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24ste DPCG Nieuwsbrief  
Mei 2022

Nu de COVID-perikelen weer afnemen, hebben velen van ons elkaar recent weer in levende lijve ontmoet

op de IAHPBA in New York. In deze editie van de DPCG-nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over onder

andere recente publicaties, de start van nieuwe projecten, het aankomende DPCG Lustrum &

Pancreasdag, en kunt u nog even nagenieten van de IAHPBA-hoogtepunten.  
 

Deze nieuwsbrief kunt u ook terugvinden op de site.

Mededelingen van het bestuur en wetenschappelijke commissie

Richtlijn Pancreascarcinoom 

De nieuwe Richtlijn Pancreascarcinoom is definitief en komt op korte termijn in de richtlijnendatabase

van de Federatie Medisch Specialisten.  

  

Beslisboom Pancreascarcinoom 

Recent zijn op Oncoguide diverse Beslisbomen Pancreascarcinoom beschikbaar gekomen. Graag

zouden wij u willen vragen om feedback te geven op deze beslisbomen.  

  

Opvolger Annelie Suurmeijer 

Onze PancreasParel Annelie Suurmeijer neemt binnenkort afscheid van ons als PhD’er. Annelie is en was

een grote kracht binnen de DPCG waarvoor wij haar ontzettend willen bedanken! Annelie zal worden

opgevolgd door Tessa Hendriks.   

  

Input DPCG nieuwsbrief 

Via het e-mailadres nieuwsbrief@dpcg.nl kunt u updates en suggesties aanmelden voor de eerstvolgende

nieuwsbrief.  

  

Aanmelden presentaties voor DPCG-vergadering 
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Indien u in de toekomst graag een presentatie wilt houden tijdens een DPCG-vergadering, neem dan

contact op met zowel Bibi Vos (b.vos@dpcg.nl) als Olivier Busch (o.r.busch@amsterdamumc.nl).

Agenda

De congressen staan ook vermeld op de site. 

19-20 mei 2022             Chirurgendagen NVvH 

                                      Deadline abstracts verstreken 

  

19-21 mei 2022             European Surgery Association                                  Lissabon 

                                      Deadline abstracts verstreken 

  

20-21 mei 2022             Pancreas Club Meeting                                             San Diego 

                                      Deadline abstracts verstreken 

  

21-24 mei 2022             European Society of Endocrinology                          Milaan 

                                      Deadline abstracts verstreken 

  

22-24 mei 2022             American Association of Endocrine Surgeons          Cleveland 

                                      Deadline abstracts verstreken 

  

28-29 juni 2022             5D Multidisciplinair Gastro-intestinaal Oncologie      Ermelo 

                                      Congres 

  

5-8 juli 2022                  International Congress of the European                    Krakau 

                                      Association for Endoscopic Surgery  

                                      Deadline abstracts verstreken    

  

23 september 2022       Pancreasdag 2022                                                    Barneveld 

  

8-11 oktober 2022         United European Gastroenterology Week                Wenen 

                                      Deadline abstracts verstreken 

  

9-12 maart 2023           Americas Hepato-Pancrato-biliary Association         Miami 

                                     Nadere details volgen.  

                 

Subscribe Past Issues Translate

https://dpcg.nl/congressen/
http://eepurl.com/glr_KX
https://us16.campaign-archive.com/home/?u=10c688aa3f17fd2b8c97d32bd&id=b80d44f7cf
javascript:;


05-05-2022 13:22 DPCG nieuwsbrief

https://mailchi.mp/4f47ea19dbef/xpvi09kpj3-13499216?e=de9acd0ddb 3/13

Pancreasdag & DPCG Lustrum

Op vrijdag 23 september zal de DPCG Pancreasdag plaatsvinden op het landgoed De Schaffelaar te

Barneveld, mede georganiseerd door Viatris. Aansluitend zal het 10-jarige lustrum van de DPCG worden

gevierd. Na het succes van afgelopen december hopen wij u allen te verwelkomen.

Deltaplan update 

- PREOPANC-4-project - 

Onlangs verscheen een mooi artikel over PREOPANC-4 op de website van het Deltaplan. Thomas Stoop

werd hierover geïnterviewd. Het artikel is ook geplaatst in de maandelijkse digitale nieuwsbrief van het

Deltaplan en op de social media kanalen; het werd veel gelezen en geliked.  

