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Opbouw van het verhaal 

• Behandeling van uitgezaaide vorm van GIST 

• De adjuvante behandeling 
• Enkele resultaten van nieuwe middelen 

 

• Kwaliteit van leven: 
1. moeheid 
2.angst voor recidief 

3.mantelzorgers 
 

   

• Geneesmiddelspiegels en interacties 
 

• Uw vragen 

 
 
 



Hoe het in 2001 begon: de eerste Nederlandse 

patienten op Glivec  



Mediane overleving GIST :  
van 9 maanden naar 5 jaar! 

 



Heinrich et al. Hum Pathol. 2002;33:484. 
Corless et al. Proc Am Assoc Cancer Res. 2003;44. Abstract R4447. 

KIT and PDGFRA Mutaties in GIST 

Membrane 

Cytoplasm 

Exon 11 (67.5%) 

Exon 9 (11%) 

Exon 13 (0.9%) 

Exon 17 (0.5%) 

Exon 12 (0.9%) 

Exon 18 (6.3%) 

KIT PDGFRA 

Overall mutation 

frequency: 87.4% 

Exon 14 (0.3%) 



Sunitinib studie Demetri 

• Na progressie op imatinib 
• Gerandomiseerd Sunitinib (4/2 weken) versus 

placebo 



Tijd tot progressie  

Sunitinib (n=207) 

Placebo (n=105) 

Median 

27.3 weeks (Sunitinib) 

6.4 weeks   (control) 

Hazard ratio = 0.33 

95% CI (0.23, 0.47) 

p < 0.00001 
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Overleving 

Sunitinib (n=207) 

Placebo (n=105) 

Hazard ratio = 0.49 

95% CI (0.29, 0.83) 

p=0.007 

 Sunitinib Placebo 

6-month survival    79.4%   56.9% 

Total deaths    14.0%   25.7% 
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Sunitinib dosis 

• 4 weken 50 mg, gevolgd door 2 weken niets 
 

• Lijkt net zo effectief als continu 37,5 mg dagelijks zonder 
stopweken.  
 
 
 

• Uit ervaring: veel vaker dosis aanpassingen met sunitinib dan 
met imatinib, vanwege bijwerkingen (en therapietrouw) 



 

 

 

Randomized Phase III Trial of Regorafenib 

in Patients (pts) with Metastatic and/or Unresectable 

Gastrointestinal Stromal Tumor (GIST) 

Progressing Despite Prior Treatment with at least 

Imatinib (IM) and Sunitinib (SU): The GRID Trial 

Demetri et al.  ASCO 2012 



GRID Study: Endpoints 
 • Primary Endpoint: Progression-Free Survival (PFS) 

• 90% power to detect 100% increase in PFS, 
hazard ratio [HR]=0.5, with 1-sided overall α=0.01 

• Secondary Endpoints:  
• Overall survival 
• Time to progression 
• Overall response rate  
• Disease control rate 
• Duration of response 

• Exploratory Endpoints:  

• Correlative science to assess impact of GIST genotype with outcomes 
• Assay circulating DNA to screen more comprehensively 

for GIST kinase mutations (“liquid biopsy”) 

• Health-related quality of life 

Demetri et al.  ASCO 2012 



GRID Study: Progression-Free Survival  

Regorafenib significantly improved PFS vs placebo (p<0.0001); 
primary endpoint met 

Demetri et al.  ASCO 2012 



Conclusions 

• Regorafenib significantly increases PFS compared with placebo 
in patients with metastatic or unresectable GIST progressing 
despite prior therapy with at least imatinib and sunitinib 
• PFS: median 4.8 vs 0.9 months, HR 0.27, p<0.0001 

• No new or unexpected safety findings with regorafenib 
• Most common grade ≥3 adverse events related to 

regorafenib were hand-foot skin reaction, hypertension, and 
diarrhea 

• Regorafenib has the potential to fulfill an unmet need for 
advanced GIST patients progressing after imatinib and 
sunitinib 
• Potential new standard of care for this patient population 

