima Medisch Centrum, loc. Eindhoven 77

St Antonius, loc. Nieuwegein 74

Deventer Ziekenhuis 56

Rijnstate 50

Diakonessenhuis Utrecht 40

NKI-AvL 37

Laurentius Ziekenhuis Roermond 32

Jeroen Bosch Ziekenhuis 20

HagaZiekenhuis, loc. Leyweg 15

Radboudumc 13

Ziekenhuis Rivierenland 12

Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis 12

VieCuri Medisch Centrum 10

Spaarne Gasthuis, loc. Hoofddorp 9

St Antonius, loc. Woerden 7

Catharina Ziekenhuis 5

Ziekenhuis St Jansdal 3

Isala, loc. Meppel 2

UMCG 0

Alrijne Ziekenhuis 0

UMCU 0

Treant, loc. Bethesda 0

OLVG 0

Noordwest Ziekenhuisgroep, loc. Alkmaar 0

Groene Hart Ziekenhuis 0

Flevoziekenhuis 0

https://www.boogstudycenter.nl/studie/273/2013-08-lumpectomie.html
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tijd van drie jaar, gevolgd door een follow-up-periode van 10 

jaar met analyses na vijf en 10 jaar. De inclusieperiode zou aan-

merkelijk worden verkort met opschaling van de inclusie van 

25 naar 40 patiënten per maand. Neoadjuvant behandelde 

patiënten mogen ook worden geïncludeerd in de studie. 

Aandachtspunten
Indien uw ziekenhuis interesse heeft om deel te nemen aan 

de BOOG 2013-08-studie kunt u nog steeds contact opnemen 

met de studiecoördinator of de trialconsulent van IKNL. De 

TOP-1- en de BOOG 2013-08-studie kunnen niet worden ge-

combineerd. Vanaf augustus 2017 is het amendement en 

nieuwe informed consent-formulier met betrekking tot kos-

teneffectiviteit ingegaan, wat betekent dat vanaf patiënt 

346 extra vragenlijsten worden ingevuld en gegevens om-

trent kosteneffectiviteit worden verzameld.

BOOG 2014-04 LORD

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

Opzet
Het is een prospectieve, gerandomiseerde studie. Het doel 

van de studie is om te onderzoeken of het veilig is om vrou-

wen met een leeftijd van ten minste 45 jaar met alleen laag-

gradig DCIS, gevonden door middel van screening op basis 

van calcificaties, niet te behandelen maar jaarlijks te contro-

leren. Vrouwen met een hoog erfelijk risico op borstkanker 

kunnen niet deelnemen. Er zal ook worden gekeken of er 

kenmerken zijn die voorspellen of een bepaalde DCIS-afwij-

king zich kan ontwikkelen tot borstkanker. 

In juli 2018 is het sponsorschap van de EORTC overgenomen 

door het Antoni van Leeuwenhoek. Het BOOG Study Center is 

betrokken bij het verzamelen van documenten en organiseren 

van studiebijeenkomsten. Vanuit KWF-CKS is een subsidie toe-

gekend voor het lokaal datamanagement uitgevoerd door het 

IKNL. Indien uw centrum interesse heeft in deelname aan 

de LORD-studie, neem dan contact op met het studieteam.

Patiëntenperspectief
Bij de LORD-studie zijn ook vertegenwoordigers van patiën-

ten 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 

betrokken bij het ontwikkelen van het animatiefilmpje waar-

in wordt uitgelegd wat DCIS is en waarom hiernaar onder-

zoek wordt gedaan. Zie de website van Borstkankervereniging 

Nederland (https://borstkanker.nl/nl/ductaal-carcinoom-situ-

dcis) voor deze animatiefilm.

Onderzoekersbijeenkomst
Op 18 februari 2019 heeft de LORD-onderzoekers/verpleeg-

kundigendag plaatsgevonden. Het doel van de dag was om 

samen te brainstormen over hoe we met elkaar de studie tot 

een succes kunnen maken. Er is een zeer goede nationale 

samenwerking op het gebied van diagnose en behandeling van 

borstkanker en de Nederlandse onderzoekerscentra leveren 

een belangrijke bijdrage aan de zorg voor DCIS-patiënten 

wereldwijd.

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

Contact:
Studiecoördinator: M. Smidt (MUMC+): 
mamma.research@mumc.nl/m.smidt@mumc.nl, 
tel.: 06 40 24 45 13 of 043 387 74 77
IKNL: trialbureau@iknl.nl, tel.: 088 234 65 00
Trialconsulent IKNL: w.dontje@iknl.nl

Hoofdonderzoeker: 
J. Wesseling: j.wesseling@nki.nl 

Studiecoördinator: 
S. Alaeikhanehshir: s.alaeikhanehshir@nki.nl

Clinical Projects Manager: 
C. Sondermeijer: c.sondermeijer@nki.nl 

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

https://www.boogstudycenter.nl/studie/276/lord.html
https://borstkanker.nl/nl/ductaal-carcinoom-situ-dcis
https://borstkanker.nl/nl/ductaal-carcinoom-situ-dcis
mailto:mamma.research%40mumc.nl?subject=
mailto:m.smidt%40mumc.nl?subject=
mailto:trialbureau%40iknl.nl?subject=
mailto:w.dontje%40iknl.nl?subject=
mailto:j.wesseling%40nki.nl?subject=
mailto:s.alaeikhanehshir%40nki.nl?subject=
mailto:c.sondermeijer%40nki.nl?subject=
mailto:info%40boogstudycenter.nl?subject=
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BOOG 2016-01 TOP-1

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 standaardbestraling bij ou-

dere patiënten (70+) die een borstsparende operatie hebben 

ondergaan. Het gaat alleen om de groep patiënten met een 

zeer laag risico op een lokaal recidief die volgens de richtlijnen 

geen hormonale therapie krijgen en wel worden bestraald. 

Het achterwege laten van bestraling leidt direct tot minder 

belasting en minder bijwerkingen. Daar staat tegenover dat 

zonder bestraling het risico op een lokaal recidief iets zal 

toenemen. Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat het  

lokaal recidief geen invloed heeft op de kans op overlijden 

bij deze groep oudere vrouwen. Op basis van onderzoek 

van afgelopen jaren is het TOP-consortium van mening dat 

het weglaten van bestraling de nieuwe standaard moet zijn. 

Het TOP-1-onderzoek toetst dit nieuwe beleid in een onder-

zoeksetting. 

Opzet
Het is een observationele studie waarbij geen loting plaats-

vindt. Patiënten die aan de inclusiecriteria voldoen worden 

geregistreerd en volgens protocol gevolgd, waarbij de ge-

gevens worden verzameld.

Status
Tot op heden zijn er 185 patiënten geïncludeerd vanuit 26 

verschillende centra en zijn er in totaal 44 centra open. 

Nieuwe centra zijn nog steeds welkom. Gegevens uit de 

Nederlandse Kankerregistratie (2008-2012) laten zien dat 

landelijk slechts 471 patiënten per jaar potentieel in aan-

merking komen voor de TOP-1-studie. Om de behandelaar te 

helpen met het identificeren van potentiële TOP-1-patiënten is 

sinds kort een PALGA-trialalert ingesteld, dat per ziekenhuis in 

overleg met de patholoog in gebruik kan worden genomen.
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Figuur 7. Inclusie LORD-studie, peildatum 1 februari 2019.

https://www.boogstudycenter.nl/studie/283/top-1.html
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Studies in follow-up 
en resultaten

BOOG 2004-01 Young Boost

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

Doel
Onderzoeken of een 26 Gy boost-dosis op het primaire tumor-

bed bij borstsparende behandeling na 10 jaar de kans op een 

lokaal recidief verkleint in vergelijking met een 16 Gy boost. 

Naast cosmetische evaluatie wordt onderzocht of genetische 

en/of eiwitprofielen kunnen worden gevonden die correleren 

met de oncologische en cosmetische uitkomst.

Status
De studie is eind 2011 gesloten bij een inclusie van 2422 pa-

tiënten (benodigd 2400 patiënten). Eind 2012 zijn de volgende 

projecten gestart ten behoeve van de analyse. Het is al lang de 

bedoeling de incidentie van ribfracturen in relatie tot dosis en 

potentieel andere voorspellende factoren te analyseren. Het 

verkrijgen en inlezen van de benodigde data voor deze neven-

studie verloopt echter uitermate moeizaam. 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-ana-

lyse in 2016 mocht de studie nog niet worden gedeblindeerd. 

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, tel.: 071 526 35 00 

Tabel 2. Inclusie TOP-1-studie, peildatum 31 januari 
2019.

LUMC 27

Reinier de Graaf, loc. Delft 20

Ikazia Ziekenhuis 16

Catharina Ziekenhuis 15

Isala 13

Nij Smellinghe 10

Spaarne Gasthuis 9

NKI-AvL 8

Diakonessenhuis Utrecht 7

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis 7

Treant  Zorggroep 6

UMCG 6

Groene Hart Ziekenhuis 6

Zuyderland Medisch Centrum 5

Flevoziekenhuis 5

HagaZiekenhuis Den Haag 4

IJsselland Ziekenhuis 3

Admiraal de Ruyter Ziekenhuis 3

Ziekenhuis ZorgSaam 3

Antonius Ziekenhuis Sneek 3

Rivierenland Ziekenhuis 2

Medisch Centrum Leeuwarden 2

Bernhoven 2

VieCuri Medisch Centrum 1

Van Weel-Bethesda Ziekenhuis 1

MUMC+ 1

Tergooiziekenhuizen 0

Rijnstate 0

Maxima Medisch centrum 0

Martini Ziekenhuis 0

Jeroen Bosch Ziekenhuis 0

Medisch Spectrum Twente 0

Haaglanden Medisch Centrum 0

Amphia Ziekenhuis 0

Alexander Monro Ziekenhuis 0

https://www.boogstudycenter.nl/studie/228/young-boost.html
http://www.boogstudycenter.nl
mailto:datacenter%40lumc.nl?subject=
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De volgende interim-analyse zal waarschijnlijk binnenkort 

plaatsvinden (als er 55 events zijn). Op basis van de effectivi-

teit in verbetering van lokale controle van de extra bestralings-

dosis zal dan opnieuw worden beoordeeld door de IDMC of 

de studieresultaten dan bekend kunnen worden gemaakt. In-

dien dit niet het geval is, zal er nog een interim-analyse volgen, 

met uiteindelijk de analyse na 10 jaar follow-up. Vooralsnog 

is de lokale recidiefkans voor de gehele groep gelukkig nog 

steeds erg laag: de 9 jaars lokale recidiefkans is 1,8%.

