Werkgroepvergadering woensdag 16 juni 2021
Tijdstip:
Start 18:30 Eind: 20:30
Locatie:
Online via ZOOM

NOTULEN

1. Opening
Opening om 18:30. Na de zomer hopelijk weer live meetings. Hierbij wordt gekeken naar combinatie met
digitale participatie in de meeting.
2. Notulen vorige DPCG werkgroepvergadering
Notulen worden goedgekeurd.
3. Mededelingen bestuur
‐ Wetenschappelijke commissie (Besselink): 9 studies voorstellen, 8x goedgekeurd, 1x nog revisie
nodig.
‐ E‐AHPBA 15‐17 september 2021 (Bilbao, Spanje), virtual
‐ 5D congress: nieuwe leden congrescommissie Lydie van Driel en Marcel den Dulk
‐ Over invulling 10 jarig bestaan DPCG najaar 2021 wordt nagedacht
‐ Pancreasdag VIATRIS 19 november 2021 – DPCG dag ingevuld door arts‐onderzoekers en een
gerenommeerde spreker
‐ Lotgenoten dag van de Living With Hope (LWH) patiëntenvereniging wordt ook dit jaar weer
georganiseerd en staat gepland op 13 november 2021; De inschrijving voor studiebeurzen voor
jonge onderzoekers (35 jaar) is weer open tot 1 september 2021 (aanvraag via website DPCG en
LWH). De jaarlijkse Ben Peters award is ingesteld voor een lotgenoot die veel voor andere
lotgenoten heeft betekend.
4. Update Deltaplan
Marisa S. en Bert Bonsing
Overzicht van Deltaplan activiteiten wordt gepresenteerd. Gedemonstreerd wordt hoe toekenning van
onderzoeksbudget heeft plaatsgevonden inclusief werkwijze toekomstige projecten. In het kort: iedere
DPCG gesteunde klinische onderzoeksaanvraag bij het KWF welke als goed is beoordeeld, maar niet is
gefinancierd (beoordeling B), komt op de lijst die bijgehouden wordt door Bibi Vos. Op volgorde van
binnenkomst wordt, indien beschikbaar, financiering toegekend.
De Ameland Challenge is gepland op 30 oktober 2021. Zie hiervoor de website
https://deltaplanchallenge.com/

5. Dutch Pancreatic Cancer Project (PACAP)
‐ Update PACAP‐cohort
Simone Augustinus
Optimalisatie project bij select aantal ziekenhuizen heeft duidelijk positief effect gehad.
(tabel invoegen van Simone). Ziekenhuizen kunnen zich blijven aanmelden.
‐

Update DPCA
Simone Augustinus
SKR impact rapport – COVID geen effect gehad op pancreaszorg. DPCA wordt herzien om
registratie last te beperken.

‐

Update PROMs

Simone Augustinus

‐

Update PancreasParel

Simone Augustinus

‐

Update Expertpanel
>500 verwijzingen/beoordelingen tot nu toe verricht.

Simone Augustinus

6. LIDOPAN
Simone Augustinus
De klinische praktijk laat zien dat eenmalig toedienen van lidocaïne een langdurig pijnstillend effect kan
hebben bij patiënten met pancreascarcinoom en chronische pancreatitis, echter in de literatuur is nog
Veel onbekend over de duur van de pijnstilling, de reductie in pijnscores en de patiënt tevredenheid.
De LIDOPAN‐studie is een multicenter, prospectieve, niet‐gerandomiseerde, feasibility studie die naar
de werkzaamheid kijkt van eenmalig gemonitorde toediening van lidocaïne i.v. aan patiënten met
pancreascarcnioom en chronische pancreatitis.

7. PREOPANC‐5
Hanneke Wilmink
Neoadjuvant Triple Treatment with FOLFIRINOX, SBRT and pembrolizumab in patients with borderline
resectable pancreatic cancer. Immunotherapie en chemotherapie kunnen elkaar versterken. SBRT kan
ook een positieve werking hebben op de anti‐tumor activiteit van het immuunsysteem. Studie design
fase I/II. Primair eindpunt: progressie vrije overleving.