Demetri et al.  ASCO 2012 



Adjuvant Glivec, hoe lang, voor wie? 

http://www.oncoline.nl/index.php








 
 Consensus adjuvant GIST  

 
• Ptn met hoog risico (>50%) op recidief na ok gedurende 3 jaar 

behandelen met imatinib 
 

• Hoog risico neoadjuvant behandeld: na ok behandelen met een 
max van 3 jaar in totaal (neo adjuvant en adjuvant) 
 

• PDGFRA D842 mutatie: geen adjuvant imatinib wegens 
ontbreken response in gemetastaseerde setting (Eur consensus 
bijeenkomst) 
 

• Onmiskenbare spill of perforatie: beschouwen als 
gemetastaseerd (Eur consensus) 
 
 



Wat na imatinib in de situatie van 
uitzaaingen? 
• Sunitinib 
• Regorafenib 

• Deze zijn geregistreerd 
 

 
• Verder internationaal in studies: 
• Masitinib 
• Dovitinib 
• Pazopanib 
• Etc.. 

 
 



masitinib 

  
Masitinib is een tki met meer in vitro activiteit bij c-kit 

gemuteerd GIST  
 
 
 
Studie in eerste lijn (EJC2010) klein, vergelijkbare 

uitkomst wat betreft response als imatinib  
 
 



Masitinib tweede lijn, Ann Oncol 2014 

studie 44 ptn 1:1 masitinib vs sunitinib  tweede lijn 
 

 
• PFS  3,7 maanden  
• OS 29,8 vs 17,4 maanden 
• Bijwerkingen gunstiger in masitinib arm 
• Kwaliteit van leven beter in masitinib dan in suntinib 

arm 
 

• Fase 3 studie wordt momenteel gedaan 





Dovitinib, ook FGFR tki; ANN Oncol 
2014 
Fase 2 studie waarin naar eiwitten betr. angiogenese en 

circulerend tumor DNA (ctDNA)  wordt gekeken 
 

• The changes in sVEGFR-2 were significantly associated with 
metabolic response determined by positron emission 
tomography (p=0.02) and progression-free survival (PFS; 
p=0.02). 

• Secondary kinase mutations were identified in the ctDNA of 
11 patients (41%), and these patients all had mutations 
involving KIT exon 17 

• Patients with secondary KIT mutations had significantly worse 
overall survival (median, 5.5 months [95% CI, 3.8-7.2 
months]) than those with no detectable secondary mutations 
(9.8 months [95% CI, 9.6-10.0 months]; 



Pazopanib in GIST 

 

• Studie in derdelijn na imatinib en sunitinib: dovitinib versus 
BSC 
 

• Volgende week op ESMO Madrid 
 
 

• NB ook fase 2 data Dovitinib volg. week op ESMO 



 Waar weten we nog niets/onvoldoende 
van? 
 
 
 
 
‘Celebration the gift of time “   
 
Hoe ervaren patienten de lange periode van 

overleven met medicijnen? 
 
 
 
     

 
 



Vermoeidheid bij GIST  
Hoeveel patiënten zijn ernstig 
vermoeid en wat is de impact 
daarvan? 

MEDISCHE ONCOLOGIE 

In samenwerking met Nijmeegs Kenniscentrum Chronische 
Vermoeidheid 



Achtergrond 

• Vermoeidheid is één van de meest voorkomende symptomen 
bij patiënten met kanker. 
 

• Vermoeidheid is het symptoom met de grootste invloed op de 
kwaliteit van leven en het dagelijks functioneren. 
 

• Vermoeidheid komt voor in alle stadia van kanker: voor 
diagnose, rond en na de primaire behandeling en bij patiënten 
met uitgebreide ziekte bij wie de behandeling palliatief van 
opzet is. 

 



Wat is ernstige vermoeidheid? 