  

- Deltaplan Challenge Zeeland 2022 -  

Save the date! Op zaterdag 11 juni vindt de 2e editie van de Deltaplan Challenge Zeeland plaats. Een

fietstocht van 50, 100 of 200 kilometer langs de Deltawerken. Met dit sportieve evenement willen we een

mooi bedrag bij elkaar fietsen voor onderzoek naar alvleesklierkanker. Je kunt je individueel inschrijven,

maar natuurlijk ook als team. Aarzel niet en trommel collega’s, naasten en iedereen op waarmee je deze

fantastische beleving wilt delen. Klik op de knop ‘start actie’ op de website om je aan te melden. Deesje

Doppenberg, Nynke Michiels en Annuska Schoorlemmer ondersteunen bij de logistiek en fondsenwerving

rondom dit event. 
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- Kick-off Deltaplan Denktank -    

Op dinsdag 26 april vond de (online) kick-off plaats van de Deltaplan Denktank! De Denktank bestaat uit

artsen, arts-onderzoekers, diëtisten en verpleegkundig (specialisten) uit (idealiter) alle DPCG-centra. We

zijn blij dat velen van jullie zich hiervoor hebben aangemeld. De Denktank is dé plek om mee te denken

over diverse onderwerpen binnen het Deltaplan, het is de schakel tussen de DPCG-centra en de

Stuurgroep en de plek om jullie expertise in te brengen over de laatste onderzoeken en ontwikkelingen. 

  

Binnen de Denktank kunnen sub-groepjes zich inzetten voor specifieke projecten, zoals ondersteuning bij

events, het checken van medische informatie op de website of een planning voor onderzoekspublicaties

op de website (zoals bijvoorbeeld het PREOPANC-4-onderzoek).   

  

De eerstvolgende Denktank-meetings zijn gepland op dinsdag 14 juni, 13 september, 13 december, van

17.00-18.00 uur, online via Teams. Het zou fijn zijn als er bij iedere meeting minimaal 1 afgevaardigde per

DPCG-centrum aanwezig is. Een Teams-uitnodiging voor deze meetings volgt nog. 

  

- Help mee - 

We zijn allemaal ambassadeurs van het Deltaplan Alvleesklierkanker. Steeds meer mensen kennen het

Deltaplan. En hoe meer mensen we bereiken die het Deltaplan financieel willen steunen, hoe meer

onderzoek we mogelijk kunnen maken. Dit kun je doen: 

  

1. Attendeer patiënten op de Deltaplan Update en stuur deze door 

Maandelijks verschijnt de Digitale Deltaplan Update; attendeer patiënten hierop en stuur hem vooral door

naar iedereen waarvan jij denkt dat het goed is dat hij de Deltaplan Update ook leest. 

  

2. Volg de socials en deel de berichten 

Het Deltaplan Alvleesklierkanker is ook actief op social media. We stellen het zeer op prijs als je de

berichten deelt met jouw netwerk. 

Facebook: Deltaplan Alvleesklierkanker | Facebook 

Twitter: Deltaplan Alvleesklierkanker (@DeltaplanA) / Twitter 

LinkedIn: Deltaplan Alvleesklierkanker: overzicht | LinkedIn 

  

3. Vertel mensen over het belang van het Deltaplan en hoe ze het Deltaplan financieel kunnen steunen 

Iedereen kan het Deltaplan op verschillende manier steunen. Bijvoorbeeld door donateur te worden, te
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kiezen voor periodiek schenken, in actie te komen maar ook door het Deltaplan op te nemen in het

testament. Uiteraard kun je zelf ook in actie komen! Een overzicht van alle mogelijkheden vind je

hier: Help mee - Deltaplan Alvleesklierkanker. 

  

- Communicatie-vragen - 

Heb je vragen over de communicatie van het Deltaplan Alvleesklierkanker, laat het gerust weten. Mail

naar: yvettemoerings@mlds.nl 

 

Samen maken we hoop mogelijk.

Living with hope

Informatiemateriaal 

Wij horen nog (te) vaak van patiënten dat deze bij toeval Living with Hope en het Deltaplan ontdekken.

