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Kennismaking 
 

• Arts-onderzoeker  
– Project: Nederlandse GIST Registratie 
– Promoter: Prof. H. Gelderblom (LUMC) 
– Co-promotor: Dr. N. Steeghs (AvL/NKI) 

 
 

• Medisch adviseur Contactgroep GIST 
 

 



Inhoud workshop 

• Standaard diagnostiek en behandeling GIST 
 

• Algemeen: soorten onderzoek 
 

• Lopende onderzoeken in Nederland 
 

• Vragen en discussie  
 



Dutch GIST Consortium 
5 GIST centra 

 
 



Behandeling van GIST in Nederland 

Diagnostiek 
– Biopt ter bevestiging diagnose 
– Bloedafname 
– CT scan 
– PET scan 

 
 



Behandeling van GIST in Nederland 
Behandeling lokale ziekte  

 

Adjuvant 
imatinib  

•3 maandeljkse 
controles met 
bloedonderzoek 
 

•6 maandelijkse CT 
scan 

Follow up 

•Eerste 3 jaar iedere 
6 maanden CT 
scan 
 

•Daarna 1x per jaar 
tot in totaal 10 jaar  

Operatie 
Stop imatinib 

na 3 jaar  
Start imatinib 



Behandeling van GIST in Nederland 
Behandeling lokaal gevorderde ziekte  

 
 
 
 

 
Neo-adjuvant  

imatinib 

•Maand 1,2 en 3 
maandelijks controle 
met bloedonderzoek 

 
•3 maandelijks controle 

met bloedonderzoek 
en CT scan  

Adjuvant 
imatinib 

•3 maandeljkse 
controles met 
bloedonderzoek 
 

•6 maandelijkse CT 
scan 

Follow up 

•Eerste 3 jaar iedere 
6 maanden CT scan 
 

•Daarna 1x per jaar 
tot in totaal 10 jaar  

Operatie 
Stop imatinib  

na 3 jaar  Start imatinib 



Behandeling van GIST in Nederland 
Behandeling uitgezaaide ziekte  

 
 
 
 

 
Imatinib 

•Maand 1, 2 en 3 
maandelijks controle 
met lab 
 

•Daarna 3 maandelijks 
controle met lab en CT 
scan 

Sunitinib 

•Eerst maandelijks 
controle met 
bloedonderzoek 
 

•Daarna 6 wekelijks 
controle met 
bloedonderzoek 
 

•3 maandelijks CT scan 

Regorafenib  

•Eerste maanden 
frequentere controles  
 

•2 tot 3 maandelijks CT 
scan  

Progressie Progressie Start 
behandeling 



Meedoen met onderzoek? 



Soorten onderzoek 
Geneesmiddelen onderzoek 

Fase 1:  

• Doel 1: gedrag van middel 
bij de mens 
 

• Doel 2: “veiligheidsdosis” 
vastleggen 
 

• Geen therapeutisch 
belang  

Fase 2: 

• Doel 1: uitzoeken of het 
werkt voor de bedoelde 
indicatie  
 

• Doel 2: bepalen optimale 
dosis 
 

• Methode: vaak wordt het 
medicijn vergeleken met 
een placebo EN/OF een 
bestaand middel 

Fase 3: 

• Doel 1: kenmerken van het 
middel beter begrijpen 
 

• Doel 2: middel vergelijken 
met bestaande middelen 
 

• Doel 3: middel op meer 
specifieke populaties 
testen 
 

• Na deze fase komt het 
middel op de markt  



Soorten onderzoek 
Bio databank 
• Het verzamelen en opslaan van bloed en/of (tumor)weefsel met als doel 

op de korte en/of lange termijn te gebruiken voor onderzoeksdoeleinden 
 
 
 

Database  
• Verzamelen van gegevens (demografische gegevens, tumor 

karakteristieken, behandeling, onderzoek uitslagen) met als doel op de 
korte en/of lange termijn te gebruiken voor onderzoeksdoeleinden  



Geneesmiddelenstudies in Nederland 

Fase 1 
 
• BLU-285 

– Doel: Het middel BLU-285 uitproberen in verschillende doseringen en 
effect van middel op tumoren 
 

