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DRCG e-bulletin september 2022

Dit is het DRCG  e-bulletin van september 2022. Dit bulletin is bedoeld voor alle
professionals en geïnteresseerden die betrokken zijn bij de behandeling van
patiënten met niercelcarcinoom. Om beter informatie te kunnen verspreiden, heeft
de DRCG het voornemen om eens per kwartaal een DRCG e-bulletin uit te brengen.

In deze nieuwsbrief vindt u onder meer informatie over de DRCG, het DRCG-bestuur,
de MIS en de research-groep, 2-e lijns studies, highlights van de ESMO en de
patiënten vereniging LmBNK. 

Mocht u informatie via deze nieuwsbrief willen delen en/of vragen, opmerkingen
hebben, dan kunt u contact opnemen met de redactie via info@drcg.nl.

Met vriendelijke groet, het DRCG bestuur, 

Paul Hamberg (voorzitter) 
Maureen Aarts
Axel Bex
Deirdre Bochove-Overgaauw
Metin Tascilar
Patricia Zondervan 

 

 

Deze nieuwsbrief is onafhankelijk tot stand gekomen en is mede mogelijk
gemaakt dankzij:

 

Dutch Renal Cancer Group (DRCG) 

De ingezette actieve koers van de afgelopen jaren
wordt  voorgezet. In de vorm van onder andere een
actieve MIS-groep (medisch inhoudelijk standpunten)
en research-groep. 

 

DRCG research-groep en MIS-groep 

Inmiddels zijn zowel de DRCG research-groep  alsook
de DRCG Medisch Inhoudelijk Standpunt (MIS)-
groep een aantal keer bijeen geweest. 

De volgende DRCG MIS-groep vergadering zal plaats
vinden op 11 oktober 2022 van 19:00-20:00 uur.

De volgende DRCG research-groep vergadering zal
plaats vinden op 8 november 2022 van 19:00-20:00
uur.

Dankzij de research-groep is het gelukt om een aantal
interessante studies in Nederland op te starten.  

Indien u geïnteresseerd bent om hierin ook uw
bijdrage te leveren, dan bent u als RCC-
behandelaar uiteraard van harte welkom. U kunt zich
hiervoor aanmelden bij het secretariaat
via info@drcg.nl

 

DRCG website

Sinds juli dit jaar bieden we met onze vernieuwde
website als DRCG nog meer een platform voor
 onderzoekers en behandelend artsen en
verpleegkundig specialisten. 

De Registry's kunt u weer op de website  invullen en
relevante informatie vinden over de lopende studies.
Als behandelaar kunt u inloggen in het intranet en
kunt u de relevante vergaderstukken e.d. terugvinden.
De bij ons bekende behandelaars hebben allen reeds
de mail over inloggegevens ontvangen.

Verpleegkundig specialisten kunnen
zich hier registreren om inloggegevens te ontvangen.

De DRCG website vindt u hier. 

 

 

 

Multidisciplinair DRCG jaarsymposium

Gelukkig hebben we weer een enthousiast team
bereid gevonden om het DRCCG Multidisciplinair
jaarsymposium op maandag 20 maart 2023 te
organiseren bij de ReeHorst te Ede. De programma-
commissie bestaat uit Axel Bex, Adriaan Bins en
Deirdre Bochove-Overgaauw. 

Op 09-03-2022 werd het DRCG
Multidisciplinair symposium niercelcarcinoom
georganiseerd bij de ReeHorst te Ede en was het ook
online te volgen. De programma commissie 2022 Britt
Suelmann (UMC Utrecht), Paul Verhagen (ErasmusMC
Rotterdam) en Maureen Aarts (MUMC+ Maastricht)
hebben zich ingezet om een mooi divers
multidisciplinair programma van te maken.  

Het symposium werd gemiddeld beoordeeld met een
8!  

 

Landelijke tumor werkgroep MDO clusters

De DRCG heeft in het kader van het mandaat vanuit
de NVMO en NVU als landelijke tumorwerkgroep
niercelcarcinoom ingezet de netwerken
niercelcarcinoom te identi`ceren.  De
inventarisatiefase en het uitpluizen van de RCC
netwerken kost tijd en is naar ons idee nog niet
compleet. We houden u op de hoogte.

 

Landelijke app nierkanker 

De WOU en de DRCG zijn druk bezig met het
ontwikkelen van de nierkanker app. Het is de
bedoeling dat deze app relevante info biedt zoals
studies en de mogelijk zal bieden om casuïstiek met
elkaar te "bespreken". 