Het protocol is geschreven. MSD financiert pembrolizumab in een beperkt aantal centra en ligt daar
ook ter goedkeuring. Gaat in 4‐5 centra met SBRT lopen. Indien anderen willen participeren kan
Hanneke Wilmink benaderd worden.
Discussie: opzet methodologisch misschien iets aanpassen (Vincent Meijer); noodzaak om vers weefsel
voor immuno‐monitoring mogelijk te maken is voorwaarde (van Eijck).
8. STAVAZ
Marion van der Kolk
Onderdeel van groot, door de overheid gefinancierd project, waar pancreascarcinoom een van de 60
ziektebeelden is waar gestuurd wordt op uitkomstgerichte zorg. Thema’s zijn: gebruikmaken van ZIBS
(zorg informatiebouwstenen), zodat registratie aan de bron in EPD’s mogelijk is; metrolijnen ontwerpen
(Radboud UMC (resectabel), Erasmus MC (LAPC) en LUMC) met stroomlijnen/uniformeren van
patiënteninformatie en definiëren van beslismomenten voor patiënten.

9. LAPC‐logistiek t.a.v. PREOPANC‐4
Thomas Stoop/Leonard Seelen
Kort samengevat betreft het een uiteenzetting van de huidige logistiek voor LAPC‐patiënten in
Nederland (d.w.z. LAPC‐registratie & LAPC expert panel), een korte update van de PELICAN‐studie, en
hoe de LAPC‐logistiek toe te passen in het PREOPANC‐4‐project.
Discussie: wat is definitie van niet‐resectabel/LAPC (vdHarst); in principe is iedere postoperatieve R1
resectie een LAPC geweest. Iedereen kan preklinische onderzoeksvoorstellen bij deze studie doen
(Busch, van Eijck, Bijlsma). Kwaliteit van leven zeer belangrijk (van Tienhoven)
10. NEOCISCO
Lynn Nooijen/Daan Lemmers
De NEOCISCO trial is een nieuwe gerandomiseerde trial naar de effectiviteit van neoadjuvante
gemcitabine / cisplatin + pembrolizumab (immunotherapie) voor patiënten met een (borderline)
resectabel perihilair en distaal cholangiocarcinoom. Patiënten worden 1:1 gerandomiseerd tussen
neoadjuvante (chemo)therapie gevolgd door resectie versus resectie alleen. Het primaire eindpunt is
de 2‐jaars overleving zonder terugkeer van ziekte.

Discussie: hoe onderscheid maken tussen pancreascarcinoom en distaal cholangiocarcinoom
(Robert Verdonk, RAKU) – oplossingsrichting: EUS/cholangioscopie ipv brushes? Alleen PD‐L1
positieve tumoren gevoelig voor gemcitabine/cisplatin + pembrolizumab (van Eijck) –
oplossingsrichting: grotere biopten met EUS/cholangioscopie.
11. Lopende DPCG studies (korte update d.m.v. 1 slide)
ARCADE (Iris van Goor): SBRT bij lokaal recidief PDAC (net gestart; n=0)
FIBROPANC‐1(Leonoor Wismans/Annelie Suurmeijer): RT voor preventie POPF (n=10/33)
iKnowIT (Fleur van der Sijde): niet aanwezig
LAPC registry (Leonard Seelen): n=988
LIDOPAN (Simone Augustinus): zojuist gepresenteerd
PACAP‐1 (Simone Augustinus) best practice chemotherapie/pancreas enzyme replacement/metalen
stent 1 jaars follow up op 1‐7‐2021 afgerond, definitieve data maart 2022
PANCAKE (Fleur van der Sijde): niet aanwezig
PANCOSAR (Deesje Doppenberg): SBRT als palliatieve behandeling n=4/98
PandigiPET (Gijs Patijn): (re)stagering PDAC als side studie bij preopanc‐2; complete inclusie (n=39)
PANDORA (Jeffrey Chen): watchfull waiting bij NF PNET (n=102), artikel bij BJS; pandora‐2 01‐07‐2021
van start (halvering follow up en 1 ipv 2x EUS)
PANDORINA (Ward van Bodegraven): wel/geen drain bij DP (n=30/280)

PANFIRE‐3 (Bart Geboers / Floor Timmer): fase i/II van IRE met nivolumab +/‐ CpG na folfirinox bij M+
PDAC (n=5/18)
PELICAN (Leonard Seelen): RFA bij LAPC (n=173/228)
RADAR‐panc (Iris van Goor): standaard follow up na PDAC resectie – n=10/202
SPHINX (Myrte Gorris): RCT sfincterotomie voor FC‐SEMS – n=215/518
TIMEPAN (Simone Augustinus): optimaliseren timiong chemotherapie bij asymptomatisch M= PDAC –
METC net goedgekeurd ‐ n=0/184
ULTRAPANC (Nynke Michiels): IOUS bij resectabiliteit PDAC – inclusie compleet (n=85)
12. W.V.T.T.K.
Hanneke Wilmink wordt gefeliciteerd door de voorzitter met haar benoeming als Hoogleraar Medische
Oncologie in het bijzonder voor pancreascarcinoom.