Resultaten
Er zijn ondertussen twee artikelen verschenen met betrek-

king tot de analyse van de cosmetische resultaten tot vier 

jaar na de bestraling (Brouwers et al., Radiother Oncol 2016 

& 2018). Resultaten betreffende de cosmetiek zijn ook ge-

presenteerd tijdens EBCC 2018. Na vier jaar was de cosme-

tiek in de groep behandeld met een standaard-boost signifi-

cant beter dan in de high boost-groep. Naast een hoge 

boost dragen slechte cosmetiek voor start van bestraling, 

een groot boost-volume, adjuvante chemotherapie en een 

fotonen-boost bij aan een slechtere cosmetiek. Daarnaast 

wordt gewerkt aan een artikel waarin wordt onderzocht in 

hoeverre de ipsilaterale borstkankerrecidieven ‘true recur-

rences’ zijn of tweede primaire tumoren (Bosma et al.). 

BOOG 2006-03 SUPREMO

Selective Use of Postoperative Radio 
therapy aftEr MastecOmy

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

178 patiënten geïncludeerd in Nederland en 1688 in de ge-

hele studie internationaal. De studie is nu in follow-up. Het 

is belangrijk dat patiënten jaarlijks in follow-up worden ge-

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

borstkanker-events als toxiciteit. Er wordt geen interim-ana-

lyse verricht van het primaire studie-eindpunt (overleving op 

10 jaar). Verwachte analyse en publicatie is Q4 2023. Wel 

wordt de Kwaliteit-van-Leven-sub-studie (alleen Verenigd 

Koninkrijk; VK) na twee jaar en vijf jaar follow-up gerappor-

teerd. Bij een mediane follow-up van 76 maanden zijn er 

216 sterfgevallen (februari 2019).

Aandachtspunten met betrekking tot 
datamanagement en/of monitoring
Er is een grote biobank met materiaal van deze patiënten 

tot stand gekomen. Denk bij recidief of metastasen aan het 

opsturen van bloed en weefselblok (indien beschikbaar) 

voor de nevenstudie Trans-SUPREMO. Indien patiënten niet 

meer naar de polikliniek komen, dan zal via de verwijzer of 

huisarts worden geïnformeerd naar hun status. Het blijft be-

langrijk om tijdig de follow-up-CRF’s terug te sturen (nog 

altijd op papier). Follow-up is tot 10 jaar, dus tot Q3 2023. Na 

de Brexit moet er een amendement komen om het sponsor-

schap voor EU-centra over te dragen aan de EORTC. Hier 

wordt nog aan gewerkt.

Resultaten
Bij 1382 (81,9%) van de patiënten (en voor Nederland 157/ 

178 = 88,2%) is een pathologiereview verricht door twee 

centrale studiepathologen. Er is een duidelijk verschil in lymfo-

vasculaire invasie (LVi)-percentages (41,6 vs. 15,1% (VK); 

p<0,0001) en de verhouding van graad 3-carcinomen (54,0 vs. 

42,0% (VK); p<0,0001) wanneer local reporting met centrale 

review wordt vergeleken. Er was geen significant verschil in de 

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

tieve (N+) en node-negatieve (N-) subgroepen (40,3 vs. 38,0%; 

p=0,40), maar wel een significant verschil in de frequentie 

(16,9 vs. 9,9%; p=0,004). Van de N-subgroepen zouden 104 

(25,1%) niet eligible zijn als gevolg van centrale review krach-

tens de gradering en/of de status van lymfovasculaire invasie 

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

gevens hebben belangrijke gevolgen voor het ontwerp, de 

power en interpretatie van de resultaten voor deze en toe-

komstige klinische studies. Als pathologische criteria bepalend 

zijn voor patiëntinclusie, zal up-front centrale pathologiereview 

serieus moeten worden overwogen.

Coördinatoren:
L.J. Boersma (MAASTRO clinic), 
H. Bartelink (NKI-AvL) en 
P.M.P. Poortmans (Institut Curie, Parijs)

Contact:
Trialbureau NKI-AvL: trial@nki.nl, tel.: 020 512 26 65

https://www.boogstudycenter.nl/studie/234/supremo.html
mailto:trial%40nki.nl?subject=
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De analyse van twee jaar Kwaliteit-van-leven-substudie-analyse 

is in 2018 gepubliceerd in Lancet Oncology. Radiotherapie 

na mastectomie heeft geleid tot meer lokale symptomen 

tot twee jaar na randomisatie vergeleken met mastectomie 

zonder radiotherapie. Resultaten over de overleving zijn nog 

niet bekend. Een editorial in Annals of Oncology heeft de 

SUPREMO-studie ook onder de aandacht gebracht. Tevens 

is de studie besproken in het European Journal of Surgical 

Oncology. 

BOOG 2009-03 DCIS

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

Doel
In deze internationale fase-III-studie wordt de waarde van 

een boost-bestraling op het tumorbed (16 Gy in 8 fracties) 

onderzocht na gehele borstbestraling bij hoogrisico-DCIS. 

Ook vindt een uitgebreide cosmetische evaluatie plaats en 

wordt gekeken naar de kwaliteit van leven.

Status
In juni 2014 is de inclusie gesloten nadat wereldwijd 1608 

patiënten waren geïncludeerd, van wie 182 door de 10 deel-

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

gevolgd om in de komende jaren het primaire eindpunt tijd 

tot lokaal recidief (TTLR) en de secundaire eindpunten totale 

overleving (OS), tijd tot metastasen op afstand (TTDR), cos-

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

Aandachtspunten met betrekking tot 
de follow-up
Vanwege het feit dat patiënten niet altijd meer worden gezien 

in follow-up op de radiotherapie, maar alleen nog in het ver-

wijzende ziekenhuis, is afgesproken dat de follow-up-gegevens 

verkregen via telefonisch of schriftelijk contact, huisarts of 

specialist, zorgverleners of kankerregistratie ook kunnen wor-

den gebruikt om de follow-up-gegevens zo volledig mogelijk 

te krijgen. Alle patiënten zijn nu minimaal vier jaar in follow-up. 

Het is voor de uitkomst van de studie belangrijk dat alle pa-

tiënten 10 jaar worden vervolgd met een jaarlijkse update.

Data Safety Monitoring Committee
De commissie heeft in juli 2018 vergaderd, waarbij geen 

safety issues zijn vastgesteld. Zij onderstreept het belang 

van doorlopende follow-up en insturen van de follow-up-

gegevens. De hoofdanalyse staat nog steeds gepland in 

2019, inclusief tijd tot lokaal recidief.

BOOG 2009-01 IRMA

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

Opzet
Het betreft een van de internationale studies die op een 

Coördinatoren:
N.S. Russell (NKI-AvL) en 
G. van Tienhoven (Amsterdam UMC, 
locatie AMC)

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

Coördinator:
A.H. Westenberg: 
h.westenberg@radiotherapiegroep.nl

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

Centraal Trialbureau:
Tamica Humbly, DCIS@trog.com.au, 
tel.: +61240143905, fax: +61240143902

https://www.boogstudycenter.nl/studie/245/dcis.html
https://www.boogstudycenter.nl/studie/244/irma.html
mailto:n.russell%40nki.nl?subject=
mailto:h.westenberg%40radiotherapiegroep.nl?subject=
mailto:info%40boogstudycenter.nl?subject=
mailto:DCIS%40trog.com.au?subject=
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gerandomiseerde fase-III-wijze versnelde gedeeltelijke borst-

bestraling (APBI) vergelijkt met standaardbestraling van de 

gehele borst in het kader van de borstsparende behandeling 

bij patiënten met borstkanker en een laag risico op een lokaal 

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

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

naast lokale controle en andere ziektespecifieke parameters, 

acute bijwerkingen en het cosmetische resultaat. 

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

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

2010, meerdere Nederlandse ziekenhuizen deel: Radiothe-

rapiegroep locatie Arnhem, Instituut Verbeeten, MAASTRO 

clinic, Medisch Spectrum Twente, Radiotherapeutisch Insti-

tuut Stedendriehoek, UMCG, Antoni van Leeuwenhoek en 

Radboudumc. Eind maart 2018 is de inclusie in deze studie 

gesloten nadat de beoogde 830 patiënten uit Nederland 

werden geïncludeerd. In totaal werden nu 3302 patiënten 

geïncludeerd, zodat de studie per 5-1-2019 ook internatio-

naal is gesloten. 

De studie is tijdens de Investigators Meeting van 5 oktober 

2018 gepresenteerd. De interim-analyse toont onverander-

de resultaten voor tumorcontrole die nog veel beter zijn dan 

verwacht. Daarmee wordt het onmogelijk te wachten tot 

voldoende events worden bereikt volgens de oorspronkelijke 

hypothese (net als bij de Young Boost Trial; YBT). De resultaten 

voor de acute en late bijwerkingen zijn erg gunstig, behalve 

dat in de APBI-groep 12 ribfracturen (< 1%) werden gemeld. 

De volgende afspraken werden gemaakt, beide vergelijkbaar 

met de YBT:

• We maken een voorstel ten behoeve van een eerste  

 analyse van het primaire eindpunt dat kan worden voor- 

 gelegd aan een nog samen te stellen IDMC. 

• We beoordelen nu op welke wijze een dosis-risico-ana- 

 lyse voor ribfracturen kan worden verricht, misschien in 

 combinatie met de YBT. 

De follow-up wordt voortgezet tot 10 jaar volgens de landelijke 

richtlijn (in plaats van tot vijf jaar) dat wil zeggen in Neder-

land: mammografie 1 x per jaar tot vijf jaar na de diagnose 

en daarna tot aan het 60ste levensjaar 1 x per jaar, en daarna 

1 x per twee jaar via de huisarts met op zeven en 10 jaar het 

maken van foto’s ten behoeve van de cosmetiekanalyse. 

Om een en ander werkbaar te maken voor het datamanage-

ment, wordt aanbevolen om na de uitslag van de mammo-

grafie via de huisarts ten minste een belafspraak met de 

patiënte te plannen, zodat de datamanagers de uitslagen in 

de status kunnen terugvinden.

