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Radiofrequente ablatie van het lokaal  
irresectabel pancreascarcinoom en de  
mogelijkheid tot een resectie na inductie-
chemotherapie: de PELICAN-studie
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Samenvatting
Patiënten met een lokaal irresectabel pancreascarci-
noom hebben een slechte prognose, ondanks de ontwik-
keling van nieuwe chemotherapeutische behandelingen. 
Radiofrequente ablatie (RFA) is haalbaar en veilig geble-
ken bij deze patiëntenpopulatie met aanwijzingen voor 
overlevingswinst. De PELICAN-studie is een gerandomis-
eerde multicentrumstudie die als doel heeft te onder-
zoeken of RFA plus palliatieve chemotherapie een ver-
lenging van de levensduur geeft ten opzichte van 

palliatieve chemotherapie alleen. Bovendien biedt de 
studie voor sommige patiënten een mogelijkheid tot re-
sectie van de tumor na 2 maanden inductiechemothera-
pie. Sinds april 2015 zijn 11 van de 15 centra, aanges-
loten bij de Dutch Pancreatic Cancer Group (DPCG; 
www.dpcg.nl), open voor inclusie. Voor verwijzing van 
patiënten of aanvullende informatie over de PELICAN-
studie kunt u terecht op www.pelicantrial.nl, mailen naar 
pelican@dpcg.nl of bellen naar 06 83 90 42 42.
(Ned Tijdschr Oncol 2016;13:91-4)

Summary
Although new chemotherapeutic regimens improve sur-
vival in patients with locally advanced pancreatic can-
cer, the prognosis remains poor. Radiofrequency abla-
tion (RFA) is feasible and safe, and has been suggested 

to improve overall survival. The PELICAN trial is a rand-
omized controlled multicenter trial and aims to investi-
gate the overall survival after RFA plus palliative chemo-
therapy compared to palliative chemotherapy alone. 
Moreover, it makes resection of the tumor after 2 months 
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Inleiding
Per jaar presenteren zich in Nederland ongeveer 2.300 
nieuwe patiënten met een pancreascarcinoom.1 De eni-
ge in opzet curatieve behandeling voor deze patiënten-
populatie is een resectie van de tumor. Slechts 10-20% 
van de patiënten komt hiervoor in aanmerking. Onge-
veer 30-40% heeft geen metastasen, maar kan deson-
danks geen resectie ondergaan vanwege een te grote lo-
kale vaatbetrokkenheid.2 De Dutch Pancreatic Cancer 
Group (DPCG, www.dpcg.nl) definieert een lokaal irre-
sectabel pancreascarcinoom in de DPCG-richtlijn uit 
2012 als een tumor met een arteriële betrokkenheid van 
>90°, dan wel een veneuze occlusie of veneuze betrok-
kenheid van >270°.3 De internationale richtlijn (Natio-
nal Comprehensive Cancer Network; NCCN) gebruikt 
als definitie een arteriële betrokkenheid van >180° of 
een zodanige veneuze betrokkenheid, dat reconstruc-
tie geen optie is.4 De prognose van deze patiëntengroep 
bedraagt zonder interventie slechts 6-8 maanden.1 
De huidige behandeling van het lokaal irresectabel 
pancreascarcinoom is palliatieve chemotherapie. Ge-
durende vele jaren was gemcitabine-monotherapie de 
standaardbehandeling. De responskans is laag (onge-
veer 9%) en de overlevingswinst is minimaal.5-7 Re-
centelijk toonden Conroy et al. aan dat FOLFIRINOX 
(een combinatie van oxaliplatine, leucovorine, irino-
tecan en 5-fluoruracil) superieur is aan gemcitabine-
monotherapie bij gemetastaseerde ziekte. Bij patiën-
ten met een Eastern Cooperative Oncology Group 
(ECOG)-performance score van 0-1 en een normaal 
bilirubine werd een responskans van 31,6% en een 
mediane totale overleving van 11,1 maanden be-
schreven.8 Ook nab-paclitaxel plus gemcitabine toon-
den bij patiënten met een ECOG-performance score 
van 0-2 een significant betere overleving dan gemci-
tabine-monotherapie (8,7 versus 6,6 maanden) en de 
responskans steeg naar 23%.9 Ondanks het ontbre-
ken van gerandomiseerde studies worden beide che-
motherapieschema’s ook toegepast bij patiënten met 
lokaal irresectabel pancreascarcinoom. 
Een recente studie uit het Academisch Medisch Cen-
trum te Amsterdam (september 2013-maart 2015) 
toonde aan dat 11% van alle 132 patiënten die zich 
presenteerden met lokaal irresectabel pancreascarci-
noom na 2 maanden inductiechemotherapie (veelal 

