
 

 

 

Research Middag 
 

Agenda DCCG middag, 14 november 2019 
 
Locatie: Vredenburg 19, Utrecht 
 
 

12.30 - 13.00 uur  Ontvangst met broodjes 

 

13.00 – 13.10 uur  Opening en welkom, Miriam Koopman 

    

Plenair 
13.10 – 14.15 uur Resultaten van neo-adjuvante behandeling, klaar voor implementatie in studieverband 

en zelfs in dagelijkse praktijk? (Jeanine Roodhart en Pim Burger) 

- Update FOXTROT resultaten 

- Update IDEA studie met ctDNA resultaten 

- CONNECTION studie 

- Ter discussie: 

➢ Opzet nieuwe studie in NI 

➢ Deelname FOXTROT2 

 

14.15 – 14.45 uur  ctDNA bij het vroegstadium coloncarcinoom: klaar voor de praktijk, wie doet er mee? 

   (Remond Fijneman en Geraldine Vink) 

- Studies met ctDNA bij vroegstadium coloncarcinoom: MEDOCC, MEDOCC 

Create, PROVENC3 

 

14.45 – 15.00 uur  Een extra RT boost op een lokaal uitgebreid rectumcarcinoom, wel/niet zinvol? De  

   Resultaten van de rectal Boost studie (Martijn Intven) 

 

15.00 – 15.15 uur  Pauze 

      

 

Werkgroepen 
15.15 – 15.55 uur  Werkgroepen, bespreken nieuwe studies en KWF aanvragen (deadline 18-12-2019) 

 
Vroegdiagnostiek en behandeling (voorzitter Leon Moons) 

- Meer T1N1 cases in het bevolkingsonderzoek – hoe kan dat? 

- Training optische diagnostiek van T1 CRC – 1e resultaten OPTICAL II – hoe nu 

verder 



- Overzicht lopende studies op T1 CRCs  

 

Primaire tumorbehandeling (voorzitter Pim Burger) 

 

- Nabespreken/conclusies neoadjuvante studie (n.a.v plenaire sessie): 25 min 

- RCT laterale klieren rectumca (Miranda Kusters): 10 min 

- Bespreken/terugmelden lopende onderzoeksvoorstellen 5 min 

• RCT inductiechemotherapie lokaal recidief rectumcarcinoom (Pim Burger) 

 
Lokale behandeling metastasen (voorzitter Kees Verhoef) 

- Update lopende studies 

- KWF aanvragen voor de december ronde die ondersteuning willen van de DCCG 

- Nieuwe studievoorstellen 

 

 
Systemische therapie (voorzitter Kees Punt) 

- Studies voor BRAF gemuteerd mCRC en MSI mCRC 

- Plaatsbepaling larotrectnib bij NTRK fusie-positief mCRC 

- Inventarisatie nieuwe studies en voorgenomen KWF projecten 

 

Translationeel onderzoek (voorzitter Onno Kranenburg/Remond Fijneman?) 

 

- Aansluiten bij andere werkgroepen?  

 
 

 

Plenair 
16.00 – 16.15 uur Wat is de plaats van radio-embolisatie in de huidige tijd, implicaties voor de dagelijkse  

Praktijk (Marnix Lam) 

 

16.15 – 17.15 uur  Terugkoppeling werkgroepen door voorzitters met benoemen nieuwe studie- 

ontwerpen en overzicht KWF aanvragen 

 

- 16.15 – 16-25 uur Leon Moons, 5 minuten discussie 

 

- 16.30 – 16.40 uur Pim Burger, 5 minuten discussie  

 

- 16.45 – 16.55 uur Kees Verhoef, 5 minuten discussie 

 

- 17.00 – 17.10 uur  Kees Punt, 5 minuten discussie 

 

17.15 – 17. 30 uur Afsluiting, Miriam Koopman   

    

 

 

 

 

 

 

 

 