BOOG 2010-03 RAPCHEM

Radiotherapy After Primary CHEMotherapy

Opzet 
De RAPCHEM-studie is een prospectieve gegevensverzame-

lingstudie bij patiënten met cT1-2cN1 (< 4 suspecte klieren 
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Figuur 8. Inclusie IRMA-studie, peildatum 31 maart 2018.

https://www.boogstudycenter.nl/studie/223/rapchem.html
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op beeldvorming) mammacarcinoom, die worden behandeld 

met primaire systemische therapie (PST) en borstchirurgie. In 

deze studie worden behandelrichtlijnen beschreven voor de 

postoperatieve radiotherapie. Gegevensverzameling loopt 

via de Nederlandse Kankerregistratie.

Status
Van 2011 tot en met 2014 werden alle 860 patiënten geïnclu-

deerd; de database is opgeschoond, zodat baseline gegevens 

en alle behandelgegevens van de geïncludeerde patiënten 

nu beschikbaar zijn voor een analyse met betrekking tot 

praktijkvariatie. Van de patiënten die in de eerste twee jaar 

werden geïncludeerd, zijn tevens vijfjaarsgegevens bekend 

over ziekteterugkeer en overlijden. 

Vervolg
De komende twee jaar zullen de vijfjaarsgegevens van de 

overige geïncludeerde patiënten worden verzameld. In 2019 

zullen al analyses worden verricht met betrekking tot praktijk-

variatie. Daarnaast zijn we nog steeds bezig om de radio-

therapiegegevens in de toekomst standaard te registreren 

in NBCA-R, zodat vergelijkbare analyses, onder andere ook 

met betrekking tot de okselbehandeling na primaire syste-

mische therapie, kunnen worden gedaan. Een aantal radio-

therapieafdelingen wacht echter met deelname aan de 

NBCA-R tot het mogelijk is om deze gegevens automatisch 

te kunnen aanleveren.

Coördinator:
L.J. Boersma (MAASTRO clinic/MUMC+), 
A. Voogd (MUMC+), P. Elkhuizen (NKI-AvL), 
S.C. Linn (NKI-AvL), J. Wesseling (NKI-AvL), 
T. van Dalen (Diakonessenhuis Utrecht), 
L. Strobbe (CWZ) en P. Poortmans 
(Institut Curie, Parijs)

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

Belangrijke data

BOOG plenaire
vergadering 

 8 oktober 2019
Locatie: Beatrixgebouw, 

Jaarbeurs Utrecht

NABON-BOOG-
symposium 

17 april 2019
Locatie: Antropia, 

Driebergen

BOOG plenaire
vergadering 

2 april 2019
Locatie: Beatrixgebouw, 

Jaarbeurs Utrecht

mailto:info%40boogstudycenter?subject=
https://congresscare.com/congress/18e-nabon-boog-symposium/
https://www.boogstudycenter.nl/agenda/boog-plenair-61.html
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Leden
Monique Bos (vz), medisch oncoloog, Erasmus MC

Rhodé M. Bijlsma, medisch oncoloog, UMCU

Maaike de Boer, medisch oncoloog, MUMC+

Frederieke van Duijnhoven, chirurg, NKI-AvL

Inge Konings, medisch oncoloog, Amsterdam UMC, 

locatie VUmc

Terry Wiersma, radiotherapeut, NKI-AvL

Rianne Oosterkamp, medisch oncoloog, Haaglanden 

Medisch Centrum

Carolien Smorenburg, medisch oncoloog, NKI-AvL

Terry Wiersma, radiotherapeut, NKI-AvL

Portefeuillehouders BOOG-bestuur:

Vincent Dezentjé en John Maduro

Contactpersoon BOOG Study Center:

Jeany Rademaker-Lakhai, study manager

Samenstelling 
De Werkgroep Gemetastaseerde borstkanker is qua samen-

stelling veranderd. Naast internist-oncologen, zijn Terry Wiers-

ma, radiotherapeut, en Frederieke van Duijnhoven, chirurg, 

beiden werkzaam bij het NKI-AvL, actief en voorzien de 

groep van extra nuance en specifieke informatie betreffen-

de mogelijke combinaties tussen respectievelijk bestraling, 

chirurgie en chemotherapie.  

Verder heeft Joan Heijns, oncoloog uit het Amphia Zieken-

huis, de werkgroep verlaten. Zij is per 1 oktober 2018 toe-

getreden tot het BOOG-bestuur. Joan is in september door 

de werkgroep hartelijk bedankt voor haar inspanningen ge-

durende de afgelopen jaren.

Doelstelling
De werkgroep heeft als doel om nieuwe medicijnen en be-

handelregimes voor patiënten met een gemetastaseerd 

mammacarcinoom in een vroeg stadium in Nederland te 

introduceren om op deze wijze patiënten kans te geven om 

de overleving te verlengen met behoud van kwaliteit van 

leven. Er is steeds meer kennis over ontregelde ‘signale-

ringsroutes’ en interacties tussen de tumorcellen en hun 

omgeving. Nieuwe middelen worden steeds vaker ontwik-

keld voor specifieke subtypen van borstkanker, hetgeen 

betekent dat de middelen geschikt zijn voor een specifieke, 

kleine groep patiënten. Voor dergelijke studies komen dus 

minder patiënten in aanmerking om de effectiviteit van een 

nieuw medicament te onderzoeken, hetgeen het nood- 

zakelijk maakt om aan internationaal multicenteronderzoek 

deel te nemen. In dit kader staat de BOOG inmiddels goed 

bekend en wordt regelmatig verzocht om te participeren in 

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

nationale studies geïnitieerd door de farmaceutische industrie. 

Dergelijke studies kunnen meestal in een beperkt aantal 

ziekenhuizen worden opgestart. Belangrijk is dat niet-par- 

ticiperende ziekenhuizen hun patiënten doorverwijzen voor 

deze studies. 

Voor het hormoonreceptor-positief mammacarcinoom is in 

december 2017 een investigator-initiated studie gestart, de 

zogenoemde SONIA-studie, die gericht is op de plaats- 

bepaling van CDK4/6-remmers in eerste en tweede lijn bij 

gemetastaseerde ziekte binnen het pakket van endocriene 

therapie. Deze gerandomiseerde fase-III-studie is mede 

gefinancierd door het ministerie van VWS en in opzet uniek 

in de wereld. Zowel palbociclib als ribociclib (en op een later 

moment ook abemaciclib) zijn toegestaan binnen de studie.

Op korte termijn zal de zogenoemde TIBET-studie van start 

gaan. Deze fase-II-studie bestudeert de meerwaarde van 

het orale cytostaticum trifluridine/tipiracil (TAS102) in verge-

lijking met andere vormen van chemotherapie, na eerdere 

behandeling met anthracyclines, taxanen en capecitabine. 

Inmiddels is de triple-negatieve studie TRIPLE-B weer open 

voor inclusie. In het aangepaste protocol wordt voor patiënten 

met gemetastaseerd triple-negatief mammacarcinoom de 

meerwaarde van respectievelijk paclitaxel of carboplatine/ 

cyclofosfamide in combinatie met immuuntherapie (anti-PD1- 

antilichaam) atezolizumab bestudeerd. Inclusie in deze studie 

is inmiddels mogelijk in bijna 20 ziekenhuizen in Nederland. 

Naast klinische uitkomstparameters, zoals duur van ziekte-

Werkgroep
Gemetastaseerde borstkanker

Dr. Monique Bos, 

voorzitter Werkgroep 

Gemetastaseerde 

borstkanker
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vrije overleving in eerste en tweede lijn en toxiciteit, worden 

de moleculair biologische fenomenen in het immuunsys-

teem bestudeerd met behulp van ingerichte immunohubs 

op geografisch gunstige ziekenhuislocaties in Nederland.

De werkgroep probeert ook voor de andere subcategorieën 

borstkankerstudies te introduceren in de verschillende zie-

kenhuizen. 

Voor patiënten met HER2-positief mammacarcinoom zijn 

meerdere voorstellen ter discussie aangeboden. De defini-

tieve keuze van opzet en vergelijkende behandelcombinaties 

zullen in het voorjaar van 2019 duidelijk worden. De ontwik-

kelingen op het gebied van blokkade van de HER2-receptor 

zijn wat nieuwe middelen betreft veelbelovend. 

Open studies

BOOG 2013-01  Triple-B

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

Achtergrond
Triple-negatieve borstkanker (TNBC) is moeilijk te behande-

len en heeft zodra er sprake is van gemetastaseerde ziekte 

een slechte overleving. Momenteel kan, door de afwezigheid 

van oestrogeen-, progesteron- en HER2-receptor, alleen wor-

den behandeld met chemotherapie. Effectievere behande-

lingen zijn daarom noodzakelijk. 

TNBC kan worden onderverdeeld in twee subtypen die op 

moleculaire basis zijn te onderscheiden: BRCA-like en non-

BRCA-like. Er zijn aanwijzingen dat de BRCA-like-TNBC ge-

voeliger is voor alkylerende en platinum-bevattende chemo-

therapie dan de non-BRCA-like-TNBC, en relatief resistent 

zijn voor taxanen. 

TNBC heeft in vergelijking met andere borstkankersubtypen 

relatief veel mutaties, wat resulteert in de aanmaak van zo-

genoemde neoantigenen. Dit maakt dat immuuntherapie 

effectief zou kunnen zijn bij TNBC. Anti-PD(L)1-monotherapie 

bij TNBC is veelbelovend, maar resulteert slecht bij een klein 

deel van de patiënten in een langdurige respons. Aangezien 

gevorderde TNBC zich kenmerkt door snelle ziekteprogres-

sie, zullen de meeste patiënten geen baat hebben bij alleen 

immuuntherapie. 

Opzet
De Triple-B-studie is een gerandomiseerde fase-II-studie. 

Sinds het amendement in januari 2018 wordt gerandomi-

seerd tussen vier behandelingen: carboplatine-cyclofosfami-

de (CC) met of zonder atezolizumab en paclitaxel (P) met of 

zonder atezolizumab. Atezolizumab, een humaan monoklonaal 

antilichaam, is gericht op humaan programmed death-ligand 

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

laten zien. Klinische studies met anti-PD-(L)1-monotherapie 

hebben laten zien dat de gemiddelde tijd voordat respons 

optreedt bij TNBC relatief lang is vergeleken met cytotoxische 

chemotherapie. De gedachte is dat door atezolizumab te 

combineren met paclitaxel of carboplatine-cyclofosfamide er 

snelle tumorcontrole zal zijn door de chemotherapie, waar-

na behandeling met atezolizumab kan resulteren in een 

langdurige respons. 