Definitie richtlijn oncologische zorg: 

• “Kankergerelateerde vermoeidheid is een aanhoudend, 
subjectief gevoel van uitputting gerelateerd aan kanker of aan de 
behandeling ervan, dat interfereert met het dagelijks 
functioneren.  

• Vermoeidheid bij kanker verschilt van normale vermoeidheid 
door de intensiteit, de duur en de sensatie.  

• Vermoeidheid bij kanker is heviger dan de vermoeidheid die 
men normaal gesproken na inspanning ervaart, reageert niet op 
rust of slapen, en is overweldigend in die zin dat men er niet 
overheen kan stappen.” 
 

http://www.oncoline.nl/index.php


Medicatie (TKI’s) en vermoeidheid 

• Milde vermoeidheid is een bekende bijwerking van Imatinib  + andere TKI’s 

 
• Artsen en patiënten wijten vermoeidheid vaak aan gebruik TKI’s 

Gevolg: Hoort het erbij en moeten we ons erbij neerleggen? 

 
• Onderzoek naar Imatinib vs. placebo vond géén verschil in vermoeidheid 

tussen beide groepen 

Dus: Mogelijk spelen andere (psychosociale) factoren ook een rol?  
 Bijvoorbeeld: 
 Ontregeld slaap-waak ritme 

 Laag niveau lichamelijke activiteit 
 Angst voor de toekomst 

 



Onderzoek vermoeidheid bij GIST 

1 
• Hoeveel patiënten zijn ernstig moe? 

2 

• Wat is de invloed van vermoeidheid op 
patiënten? 

3 

• Welke factoren dragen bij aan de 
vermoeidheid? 



Onderzoeksgroep 
80 patiënten met GIST 

 
• Vragenlijsten: 
 Vermoeidheid 

 Kwaliteit van Leven 
 Lichamelijke activiteit 
 Angst en Somberheid 

 Gebruik TKI’s ja/nee 
 

Vergeleken met  

160 gezonde controle personen 
 

• Vragenlijst: 

 Vermoeidheid 
 
 

 



Resultaten 

1 
• Hoeveel patiënten zijn ernstig moe? 

2 

• Wat is de invloed van vermoeidheid op 
patiënten? 

3 

• Welke factoren dragen bij aan de 
vermoeidheid? 



Hoeveel patiënten zijn ernstig moe? 



Resultaten 

1 
• Hoeveel patiënten zijn ernstig moe? 

2 

• Wat is de invloed van vermoeidheid op 
patiënten? 

3 

• Welke factoren dragen bij aan de 
vermoeidheid? 



Wat is de invloed van vermoeidheid 
op patiënten? 

• Ernstig vermoeide patiënten scoren (significant) lager op 
algemene kwaliteit van leven.  
 

• Er zijn meer angst en somberheidsklachten bij patiënten die 
ernstig moe tov niet vermoeiden (meer dan 2x zoveel). 
 



Resultaten 

1 
• Hoeveel patiënten zijn ernstig moe? 

2 

• Wat is de invloed van vermoeidheid op 
patiënten? 

3 

• Welke factoren dragen bij aan de 
vermoeidheid? 



Wat hangt samen met vermoeidheid? 

TKI 

Lichamelijke 
activiteit 

Angst en 
somberheid 

 

 
• Ernst van de vermoeidheid kan 

worden verklaard door: 

 TKI gebruik 
 Lichamelijk functioneren 
 Angst en somberheid 

 
• Oorzaak of gevolg? 

Niet te beantwoorden op basis  

van dit type onderzoek 



Samenvattend 

De meeste patiënten met GIST gebruiken jarenlang TKI’s, die over 
het  

algemeen goed verdragen worden. 
 

• Echter, dit onderzoek toont aan dat ongeveer één derde van 
de patiënten ernstig vermoeid is. 
 

• Deze vermoeidheid heeft een negatief effect op de kwaliteit 
van leven. 
 

