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Lokale ziekte 



Behandeling: lokale ziekte 

• ≤ 2 cm en lage delingsactiviteit: follow up 

 
• > 2 cm: operatie 

 

• Behandeling met imatinib? 
• Doelen:  1) tumor verkleinen   operatie makkelijker maken  
   2) tumor steviger maken 

   3) losgelaten cellen opruimen > overleving verbeteren 
 
 

• Neoadjuvant = behandeling met imatinib VOOR de operatie 
• Adjuvant = behandeling met imatinib NA de operatie bij geen uitzaaiingen 



(Neo)adjuvante therapie; bij wie? 

 

• Doel: achtergebleven kankercellen opruimen, voorkomen dat GIST terug 
komt 
 

• Adjuvante behandeling als: (komt overeen met > 50% risico of terugkeer 
van ziekte) 
• >10cm óf 

• >10mitosen/50HPF óf 
• >5cm én >5mitosen/50HPF óf 
• Tumor ruptuur/Spill 

• bewezen lymfeklier uitzaaiing (zeldzaam) 
 

• Geen adjuvante behandeling als PDFRA D842V mutatie 

 



Table 3.  Rates of metastases or tumor-related death in GISTs by tumor location, grouped by Tumor Size and Mitotic 

Rate. Adapted from Miettinen and Lasota (2006), Seminars in Diagnostic Pathology, 23:70-83, used with permission 

of Elsevier. 

Tumor Parameters 
Percent of patients with progressive disease during long-term 

follow-up and characterization of risk for metastasis 

Group Tumor_Size_ Mitotic_Rate Gastric GISTs 
Jejunal and Ileal 

GISTs 

Duodenal 

GISTs 

Rectal GISTs 

  

1 

≤2 cm 

  

≤5-/-50-HPFs 
0%  

none 

0%  

none 

0%  

none 

0%  

none 

2 

>2 cm ≤5 cm 

  

≤5-/-50-HPFs 
1.9% 

very low 

4.3% 

low 

8.3% 

low 

8.5% 

low 

3a >5 cm ≤10cm ≤5-/-50-HPFs 
3.6%  

low 

24% 

moderate 
 

34%  

high ‡ 

57% 

high ‡ 

3b >10 cm ≤5-/-50-HPFs 
12% 

moderate 

52% 

high 

4 ≤2 cm >5 / 50 HPFs 0% † 50% † § 
54% 

high 

5 >2 cm ≤5 cm >5 / 50 HPFs 
16% 

moderate 

73% 

high 

50% 

high 

52% 

high 

6a >5 cm ≤10cm >5 / 50 HPFs 
55% 

high 

85% 

high  

86% 

high 

71% 

high ‡ 
6b >10 cm >5 / 50 HPFs 

86% 

high 

90% 

high 



(Neo)adjuvante therapie; resultaten 

• Dematteo, Lancet 2009:  

 Verlengde ziektevrije periode bij 1 jr adjuvant imatinib vs placebo als GIST > 
3 cm 
 

• Joensuu, JAMA 2012: 1 vs 3 jr adjuvant imatinib 1dd 400 mg 
• 5 jaars ziektevrije overleving 48 vs 66% 
• 5 jaars totale overleving 82 vs 92% 

 
• PERSIST: fase II single arm 5 jaar adjuvant: goede effectiviteit maar 50% 

maakte behandeling niet af 

 
• SSG-XXII studie: 3 vs. 5 jaar adjuvant imatinib 

• Studie net open in NL (Leiden en Radboud umc) 

 
 



(Neo)adjuvante therapie; hoe 
 

• Standaard: 1dd 400 mg imatinib voor in totaal 3 jaar 
 

• Bij exon 9 GIST 1dd 800 mg imatinib analoog aan advanced 

 
• Maximale volumerespons na gemiddeld 9 mnd (6-12) 

 

• Duur neo-adjuvant gaat af van  
 adjuvante periode (dus totaal 3 jaar) 

 

• In neo-adjuvante setting vaak  
 beoordeling mbv PET-CT 
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Uitgezaaide GIST 
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Uitgezaaide ziekte 

• Patroon: m.n. in lever, soms in buikvlies/buikvet, zelden klieren/bot/long 

 
• Reguliere middelen: “targeted therapy” 

• 1e lijn: imatinib 

• (1½ lijn: hoge dosis imatinib) 
• 2e lijn: sunitinib 
• 3e lijn: regorafenib 

• (4e lijn: herintroductie imatinib of behandeling in studie) 
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Wat is targeted therapy? 