Translationeel onderzoek
In de Triple-B-studie zal de BRCA-like-test worden gevalideerd. 

Dit is een test die afwijkingen in het BRCA-eiwit van tumor-

cellen kan aantonen. Dit is een andere test dan de BRCA1- 

en BRCA2-mutatietest die wordt gebruikt bij erfelijkheids-

onderzoek. Daarnaast is het doel van de Triple-B-studie om 

biomarkers te identificeren die mogelijk kunnen voorspellen 

bij welke patiënten atezolizumab zal aanslaan. Omdat afna-

mes van biologisch materiaal voor het bepalen van immuno-

biomarkers complex (en kostbaar) zijn, zullen niet alle labo-

ratoria en alle centra worden ingericht voor deze afnames. 

Enkele centra die al over een infrastructuur beschikken voor 

deze immuno-monitoring zullen fungeren als zogenoemde 

‘immunohub’. Patiënten die deelnemen aan de studie zullen 

voor start in een ‘immunohub’ eenmalig bloed moeten laten 

afnemen en een biopt ondergaan. 

Status
De post-amendementstudie met atezolizumab is in Neder-

land geopend sinds 16 januari 2018. Er zullen ongeveer 250 

patiënten in de nieuwe opzet worden geïncludeerd. Inmid-

dels zijn 51 patiënten in de nieuwe opzet geïncludeerd en 

zijn 23 centra open voor inclusie. Alle centra die deelnemen 

aan de Triple-B-studie en open zijn, zijn te vinden op https://

https://www.boogstudycenter.nl/studie/265/triple-b.html
https://goo.gl/maps/Jeitfjauyez
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goo.gl/maps/Jeitfjauyez. Een aantal andere centra zijn in op-

start. Toekomstige initiaties zullen lokaal plaatsvinden of op 

afstand (Skype, Webex, telefonisch). Geïnteresseerde zieken-

huizen zijn nog steeds welkom en kunnen voor deelname 

contact opnemen met de BOOG. Omdat TNBC-patiënten 

een subgroep is die lastig te vinden is, vragen wij iedereen 

om geschikte kandidaten te verwijzen naar een van de open 

Triple-B-centra. 

Resultaten
Voor de Triple-B-studie zoals deze was opgezet in 2013, 

waarbij onder andere bevacizumab werd gegeven, heeft de 

interim-analyse met de 58 patiënten in de oude opzet (car-

boplatine-cyclofosfamide (CC) met of zonder bevacizumab 

en paclitaxel met of zonder bevacizumab) inmiddels plaats-

gevonden. De Triple-B in deze oude setting richtte zich op 

het valideren van twee biomarkers: VEGFR2-plasmaspiegel 

en BRCA-like-tumorprofiel. De resultaten van de interim-

analyse hebben laten zien dat de toevoeging van bevacizumab 

resulteert in een langere progressievrije overleving, maar 

geeft geen totale overlevingswinst. Patiënten met een hoog 

VEGFR-2 bij baseline hebben een langere progressievrije 

overleving wanneer bevacizumab aan eerstelijnschemothe-

rapie wordt toegevoegd. Ondanks de mogelijkheid van een 

gevoelige subgroep lijkt bevacizumab onvoldoende verlenging 

van overleving te geven. De bijwerkingen zijn overeenkomstig 

met eerdere onderzoeken. De resultaten zijn door A. van 

Rossum gepresenteerd tijdens het 17de AvL mammacarci-

noomsymposium. 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de studie en/

of het amendement, kunt u altijd contact opnemen met de 

studiecoördinator of een van de hoofdonderzoekers.

Advanced TNBC

First line

BRCA-like test

Tumor PD-L1 status

Strati�cation
(Neo-)adj treatment yes/no
(Neo-)adj taxanes yes/no
Institution

N=304

2 x 2 factorial design Optional cross over

Carboplatin AUC 5
Cyclophosphamide 600 mg/m2

d 1 q 4 wks

Carboplatin AUC 5
Cyclophosphamide 600 mg/m2

d 1 q 4 wks

Physician’s choice

Physician’s choice

Carboplatin AUC 5
Cyclophosphamide 600 mg/m2

d 1 q 4 wks

Atezolizumab 840 mg
d 1,15 q 4 wks

Atezolizumab 840 mg 
d 1,15 q 4 wks

Atezolizumab 840 mg 
d 1,15 q 4 wks

Atezolizumab 840 mg 
d 1,15 q 4 wks

Paclitaxel 90 mg/m2

d 1,8,15 q 4 wks

Paclitaxel 90 mg/m2

d 1,8,15 q 4 wks

Paclitaxel 90 mg/m2

d 1,8,15 q 4 wks
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Figuur 9. Ontwerp van de Triple-B-studie na het amendement met atezolizumab.

Hoofdonderzoekers: 
S.C. Linn (NKI-AvL), H.M. Oosterkamp (Haaglanden 
Medisch Centrum) en M. Kok (NKI-AvL) 

Contact: 
Studiecoördinator: L. de Boo (NKI-AvL), 
tripleb@nki.nl, tel.: 020 512 69 81/20 04
Trialbureau NKI-AvL: trial@nki.nl, tel.: 020 512 26 68
BOOG Study Center: info@boogstudycenter.nl, 
tel.: 088 234 67 30

https://goo.gl/maps/Jeitfjauyez
mailto:tripleb%40nki.nl?subject=
mailto:trial%40nki.nl?subject=
mailto:info%40boogstudycenter.nl?subject=


36    |    BOOG IN BEELD    Jaargang 14 Winter 2018-19

BOOG 2017-03  SONIA

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

Achtergrond
Het effect van antihormonale therapie bij het gemetastaseerde 

hormoongevoelige mammacarcinoom wordt versterkt door 

remming van cycline-afhankelijke kinases 4 en 6 (CDK4/6). 

Palbociclib verdubbelt in beide lijnen de progressievrije over-

leving ten opzichte van antihormonale therapie alleen. De 

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

hebben vergelijkbare resultaten laten zien. Ribociclib is re-

centelijk door de EMA geregistreerd en is sinds het eerste 

kwartaal van 2018 beschikbaar in Nederland voor eerstelijns-

behandeling. EMA-registratie van ribociclib in tweede lijn en 

abemaciclib (eerste en tweede lijn) zullen nog later volgen. 

De mediane behandelduur met CDK4/6-remmers verschilt 

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

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

langere behandelduur ook leidt tot een langere overleving. 

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. 

Opzet
De SONIA-studie is een gerandomiseerde fase-III-studie voor 

vrouwen met gevorderd, hormoongevoelig, HER2-negatief 

mammacarcinoom waarbij gebruik van CDK4/6-remmers in 

de eerste lijn rechtstreeks wordt vergeleken met gebruik in 

de tweede lijn. De studie onderzoekt welke strategie het 

effectiefst is. De primaire uitkomst is progressievrije over- 

leving na twee lijnen behandeling, gedefinieerd als tijd van-

af loting voor een behandelgroep tot aan progressie van de 

ziekte of onacceptabele bijwerkingen na de tweedelijns- 

behandeling, of sterfte. Kwaliteit van leven en kosteneffecti-

viteit zijn belangrijke secundaire eindpunten.

Nevenstudies
Er zijn momenteel twee nevenstudies open voor deelname:

- Circulerend tumor-DNA (ctDNA): voor, tijdens en na de 

 studiebehandeling wordt op verscheidene momenten 

 bloed afgenomen voor bepaling van ctDNA in de hoop 

Tabel 3. Inclusie Triple-B-studie, peildatum 
31 januari 2019.

NKI-AvL 30

Deventer Ziekenhuis 10

Maxima Medisch Centrum, loc. Veldhoven 8

HagaZiekenhuis, loc. Leyweg 7

Medisch Centrum Leeuwarden 5

Haaglanden Medisch Centrum 5

Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis 5

Ziekenhuis St Jansdal 4

Admiraal De Ruyter Ziekenhuis 4

Ziekenhuisgroep Twente 3

Spaarne Ziekenhuis 3

Martini Ziekenhuis 3

Ikazia ziekenhuis 3

Amphia Ziekenhuis 3

VieCuri Medisch Centrum 2

St Antonius, loc. Nieuwegein 2

Gelre ziekenhuis, loc. Zutphen 2

Reinier de Graaf 2

Ziekenhuis De Gelderse Vallei, loc. Ede 1

Rode Kruis Ziekenhuis 1

Noordwest Ziekenhuisgroep, loc. Alkmaar 1

Isala 1

Groene Hart Ziekenhuis 1

Gelre ziekenhuis, loc. Apeldoorn 1

Bravis 1

Maasstad Ziekenhuis 1

UMCU 0

Radboudumc 0

Ziekenhuis Lievensberg 0

Ziekenhuis Amstelland 0

Amsterdam UMC, loc. Vumc 0

Vlietland Ziekenhuis, loc. Schiedam 0

Spaarne Gasthuis 0

OLVG 0

Nij Smellinghe 0

LUMC 0

IJsselland Ziekenhuis 0

Franciscus Gasthuis Rotterdam 0

BovenIJ Ziekenhuis 0

https://www.boogstudycenter.nl/studie/288/sonia.html
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 hiermee predictieve biomarkers te vinden. 

- Farmacokinetiek/-genetica (PK/PK): tijdens de behande- 

 ling met CDK4/6-remmers wordt op twee momenten 

 bloed afgenomen voor farmacokinetische en genetische 

 metingen om het effect van deze farmacologische para- 

 meters op de effectiviteit en toxiciteit van de behandeling 

 te onderzoeken. 

Verder zijn er voorstellen in ontwikkeling voor nevenstudies 

aangaande cognitie, beeldvorming en een signalling pathway 

om de voorspellende waarde voor CDK4/6-remmers te ana-

lyseren.