Het zou goed zijn als iedereen in de spreekkamer patiënten op bestaan van beiden wijst. Wij hebben

goede folders (net als Deltaplan) die zijn op te vragen bij secretariaat@livingwithhope.nl. Ook voor ander

vragen kan men hier terecht.

Nieuwe arts-onderzoekers

Anne Gehrels is afgelopen januari begonnen als arts-onderzoeker bij de

medische oncologie in het Amsterdam UMC. Ze zal onder leiding van

Hanneke Wilmink de coördinatie van de PREOPANC-5-studie op zich

nemen, waarbij wordt gekeken naar het effect van neoadjuvante

combinatietherapie met FOLFIRINOX, pembrolizumab en SBRT bij

patiënten met borderline resectabel pancreascarcinoom. Daarnaast doet

zij onderzoek naar tweedelijns chemotherapie bij patiënten met

gemetastaseerd pancreascarcinoom. 

Contact: a.gehrels@amsterdamumc.nl | 06 139 860 44
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Daphne Droogh is 1 maart begonnen als arts-onderzoeker in het LUMC.

Zij doet onderzoek naar het effect van verlengde antibioticaprofylaxe op

het ontstaan van infectieuze complicaties na pancreaschirurgie, onder

supervisie van Sven Mieog. Hiervoor heeft zij een jaar als ANIOS

Heelkunde gewerkt in het Groene Hart Ziekenhuis (Gouda) en momenteel

werkt zij naast haar promotietraject parttime als ANIOS Heelkunde in het

LUMC.

     Contact: d.h.m.droogh@lumc.nl

Emmelie Dekker, voorheen werkzaam als ANIOS chirurgie in het

IJsselland ziekenhuis, is per februari 2022 gestart als arts-onderzoeker bij

de HPB-chirurgie in het Erasmus MC. Haar promotietraject zal in het

teken staan van de PREOPANC-3 trial, waarbij zij zich met name zal gaan

richten op de biomarker collectie.

Contact: e.n.dekker@erasmusmc.nl

Congressen

In de maand maart werd nog maar eens duidelijk wat wij na tien jaar Dutch Pancreatic Concer Group met

elkaar hebben neergezet.  

  

Tijdens de Dutch & non-Dutch Highlights E-AHPBA2021 Bilbao werd teruggeblikt op de (Nederlandse)

wetenschappelijke hoogtepunten van de E-AHPBA 2021, waaronder de PORSCH-trial, onderzoek naar

circulerende biomarkers en de PREOPANC1-trial.  

Een aantal weken later in New York werd de kwaliteit van ons landelijke onderzoek door

de IAHPBA beloond. Jasmijn Smits ontving de AHPBA 2022 Steve Sotsky Award voor de PORSCH-trial

als meest veelbelovend pancreaskankeronderzoek. Daarnaast werd Maurice Zwart beloond met

de Young Investigator Award. Verdiensten van de DPCG als collectief!  

  

Tijdens de IAHPBA zijn DPCG-breed prachtige onderzoeken gepresenteerd. Natuurlijk kon een

Nederlandse avond niet ontbreken, die plaatsvond in de Salmagundi Art Club.  
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Update lopende studie: MITUCASA

Multi-InstituTional and mUlti-disciplinary CAre for pancreatic cancer patientS: whAt can be learned

and what can be improved?

De MITUCASA-enquêtestudie is begin april verstuurd naar alle DPCG-centra en bijbehorende

verwijzende ziekenhuizen. Mocht u dit bericht niet ontvangen hebben, willen wij u hierbij van harte

uitnodigen om deel te nemen aan de enquête. 

De enquête heeft als doel om uw mening en die van verwijzers over pancreasnetwerkzorg in kaart te

brengen. Op deze manier wordt duidelijk welke aspecten van pancreasnetwerkzorg als goed worden

geëvalueerd en waar mogelijk nog verbetering mogelijk is. Zo kunnen wij uiteindelijk de zorg voor

pancreaspatiënten in Nederland nóg beter maken. 

Klik hier om de enquête in te vullen.  

Deel vooral ook met uw pancreasnetwerk! Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!  

