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Geen afbeeldingen? Webversie

DRCG nieuws Q1 2023

Dit is het eerste DRCG  e-bulletin van 2023. We kijken uit naar een nieuw jaar met
mooie samenwerkingsprojecten in het kader van de best mogelijke diagnostiek en
behandeling van niercelcarcinoom. 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, het DRCG multidisciplinaire jaarsymposium, 2-e lijns
studies 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:

 

 

 

                                           -advertorial-
Wat speelt er in Nederland op het gebied van de
behandeling van niercelcarcinoom?

De nieuwe ontwikkelingen volgen elkaar snel op en in
deze zesdelige podcastserie delen nationale experts
hun inzichten, meningen en ervaringen. Rachel Giles,
voorzitter van de Internationale Kidney Cancer
Coalition, interviewde meerdere zorgprofessionals
waarin de relevante en actuele onderwerpen binnen
niercelcarcinoom de revue passeren. Hoe gebruik je
PROM’s en PREM’s, hoe kan er beter worden
samengewerkt en gezamenlijk besluiten worden
gevormd. Luister naar de podcasts en krijg een update
over de laatste stand van zaken.
Verder lezen>>

 

DRCG (Dutch renal cancer group) nieuws

TKI-IO 
Zoals aangekondigd op de laatste DRCG MIS-groep
vergadering zijn er vorderingen gemaakt op het
dossier TKI-IO, mede naar aanleiding van het
document dat we binnen de DRCG MIS-groep
gezamenlijk hebben opgesteld.

De zorgverzekeraars hebben ons laten weten dat er
nu voor axitinib bevattende combinaties in de 1e lijn
bij intermediate en poor risk heldercellig mRCC
prijsafspraken zijn gemaakt waardoor het in de
ipilimumab-nivolumab
centra zonder machtiging opgestart kan worden als
alternatief voor ipilimumab-nivolumab.

 

DRCG research-groep en MIS-groep 

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. 

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 16 mei 2023 van 19:00-20:00 uur.

De volgende DRCG research-groep vergadering zal
plaats vinden op 11 april 2023 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

 

 

 

 

Multidisciplinair DRCG jaarsymposium

Gelukkig hebben we weer een enthousiast team bereid
gevonden om het DRCG Multidisciplinair
jaarsymposium op maandag 20 maart 2023 te
organiseren bij de ReeHorst te Ede. De programma-
commissie bestaande uit Axel Bex, Adriaan Bins en
Deirdre Bochove-Overgaauw heeft zich enorm ingezet
om er een weer een super interessant multidisciplinair
en interactief programma van te maken met
gerenommeerde (inter)nationale sprekers!
Er zijn nog plaatsen beschikbaar, u kunt zich hier
inschrijven. 

 

 

 

Jaarvergadering DRCG

Voorafgaand aan het symposium zijn de actieve DRCG-
specialisten (urologen en oncologen) van harte welkom
bij de DRCG jaar-vergadering waarbij onder andere
input voor de Soncos normering en MDO netwerken
niercelcarcinoom wordt besproken. 

 

Landelijke tumor werkgroep MDO clusters

De DRCG heeft zich sinds een paar jaar in het kader
van het mandaat vanuit de NVMO en NVU als
landelijke tumorwerkgroep niercelcarcinoom ingezet
om de netwerken niercelcarcinoom te identidceren.
 De inventarisatiefase en het uitpluizen van de RCC
netwerken is nog in volle gang, maar naar ons idee nog
niet compleet, daarom vinden er de komende tijd
meetings plaats tussen de voorzitters van de MDO's en
Patricia Zondervan en Paul Hamberg van de Landelijke
tumorwerkgroep niercelcarcinoom. 

 

Landelijke app nierkanker 

De ontwikkelingen binnen de WOU nier en de DRCG
lopen gestaag om tot nierkanker app te komen. De
SKMS aanvraag is toegekend. Deze app zal relevante
info bevatten zoals studies en de mogelijk bieden om
casuïstiek met elkaar te "bespreken".  We hebben nog
enthousiaste nierkanker urologen en oncologen nodig
om mee te denken met de verder ontwikkeling van de
app. U kunt u zich hiervoor aanmelden bij het
secretariaat via info@drcg.nl. 

 

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 en starten regelmatig nieuwe patiënten in
de studie. Momenteel zijn er 30 patiënten ingesloten.

Wereldwijd kunnen 708 patiënten aan de studie deelnemen.  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).

De enrollment is in de eerste helft van 2022 van start gegaan en momenteel zijn 600
van de 1600 patiënten ingesloten. Vooral de laatste tijd zien we dat de enrollment
wereldwijd zeer voorspoedig verloopt. Op basis van deze data is het nog lastig om
conclusies te trekken en in te schatten wat de exacte datum zal zijn dat de enrollment
wereldwijd sluit. De initiële planning was november-2024, echter op basis van de
voortgang lijkt begin 2024 meer realistisch te zijn. 

In Nederland nemen in totaal 15 sites deel aan deze studie. Daarvan zijn momenteel
13 sites van start gegaan met enrollment. De overige sites, die op een later moment
zijn geselecteerd, zullen naar verwachting spoedig volgen. Momenteel zijn 18
patiënten ingesloten.

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). Er is plaats voor 200 patiënten in deze
studie, waarvan 14 in Nederland. 