Status
Zowel de opstart van ziekenhuizen als de inclusie van pati-

enten verloopt zeer voortvarend. In januari 2019 waren 

reeds 70 ziekenhuizen open en 298 patiënten geïncludeerd, 

waarmee de inclusie voor loopt op de planning. Het totaal-

aantal benodigde patiënten is 1050. De geplande laatste 

inclusie is april 2021. De studie wordt breed gedragen door 

de beroepsgroep, wat blijkt uit deelname van vrijwel alle 

Nederlandse ziekenhuizen. Dit feit, samen met de steun 

vanuit de patiëntengroep zelf via de Borstkankervereniging 

Nederland, zorgt voor een succesvol verloop van de studie.

BOOG 2017-04  BYLieve

A phase II, multicenter, open-label, 
two-cohort, non-comparative study 
to assess the efficacy and safety of 
alpelisib plus fulvestrant or letrozole in 
patients with PIK3CA mutant, hormone 
receptor (HR)-positive, HER2-negative 
advanced breast cancer (aBC), who 
have progressed on or after CDK4/6 
inhibitor treatment

Achtergrond
Onderzoek naar een nieuwe behandeling voor patiënten 

met HR-positieve, HER2-negatieve gevorderde borstkanker 

met een PIK3CA-mutatie. Onderzocht wordt of alpelisib  

met fulvestrant of met letrozol werkzaam en veilig is tijdens 

de behandeling.

Bij ongeveer 45% van de HR-positieve, HER2-negatieve 

borstkankerpatiënten komt een mutatie in het PIK3CA-gen 

voor die de activiteit van het PI3Kα-eiwit kan verhogen in  

de PI3K/AKT/mTOR-signaaltransductieroute. Alpelisib is een 

orale PI3Kα-remmer die in combinatie met endocriene  

behandeling een synergetisch antitumoreffect heeft bij HR-

positieve, HER2-negatieve borstkanker.

Doel
Deze studie onderzoekt of de toevoeging van het nieuwe 

middel alpelisib aan de standaardbehandeling een gunstig 

effect heeft op de behandeling van patiënten met HR-posi-

tieve, HER2-negatieve gevorderde borstkanker met een 

PIK3CA-mutatie. Een ander belangrijk doel is het vinden van 

nieuwe biomarkers die kunnen helpen bij de voorspelling of 

de behandeling bij een individuele patiënt zal aanslaan.

Opzet
Patiënten moeten een centraal of lokaal aangetoonde PIK3CA-

mutatie hebben voorafgaand aan screening. Tachtig patiënten 

die voorafgaand zijn behandeld met CDK4/6-remmer en een 

aromataseremmer en progressie hebben gekregen, krijgen in 

de studie alpelisib + fulvestrant; patiënten die voorafgaand 

zijn behandeld met CDK4/6-remmer en fulvestrant krijgen 

alpelisib + letrozol. In dit onderzoek wordt bekeken hoeveel 

patiënten zes maanden na start van deze behandeling nog 

geen progressie van de ziekte hebben gekregen. Daarnaast 

Hoofdonderzoekers: 
A. Jager (Erasmus MC), 
G. Sonke (NKI-AvL) en I. Konings 
(Amsterdam UMC, locatie VUmc)

Contact:
Annemiek van Ommen: a.nijhof@nki.nl, 
tel.: 020 512 90 68
Website SONIA: https://sonia-studie.nl
BOOG Study Center: info@boogstudycenter.nl, 
tel.: 088 234 67 30

https://www.boogstudycenter.nl/studie/290/bylieve.html
mailto:a.nijhof%40nki.nl?subject=
https://sonia-studie.nl
mailto:info%40boogstudycenter.nl?subject=
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worden bijwerkingen en tolerantie voor de gegeven behan-

deling bekeken.

Status
BYLieve is een wereldwijde studie waaraan 160 patiënten 

zullen deelnemen. Wereldwijd zullen ongeveer 87 centra 

deelnemen in 17 landen, waarvan MUMC+ het enige centrum 

in Nederland is. Er zijn 141 patiënten gestart, waarvan drie 

in Nederland. De studieperiode is in een recent amende-

ment verlengd tot april 2020. Patiënten die in aanmerking 

komen kunnen worden doorverwezen. Het protocol wordt 

geamendeerd, waardoor ook niet-CDK4/6-voorbehandelde 

patiënten kunnen deelnemen; zij zullen in de behandel-

groep alpelisib met fulvestrant starten.

Studies in follow-up 
en resultaten

BOOG 2010-02  Stop & Go

An open randomized phase III study to 
compare 8 continuous cycles of chemo-
therapy with 8 cycles of intermittent 
(2 times 4 cycles) chemotherapy in first 
line treatment, in combination with 
bevacizumab, and second line treatment 
of patients with HER2/neu-negative, 
incurable, metastatic or unresectable 
locally advanced breast cancer

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

zoek naar de mogelijkheden van het fractioneel behandelen 

van mammacarcinoompatiënten met chemotherapie, zodat 

langdurig achter elkaar behandelen met chemotherapie, 

met alle toxische gevolgen van dien, misschien niet meer 

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

wordt begonnen met paclitaxel/bevacizumab. In de tweede 

lijn is keuze tussen niet-gepegyleerd liposomaal doxorubi-

cine of oraal capecitabine.

Status
Van januari 2011 tot en met maart 2016 zijn 420 patiënten 

geïncludeerd. In samenwerking met de groep van Jan van 

Busschbach (hoogleraar Medische Psychologie van het Eras-

mus MC, Gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven, Ver-

goedingsargumentatie & Kosteneffectiviteitanalyses) worden 

thans de secundaire uitkomstmaten geanalyseerd, zoals kwa-

liteit-van-leven-resultaten over een follow-up-periode van 30 

maanden en kosteneffectiviteit. Het eerste manuscript voort-

komend uit deze samenwerking nadert zijn definitieve vorm.

Resultaten
Analyses ten behoeve van de primaire uitkomstmaat (pro-

gressievrije overleving (PFS) in eerstelijnsbehandeling) konden 

geen non-inferiority aantonen van de onderbroken behande-

ling met paclitaxel/bevacizumab vanwege een minder lange 

PFS in vergelijking tot de continue behandeling. Analyse 

van de totale overleving ondersteunde deze resultaten, op 

basis waarvan het onderbreken van de eerstelijnsbehande-

ling niet kan worden aanbevolen. Bovenstaande resultaten 

zijn op ESMO 2017 gepresenteerd door promovenda Anouk 

Claessens (Poster 246-PD) gevolgd door een discussiesessie 

geleid door Alessandra Gennari (Galliera Hospital, Genua, 

Italië) en recente publicatie in Breast Cancer Research and 

Treatment.

Hoofdonderzoeker:
V. Tjan-Heijnen (MUMC+)

Contact:
BOOG Study Center: info@boogstudycenter.nl, 
tel.: 088 234 67 30
Sponsor: Novartis, M. van de Wetering, michiel.
wetering_van_de@novartis.com, tel.: 06 51 84 46 29

Hoofdonderzoekers: 
F.L.G. Erdkamp (Zuyderland MC) en 
M.E.M.M. Bos (Erasmus MC)

Promovenda:
A.K.M. Claessens (Zuyderland MC)

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

https://www.boogstudycenter.nl/studie/221/stopengo.html
mailto:info%40boogstudycenter.nl?subject=
mailto:wetering_van_de%40novartis.com?subject=
mailto:info%40boogstudycenter.nl?subject=
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BOOG 2013-03 PERNETTA

A randomized phase II trial of pertuzu-
mab in combination with trastuzumab 
with or without chemotherapy, both 
followed by T-DM1 in case of progres-
sion, in patients with HER2-positive 
metastatic breast cancer 

Opzet
Deze internationale studie is uitgevoerd in samenwerking 

met SAKK (Zwitserland), UNICANCER (Frankrijk), de BOOG 

en Ulm. Het onderzoek heeft tot doel om bij gemetasta-

seerde HER2-positieve borstkankerpatiënten de werkzaam-

heid en de verdraagbaarheid te onderzoeken van het ge-

neesmiddel pertuzumab in combinatie met trastuzumab, 

met of zonder aanvullende chemotherapie, gevolgd door 

trastuzumab-emtansine (T-DM1) als progressie optreedt. In 

het onderzoek wordt bekeken of het aanvankelijk achter-

wege laten van chemotherapie met paclitaxel of vinorelbine 

in het genoemde behandelplan een effectieve behandel-

strategie vormt. Het primaire eindpunt van de studie is alge-

hele overleving na 24 maanden. Secundaire eindpunten zijn 

onder andere progressievrije overleving van eerste- en 

tweedelijnsbehandeling en kwaliteit van leven. 

Status
In totaal zijn 210 patiënten geïncludeerd (75 in Zwitserland, 

119 in Frankrijk, 3 in Duitsland en 13 in Nederland). De laatste 

patiënte in Nederland is in december 2015 geïncludeerd en 

wordt nog steeds binnen de studie behandeld. De finale ana-

lyse staat gepland voor februari 2020. Voor de patiënten die 

nog op studiemedicatie staan, is het van belang tijdig vervolg-

medicatie te bestellen in verband met de houdbaarheid.

Resultaten
De eerste analyse van de studiegegevens (algehele over-

leving na 24 maanden) is gepresenteerd tijdens ESMO 

2018. Ondanks dat er een afname in progressievrije over-

leving is gezien in de groep met pertuzumab en trastuzumab 

zonder chemotherapie in vergelijking met de groep met 

aanvullende chemotherapie, is er geen afname gezien in 

algehele overleving. De groep zonder aanvullende chemo-

therapie laat minder bijwerkingen zien. Preliminaire data 

met pertuzumab en trastuzumab zonder aanvullende chemo-

therapie gevolgd door T-DM1 laten hoopvolle resultaten 

zien, maar dit zal verder moeten worden geëvalueerd in een 

fase-III-studie. 

BOOG 2013-06 Biomarker Study 
  Everolimus

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

Opzet
In de Biomarker Study Everolimus wordt met verschillende 

technieken in tumorweefsel en bloed onderzocht of er bio-

markers kunnen worden geïdentificeerd die voorspellen 

welke patiënten baat hebben bij de behandeling met ever-

olimus en exemestaan. 

Status
In februari 2017 is de laatste patiënt van de beoogde 175 

patiënten geïncludeerd, waardoor de studie is gesloten voor 

inclusie. Geïncludeerde patiënten blijven in de studie totdat 

er progressie van de ziekte is of totdat de behandeling met 

everolimus en exemestaan beide zijn gestaakt om andere 

redenen. Op 1 maart 2018 is de database gesloten. Het 

verzamelde materiaal is in bewerking en de resultaten zijn 

deels aangeboden voor publicatie. 