 

Nieuwe tweede lijns-studies naar Nederland 

Afgelopen jaar heeft de DRCG research-groep 6 studies het DRCG-ensorsed label
kunnen geven. Het gaat om:

 
MK6482-011 (phase 3, 2L+ vs cabozantinib)
Het betreft een fase 3 studie naar de werking van Belzutifan en lenvatinib verus

cabozantinib voor 2e of 3e-lijns behandeling bij patiënten met gevorderd
niercelcarcinoom. De eindpunten zijn progression-free survival (PFS) en overall
survival (OS).
In Nederland nemen in totaal  8 sites deel aan deze studie waarvan er 2 recentelijk
zijn toegevoegd en naar verwachting spoedig kunnen starten met het insluiten van
patiënten.
De wereldwijde enrollment is al enige tijd geleden van start gegaan. In Nederland
verloopt de enrollment voorspoedig met momenteel 28 ingesloten patiënten. De
enrollment sluit naar verwachting halverwege 2023

MK6482-022 (Pembro + MK-6482 vs. Pembro + PO Placebo)
Het betreft een fase 3 studie naar de werking van Pembrolizumab en
Belzutifan/placebo bij patiënten die een nefrectomie hebben ondergaan ivm
heldercellig niercelcarcinoom. De eindpunten zijn disease-free survival (DFS) en
overall survival (OS).
Wereldwijd is men op zoek naar 1600 patiënten waarvan de planning is dat
(minimaal) 67 patiënten uit Nederland komen. De enrollment is eerder dit jaar van
start gegaan en sluit naar verwachting in november-2024.
In Nederland nemen in totaal 15 sites deel aan deze studie. Daarvan zijn momenteel
9 sites van start gegaan met enrollment. De overige sites, die veelal op een later
moment zijn geselecteerd, zullen naar verwachting spoedig volgen.
De enrollment verloopt conform planning. In Nederland zijn momenteel 8 patiënten
ingesloten met nog een aantal in screening.

Sameta trial
Een fase III, open label, gerandomiseerd, driearmig, multicentrisch onderzoek van
savolitinib plus durvalumab versus sunitinib en durvalumab monotherapie bij
deelnemers met MET-gedreven, inoperabel en lokaal gevorderd of gemetastaseerd
papillair niercelcarcinoom (PRCC) (SAMETA). 

NESCIO trial 
Begin dit jaar is de NESCIO-trial geopend in het NKI/Antoni van Leeuwenhoek
ziekenhuis. Binnen deze fase 2 studie kunnen patiënten met een primair, resectabel,
hoog-risico, heldercellig niercelcarcinoom behandeld worden met verschillende
combinaties van neoadjuvante immuuntherapie. Inmiddels zijn er 6 patiënten
geïncludeerd in de studie, en zItten er vier patiënten in de screeningsfase.

(SKIPPY) Towards Cabozantinib Dose Skipping as an Alternative to Dose
Reductions 
Een single center open label gerandomiseerd cross-over ontwerp. Patiënten zullen
worden gerandomiseerd om te beginnen met het experimentele of
standaardregime. In het experimentele regime zullen patiënten cabozantinib
innemen met een continentaal ontbijt. In het standaardregime zullen patiënten
cabozantinib in nuchtere toestand innemen. Nadat alle farmacokinetische monsters
zijn afgenomen, zullen patiënten overschakelen naar het andere regime. De studie is
ingediend bij de METC. 
Studieoverzicht op DRCG site>>

 

NVMO/DRCG Registry 

Begin 2016 is door de NVMO verplicht gesteld dat, om
nivolumab toe te mogen dienen bij een patiënt met
RCC, de behandelaar voorafgaand aan de start bij elke
patiënt, de patiënt registreert in de nivolumab-registry
(nivolumab monotherapie) zoals door de WIN-O wordt
beheerd. In 2019 is de iipilimumab/nivolumab registry
erbij gekomen en nu ook de pembrolizumab/axitinib.
Het verplichte karakter is door de NVMO en de DRCG
meerdere keren benadrukt en is ook nog steeds van
kracht. U kunt deze registry's ook via uw smartphone
doen. Door technische issues waren de registry's
tijdelijk niet bereikbaar, met de nieuwe website is dit
weer verholpen. Daarom verzoeken we u vriendelijk
om de aanmeldingen van afgelopen  maanden alsnog
in te voeren.
Naar de registry's>>

Registry overzicht
Indien u niet meer weet welke patiënten reeds door
uw centrum staan geregistreerd, dan kunt u het
overzicht opvragen bij het secretariaat. 

 

Promotieonderzoek renaalcelcarcinoom
keuzehulpen vragenlijst

Cato Bresser zal voor haar promotieonderzoek vanuit
het St. Antonius ziekenhuis twee keuzehulpen
ontwikkelen voor patiënten met renaalcelcarcinoom
(RCC) (één keuzehulp voor lokaal (T1) RCC en één
keuzehulp voor gemetastaseerd RCC). Deze
keuzehulpen worden ontwikkeld om ‘shared decision-
making’ voor deze patiëntengroepen te stimuleren en
de praktijkvariatie voor de behandeling van RCC te
verkleinen. In het komende jaar zullen beide
keuzehulpen door twee landelijk ondersteunde
werkgroepen worden ontwikkeld en vervolgens in
studieverband geïmplementeerd en onderzocht
worden. 

Het ontwikkeltraject voor beide keuzehulpen is recent
gestart, waarbij o.a. een behoeftenonderzoek wordt
uitgevoerd om de behoeften en wensen van zowel
zorgverleners als patiënten in kaart te brengen. Voor
zorgverleners is er een vragenlijst ontwikkeld om de
behoeften in kaart te brengen. Deze informatie dient
als input voor de uiteindelijke  vorm en inhoud van de
keuzehulpen.  Cato is u erg dankbaar indien u
onderstaande vragenlijst uiterlijk 23 september in
wilt vullen. 