• Naast het gebruik van TKI’s, hangen ook lichamelijke activiteit 
en angst en somberheid samen met vermoeidheid. 



Conclusie 
Ernstig vermoeide patiënten met GIST  

hebben mogelijk baat bij: 
 

 Behandeling gericht op het 

verbeteren van lichamelijke activiteit 
  
 en/of 

 
 Behandeling gericht op het 

verminderen van angst en 

somberheid 
 

Onderzoek naar het effect van deze  

behandelingen is zeer gewenst. 
 

 



Onderzoeksteam Radboudumc 
 

• Projectleiders ‘GIST en vermoeidheid’:  

 Prof. dr. W.T.A. van der Graaf afdeling Medische Oncologie 

 Dr. J.A. Knoop Nijmeegs Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid  

     

    

• Onderzoeker:  

 drs. Hanneke Poort (Onderzoeker) 

 Nijmeegs Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid  

  Hanneke.Poort@radboudumc.nl 

  (024) – 36 10042 



Fear of Disease Progression in 
Patients with GIST: angst voor 

terugkeer of toename van de ziekte 
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Fear of Cancer Progression / Recurrence 

A form of subjective distress related to the 
medical situation like cancer itself, to 
recurrence or metastasis, follow-up care or 
periodic examinations 
 

        +  
 

Related to psychosocial concerns like 
relying on others to perform daily 
activities, worries about the future life, 
disability or death 

Mehnert A, Berg P, Henrich G, Herschbach P. Fear of cancer progression and cancer-

related intrusive cognitions in breast cancer survivors. Psycho-Oncology 2009 

“It’s like dancing on a vulcano” 

9 – 34% of cancer survivors with mixed 
diagnoses experience high levels of fear of 

cancer recurrence 



Aim of the study 

  
• Quality of life and distress in patients with GIST 
 
• Characteristics of patients with low or high fear of 

cancer recurrence/progression  
 



Methods – Eligibility criteria 

• Patients with a GIST 

• Have been treated or currently being treated at the 

Radboudumc 

• Treatment with surgery and/or imatinib/sunitinib 

• 18 years or older 

• Comprehension of the Dutch language 

 

 



Results – Sample characteristics N = 54 
 

Age (years)     M = 61.7; SD = 10.9; range = 21-84 
 

Sex: male    29 54% 
 

Children: yes    46 85% 
 

Educational level 

 Primary   02 04% 

 Secondary   32 59% 

 Tertiary   20 37% 

 

Employment status 

 Retired   23 43% 

 Employed   15 28% 

 Home management  09 17% 

 Unemployed / others  16 30% 



Results – Sample characteristics N = 54 
 

Time since initial diagnosis (years)  M = 4.8; SD = 3.7; range = 0.5 - 17 
 

Disease phase at diagnosis 
 Locally Advanced  47 87% 
 Metastasized  07 13% 
 
Disease phase at study participation  
 Locally Advanced  27 50% 
 Metastasized  27 50% 
 
Primary treatment option   
 Surgery   43 80% 
 Imatinib   12 22% 
 
Recurrence / Metastasized  20 37% 
 
Disease status 
 No Evidence of Disease (NED) 32 59% 
 Alive With Disease (AWD)  22 41% 



High versus low fearful patients 

 Diagnostic cut-off point: low: ≤ 13, ≥ 14: high 

 

 52% of the patients high fearful  



Osoba D, Rodrigues G, Myles J, Zee B, Pater J. Interpreting the significance of changes in health-related quality of life scores.  

J Clin Oncology 1998;16:139-44 

** 

** 

** 

*** 

** 

* 

*** Difference 5-10 points 

*** Difference 10-20 points 

*** Difference > 20 points 

Results Quality of Life  High vs Low fearful patients  



Results Quality of Life High vs Low fearful patients  

Osoba D, Rodrigues G, Myles J, Zee B, Pater J. Interpreting the significance of changes in health-related quality of life scores.  