Coördinator Nederland: 
E. Boven (Amsterdam UMC, locatie VUmc)

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

Hoofdonderzoeker: 
E. Boven (Amsterdam UMC, locatie VUmc)

Contact: 
Arts-onderzoeker: D. Kruger (Amsterdam UMC,
locatie VUmc), d.kruger@vumc.nl
BOOG Study Center: info@boogstudycenter.nl, 
tel.: 088 234 67 30

https://www.boogstudycenter.nl/studie/268/pernetta-trial.html
https://www.boogstudycenter.nl/studie/269/biomarker-study-everolimus.html
mailto:info%40boogstudycenter.nl?subject=
mailto:d.kruger%40vumc.nl?subject=
mailto:info%40boogstudycenter.nl?subject=
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BOOG 2014-01  MONALEESA-2

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

Doel
Doel van dit onderzoek was het vergelijken van de behande-

ling van letrozol plus LEE011 met behandeling met letrozol 

en placebo, waarbij naar de progressievrije overleving als 

uitkomst is gekeken. Daarnaast zijn kwaliteit van leven, vei-

ligheid en verdraagbaarheid van LEE011 in combinatie met 

letrozol onderzocht.

Status 

MONALEESA-2 is een wereldwijde studie waarbij de inclusie 

per 30 januari 2015 is beëindigd. Wereldwijd zijn 671 patiënten 

gerandomiseerd, van wie 24 in Nederland. Verder hebben 

ongeveer 320 centra wereldwijd aan de studie deelgenomen, 

waarvan 17 centra in Nederland. Gabe Sonke had zitting in 

de Steering Committee van deze studie en was in Nederland 

de hoofdonderzoeker van de studie. 

Resultaten
Tot heden zijn er vijf safety-interim-analyses geweest met 

positief resultaat. De resultaten van de tweede interim-ana-

lyse zijn gepubliceerd in 2018 (Hortobagyi GN et al., Ann Oncol 

2018). De mediane follow-up-duur was 26,4 maanden. De 

mediane progressievrije overleving was 25,3 maanden voor 

de groep met ribociclib en letrozol en 16,0 maanden voor 

placebo met letrozol. Totale overlevingsgegevens zijn nog niet 

bekend. De objective response rate (ORR, het percentage 

patiënten dat een respons op de behandeling liet zien) was 

respectievelijk 42,5% versus 28,7% voor alle patiënten be-

handeld met ribociclib plus letrozol versus placebo plus 

letrozol. Voor patiënten met meetbare ziekte was dit respec-

tievelijk 54,5% versus 38,8%. De meest voorkomende graad 

3- en -4-bijwerkingen waren neutropenie en leukopenie.

BOOG 2015-01  MONARCH 3

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 

Opzet
In de Monarch-3-studie zijn de klinische effectiviteit en veilig-

heid onderzocht van abemaciclib als eerstelijnsbehandeling 

bij 493 vrouwen met gevorderd of gemetastaseerd HR- 

positief, HER2-negatief mammacarcinoom die niet eerder 

met systemische therapie zijn behandeld. In deze eerste-

lijnsstudie werden patiënten 2:1 gerandomiseerd naar een 

behandeling met abemaciclib plus een niet-steroïdale aro-

mataseremmer (letrozol of anastrozol) versus placebo plus 

een niet-steroïdale aromataseremmer. 

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

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

inlogaccount nodig heeft, vindt u alle benodigde studiedocumenten per studie. Inlogaccounts worden alleen 

verstrekt aan in BOOG-studies participerende lokale onderzoekers, researchverpleegkundigen en datamanagers. 

Behoort u tot deze doelgroep en heeft u nog geen inlogaccount voor onze website? Stuur dan een mail naar 

info@boogstudycenter.nl.

BOOG-website

https://www.boogstudycenter.nl/studie/274/monaleesa-2.html
https://www.boogstudycenter.nl/studie/280/monarch-3.html
mailto:giovanni.frans%40novartis.com?subject=
https://www.boogstudycenter.nl/home-15.html
https://www.boogstudycenter.nl/studies-32.html
mailto:info%40boogstudycenter.nl?subject=
https://www.boogstudycenter.nl/studies-32.html
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Resultaten
Bij patiënten met gemetastaseerd HR-positief, HER2-negatief 

mammacarcinoom geeft eerstelijnsbehandeling met abema-

ciclib gecombineerd met anastrozol of letrozol ten opzichte 

van anastrozol- of letrozol-monotherapie een significante 

verlenging van de progressievrije overleving (PFS). Na een 

mediane follow-up van 17,8 maanden was de mediane PFS in 

de abemaciclib-groep nog niet bereikt, waar deze in de place-

bogroep 14,7 maanden bedroeg. De hazardratio was 0,54.

Bij patiënten met meetbare ziekte was de objective response 

rate 59% in de abemaciclib-groep en 44% in de placebo-

groep (p=0,004). Gegevens met betrekking tot de totale 

overleving zijn nog niet geanalyseerd. Diarree en neutropenie 

werden frequent geobserveerd (81,3% en 41,3%) met 

abemaciclib, en 29,8% en 1,9% in de placebogroep, maar 

zijn te tolereren. De resultaten van de studie zijn gepubli-

ceerd in The Journal of Clinical Oncology (Goetz MP et al.,  

J Clin Oncol 35:3638-46).

Op basis van de uitkomsten van de Monarch-2- en Monarch-

3-studies heeft de EMA abemaciclib goedgekeurd voor ge-

bruik in de eerste en tweede lijn bij deze patiëntenpopulatie. 

Onlangs gaf de NVMO-commissie BOM op basis van de 

resultaten van de twee studies een positief advies voor het 

gebruik van abemaciclib bij deze indicaties in de Nederlandse 

behandelsetting.

BOOG 2015-02  MONALEESA-3

A randomized double-blind, placebo-
controlled study of ribociclib in combina-
tion with fulvestrant for the treatment of 
men and postmenopausal women with 
hormone receptor-positive, HER2-nega-
tive, advanced breast cancer who have 
received no or only one line of prior 
endocrine treatment

Opzet
MONALEESA-3 is een fase-III-, gerandomiseerde, dubbel-

blinde, placebogecontroleerde studie van ribociclib + fulve-

strant bij postmenopauzale patiënten met hormoonrecep-

tor-positieve, HER2-negatieve gevorderde borstkanker die 

geen of maximaal 1 eerdere endocriene behandeling hadden 

ondergaan voor hun gevorderde ziekte. Patiënten werden 

gerandomiseerd (2:1) tussen de ribociclib-groep (600 mg/

dag; 3 weken op/1 week af) of de placebogroep. Beide 

groepen kregen daarnaast 500 mg fulvestrant. Primair eind-

punt van de studie was door de onderzoeker vastgestelde 

progressievrije overleving (PFS). Secundaire eindpunten 

waren onder andere algehele overleving (OS), algeheel res-

ponspercentage (ORR), klinisch voordeelpercentage (CBR) 

en het bijwerkingenprofiel.

Resultaten
Er werden in totaal 726 patiënten geïncludeerd in de studie 

en ten tijde van analyse (mediane follow-up 20,4 maanden) 

kreeg 42,1% van de patiënten in de ribociclib-groep nog altijd 

de behandeling. Ter vergelijking, voor de controlegroep was 

dit 31,4%. Het primaire eindpunt werd in de MONALEESA-

3-studie gehaald door een mediane PFS te laten zien van 

20,5 maanden in het ribociclib-cohort, terwijl dit 12,8 maanden 

was in de controlegroep (HR [95%-BI]: 0,593 [0,480-0,732]; 

p<0,0001). Dit PFS-voordeel met ribociclib werd gevonden 

in alle onderzochte subgroepen en was onafhankelijk van 

leeftijd, ras, aantal metastasen, eerder gebruik van tamoxifen 

of aromataseremmers en de aanwezigheid van laesies in 

bot, lever of long. 

Een analyse van de PFS als functie van eerdere endocriene 

behandeling liet zien dat ribociclib + fulvestrant geassocieerd 

was met een significant langere PFS dan placebo-fulvestrant, 

zowel bij patiënten die de behandeling in de eerste lijn kregen 

(mediaan niet bereikt versus 18,3 maanden; HR [95%-BI]: 

0,577 [0,415-0,802]) als bij patiënten die in de tweede lijn 

werden behandeld, inclusief patiënten die snel recidiveerden 

na endocriene behandeling (mediaan 14,6 versus 9,1 maan-

den; HR [95%-BI]: 0,565 [0,428-0,744]). Bij patiënten met 

aantoonbare ziekte bij aanvang van de studie was de ORR 

41% met de ribociclib-behandeling en 29% met de controle-

behandeling (p=0,003) (CBR 69% versus 60%; p=0,015). Ten 

tijde van analyse waren de OS-gegevens nog niet matuur.

De meest voorkomende bijwerking met de ribociclib-fulve- 

strant-combinatie was neutropenie (69,9% versus 2,1% in 

de controlegroep). Deze resultaten werden door D.J. Slamon 

gepresenteerd tijdens ASCO 2018.

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

https://www.boogstudycenter.nl/studie/281/monaleesa-3.html
mailto:michiel.wetering_van_de%40novartis.com?subject=
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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 

Opzet
De Pregnancy-studie is een observationele registratiestudie 

voor vrouwen bij wie tijdens de zwangerschap de diagnose 

borstkanker is gesteld. Deze studie is geïnitieerd door de 

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

zameld met betrekking tot de diagnostiek en behandeling 

van borstkanker tijdens de zwangerschap en de uitkomst 

van moeder en kind. 

Status
Sinds medio augustus 2017 is registratie van nieuwe patiën-

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

Nederland 121 patiënten geïncludeerd, en internationaal 1681 

(483 zwangeren, inclusief controlegroep 842), deze regis-

tratie loopt internationaal nog door. Follow-up van de reeds 

via BOOG geregistreerde patiënten zal nog steeds via de 

BOOG blijven plaatsvinden. Alle versies van het CRF zijn te 

vinden op de website van de BOOG bij deze studie. 

