
Werkgroepvergadering  woensdag 23 maart 2022 
Tijdstip:  Start 18:40 Eind: 20:30 (ong.) 
Locatie:  Winkel van Sinkel, Utrecht 
Organisatie: Fysiek en digitaal (zoom – 35 deelnemers) 
 
Agenda 

1. Opening        Olivier Busch 
Welkom door de voorzitter. Spelregels hybride vergaderen aangegeven. 

2. Notulen vorige DPCG werkgroepvergadering    Olivier Busch 
Goedgekeurd. 

3. Mededelingen bestuur      Olivier Busch 
Nieuwe onderdelen richtlijn zijn geaccordeerd door de wetenschappelijke verenigingen. Definitieve 
versie volgt. Beslisbomen gecreëerd vanuit IKNL staan nu online – op en aanmerkingen ter verbetering 
zijn welkom: zie punt 1 op https://dpcg.nl/richtlijnen/ 
 
Annelie Suurmeijer wordt bedankt voor haar inzet, dit is haar laatste DPCG werkgroep vergadering in 
haar functie als DPCA-DICA promovendus. 

 
- Congres agenda (5D, IHPBA) – sprekers zijn benaderd, programma is vastgelegd. 
- Pancreasdag 2022: 23 september 
- Pancreasparel - Opbrengst laag tot nu toe (wetenschappelijke output: 3 studies), kosten niet meer 

vergoed vanuit NFU. Plan via Maarten Bijlsma. Uitnodiging aan allen om indien gewenst te 
participeren om mee te denken over eventuele voortzetting.    

- Wetenschappelijke commissie    Marc Besselink 
- Besluit: registratie van prospectieve trials in het Amerikaanse register (Clinicaltrial.gov) 
- Uitbreiding van Wetenschappelijke Commissie met vertegenwoordigers uit MC 

Leeuwarden en MS Twente. 
- Hollandse avond tijdens IHPBA 2022 in New York in Hollandse Club 

    
4. Update Deltaplan      Simone Augustinus/Marc Besselink 

Terugblik 2021. Bereik op sociale media groeit. Fondsenwerving neemt toe (verdubbeling). Drie 
toekenningen naar PACAP, PreoPanc 4 en Radarpanc. 
Vooruitblik 2022: bekendheid campagne in de zomer. Challenges in Zeeland (juni) en Ameland 
(september/oktober). Lancering Deltaplan keuzehulp app op wereld alvleesklierkankerdag. Campagne 
op nalatenschappen in het najaar. Pijlers deltaplan worden toegelicht. Aanvraagformulier voor 
financiering door Deltaplan wordt getoond en uitgelegd (zie website Deltaplan/DPCG). 



 
 

5. Dutch Pancreatic Cancer Project (PACAP)   Simone Augustinus 

 
 
Vraag Molenaar: we missen nog steeds heel veel patiënten, ondanks verbeteringen. Welke initiatieven 
worden daarvoor genomen? Doorgaan met verbetertrajecten zoals die al ingezet zijn. Doorgaan met 
PACAP als onderdeel van trials helpt ook mee. Ook wordt genoemd om trial participatie als indicator op 
te voeren. 
 
PACAP cohort gebruik 

 Eerste cross-sectionele cohort studie loopt (alle actieve patiënten 2019-2021 (n=801) – respons 
600 patiënten uit 31 ziekenhuizen. 