J Clin Oncology 1998;16:139-44 

*** Difference 5-10 points 

*** Difference 10-20 points 

*** Difference > 20 points 

** 

** 

** 

** 

** 

* 

* 



** p < .001 

** p ≤ .006 

* 

** 

* 

Results Impact of distress on daily life High vs Low fearful patients  

 



Results 

 

 No relation with demographic or medical variables 
  Age 
  Sex 
  Children 
  Educational level 
  Employment status 

 
  Time since diagnosis 
  Disease phase at diagnosis 
  Disease phase at study participation 
  Primary treatment option 
  Recurrence / metastases 
  Disease status   

Fear of cancer recurrence or progression 



FCRI specific fear characteristics 
 
Higher severity    ‘I am afraid of a cancer recurrence’ 

 

More psychological distress   ‘Sadness, discouragement or 

disappointment’ 

 

More functioning impairments   ‘My ability to make future plan or set 

life goals’ 

 

More triggers    ‘An appointment with my physician or other 

health professional’ 

 

More insight    ‘I feel that I worry excessively about the FCR’  

 

More reassurance needed   ‘I go to the hospital or clinic for an 

examination’   



Conclusie 

 GIST als totale groep: voldoende tot goede kwaliteit van leven 

 

 52 % heeft angst voor recidief of progressie van ziekte 

 

Deze subgroep heeft een lagere kwaliteit van leven en een 

hoge distress 

 



 Discussie 

• Toegenomen levensverwachting bij GIST 
 

• Weinig studies hebben gekeken naar kwaliteit van leven of 
specifieke psychosociale problemen 
 

• Kwaliteit van leven en distress zijn brede begrippen 
 
• Een meer specifiek probleem is angst dat de ziekte 

terugkomt of verder voortschrijdt. Hierop meer onderzoek 
en zorg insteken. 

 
 



http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=P_YQPbJOTn_S-M&tbnid=cKNAFeEkd0Sn1M:&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2F50plus.blog.nl%2Ffamilieleven%2F2010%2F12%2F20%2Fmantelzorger-heeft-lichamelijke-en-psychische-klachten&ei=mBAdVMuSK8KfO8j_gIgF&bvm=bv.75775273,d.ZWU&psig=AFQjCNEfrkQCOcKQtQlpeygw9huRY0rrFg&ust=1411277258619957
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=P_YQPbJOTn_S-M&tbnid=cKNAFeEkd0Sn1M:&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2F50plus.blog.nl%2Ffamilieleven%2F2010%2F12%2F20%2Fmantelzorger-heeft-lichamelijke-en-psychische-klachten&ei=mBAdVMuSK8KfO8j_gIgF&bvm=bv.75775273,d.ZWU&psig=AFQjCNEfrkQCOcKQtQlpeygw9huRY0rrFg&ust=1411277258619957


De mantelzorgers van de GIST 
patienten 

De uitkomsten van een studie in het 
Radboud umc, UMCG en het MST 
(Enschede) 
 



 

 

Burden and distress of caregivers of patients on 

tyrosine kinase inhibitors (TKI) for 

gastrointestinal stromal tumors (GIST): a cross-

sectional study 

 Simone Langenberg, A.N.M. Wymenga, A.K.L. Reyners, C.M.L. van Herpen, 

J.B. Prins, W.T.A van der Graaf 
 

Poster ESMO Madrid, 28-9-2014  



 
 
 
 
Wat betekent het als je mantelzorger 
bent van een patient die langdurig 
medicatie gebruikt voor GIST? 



Wie deden er mee? 