FOLFIRINOX) alsnog een potentieel curatieve resec-
tie konden ondergaan met een mediane overleving 
van 34 maanden.10 Ook in de literatuur zijn series be-
schreven waarin na FOLFIRINOX ongeveer 10-20% 
alsnog een potentieel curatieve resectie konden on-
dergaan en de overleving gelijk was aan patiënten na 
een primaire resectie.11,12

Vanwege de persisterende slechte prognose is er de 
laatste jaren veel onderzoek verricht naar nieuwe be-
handelmethoden zoals lokale ablatieve therapieën.13 

Radiofrequente ablatie (RFA) is een techniek waarbij 
één of meerdere elektroden in de tumor worden gepo-
sitioneerd, waarna stroom door de elektroden wordt 
gevoerd, wat leidt tot warmteontwikkeling en dus ther-
mische schade van de tumor (zie Figuur 1). Een recente 
systematische review toont aan dat RFA door middel 
van een open procedure voor patiënten met een lo-
kaal irresectabel pancreascarcinoom veilig is, pijn kan 
reduceren en de overleving tot een beschreven maxi-
mum van 25,7 maanden kan verlengen.13 Geen van de 
geïncludeerde studies is echter een gerandomiseerde 
studie. Derhalve is er een grote kans op selectiebias.

Opzet van de PELICAN-studie
De DPCG is een landelijke multidisciplinaire werk-
groep waarin alle specialismen betrokken bij de be-

of induction chemotherapy for some patients possible. 
The study is open for inclusion since April, 2015. Eleven 
of the 15 centers, part of the Dutch Pancreatic Cancer 
Group (DPCG; www.dpcg.nl), are recruiting. To refer pa-

tients or for additional information concerning the PELI-
CAN trial, please visit www.pelicantrial.nl or contact  
pelican@dpcg.nl or +31 6 83 90 42 42.

Figuur 1.  Radiofrequente ablatie.



3

Nederlands Ti jdschrif t voor Oncologie Jaargang 13  -  nr. 3  - mei 2016 93

handeling van het pancreascarcinoom zijn vertegen-
woordigd. Een van de belangrijkste doelen van de 
DPCG is de prognose en dus de behandeling van 
het pancreascarcinoom te verbeteren. Zij is de initi-
atiefnemer van een multicentrum gerandomiseerde 
studie, de PELICAN-studie: ‘Pancreatic Locally ad-
vanced Irresectabel Cancer Ablation in the Nether-
lands’. In deze studie worden patiënten met een lo-
kaal irresectabel pancreascarcinoom gerandomiseerd 
tussen behandeling met RFA plus chemotherapie en 
chemotherapie alleen. Sinds april 2015 is de PELI-
CAN-studie geopend en inmiddels zijn 11 van de 15 
deelnemende DPCG-centra open (www.pelicantrial.nl; 
pelican@dpcg.nl). Het primaire eindpunt van de stu-
die is overleving en secundaire eindpunten zijn onder 
andere morbiditeit, pijnscores, kwaliteit van leven, 
progressievrije overleving en tumormarkerrespons. 
Omdat er nog te weinig aanwijzingen zijn dat de lo-
kale behandeling ook effect heeft op metastasen op 
afstand, worden patiënten voorafgaand aan inclusie 
2 maanden behandeld met inductiechemotherapie. 
Indien patiënten geen progressie tonen volgens de 
RECIST-criteria, dan komen zij in aanmerking voor 
inclusie in de studie.14 Er is gekozen voor een prag-
matische opzet, waarbij alle huidige meest gangbare 
therapieën voorafgaand aan inclusie zijn toegestaan: 
4 kuren FOLFIRINOX, 2 kuren nab-paclitaxel plus 
gemcitabine of 2 kuren gemcitabine-monotherapie. 
Het is tevens gedurende het gehele behandeltraject 
toegestaan om wegens toxiciteit van therapie te wij-
zigen.
Figuur 2 toont een schematisch overzicht van de PE-
LICAN-studie. Na inductiechemotherapie volgt eva-
luatie door middel van een (meerfase) CT-pancreas. 
Een expertpanel, bestaande uit radiologen, chirur-
gen en interventieradiologen die ervaring hebben met 
RFA-pancreas, beoordeelt onder andere of er moge-
lijkheden zijn voor een resectie. Afhankelijk van de 