Resultaten
In een eerste analyse van geregistreerde gegevens van 447 

patiënten, waarbij is gekeken naar foetale gezondheid maxi-

maal vier weken na de bevalling, is aangetoond dat er in 

vergelijking met niet-blootgestelde zuigelingen geen klinisch 

significante verschillen werden gezien, hoewel zuigelingen 

blootgesteld aan chemotherapie in de baarmoeder een lager 

geboortegewicht hadden en meer complicaties werden ge-

rapporteerd. Aangezien geen van de zuigelingen in het eerste 

trimester aan chemotherapie werd blootgesteld, waren de 

verschillen het waarschijnlijkst te wijten aan de voortijdige 

bevalling. Dit leidde tot de conclusie dat vroeggeboorte 

sterk werd geassocieerd met ongunstige gebeurtenissen 

en het voldragen van de zwangerschap van het allergrootste 

belang lijkt. 

Daarnaast liet vertraging van de kankerbehandeling geen 

significante invloed zien op de ziektevrije overleving van de 

moeders met primaire borstkanker. In een gecombineerde 

analyse met gegevens uit de registratie in Leuven van patiën-

ten gediagnosticeerd met kanker tijdens de zwangerschap, 

is gebleken dat de algehele overleving vergelijkbaar was 

met niet-zwangere patiënten.

In up-to-date richtlijnen over behandeling van borstkanker 

tijdens zwangerschap zijn ook resultaten van deze registratie 

opgenomen. De algemene aanbevelingen afgeleid uit de 

geregistreerde gegevens tot nu toe zijn dat patiënten met 

borstkanker tijdens de zwangerschap zo dicht mogelijk kunnen 

en moeten worden behandeld zoals patiënten gediagnosti-

ceerd en behandeld zonder zwangerschap. 

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 

borstkanker is op 7 december 2017 gesloten voor registratie 

van nieuwe patiënten na het bereiken van de inclusie van 

270 patiënten. Gegevensverzameling van de prospectieve 

studie loopt door volgens het schema in het protocol.

De totale follow-up-periode van de studie bedraagt vijf jaar. 

Deze studie is een samenwerking met de EORTC die in 

2014 is gestart met prospectieve registratie en de studies 

zijn zodanig op elkaar afgestemd dat data sharing met de 

EORTC-database mogelijk is.

Resultaten
Tijdens het SABCS-congres in december 2018 is een poster 

met gegevens vanuit deze registraties gepresenteerd: Eva-

luation of multiple transcriptomic gene risk signatures in 

male breast cancer (SABCS P6-19-01). In dit onderzoek is 

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

Observationele studies

https://www.boogstudycenter.nl/studie/227/pregnancy.html
https://www.boogstudycenter.nl/studie/222/retrosp-male-bc.html
mailto:info%40boogstudycenter.nl?subject=
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het gebruik van diversie genomische tests geëvalueerd 

voor gebruik in de populatie van mannen met borstkanker. 

BOOG 2014-05 INFLAME

Towards optimal treatment of 
inflammatory breast cancer patients

Achtergrond
Het INFLAME-project richt zich op inflammatoir mamma-

carcinoom (inflammatory breast cancer; IBC). Dat is een 

zeldzame (< 1%) vorm van borstkanker die vooral relatief 

jonge vrouwen treft. Doordat de ziekte niet veel voorkomt 

en de kanker op een infectie lijkt, kan het gebeuren dat de 

diagnose pas laat wordt gesteld, waardoor de vooruitzich-

ten minder gunstig zijn. Dit kan bijdragen aan een ongunstig 

beloop ten opzichte van andere vormen van borstkanker, 

zelfs bij vergelijkbare stadia en ondanks gecombineerde be-

handeling van chemotherapie gevolgd door een operatie en 

bestraling. Een specifiek op inflammatoire borstkanker ge-

richte behandeling is er op dit moment niet. 

Status
Om de kennis over IBC en de alertheid op deze ziekte te 

vergroten, heeft het UMCG samen met het Erasmus MC, 

NKI-AvL en de overkoepelende Borstkanker Onderzoek 

Groep (BOOG) een IBC-registratie en weefselbank (bio-

bank) opgezet via een prospectieve studie. Registratie van 

nieuwe patiënten is gesloten per 31 december 2018.  Tus-

sen 2015 en 2018 is van 124 IBC-patiënten toestemming 

verkregen om bloed, tumorweefsel en klinische gegevens 

te verzamelen in een centrale database en biobank. Op dit 

moment is van alle patiënten bloed en tumorweefsel ver-

zameld en een deel van de diagnostische en behandelgege-

vens, en informatie over het verloop van de ziekte. Vanaf 

2019 worden aanvullende gegevens verzameld over het 

verloop van de ziekte, RNA en DNA geïsoleerd uit het biolo-

gisch materiaal en hiermee analyses gepland op zoek naar 

onderscheidende aangrijpingspunten voor diagnostiek en 

behandeling. Op basis van de informatie die hieruit wordt 

verkregen, wordt vervolgens een behandelstudie opgezet 

en verricht. 

Awareness
We hopen dat u allen alert blijft op de symptomen van in-

flammatoire borstkanker. Ter ondersteuning is een handig 

zakkaartje met de symptomen van inflammatoir mamma-

carcinoom ontwikkeld dat is te downloaden via www.boog-

studycenter.nl/studie/279/inflame.html.

Naast de inzet om awareness betreffende diagnostiek te 

vergroten, is door de onderzoekers ook meegewerkt om de 

laatste inzichten in IBC-behandeling op te laten nemen in 

de landelijke richtlijn Borstkanker (https://oncoline.nl/richt-

lijn/doc/download.php?id=1069&bijlage=1) die medio 2018 

is gepubliceerd.

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 Study Center)

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

Coördinatoren:
C. Schröder (UMCG), J. Martens (Erasmus MC), 
G. Sonke (NKI-AvL) en J. Wesseling (NKI-AvL)

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

https://www.boogstudycenter.nl/studie/279/inflame.html
http://www.boogstudycenter.nl/studie/279/inflame.html
http://www.boogstudycenter.nl/studie/279/inflame.html
https://oncoline.nl/richtlijn/doc/download.php?id=1069&bijlage=1
https://oncoline.nl/richtlijn/doc/download.php?id=1069&bijlage=1
mailto:malebc%40boogstudycenter.nl?subject=
mailto:inflame%40boogstudycenter.nl?subject=
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Leden
Ritse Mann (vz), radioloog, Radboudumc

Filiz Celik, nucleair geneeskundige, Deventer Ziekenhuis

Carolien van Deurzen, patholoog, Erasmus MC

Kenneth Gilhuijs, klinisch fysicus, UMCU

Linetta Koppert, chirurg, Erasmus MC

John Martens, moleculair bioloog, Erasmus MC

Willemien Menke, medisch oncoloog, Amsterdam UMC, 

locatie VUmc

Adri Voogd, epidemioloog, Universiteit Maastricht 

Portefeuillehouders BOOG-bestuur:

Ruud Pijnappel en Maurice van der Sangen

Contactpersonen BOOG Study Center:

Elise van Leeuwen, study manager, en Gertruud Bakker, 

projectmedewerker

Samenstelling 
Bij de beoogde disciplines is in eerste instantie uitgegaan van 

de meest voorkomende in de diagnostiek. Belangrijke maar 

minder vaak voorkomende disciplines kunnen eventueel wor-

den gevraagd als consultant. Vooralsnog gaan we uit van de 

volgende disciplines: chirurgie, epidemiologie, klinische fysica, 

medische oncologie, moleculaire biologie, pathologie, nu-

cleaire geneeskunde en radiologie. Op 1 juni 2018 heeft de 

oprichtingsvergadering van de werkgroep plaatsgevonden.

Doelstelling
Overwegende dat: 

-  diagnostiek een steeds belangrijkere plaats inneemt bij  

 de zorg rondom borstkanker; 

-  er veel ontwikkelingen zijn op het terrein van stadiëring 

 en radiomics; 

-  er veel ontwikkelingen zijn op het gebied van nucleaire 

 geneeskunde; 

-  vrijwel alle gemetastaseerde therapieën worden gemoni- 

 tord door middel van beeldvorming; 

-  pathologie en moleculaire biologie essentieel zijn bij de 

 diagnostiek;

heeft het bestuur van de BOOG het besluit genomen om 

een nieuw te vormen Werkgroep Diagnostiek op te richten. 

Daarbij is het de bedoeling disciplines die bijdragen aan diag-

nostiek zo breed mogelijk te laten participeren, waarbij de 

werkgroep zich bij aanvang zal richten op onderzoek betref-

fende diagnostiek wanneer de diagnose borstkanker reeds 

is gesteld. Onderzoek bij de groep cliënten met klachten of 

die worden doorverwezen vanuit het bevolkingsonderzoek 

borstkanker, maar (nog) geen borstkankerdiagnose hebben, 

zullen dus vooralsnog buiten beschouwing blijven. 

De werkgroep heeft als doel nieuwe en bestaande BOOG-

studies op het gebied van diagnostiek te coördineren dan 

wel initiëren. Naast de onderzoekfunctie heeft de werkgroep 

een consultfunctie voor protocollen van de andere werk-

groepen. Daarbij is een actieve interactie met andere werk-

groepen nodig. De werkgroep zal in eerste instantie bestaan-

de diagnostische studies gaan inventariseren en coördineren. 

Daarna kunnen andere diagnostische studies worden getoetst 

en na goedkeuring als BOOG-studie worden uitgevoerd. Deze 

werkgroep kan ook een rol spelen bij studies in follow-up.

Open studies 

BOOG 2017-05 SELECT

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

Achtergrond
Ongeveer driekwart van de borstkankerpatiënten heeft een 

hormoongevoelig mammacarcinoom. Er is grote behoefte 

aan een laagdrempelige test die op voorhand bepaalt of een 

patiënt baat zal hebben bij hormoontherapie. Uit vooronder-

zoek bleek dat een matige doorbloeding van het gezonde 

klierweefsel in de niet-aangedane borst van patiënten met 

hormoongevoelige tumoren is geassocieerd met een vijfmaal 

Werkgroep
Diagnostiek

Ritse Mann, 

voorzitter Werkgroep 

Diagnostiek

https://www.boogstudycenter.nl/studie/291/select.html
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verhoogd risico dat patiënten niet ziektevrij zullen overleven. 

De doorbloeding werd door een speciaal daarvoor ontworpen 

computerprogramma gemeten in MRI-beelden. 