Naar de vragenlijst>>
Meer info hierover kunt u opvragen via de mail.

 

Overleving kankerpatiënten stijgt, maar niet bij
alle kankersoorten
De overleving vijf jaar na een diagnose kanker is
gestegen naar 66%. Dat blijkt uit cijfers van de
Nederlandse Kankerregistratie voor patiënten met een
diagnose kanker in de periode 2011-2020. Bij
patiënten die in de tien jaren daarvoor (van 2001 tot
2011) kanker kregen, was de 5-jaarsoverleving nog
58%. De 5-jaarsoverleving stijgt gemiddeld met bijna
1% per jaar, onder andere dankzij verbeterde
diagnostiek en behandelingen.

Overleving varieert sterk per soort kanker

Op basis van de 5-jaarsoverleving kunnen drie
groepen kanker worden onderscheiden: een groep
met een relatief hoge overleving (75% of meer).
Hiertoe behoren onder andere veelvoorkomende
kankersoorten als kanker van de borst, prostaat en
huid, en ook sommige vormen van lymfklierkanker.
Van de middengroep is de 5-jaarsoverleving 30-75%.
Dit geldt onder andere voor kanker van de darm,
blaas, nier, hoofd-hals en baarmoederhals. De groep
met de laagste overleving (minder dan 30%) omvat
onder andere longkanker, maag- en slokdarmkanker,
alvleesklierkanker en acute myeloïde leukemie.
Verder lezen>>

 

ESMO congress 9-13 September 2022

Het jaarlijkse ESMO-congres werd na twee jaar COVID-
19-pandemie weer een evenement ter plaatse in Parijs
en bood deelnemers de mogelijkheid om kennis te
delen over hoe moleculaire en digitale hulpmiddelen
in oncologie kunnen worden geïntegreerd. 

Highlights 

CheckMate 914 Fails To Demonstrate Adjuvant
Nivolumab–Ipilimumab Benect For High-Risk RCC

Nivolumab plus ipilimumab after nephrectomy does
not extend disease-free survival for high-risk patients
with renal cell carcinoma
Verder lezen>>

Cabozantinib with nivo and ipi for patients with
intermediate/poor risk advanced RCC: The
COSMIC-313 study

LBA8 - Phase 3 study of cabozantinib (C) in
combination with nivolumab (N) and ipilimumab (I) in
previously untreated advanced renal cell carcinoma
(aRCC) of IMDC intermediate or poor risk (COSMIC-
313) Gepresenteerd door Toni Choueiri
Naar de video>>

 

 

Leven met Blaas of nierkanker

Het DRCG-bestuur heeft een aantal keer per jaar
overleg met het bestuur van LmBNK. Het doel is om
periodiek te overleggen en na te gaan op welke
projecten we goed samen kunnen werken. Deze
overleggen hebben als doel de beste zorg voor de
patiënt te creëren. De volgende vergadering zal in
september plaatsvinden. 

RITA ziekte lotgenoten met chromofoob
niercelcarcinoom

Rita van der Linde (61) kreeg de diagnose chromofoob
niercelcarcinoom. Een zeldzame vorm van nierkanker.
Zij wil  graag in contact komen met mensen die ook
deze vorm van kanker hebben en die er meer over
weten. 
Verder lezen>>

 

 

De inmiddels derde editie van de Wadden workshop niercelcarcinoom vindt dit
jaar plaats van 2-4 oktober 2022. Er zijn nog enkele plaatsen.

De workshop staat bekend om zijn intensiviteit op het hoogste niveau waarbij
praktijk gerichte workshops en casuïstiek zorgen voor een grote interactie en
optimale toepasbaarheid in de dagelijkse praktijk.  

Onlangs zijn de voorzitters van Niercelcarcinoom John Haanen en Astrid van der
Veldt) geïnterviewd.
Verder lezen>>

 

Agenda 

- EAU, meer informatie 
- ASCO, meer informatie
- ESMO meer informatie
- EMUC meer informatie
- Wadden workshop oncologie meer informatie

- DRCG  MIS-groep Zoom vergadering 11-10-2022 van 19:00-20:00 uur 
- DRCG  MIS-groep Zoom vergadering 08-11-2022 van 19:00-20:00 uur 
- Ronde tafel regionale nier-MDO’s/niertumornetwerken 29-11-2022 van 19:00-20:00 uur 
- DRCG multidisciplinair RCC symposium maart 2023 
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Stichting WIN-O (WIN-O melanoom & DRCG)
Postbus 821|3700 AV Zeist
E-mail: info@drcg.nl
Telefoon: 0639488702

 KVK 41133546

U ontvangt deze mailing omdat u heeft aangegeven op de hoogte gehouden te willen
worden van nieuws en ontwikkelingen en/of betrokken bent bij de WIN-O via 1 van onze
groepen.

Voorkeuren aanpassen  |  Uitschrijven
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