 Samenwerking PACAP met lopende RCT’s: ARCADE, DIPLOMA-2, PANCOSAR, PANFIRE-3, 
PEGASUS, PREOPANC-3, PREOPANC-4, RADARPANC, TIMEPAN 

 70% inclusie in PROMS/PACAP in PreoPanc-2 studie: 



 Centra Aantal patiënten Min 1 vragenlijst Percentage 

Amsterdam UMC - loc AMC 74 60 81% 

Amsterdam UMC - loc VUMC 11 8 73% 

Erasmus MC 49 31 63% 

Radboud UMC 23 10 43% 

LUMC + RDG 40 24 60% 

Amphia 21 16 76% 

Elisabeth Tweesteden (ETZ) 3 3 100% 

MST 19 13 68% 

JBZ 7 5 71% 

Maasstad     

Tjongerschans 6 3 50% 

MUMC 15 10 67% 

RAKU (Antonius + Meander) 9 8 89% 

Isala       

Catharina 7 4 57% 

NWZ 4 3 75% 

OLVG  12 8 67% 

Totaal 300 206 69% 

 
 
DPCA 
2021 indicatoren worden nu berekend – inclusie gesloten. 
Survey en indicatoren 2023 vanavond in wetenschappelijke commissie vastgesteld. 
Terugkoppeling DPCA invullersavonden 
Nieuwe arts-onderzoeker DPCA. 
 
Pancreas Parel 
N=2840 inclusies 
 



 
 
LAPC expert panel 
Meer dan 500 verwijzingen gehad. Delen van beeldvorming via twiin loopt goed. 

 
6. RADAR-PANC vs. PREOPANC     Hjalmar van Santvoort 

RADAR-PANC: onderzoek naar waarde gestandaardiseerde follow-up. cmRCT design. 202 patiënten na 
resectie voor PDAC volgens huidige of gestandaardiseerd protocol. Indien recidief aangetoond, 
eventueel dan – wederom via cmRCT design deelname aan ARCADE studie: bestraling van geïsoleerd 
recidief. RADAR-PANC heeft vooralsnog alleen inclusie in RAKU. Tijdsbeloop van bespreken en 
goedkeuring in o.a. DPCG wordt getoond. Getoond wordt welke centra participeren en wie niet (o.a. 
SWPCC niet). 
 
Probleem: ook Preopanc-3 heeft standaard follow-up schema, waardoor er geen deelname aan Radar-
Panc mogelijk is.  
 
Voorstel voor oplossing: 
- RAKU deelname aan PreoPanc-3 
- Alleen borderline resectabel en LAPC in RADAR-PANC. 
- Voorwaarde tot succes: goede deelname andere DPCG centra (9 maanden inclusie tijd als alle 

centra mee doen). 
- Overleg met centra UK loopt 
- Overleg met SWPCC (o.a. METC EMC) volgt 

 
Discussie: 
- Luxe probleem van overlappende studies. Idealiter studies sequentieel laten lopen. 
- PACAP inclusie is obligaat. 

 
7. BESTDRAIN       Mike de Jong 

Een prospectieve multicenter registratiestudie waarin we de klinische uitkomsten en complicaties van 
PTCD en EUS-geleide drainage van de ductus choledochus gaan registreren bij patiënten met een 
mislukte ERCP wegens een distale maligne obstructie. Tevens is er een proctoring systeem opgezet voor 
training in EUS geleide drainage. 



 Discussie: 
- Percentage complicaties na PTCD plaatsing lijkt erg hoog – zijn lokale getallen. PTCDs plaatsing 

waaruit complicatie getallen zijn berekend waren: Radboud, Nieuwegein, Arnhem, Catharina. 
Eventueel toetsen in andere centra? Cave van underpowering  van de studie. 

- Zijn er kwaliteitseisen aan interventie radiologen die PTCDs plaatsen gelijk aan de eisen aan MDL 
artsen voor plaatsen EUS-geleide drainage binnen deze studie? Oproep aan interventie radiologen 
hiertoe wordt gedaan. 

- Wordt eerst een conventionele ERCP in een expertise centrum geprobeerd, alvorens te grijpen naar 
EUS-geleide drainage. Antwoord is ja. 

- Waarom niet gelijk als fase II trial opgezet? O.a. om te zien of getallen voor powerberekening wel 
kloppen – anders underpowering van een klinische trial. 

- Definitie complicaties goed vooraf definiëren. 
 