• 61 paren patient en mantelzorger 
 

• Patienten moetsen al meer dan 6 maanden een tki gebruiken 
(imatinib, sunitinib of regorafenib) 
 

• Vragenlijsten invullen, die gebruikt worden om angst en 
depressie  te meten als ook de “burden, de last die men 
ervaart in het dagelijks leven van de ziekte 



resultaten 

• Mantelzorgers en patienten, leeftijd 59 resp 66 jaar 
• Mantelzorgers vaker vrouw: 66% 
• In 78% is de mantelzorger de partner van de patient 

 
• De gemiddelde score van de last was normaal 
• Echter als je kijkt naar individuen, dan ervaart 16% van de 

mantelzorgers matig ernstige last en 10 % ernstige last en 23% 
is distressed 
 

• Beide, zowel last als distress waren gecorreleerd aan de 
distress van de patient 
 



Mantelzorgers 

• Als je alleen kijkt naar de gemiddelde uitkomst van de groep 
valt het mee, 
 

• maar op individuele basis ervaart ca 25% van de mantelzorgers 
langdurige last en distress. 
 

• Dit verdient nadere aandacht en hier moeten de professionals 
zich van bewust zijn. 
 



Farmacokinetiek en interacties van 
medicijnen 

• Waarom meten we bloedspiegels? 



Variabiliteit 

• Patiënten reageren verschillend: 

- Toxiciteit 

- Antitumor activiteit 



In de ideale wereld: 1 pil die past bij iedereen 

 



In werkelijkheid zijn we verschillend 

Interpatient variabiliteit: 

- Farmacokinetische verschillen 

- Leefstijl verschillen 



Invloed op opname van 
geneesmiddelen bijvoorbeeld door: 
• Gebruik van grapefruitsap 

• Met medicatie tegelijkertijd vet eten. 
 

• NB dit is per tki verschillend! 



Veranderde omzetting door: 

Andere geneesmiddelen 

http://dangersofpolypharmacy.files.wordpress.com/2008/10/polypharm1.jpg


Veranderde omzetting door: 

Kruidengeneesmiddelen  



Dit alles resulteert in grote variatie 
geneesmiddelblootstelling en 

uitkomst 



Wanneer is meten zinvol 

1. Onverklaarbaar veel toxiciteit 

2. Uitblijven effectiviteit 

3. Geneesmiddelinteracties 

4. Twijfel over therapietrouw 



Wanneer is meten zinloos 

1. Geen therepeutische streefwaarde vastgesteld 

2. Inname tijdstip pillen ten opzicht van afname spiegel onbekend 

3. Eerder aangetoond dat de spiegel goed is 

4. Bij ontbreken klinische vraagstelling 



VRAGEN van de leden van de 
contactgroep 



Immunotherapie bij GIST? 

• Er zijn veelbelovende resulaten van onderzoek bij 
melanoom en longkanker met immunotherapie. 
 

• Wordt er onderzoek gedaan naar de rol van 
immunotherapie bij sarcomen en GIST in het 
bijzonder? 
 

  Antw: Bij GIST nog niet 



Wat is WILD TYPE GIST? 

 



Wild type GIST 

• Hier ontbreken c-KIT en PDGFR mutaties 
 

• In 85% van de GISTs bij kinderen en in 15% of GISTs van de 
volwassenen ontbreken deze mutations; these are known as 
Wild Type (WT) GISTS.  
 

• wild-type GIST  is niet een en dezelfde ziekte, maar de GIST 
tumoren hebben een tekort aan een bepaald enzym, het SDHB 
wat je met een kleuring op de tumor kunt bepalen. 
 

• Het kan voorkomen “sporadisch” of bij patienten met een 
syndroom, vb Carney, Carney-Stratakis, bij NF1 
 



Wanneer kan je zeggen dat je van 
GIST bent genezen? 

 

 
Dat hangt af van de kans dat de ziekte terug kom en de tijd die 

verstreken is sinds diagnose, of er ooit uitzaaiingen zijn 
geweest, en vele andere riscofactoren. 



Zijn de vooruitzichten van GIST 
verbeterd? 