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 10 patiënten
geïncludeerd in de studie, verwijzingen blijven welkom. 

(SKIPPY) Towards Cabozantinib Dose Skipping as an Alternative to Dose
Reductions 
Tijdens het DRCG symposium van 2022 werd de SKIPPY studie gepresenteerd.
Inmiddels is de studie goedgekeurd en geopend in het LUMC en het EMC volgt
binnenkort. In de studie zal worden onderzocht of het innemen van cabozantinib met
het ontbijt leidt tot een betere opname en hogere blootstelling aan cabozantinib. In
de vervolgstudie zal worden onderzocht of het hierdoor mogelijk wordt om
cabozantinib regelmatig over te slaan zonder de blootstelling te verlagen. Dit lijkt een
goed alternatief omdat cabozantinib een lange halfwaardetijd heeft (+/- 120 uur).
Tevens zal worden uitgezocht of door het regelmatig overslaan van cabozantinib 60
mg een vergelijkbare blootstelling bereikt kan worden als met de gebruikelijke
dosisreducties naar 40 en 20 mg. Dit kan leiden tot een aanzienlijke kostenbesparing
omdat alle tabletten cabozantinib dezelfde prijs hebben ongeacht de dosering.

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. 

 

 

IKNL Kankeratlas
Nederlandse Kankeratlas toont impact van kanker per
regio. 

Met de lancering van de Nederlandse Kankeratlas van
IKNL, kan iedereen die dat wil inzicht krijgen in de
impact van kanker per regio. De interactieve online
atlas toont patronen van hoe vaak bepaalde
kankersoorten ergens voorkomen (incidentie),
gebaseerd op waar mensen woonden toen ze de
diagnose kregen.

Dit is door IKNL in kaart gebracht voor de 24 meest
voorkomende kankersoorten in Nederland waaronder
niercelcarcinoom. 
Verder lezen>>

 

De inmiddels vierde editie van de Wadden workshop niercelcarcinoom vindt dit
jaar plaats van 24-26 september 2023. 

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.  
Naar de website>>

 

 

Wereld nierkanker dag. 

Wereldnierkankerdag 2023 vindt plaats op donderdag
15 juni 2023.

De campagne voor 2023 draait om het bieden van
praktische hulp aan patiënten en zorgverleners over
de hele wereld die leven met nierkanker. De campagne
gaat over het belang van goede voeding, het
beheersen van de bijwerkingen van behandelingen, de
waarde van steungroepen en meer.

Details van online- en videobronnen en evenementen
op Wereldnierkankerdag zullen naderhand worden
aangekondigd.

 

Dr. Rachel Giles CEO bij IKCC

Dr. Rachel Giles is vanaf januari 2023 Chief Executive
Oncer van de International Kidney Cancer Coalition
(IKCC). De afgelopen acht jaar was zij al
bestuursvoorzitter bij IKCC.

Zij brengt zowel persoonlijke als professionele
expertise mee. Rachel Giles is zelf twee keer geraakt
door kanker en komt uit een familie met een erfelijk
tumorsyndroom. Ze is sinds 2003 actief in de
belangenbehartiging van patiënten met erfelijke
nierkankersyndromen, in het bijzonder de ziekte van
von Hippel-Lindau (VHL). Ze is sinds 2009 voorzitter
van de Nederlandse VHL-organisatie en sinds 2010
internationaal aanspreekpunt voor Leven met blaas- of
nierkanker. 
 
Beroepshalve werkt Rachel als Medical Oncer bij
Medicom Medical Publishers, en als universitair
hoofddocent interne geneeskunde aan het UMC
Utrecht werkt ze mee aan onderzoek naar hoe
niercellen worden gereguleerd en wat er misgaat in de
allereerste stadia van nierkanker. 
Bron: IKCC.

 

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. 

 

Agenda 

Klik hier indien u u wilt abonneren op de DRCG agenda. 

- EAU, meer informatie 
- ASCO, meer informatie
- ESMO meer informatie
- EMUC meer informatie

- DRCG-groep vergadering voorafgaand aan het symposium 20 maart 2023 9.00 uur bij de
ReeHorst te Ede;
- DRCG multidisciplinair RCC symposium 20 maart 2023; 
- DRCG  Research-groep Zoom vergadering 11-04-2023 van 19:00-20:00 uur; 
- DRCG  MIS-groep Zoom vergadering 16-05-2023 van 19:00-20:00 uur.

 

De informatie verzonden met deze e-mail is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n)

of diens gemachtigde(n). Indien u dit e-mail bericht per abuis heeft ontvangen, dan wordt u verzocht dit

bericht aan de afzender te retourneren en vervolgens te vernietigen. Verder willen wij u er op wijzen dat

wanneer u niet de geadresseerde bent, het doorsturen, kopiëren of verspreiden van de inhoud van deze e-

mail verboden is. Indien u zich wilt afmelden voor onze mail, dan kunt u dit aangeven bij ons via: 

info@drcg.nl. 

Hoewel aan de inhoud van deze e-mail uiterste zorg is besteed, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard

voor mogelijke onjuistheden. De organisatie aanvaardt tevens geen aansprakelijkheid voor schade -van welke

aard dan ook-, direct of indirect veroorzaakt door deze e-mail en/of bijlagen.

 
 

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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