8. MEPANC-1       Leonoor Wismans 
MEPANC-1 trial (Safety and efficacy of IMM-101 combined with stereotactic radiotherapy in patients 
with limited MEtastatic PANcreatic Cancer). Fase I/II trial waarin immunotherapie met stereotactische 
radiotherapie wordt gecombineerd in patiënten met oligometastasen van het pancreascarcinoom. 
- Doel is inclusie van 100 patiënten in 4 jaar in twee fasen. 
- Inclusie van patiënten met <5 metastasen (long- en of lever) met respons of stabiele ziekte na 

FOLFIRINOX, CA 19.9 <1000, WHO-status 0-2. 
- Studie design: 6x vaccinatie. SBRT na 2e vaccinatie. 
- Indien kandidaat patiënten - aanmelden in Erasmus MC. 

 
Discussie: 
- Gewaarschuwd wordt voor langzame inclusie getuige andere studies bij gemetastaseerde 

patiënten. Waarom niet ook in andere centra met SBRT? Vaccinatie moet in Erasmus MC vanwege 
immuno-monitoring. Bestralen zou wel kunnen. 

- Welk bestralingsschema wordt gegeven? 
- Waarom beperking tot lever/long? Bij deze vorm van metastasering – indien stabiele situatie na 

chemotherapie – nog een redelijke prognose. 
- Waarom Ca 19.9 grens. Pitfalls zijn bekend (zoals niet Ca 19.9 producerende tumoren), maar is voor 

die patiënten die het wel maken een slechte prognostische factor. 
 

9. PEPPER        Remco Molenaar /Hanneke Wilmink 
In de PEPPER studie onderzoeken we de haalbaarheid, veiligheid, farmacokinetiek en effectiviteit van 
het “vergeten” diabetesmedicijn phenformine als toevoeging aan de FOLFIRINOX palliatieve 
systemische behandeling voor een gemetastaseerd pancreascarcinoom. 
Uitleg waarom phenformine werkzaam kan zijn bij pancreascarcinoom. In vergelijking met metformine 
een iets hogere kans op lactaat acidose. 
Studie begint als fase 1 dosis escalatie studie – 12-30 patiënten. Vervolgens fase 2/3, multicentrisch, 
gerandomiseerd FOLFIRINOX met placebo versus FOLFIRNOX met phenformine– 184 patiënten nodig. 8 
weken behandelen,  daarna biopt van metastase. Dan ter keuze aan patiënt en behandelteam: stoppen 
of doorgaan met gecombineerde therapie. 
 
Discussie: 
- Wat als FOLFIRINOX niet afgemaakt kan worden ivm toxiciteit? Als het geen phenformine 

gerelateerde toxiciteit is kan phenformine door. 
- Moet phenformine in de tumor komen. Is de IGF-receptor expressie meegenomen – die is 

waarschijnlijk belangrijk voor de eventuele anti-tumor werking. Ja hier wordt aan gedacht. 
- Is de powerberekening wel in overeenstemming met de slechte prognose van deze patiënten. 

N=184 lijkt weinig om een effect te kunnen meten, tenzij het een groot effect is. Hierover is nog 
discussie – ook over welk effect als doel wordt gesteld (bijv NVMO – 3 maanden levensverlenging). 

 



10. DPCG studies (korte update d.m.v. 1 slide)   



Lopende DPCG studies

ARCADE Iris van Goor n=9/174 inclusie gewenst!
DIPLOMA-2 Nine de Graaf n=20/288 3 van 17 centra open
ENDURO Yorick van de Pavert n=3/96 lokale goedkeuring bij 8 van 