– Voor wie:  
• Patienten met uitgezaaide GIST,  
• Niet operabel 
• Geregistreerde middelen werken niet meer (imatinib, sunitinib, regorafenib) 
• Patienten met een PDGFRA D842V mutatie 

 
– Waar: Erasmus MC 

 
– Meer informatie: Dr. Ferry Eskens, f.eskens@erasmusmc.nl  

 
 
 



Geneesmiddelenstudies in Nederland 

Fase 2 
 
• ALT-GIST 

– Doel: het vergelijken van een alternerend schema met imatinib en regorafenib vergeleken met imatinib 
alleen  
 

– Voor wie:  
• Patienten met uitgezaaide ziekte  
• Niet eerder behandeld 
• OF maximal 21 dagen imatinib gebruiken  

 
– Waar: AvL, LUMC, Radboud UMC, UMC Groningen 

 
• BRAF studie  

– Doel: Het onderzoeken van het effect van een combinatiebehandeling met dabrafenib en trametinib  
 

– Voor wie: 
• Patenten met uitgezaaide ziekte 
• Niet reagerend op  imatinib, sunitinib en regorafenib 
• BRAF mutatie  

 
– Waar: AvL  

 
 
 
 



Geneesmiddelenstudies in Nederland 
Fase 3 
 
• Mastinib eerste lijns 

 
– Doel: effect van masitinib vergelijken met imatinib 

 
– Voor wie: 

• Uitgezaaide ziekte 
• Niet eerder behandeld 

 
– Waar: Erasmus, AvL, LUMC en UMC Groningen 

 
 

• Mastinib tweede lijns 
 

– Doel: effect van masitinib vergelijken met sunitinib 
 

– Voor wie: 
• Uitgezaaide ziekte 
• Behandeld met imatinib en progressief hierop 

 
– Waar: Erasmus, AvL, LUMC en UMC Groningen 

 
 
 



Geneesmiddelenstudies in Nederland 

Fase 3 
 
• SSG XXII 

– Doel: effect van 3 jaar adjuvant imatinib vergelijken met 5 jaar adjuvant imatinib 
 

– Voor wie: 
• Locale ziekte 
• Hoog risico voor recidief 

 
– Waar: LUMC, AvL, Radboud UMC en UMCG 

 

 
 
 



Geneesmiddelenstudies in Nederland 

• Wat kunt u verwachten: 
 
– Voor behandeling: 

• Frequente onderzoeken en poli bezoeken 
• Veel informatie ineens 
• Een loting: u weet tevoren niet welke behandeling  
• In sommige gevallen toch exclusie uit de studie 

 
– Tijdens behandeling 

• Vaker controles, zeker aan het begin 
• Vaker bloedonderzoeken en CT scans 
• Bijwerkingen 

 
– Na behandeling: 

• In geval van onderzoeksmedicatie kunt u terug naar de reguliere medicatie bij ineffectiviteit 
en/of intolerantie 

 

 
 



Bio databank 
• GALLOP 

 
– Doel: Het opzetten van biobank met als doel vroegtijdig opsporen van secundaire mutaties in circulerend 

tumor DNA  
 

– Voor wie: 
• Actieve ziekte 
• Behandeld met een van de middelen (imatinib, sunitinib, regorafenib) 

 
– Waar: UMC Groningen, AvL, Radboud UMC, Erasmus MC en LUMC   

 
• CPCT (Center for Personalized Cancer Treatment)  

 
– Doel: Het opzetten van biobank data met als doel voor iedere patient het DNA in de tumor nauwkeurig te 

analyseren om in de toekomst elke patient een behandeling op maat te bieden 
 

– Voor wie: 
• Patienten met vergevorderde of uitgezaaide ziekte 

 
– Waar: Behoudens de 5 GIST centra, in veel centra in Nederland.  

 
– Informatie: www.CPCT.nl  

 



Database 

• Nederlandse GIST Registratie  
 
– Doel: retrospectief Onderzoek naar behandeling en effect van 

behandeling van GIST ter verbetering van de behandeling  
 

– Voor wie: Alle GIST patienten 
 

– Waar: AvL  
 

– Te verwachten: vragenlijst  

 



• Vragen?  
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