Coördinerend onderzoeker:  

Jana Hopstaken, arts onderzoeker Heelkunde, Radboudumc. Jana.Hopstaken@Radboudumc.nl 

Hoofdonderzoeker:  

Martijn Stommel, HPB-chirurg, Radboudumc. Martijn.Stommel@Radboudumc.nl
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DPCG publicaties

Versteijne E, van Dam JL, Suker M, et al. Neoadjuvant Chemoradiotherapy Versus Upfront Surgery

for Resectable and Borderline Resectable Pancreatic Cancer: Long-Term Results of the Dutch

Randomized PREOPANC Trial. J Clin Oncol. 2022; 40(11): 1220-1230.  

  

Smits FJ, Henry AC, Besselink MG, et al. Algorithm-based care versus usual care for the early

recognition and management of complications after pancreatic resection in the Netherlands: an

open-label, nationwide, stepped-wedge cluster-randomised trial. Lancet. 2022; doi: 10.1016/S0140-

6736(22)00182-9. 

  

Pijnappel EN, Dijksterhuis WPM, Sprangers MAG, et al. The fear of cancer recurrence and

progression in patients with pancreatic cancer. Support Care Cancer. 2022; doi: 10.1007/s00520-022-

06887-w. 

  

Pijnappel EN, Schuurman M, Wagner AD, et al. Sex, Gender and Age Differences in Treatment

Allocation and Survival of Patients With Metastatic Pancreatic Cancer: A Nationwide Study. Front

Oncol. 2022; doi: 10.3389/fonc.2022.839779. 

  

de Jong EJM, van der Geest LG, Besselink MG, et al. Treatment and overall survival of four types of

non-metastatic periampullary cancer: nationwide population-based cohort study. HPB

(Oxford). 2022; doi: 10.1016/j.hpb.2022.01.009. 

  

de Jong EJM, Mommers I, Fariña Sarasqueta A, et al. Adjuvant and first-line palliative chemotherapy

regimens in patients diagnosed with periampullary cancer: a short report from a nationwide

registry. Acta Oncol. 2022; doi: 10.1080/0284186X.2022.2053199. 

  

Bootsma BT, Plat VD, van de Brug T, et al. Somatostatin analogues for the prevention of pancreatic

fistula after open pancreatoduodenectomy: A nationwide analysis. Pancreatology. 2022; 22(3): 421-

426. 

  

Belkouz A, Van Roessel S, Strijker M, et al. Development and external validation of a prediction

model for overall survival after resection of distal cholangiocarcinoma. Br J Cancer. 2022; doi:

10.1038/s41416-021-01687-1. 

  

Schouten TJ, Daamen LA, Dorland G, et al. Nationwide Validation of the 8th American Joint

Committee on Cancer TNM Staging System and Five Proposed Modifications for Resected

Pancreatic Cancer. Ann Surg Oncol. 2022; doi: 10.1245/s10434-022-11664-4.  
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Update: registraties

PACAP: prospectief cohort pancreas- en periampullair carcinoom  

                  DPCA

                  Contactpersoon: Annelie Suurmeijer & Tessa Hendriks 

                  PACAP-PROM’s 

                  Contactpersoon: Simone Augustinus 

                                   Huidige status: inclusie 2552 

                  PancreasParel  

                  Contactpersoon: Maarten Bijlsma  

                                   Huidige status: inclusie 2840 

                  Expertpanel 

                  Contactpersoon:  Leonard Seelen / Thomas Stoop 

                                   Huidige status: inclusie >500 LAPC 

LAPC Registry: prospectief cohort LAPC 

Contactpersoon: Leonard Seelen  

                  Huidige status: inclusie 1078 

PACYFIC: prospectief cohort pancreascysten  

Contactpersoon: Jihane Meziani  

                  Huidige status: inclusie 3702 / 5000 (74%) in 47 centra 

PANDORA-1: prospectieve registratie kleine pNET  

Contactpersoon: Jeffrey Chen  

                  Huidige status: inclusie compleet, nu follow-up. 