Imatinib 
Sunitinib 
Regorafenib 

plak in het slot 

bedrading  
doorknippen 

Vervormen van  
sleutel 



Mutaties & GIST 

• Helpen in de diagnostiek 

• Helpen in de voorspelbaarheid van het aanslaan van therapie 
• Hebben rol in het ontstaan van resistentie tegen therapie 



Mutaties & GIST therapie 

Imatinib 

GALLOP-studie 



Imatinib (Glivec®) 

• Met name gericht tegen KIT 

• 1dd 400 mg (exon 9: 1dd 800 mg) 
• Oedeem, spierkrampen, beenmergsuppressie, moeheid 
• Volumerespons bij 54% < 6 mnd 

• Mediane PFS 2-3 jaar 
• 5 jaars overleving 50%, 10 jaars overleving 22% 

 

 
• Re-introductie imatinib na eerdere progressie:  

• PFS 1,9 mnd vs 0.9 mnd bij alleen begeleiding (Lancet 2013, Kang) 

• ASCO 2017: med PFS 5.4 mnd, mOS 10.6 mnd 
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Sunitinib (Sutent®) 

• Lancet 2006, Demetri 

• Gericht tegen mn VEGFR 
• 1dd 37,5 mg continu 
• PFS 6 vs 27 weken 

• Hypertensie, moe, HFS, diarree, smaakverandering, huidverkleuring 
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Regorafenib (Stivarga®) 

• GIRD III studie Lancet Oncology 2013 Demetri 

• Gericht tegen; VEGFR1-3, KIT, RET, BRAF, PDGFR, FGFR 
• 1dd 160 mg 3/1 schema, start met 1dd 120 mg 
• PFS 0.9 vs 4.8 mnd 

• Volumerespons < 5% 
• Geen verschil exon 9 of 11 
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Therapeutic drug monitoring (TDM) 

• Dosering van medicatie optimaliseren door het meten van dalspiegels: 

• Spiegel boven de streefwaarde nodig voor effectiviteit 
• Spiegel niet onnodig hoog ivm bijwerkingen 

 

• Bekend: 
• Fixed dose is onlogisch 
• Streefspiegels zijn retrospectief bepaald en te interpreteren als 

gemiddeldes 
• Bij imatinib daalt de spiegel met 30% in de loop van de tijd 
• Door interacties met andere medicijnen kan een spiegel veranderen 

 
• Beschikbaar voor: imatinib, sunitinib 



 



Chirurgie bij uitgezaaide GIST  

• Rol van metastasectomie (= opereren van uitzaaiingen): 

• Verlagen van tumor load 
• Voorkomen van secundaire mutaties 
• Tijd tot progressie verlengen 

• Percentage patiënten met een langdurige respons vergroten 
• Ter klachtbestrijding 

 

• 2 prospectieve studies vroegtijdig gesloten ivm slechte inclusie 
 

Eur J Cancer 2016;63:154-67 



Wiet! 

Curcuma! Maretak! 

De neef van mijn buurvrouw 
heeft ook kanker en… 

Hyperthermie! 

Dieet! 

Acupunctuur! 
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Complementaire zorg 

• Heel veel mogelijkheden 

• Weinig “evidence based” 
• Uw dokter weet hier vaak ook weinig van… 

 

• Algemeen: 
• Uw dokter wil altijd met u meedenken 
• Sommige middelen combineren niet goed met elkaar > bespreek het dus 

• Ben kritisch: heeft u geen baat, stop dan ook weer 
• Elke ervaring hiermee is uniek 
• Laat u niet gek maken 

• Realiseer u dat complementaire zorg ook een “markt” is (helaas) 



Complementaire zorg 

• Acupunctuur kan eigenlijk altijd 

 
• Geen enkel dieet is bewezen zinvol. Advies: schijf-van-vijf 

 

• Maretak: kan niet samen met imatinib, sunitinib en regorafenib 
 

• Curcuma: idem 

 
• Medicinale wietolie:  

• Geschikt voor bestrijding van bepaalde klachten 

• Geen bewijs voor effectiviteit tegen kanker 
• Veel ‘wonderverhalen’ op internet die oncontroleerbaar zijn 
• Ook een markt… 

• Weeg risico’s af 

https://www.mskcc.org/cancer-
care/diagnosis-

treatment/symptom-
management/integrative-

medicine/herbs 
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Kwaliteit van leven 
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Bijwerkingen 
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Moeheid 

• 20-40% van de patiënten die genezen zijn van kanker blijft vermoeid 

 
• Patienten die behandeld worden voor kanker zijn nog vaker vermoeid 

 

• Multifactorieel: 
• Kanker zelf 
• Medicatie tegen kanker 

• Leven met kanker 
 

 



Spierkrampen 

• Typisch voor imatinib (>10%) 

 
• Mechanisme onduidelijk 

 

• Opties? 
• Magnesium 
• Calcium 

• Vitamine B 
• Baclofen 3dd 5 mg 
• Studie?? 