vasculaire betrokkenheid wordt een exploratieve la-
parotomie verricht met in opzet een resectie. Indien 
de tumor peroperatief irresectabel blijkt, wordt ge-
randomiseerd tussen RFA plus chemotherapie versus 
chemotherapie alleen. Inmiddels hebben binnen de 
studie reeds meerdere patiënten een potentieel cura-
tieve resectie ondergaan. Patiënten die evident lokaal 
irresectabel blijven na inductiechemotherapie (>180 
graden arteriële betrokkenheid) worden direct geran-
domiseerd op de polikliniek en ondergaan niet stan-
daard een exploratieve laparotomie. Afhankelijk van 
de studiegroep vervolgen patiënten direct na rando-
misatie of na herstel van RFA de chemotherapie. Na 
de start van de studiebehandeling zullen patiënten na 
1, 3, 6, 12 en 18 maanden poliklinisch worden ver-
volgd. In totaal zullen 228 patiënten worden geïnclu-
deerd in 2 tot 3 jaar tijd.

In- en exclusiecriteria voor de PELICAN-
studie
Patiënten met een pathologisch bewezen adenocar-
cinoom van het pancreas, die voldoen aan de crite-
ria voor lokale irresectabiliteit, komen in aanmerking 
voor de studie.3,4 Er moet RECIST stabiele ziekte zijn 
na het voltooien van 2 maanden inductiechemothera-
pie.14 De patiënt moet fit zijn voor zowel chemothe-
rapie als een operatieve ingreep. Eerdere behandeling 
van het pancreascarcinoom anders dan FOLFIRINOX 
of (nab-paclitaxel plus) gemcitabine is een exclusie-
criterium, evenals een tweede primaire maligniteit 
in de afgelopen 5 jaar. Tot slot oordeelt een ervaren 
expertpanel of voorafgaand aan de randomisatie een 
exploratieve laparotomie plaatsvindt en of RFA tech-
nisch gezien veilig haalbaar is.

Conclusie
De slechte prognose van patiënten met een lokaal ir-
resectabel pancreascarcinoom toont de noodzaak 

Figuur 2. Schematische weergave PELICAN-studie.
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voor het onderzoeken van nieuwe behandelmoge-
lijkheden. De PELICAN-studie heeft als doel te on-
derzoeken of RFA in combinatie met palliatieve che-
motherapie een verlenging van de levensduur geeft 
in vergelijking met palliatieve chemotherapie alleen. 
Een deel van de patiënten zal alsnog een potentieel 
curatieve resectie kunnen ondergaan na inductieche-
motherapie. Voor verwijzing van patiënten met een 
lokaal irresectabel pancreascarcinoom naar één van 
de PELICAN-centra kunt u contact met ons opnemen 
via pelican@dpcg.nl of tel.: 06 83 90 42 42.
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