Update: gerandomiseerde studies

PELICAN: inductie chemotherapie en RFA  

Contactpersoon: Leonard Seelen  

Huidige inclusie: 185 / 228 (81%) 

EXPECT-2 

Contactpersoon: Frederike Dijk / Lilly Brada 

Huidige status: inclusies bezig  

SPHINX: biliaire stentplaatsing met of zonder papillotomie  

Contactpersoon: Myrte Gorris & Anke Onnekink 

Huidige inclusie: 263 / 518 (51%) 

PREOPANC-2: neoadjuvant FOLFIRINOX vs. neoadjuvante chemoradiotherapie met adjuvante

gemcitabine 

Contactpersoon: Eva Verkolf / Emmelie Dekker (preopanc2.coordinator@erasmusmc.nl) 

Huidige status: inclusie januari 2021 afgerond, verwachte analyse eind 2022. NB. Graag jaarlijks tijdens

follow-up biomarkers afnemen tot en met 5 jaar na inclusie. Ook als patiënt een recidief of progressie van

ziekte heeft.  
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PREOPANC-3: perioperatief vs. adjuvant mFOLFIRINOX voor RPC 

Contactpersoon: Eva Verkolf / Emmelie Dekker (preopanc3@erasmusmc.nl)

Huidige status: inclusies 29/378. Studie open in Amphia, AUMC, Catharina, EMC, Isala, JBZ, LUMC,

Maasstad, MUMC, MST, OLVG, Radboud UMC, St Antonius, UMCG. Lokale uitvoerbaarheidsprocedure

gestart in nog 3 andere DPCG-centra. 

PACAP-1 trial: stepped wedge implementatie best-practices in pancreaskanker 

Contactpersoon: Simone Augustinus 

Huidige status: analyses gestart, resulterend verwacht omstreeks eind juni.  

DIPLOMA trial: minimaal invasieve versus open pancreasstaartresecties voor PDAC 

Contactpersoon: Maarten Korrel 

Huidige status: inclusie voltooid (wachten op follow-up data) 

DIPLOMA-2 trial: minimaal invasieve versus open pancreatoduodenectomie 

Contactpersoon: Nine de Graaf 

Huidige status: inclusie 27/288. NB. Studie open in Amsterdam UMC, CZE, ErasmusMC & LUMC.

Aanvraag lokale uitvoerbaarheid ingediend in: MST & RAKU.  

PANDORINA: drain versus geen drain na pancreasstaartresectie 

Contactpersoon: Ward van Bodegraven 

Huidige status: inclusie 133/280 (48%) 

RADAR-PANC: gestandaardiseerde follow up na pancreasresectie 

Contactpersoon: Iris van Goor / Paul Andel 

Huidige status: inclusie 51/202. NB. Studie open in RAKU, CZE en Amsterdam UMC, aanvraag lokale

uitvoerbaarheid ingediend OLVG en MUMC+  

ARCADE: aanvullende SBRT bij een geïsoleerd lokaal recidief PDAC 

Contactpersoon: Iris van Goor  

Huidige status: inclusie 9/174. NB. Studie open In RAKU en Amsterdam UMC, aanvraag lokale

uitvoerbaarheid loopt in ErasmusMC 

PANCOSAR: toepassing van stereotactische ablatieve radiotherapie bij patiënten met

pancreascarcinoom 

Contactpersoon: Deesje Doppenberg 

Huidige status: inclusie 10/98. NB. inclusies open in Amsterdam UMC en UMCU.  

REMBRANDT trial: pancreatoduodenectomie met Braunse anastomose ter reductie van DGE en

POPF. 

Contactpersoon: Jana Hopstaken 

Huidige status: voorbereidende fase. Subsidie aanvragen zijn ingediend. 

TIMEPAN: timing van chemotherapie bij asymptomatisch gemetastaseerd pancreascarcinoom 

Contactpersoon: Simone Augustinus 

Huidige status: inclusie 2/189. NB: inclusies open in Amsterdam UMC, ErasmusMC, LUMC, MUMC+

en RAKU.  
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Update: overige projecten

PANODE: lymfeklier betrokkenheid pancreaschirurgie  

Contactpersoon: Bobby Pranger / Annelie Suurmeijer  

Huidige status: dataverzameling is afgerond. Eerste versie manuscript verwacht in juni.    

SPACIOUS: genomische classificatie ductaal adenocarcinoom gecorreleerd met klinische

uitkomsten  

Contactpersoon: Frederike Dijk / Elke van Beek.  

Huidige status: SPACIOUS II study ingediend bij de Br J Surg. Analyse validatieset (135) en

periampullaire tumoren (70) vergevorderd.   