Opzet
Een retrospectieve cohortstudie waarbij de relatie tussen 

dynamic contrast-enhanced magnetic resonance imaging 

(DCE-MRI) van de contralaterale borst en langetermijnover-

leving bij vrouwen met oestrogeenreceptor-positieve borst-

kanker voorafgaand aan het al dan niet geven van adjuvante 

hormonale therapie wordt onderzocht. Het doel van de SE-

LECT-studie is om dit verband te valideren en biologisch te 

verklaren. Uit diverse ziekenhuizen in Nederland worden 

digitale MRI-beelden verzameld van 1500 patiënten gediag-

nosticeerd tussen 2005 en 2010 met hormoongevoelige 

borstkanker om de doorbloeding van het klierweefsel te 

meten. De resultaten zullen worden vergeleken met de 

overleving van de patiënten nu. Hiertoe zal het Integraal 

Kanker Centrum Nederland (IKNL) anonieme gegevens van-

uit de Nederlandse Kankerregistratie koppelen. 

Status 
De logistiek is tot stand gebracht om via beveiligde send-and-

receive-modules informatie tussen ziekenhuizen, IKNL en 

PALGA via een thrusted-third party (ZorgTTP) te laten verlo-

pen. Negen ziekenhuizen zijn aangeschreven. De papieren 

zijn gestuurd naar Radboudumc, Zorggroep Twente, Maas-

tricht UMC en Rijnstate. De datakoppeling met UMCU is 

inmiddels afgerond.

Leden
Manon Komen (vz), researchcoördinator oncologie, 

Noordwest Ziekenhuisgroep en promovendus LUMC

Erika ten Berge, researchcoördinator, Deventer Ziekenhuis

Saskia Brouwer, researchverpleegkundige, Rijnstate

Edith van Druten, researchverpleegkundige, 

Reinier de Graaf Gasthuis

Sissy Grosfeld, verpleegkundig specialist, 

Ziekenhuis Rivierenland

Dunja van der Meer, verpleegkundig specialist, 

Amphia Ziekenhuis

Monique Kuipers, researchverpleegkundige, 

Ziekenhuisgroep Twente 

Patricia Sierink, trialcoördinator, Zaans Medisch centrum 

Victoria Skinner, verpleegkundig specialist, NKI-AvL

Contactpersoon BOOG SC:

Tijs Volker, projectmedewerker 

Samenstelling
We hebben dit jaar Dunja van der Meer (Amphia Ziekenhuis) 

en Sissi Grosfeld (Ziekenhuis Rivierenland) als lid binnen 

deze werkgroep verwelkomd. 

Taken
Researchverpleegkundigen zijn de spin in het web bij de 

gehele logistieke organisatie van een studie. Acht ervaren 

researchverpleegkundigen hebben zitting in de Verpleeg-

kundig adviesgroep (VAG). De adviesgroep is in een vroeg 

stadium van protocolontwikkeling betrokken voor een effi-

ciënte indiening en om de praktische uitvoerbaarheid van de 

studies te vergroten. De adviesgroep adviseert over de uit-

voerbaarheid en logistieke aspecten van onderzoeksvoor-

stellen op verpleegkundig vlak. Daarnaast biedt de groep 

ondersteuning bij het ontwikkelen en uniformeren van studie-

ondersteunende documenten, zoals patiënteninformatie, ver-

pleegkundige protocollen, infusieschema’s en documenten 

met betrekking tot de logistiek van een studie.  

Activiteiten
De VAG wordt geconsulteerd en agendeert eigen aan-

dachtspunten met betrekking tot de opzet en uitvoering van 

onderzoek in de ziekenhuizen en probeert dan binnen deze 

groep aan een gezamenlijke oplossing, document of proce-

dure te werken, die daarna ook aan andere ziekenhuizen 

kan worden aangeboden. Onderwerpen die recentelijk zijn 

opgepakt: study close-out en archivering-checklist voor on-

derzoeker-geïnitieerde studies, participatie in de pilot ten 

behoeve van de nieuwe lokale haalbaarheidprocedure die is 

opgezet door de DCRF, gevolgen en toepassing van de AVG 

(GDPR) in het kader van de uitvoering van studies en door-

verwijzing van patiënten in het kader van studies.

Verpleegkundig adviesgroep

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

mailto:k.g.a.gilhuijs%40umcutrecht.nl?subject=
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Coördinatoren
Jennifer de Haas en Daniëlle Straub, projectmedewerkers, 

BOOG Study Center

Elise van Leeuwen, clinical study-manager, BOOG SC

Contact via info@borstkankerpanel.nl

Opzet
Als gezamenlijk initiatief van de BOOG en Borstkankervereni-

ging Nederland (BVN) is een unieke Patiëntenadviesgroep 

(PAG) opgericht. Het doel van de PAG is om continuïteit te 

geven aan patiëntenparticipatie bij de ontwikkeling van klinisch 

en niet-klinisch wetenschappelijk borstkankeronderzoek. De 

PAG bestaat uit 20 enthousiaste leden. Alle leden hebben 

een op maat gemaakte training gevolgd op het gebied van 

borstkankerterminologie, begrippen uit onderzoeksproto-

collen en overstijgend meedenken vanuit patiëntperspectief 

in wetenschappelijk onderzoek. Begin 2018 is er een vervolg-

subsidie toegekend door het KWF. Dit geeft de mogelijkheid 

om de inzet van patiëntvertegenwoordigers uit te breiden 

naar actief patiëntpartnerschap binnen studieteams en om 

de opgedane expertise te implementeren en verder te ver-

spreiden. In het voorjaar van 2019 zal hiervoor een specifieke 

training worden georganiseerd.

Contact BVN
Per 1 september 2018 heeft Patricia Hugen de taken van 

Marga Schrieks bij BVN overgenomen. Haar functie is Senior 

Belangenbehartiger Kwaliteit van Zorg. Patricia is van oor-

sprong ziekenhuisapotheker, gepromoveerd op HIV/aids. 

Daarna is zij gaan werken vanuit het patiëntenperspectief 

bij diverse fondsen. De borstkankerzorg is voor haar een 

nieuw gebied, waarin zij zich graag wil vastbijten om te hel-

pen de borstkankerzorg meer op de patiënt af te stemmen 

en te helpen de eigen regie hierin te versterken.  

 

Werkwijze
De PAG voorziet in het faciliteren en stroomlijnen van con-

tact tussen onderzoekers en patiëntvertegenwoordigers. 

Patiëntvertegenwoordigers worden ingezet in diverse fases 

van onderzoeksontwikkeling. De PAG wordt bij voorkeur in 

een zo vroeg mogelijk stadium geraadpleegd. De PAG is ook 

in 2018 voor advies betreffende een groot aantal onder-

zoeksvragen en projecten gevraagd. Wilt u advies over een 

onderzoeksvoorstel of -vraag? Op de BOOG-website (www.

boogstudycenter.nl/onderzoekers/nieuw-studievoorstel-

aanmelden-61.html) vindt u de procedure en documenten 

om een aanvraag in te dienen. 

PAG op locatie
Een aantal keer per jaar worden ‘interactieve sessies’ georga-

niseerd tussen de PAG en onderzoekers. PAG-leden worden 

hier geïnformeerd over onderzoek vanuit de betreffende 

onderzoeksafdeling en geven feedback op vragen die onder-

zoekers hen voorleggen. Ook krijgen ze soms de gelegen-

heid om een kijkje te nemen op het gebied van de nieuwste 

technieken binnen het borstkankeronderzoek. Heeft u ook 

interesse in een interactieve kennismaking met de PAG of 

andere ideeën op het gebied van borstkankeronderzoek die 

u graag zou willen delen met de PAG? Neem dan contact op 

via info@borstkankerpanel.nl.

Patiëntenadviesgroep

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.

Onderzoekers die de Patiëntenadviesgroep willen raadplegen kunnen op de BOOG-website (www.boogstudycenter.nl/ 

onderzoekers/nieuw-studievoorstel-aanmelden-61.html) een aanvraagformulier voor patiëntenadvies vinden. Tevens 

wordt bij elke aanvraag voor patiëntenadvies een lekensamenvatting en protocol(synopsis) gevraagd. Op het 

aanvraagformulier kan worden aangegeven welke vorm van feedback gewenst is. In de meeste gevallen wordt 

eenmalig schriftelijk advies gegeven, maar ook een telefonisch of live overleg behoren tot de mogelijkheden. 

Rechtstreeks contact opnemen met de PAG kan ook per e-mail naar info@borstkankerpanel.nl of kijk op de website.

Werkwijze Patiëntenadviesgroep
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Sponsoren

De BOOG is de sponsoren Novartis, Pfizer en Roche, 

en medesponsoren Agendia, Amgen, AstraZeneca, 

Daichi Sankyo, Eisai, Lilly, Servier en TESARO 

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

De BOOG is KWF Kankerbestrijding 

zeer erkentelijk voor de financiële 

ondersteuning van diverse 

studies en projecten.

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. V. Dezentjé, medisch oncoloog
Drs. J. Heijns, medisch oncoloog
Dr. M.J.C. van der Sangen, radiotherapeut-oncoloog
Dr. E.M. Noorda, oncologisch chirurg
Mr. drs. P.J. Baars, fiscaal jurist, financieel adviseur

BOOG Study Center
Dr. A.E. van Leeuwen-Stok, directeur
Dr. J.M. Rademaker-Lakhai, clinical study manager
Dr. G. Bakker, projectmedewerker
J. de Haas, MSc, projectmedewerker
D. Straub, MSc, projectmedewerker
T. Volker, MSc, projectmedewerker
M. Noordhoek, secretaresse
L. van Gent, office manager
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

Eindredactie
Drs. Martine de Wijs, TekstFocus

Vormgeving
Artee Grafische Vormgeving
Achterzijde: ontwerp Mirjam Letsch

Fotografie
Mirjam Letsch, foto Elise van Leeuwen-Stok

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 Behandelingsrichtlijn-
mammacarcinoom (www.oncoline.nl) zijn bindend.

Colofon

mailto:info%40boogstudycenter.nl?subject=
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Ziet u ook het belang van ons werk en wilt u ons financieel steunen?
Wilt u meer informatie? Ga naar onze website:

www.borstkankeronderzoekgroep.nl/steun-ons

http://www.borstkankeronderzoekgroep.nl/steun-ons
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