15 centra
eXistent (I+II) R.M.Boon KWF grant proposal, data 

analyse AUMC, Erasmus 
MC, LUMC

nog niet begonnen

Expect Willemijn Steen
FIBROPANC-1 Annelie Suurmeijer / Leonoor Wismans n=22/33 AUMC en EMC open, lokale 

uitvoerbaarheid Catheraina, 
LUMC, MST, RAKU, Maasstad

LAPC registry Leonard Seelen n=1100
LIDOPAN Simone Augustinus n=11/30 AUMC, Rijnstate, MUMC, 

LUMC
PACAP-1 Simone Augustinus data analyse is begonnen
PACYFIC Jihane Meziani / Brechtje Koopmann n=3683/5000 47 centra actief
PANCAKE Gaby Strijk/Fleur van der Sijde n=22 EMC en Maastad open, meer 

centra volgen
PANCOSAR Deesje Doppenberg n=11/98
PANCOSIL Rutger Theijse
PancreasParel Annelie Suurmeijer
PANDORA Jeffrey Chen
PANDORA-2 Jeffrey Chen n=5/80 9 centra open
PANDORINA Ward van Bodegraven n=125/280 12 centra open 

(internationaal)
PANFIRE-3 Floor Timmer/ Bart Geboers
PAN-NGS Gaby Strijk/Jelle van Dongen n=84 NGS afgerond in 51 ptn; 10 

centra open
PANODE Annelie Suurmeijer/Bobby Pranger
PDAC single cells Lara Heij
PELICAN Leonard Seelen n=185/228
PORSCH side study Nicole Hildebrand 900 scans uit 16 

deelnemende centra
PREOPANC-3 Eva Verkolf n=24/378 12 van 20 centra open, 

Zweden en Denemarken 
gaan evt mee doen

PREOPANC-4 Thomas Stoop n=5 AUMC, EMC, RAKU open,
PROPAN Charlotte van Veldhuisen
RADAR-panc Iris van Goor/Paul Andel n=49/202 open in AUMC, RAKU en CZH
SPACIOUS Frederike Dijk/Elke van Beek
SPHINX Myrte Gorris n=261/518 18 participerende centra, 

interim analyse bereikt (50% 
inclusie)

TIMEPAN Simone Augustinus n=2/184 AUMC, EMC, LUMC, MUMC, 
RAKU open, gezien lage 
inclusie - verandering studie 
opzet

Afgerond, nog niet gepresenteerd
DIPLOMA Frederique Vissers
PACAP-1 Simone Augustinus
PandigiPET Gijs Patijn
Afgerond, reeds gepresenteerd
CRP Timothy Mungroop
LAPC-1 Mustafa Suker (EMC)
MULTIVERS Jesse Groen (LUMC)
LEOPARD 2 Jony van Hilst
Expect-3 Willemijn Steen
LAELAPS 2 Jony van Hilst
PREOPANC-1 Eva Versteijne
APOLLO Stijn van Roessel
LAELAPS 3 Maurice Zwart/Carolijn Nota
Nabgem Lily Brada/Marieke Walma
PORSCH Jasmijn Smits/ Anne Claire Henry
PREOPANC-2 Kiki Janssen
ULTRAPANC Nynke Michiels

Nog niet gestart
PRECISE Jeffrey Chen  
NEOCISCO Lynn Nooijen/Daan Lemmers
REMBRANDT Jana Hopstaken korte toelichting gegeven
PREOPANC-5 Hanneke Wilmink
DIPLOMA-3 Tess van Ramshorst
PERSEUS Marjolein Lansbergen
PANSCAN Floris Vuijk,
PANORAMA Charlotte van Veldhuisen kwf subsidie ontvangen graag patienten aanmelden 

die totale pancreatectomie 
ondergaan

PROMISE-P Marcel den Dulk  



11.  W.V.T.T.K. 
Volgende keer weer in Oudaen – dan beslissen waar voortaan fysiek te vergaderen. Deelnemen via Zoom is 
mogelijk, maar dan kan men niet meedoen met de discussies. Diegenen die een presentatie geven wordt 
verzocht om fysiek op locatie aanwezig te zijn. 
 