 



Vooruitzichten van GIST 

• Ja, er is veel meer kennis van de ziekte 
 

• Met betrekking tot bijwerkingen 
• Met betrekking tot ervaring van allerlei specialisten 
• - zowel m.b.t. de diagnostiek (ro foto’s en PA/genetica) als 

m.b.t. behandeling 
 

• Met betrekking tot medicamenteuze middelen: nu 3 
geregistreerd: imatinib, sunitinib, regorafenib 
 



 
 
 
 
Ik ben patient in een klein perifeer 
ziekenhuis; hoe kom ik aan mijn 
informatie? 
Word ik goed gecontroleerd en 
behandeld? 

 



• In zijn algemeenheid geldt dat patiënten met zeldzame ziektes 
liever naar centra gaan waar hun ziekte niet als zeldzaam 
wordt gezien en er multidisciplinaire teams zijn voor patienten 
met dergelijke ziektes. 
 

• Dit geldt ook voor GIST. 
 

• Er zijn ook opties mogelijk als 1 keer een advies komen vragen 
in een centrum of de arts in het perifere ziekenhuis doet wat 
in het centrum ook zou gebeuren. 
 

• Studies gebeuren alleen in centra met expertise. 



Mag ik paracetamol slikken als ik 
Glivec gebruik? 

 

 
           Ja, maar alles met mate  
 



3 jaar adjuvant Glivec en zo moe ++ 

• Wordt dat beter in de loop van de tijd? 
 

• Wordt het beter als ik (na 3 jaar) de Glivec staak? 
 

• Wat zijn de late effecten? Staat er mij nog meer te wachten? 
 
 



Kunnen oogklachten van de Glivec 
komen? 
• Ja, hoornvlies “ontstoken”, rood en tranend 
• Vochtophoping rond de ogen 
• Gesprongen adertjes 

 
 
 

• Bij droog hoornvlies: kunsttranen helpen wellicht iets, maar 
niet veel 
 

• Helaas weinig aan te doen  



Botontkalking, een reëel probleem? 

 

• In recent verschenen : Systematic review of the side effects 
associated with tyrosine kinaseinhibitors used in the 
treatment of gastrointestinal stromal tumours onbehalf of 
the EORTC Quality of Life Group 

• Sodergron et al, Critical  Reviews Hematol Oncol 2014 wordt 
dit niet genoemd.  
 

• Bij CML wordt dit wel beschreven. NB op standaard CT scans 
zou ernaar gekeken kunnen worden. Plan in Nl is om daar bij 
long term responders naar te kijken. NB ook andere oorzaken 
mogelijk. 

• ESMO guidelines zeggen er ook niets over 



Plannen/beleid bij patienten die 
langdurig Glivec gebruiken 

 

• In prille fase: 
 

• Mogelijk komt er een  studie bij patiënten die al meer dan ca 
10 jaar Glivec gebruiken: doorgaan of stoppen. 
 
 



Ontwikkeling van trials? 

• Ja, cabozantinib in vierde lijn (gepland via EORTC; opm. 30 nov 
2014: studie is door firma tijdelijk “on hold”gezet, start op zijn 
vroegst nu najaar 2015) 
 

• ALT GIST alternerend regorafenib en imatinib versus imatinib 
alleen 
Studie met Australische en scandinavische Sarcomen groep en 

de EORTc  Sarcomengroep. In eerste lijn. 
 
GALOP, etc. 
 



De nationale Registratie en de Galop 
studie: DUTCH GIST consortium 
• Treatment of GIST based on serial mutation analysis of 

circulating tumor DNA (GALLOP),  
 

• Alpe d”huzes gefinancierde subsidieoep  
• UMCG, Erasmus, AVL,  LUMC, Radboud, input van 

contacgtroep GIST 
 

• Allereerts een  niet op de pt herleidbare  registratie van alle 
nieuwe GISt ptn, onderzoek naar biomarkers, bloedspiegels, 
imaging etc 

• Studie in ca 30 pt naar rol van ct DNA 



Bloedspiegelbepalingen van Glivec 

• In AVL en Radboud: therapeutic drug monitoring 
 

• Nog geen standaard 