Vocht 

• Typisch bij imatinib (> 10%) 

• Meestal mn rond ogen, soms in ledematen 
• Neemt toe bij hogere dosis 

 

• Opties? 
• In beweging blijven 
• Voeten hoog leggen in rust 

• (plaspillen) 



Diarree 

• Bij zowel imatinib, sunitinib als regorafenib 

 
• Opties? 

• Loperamide 

• Soms nodig: ‘drug holiday’ (=korte onderbreking) 
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Hand voet syndroom 

• Bij sunitinib en regorafenib 

 
• Opties? 

• Zorg voor goed schoeisel 

• Gebruik handschoenen  
• Vette zalf 
• Pedicure 

• Soms nodig: drug holiday, dosisaanpassing 



Hoge bloeddruk 

• Bij sunitinib en regorafenib 

 
• Een normale bloeddruk met bloedrukverlagers is even goed als een 

spontaan normale bloeddruk 

 
• Mn net na start vaak  

 

• Bij staken niet vergeten antihypertensiva ook af te bouwen 
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Leven met GIST 

• Hierover bezit u de echte wijsheid… 

 
 
 

 
 
 

 
• Lotgenotencontact 

 

• Psychosociale ondersteuning 
 

• Aandacht voor mantelzorgers/naasten 
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Studies 



Actuele open studies 
Studie Wat? Wie? Waar? 

ALT-GIST Alternerend 
regorafenib-
imatinib 

Uitgezaaide GIST,  
1e lijn 

NKI-AvL 
LUMC 
UMCG 

CABO-GIST cabozantinib Uitgezaaide GIST, 
3e lijn 

Leuven 

BRF1171019 ROAR  Dabrafenib-
trametinib 

BRAF gemuteerde 
GIST 

NKI 
Radboud umc 

STARTRK-2 Entrectinib wildtype GIST met 
NTRK-fusie 

NKI-AvL 

GSK525762 GSK525762 GIST zonder 
reguliere 
behandelopties 

NKI-AvL 



BLU-285 BLU-285 Uitgezaaide GIST 
zonder reguliere 
opties, of PDGFRA-
D842/ cKIT exon 17 

Rotterdam 
Leuven 

ASCO 2017: 
 
-Fase I studie met 40 pts (21 PDGFRa/19 KIT), gemiddeld 4.5 lijn gehad 
 
-Van de 17 evalueerbare PDGFRa patiënten: 

-7 partiële responsen (> 30% afname) 
-10 stabiele ziekte 
 

-Van de 11 cKIT patiënten: 
-2 partiële responsen 
-5 stabiele ziekten 
 

-Bijwerkingen: misselijkheid(48%), moeheid (45%), perifeer oedeem, periorbitaal 
oedeem (30% elk), diarrhee (25%), bloedarmoede, duizeligheid 

Komend: fase III 
crenolanib bij 
PDGFRa-842V  
oa in Duitsland 

Nieuws van ASCO 2017 



Fase II Cyclofosfamide + 
pembrolizumab 

STS en GIST Frankrijk 

ASCO 2017: 
 
-Fase II studie met 50 ptn 
 
-Lage percentages PDL-1 expressie 

 
-Respons: 

-Slechts 1 patient met een partiele remissie 
-6 maanden progressie vrije overleving GIST: 11% 
 

-Conclusie: lage effectiviteit 

Nieuws van ASCO 2017 



 



CPCT02 & DRUP studie 



CPCT02 & DRUP studie 

• CPCT02 

• Whole genome sequencing vers tumorbiopt 
 = volledige DNA van de tumor analyseren op zoek naar doelwitten voor 

therapie 

 
• DRUP 

• Gevonden target behandelen met een target-specifiek medicijn dat 

bewezen effectief is in een andere soort kanker met hetzelfde target 
• Bijvoorbeeld: olaparib bij BRCA1 mutatie 
• Maar… geen zekerheid dat target echt “essentieel” voor deze tumor is 

• BRAF mutatie bij melanoom > goed effect BRAF remmer 
• BRAF mutatie bij darmkanker > geen effect BRAF remmer 



http://www.cpct.nl/voor-patienten/ 



GIST-consortium 

• Radboud umc 

• NKI-AvL 
• Erasmus MC 
• UMC Groningen 

• LUMC 
 

• Standard of Care 

 
• GIST Registry 

• 800 ptn 

• 4 publicaties 
• 7 (poster)presentaties internationaal 
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Vervolgonderzoek GIST consortium 

• Medisch technisch 

• TDM 
• Mutatiestatus & impact behandeling 
• Rol van beeldvorming 

• Rol van chirurgie in uitgezaaide setting 
 
 

• Kwaliteit van leven 
• Voor de patiënt, ism PROFILES 
• Voor de mantelzorger 

• Interventiestudie spierkrampen? 
 

• Onderwijs 
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