PROPAN: gedeelde besluitvorming profylactische totale pancreatectomie  

Contactpersoon: Charlotte van Veldhuisen.   

Huidige status: 3e patiënt geïncludeerd. Patiënten aanmelden via c.l.vanveldhuisen@amsterdamumc.nl.  

ULTRAPANC: intra-operatieve echo vasculaire betrokkenheid en resectabiliteit BRPC/LAPC.   

Contactpersoon: Nynke Michiels.  

Huidige status: manuscript ingediend 

PREOPANC-4: implementatie van optimale multidisciplinaire management en resectie van LAPC in

Nederland 

Contactpersoon: Thomas Stoop. 

Huidige status: Inclusie 6/223. Studie open in Amsterdam UMC, RAKU, ErasmusMC & CZE. 

NB. Lokale METC-goedkeuring (nWMO) verkregen in OLVG, UMCG, Radboud UMC & Isala.  

NB. Lokale uitvoerbaarheid ingediend in MUMC+, LUMC, Amphia Ziekenhuis & MCL. 

NB. To do: MST & JBZ.  

iKnowIt: predictieve biomarkers respons op FOLFIRINOX 

Contactpersoon: Fleur van der Sijde. 

Huidige status: inclusies compleet, analyses biomarkers en schrijven laatste manuscripten.  

PANDIGIPET: rol digitale PET CT bij stadiëring en herstadiëring 

Contactpersoon: Gijs Patijn.  

Huidige status: inclusie voltooid (Isala & LUMC), manuscript in voorbereiding.  

APPEL5+: kunstmatige alvleesklier voor patiënten na totale pancreatectomie 

Contactpersoon: Charlotte van Veldhuisen en Anouk Latenstein.  

Huidige status: manuscript ingediend.   

PANCAKE: validatie circulerende predictieve biomarkers op FOLFIRINOX 

Contactpersoon: Gaby Strijk   

Huidige status: 20/240 geïncludeerd; studie open EMC, Amphia, JBZ, LUMC & Maasstad. Lokaal

ingediend bij AUMC & MUMC+.   

PAN-IGS: Next generation sequencing in patients with pancreatic ductal adenocarcinoma ≤60

years 

Contactpersoon: Gaby Strijk   

Huidige status: 96/330 geïncludeerd; studie open in EMC, Amphia, AUMC, CZ, LUMC, Maasstad &

RAKU. Lokaal ingediend bij JBZ, MST & UMCG.  

PANDORA-2: ontwikkeling en implementatie van supportive care interventies ter verbetering QoL
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bij pNET 

Contactpersoon: Jeffrey Chen.  

Huidige status: inclusie 5/100.  

LIDOPAN: intraveneus lidocaïne bij pijnlijk pancreascarcinoom of chronische pancreatitis 

Contactpersoon: Simone Augustinus / Charlotte van Veldhuisen.  

Huidige status: inclusie 13/30. Studie open in Amsterdam UMC, LUMC, MUMC+ & Rijnstate.  

PERSEUS: patiëntvoorkeuren bij de behandeling van PDAC 

Contactpersoon: Marjolein Lansbergen / Ilse Fransen.  

Huidige status: METC-goedkeuring verkregen, laatste input op vragenlijsten verwerken.  

FIBROPANC: preoperatieve lokale bestraling ter preventie van POPF na pancreatoduodenectomie.  

Contactpersoon: Annelie Suurmeijer / Leonoor Wismans.  

Huidige status: inclusie 23/33.  

MITUCASA-studie: Enquête naar organisatie van huidige pancreasnetwerken in Nederland 

Contactpersoon: Jana Hopstaken 

Huidige status: start dataverzameling begin 2022. Deel 1 van de enquête is 100% ingevuld. Deel 2 van de

enquête, hoe de pancreasnetwerk zorg wordt ervaren door specialisten en verwijzers, is begin april

verstuurd naar alle netwerken.  

NCQ-PACAP: landelijke studie naar continuïteit van zorg ervaren door PDAC patiënten  

Contactpersoon: Jana Hopstaken / Simone Augustinus  

Huidige status: 619/930 patiënten hebben gereageerd (67% response rate). Koppeling met NKR data

vindt de komende maanden plaats, waarna analyse van start. 
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