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Om te onthouden

• CRC een van de meest belastende maligniteiten

• BVO/detectie: hoe eerder hoe beter

• CRC met metastasen is wel/niet te genezen

• Moleculaire analyse voor systemische therapie: RAS

• Personalised therapy komt eraan (?)



Colorectaal carcinoom (CRC)

• Bevolkingsonderzoek (BVO) naar CRC

• Rol van moleculaire markers in behandeling van CRC
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De kans dat u in uw 

leven darmkanker 

krijgt is…

A. 1 op 5

B. 1 op 10

C. 1 op 20

D. 1 op 50



Lifetime risico dikke 

darmkanker (CRC) = 

1 op 20





CRC

• 2015: 

– >15.000 nieuwe gevallen 

– >5.000 mensen overleden

• Overleving na 5 jaar: 

– ~ 90-94% indien alleen groei in darmwand

– ~ 10% bij uitzaaiingen

• CRC:

– 85% sporadisch

– 10% familiair

– 5% erfelijk (Lynch, FAP)



2010 SEER
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Verdenking op CRC

Bekende klachten: 

• Rectaal bloedverlies

• IJzergebreksanemie

• Veranderd ontlastingspatroon

• Obstipatie

• Gewichtsverlies

• Braken



Diagnostiek: colonoscopie
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NEE



Zijn klachten voorspellend voor CRC?

• Systematic review naar diagnostische studies over klachten en 
bloed/feces testen; N = 47

Hogere sensitiviteit bij:

• ≥50 jr (0.81-0.96, mediaan 0.91) 

• Positieve fecale immunochemische test (FIT) (0.70-1.00, 0.95) 

Jellema, BMJ 2010





1. CRC komt veel voor

2. Stadium bepaald overleving

3. Klachten niet voorspellend

Screening



Ontstaan van CRC

• Darmkanker ontstaat uit voorlopers: adenomen 

adenomen opsporen voordat ze kanker worden

• Slechts 5% wordt darmkanker



Screening

• Fecaal Occult Bloed Test (FOBT): onzichtbaar bloed

• Bloed  colonoscopie

• Proefbevolkingsonderzoeken: 15-33% lagere sterfte



FIT

• Faecal Immunochemical Test (FIT) = gevoeliger 

• FIT detecteert:

– ~65-90% van darmkanker 

– ~30% van hoog risico adenomen 

• Kwantitatieve meting: 

afkappunt om test positief te noemen



Afkapwaarde

Effect afkapwaarde

0

50

100

150

200

250

Individuen

H
o

e
ve

e
lh

e
id

 b
lo

e
d



Bevolkingsonderzoek (BVO)

• Nederland:

– 55-75 jaar elke 2 jaar FIT

– Indien bloed: colonoscopie

– Verwacht: elk jaar 40-50% minder sterfgevallen
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Resultaten BVO NL

Proef BVO’s

OC sensor  

75ng/ml

Start 2014

FOB Gold 

88ng/ml

2015

FOB Gold 

275ng/ml

Uitgenodigde

mensen

- 189,610 1,171,550

Participatie 60% 68% (129,379) 73% (848,761)

Positivity rate 6,4% 12,2% (15,383) 6,4% (53,490)

Coloscopie 85% 74% (11,430) 79% (42,465)

CRC 8% 7,2% (911) 8,7% (3,692)

Advanced

adenomen

43% 34% (4,319) 49% (20,536)
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OC sensor vs. FOB GOLD

• Geen vergelijking grote aantallen CRC en adv adenomen

• Geen intra-individuele vergelijking

• Onbekende test karakteristieken per soort advanced 
adenoom (grootte, villeus, mate van dysplasie)

• Aantal verkeerd uitgevoerde testen

vs



Nadelen BVO

• Onrust, vragen

• Colonoscopie belastend

• Beperkte sensitiviteit en specificiteit; tumoren gemist, fout 
positieve testen

• Complicaties: 
– Overlijden (N = 1; 0,002%)

– Ernstige complicatie (N = 40; 0,10%; bloeding en perforatie)

• Effect op totale overleving?



Diagnose CRC…



Stadiering

Aanvullend onderzoek:

• Histologie 

• X-thorax

• CT-abdomen

• MRI-rectum

• CEA



Stadium



Pathologie

• Histologische diagnose

• Mutatie status: RAS i.v.m. evt anti-EGFR therapie

• MSI: bij nieuwe tumoren met ten minste 1 van:
– CRC of endometriumcarcinoom < 50 jaar

– tweede CRC < 70 jaar

– CRC < 70 jaar + gelijktijdig of eerder Lynch syndroom geassocieerde 

tumor (baarmoeder, maag, dunne darm, galgangen, alvleesklier,  

eierstokken, hogere urinewegen, hersenen, talgklieren).



Behandeling CRC

• Stadium I: resectie

• Stadium II: resectie (en/of adjuvante therapie)

• Stadium III: resectie en adjuvante therapie

• Stadium IV: chemotherapie, lokale behandeling



Stadium I

• Poliepectomie indien:

– Resectiemarge >1 mm

– Goed of matig gedifferentieerd T1 coloncarcinoom

– Geen (lymf)angio-invasie

• In alle andere gevallen: overweeg aanvullende chirurgische 
resectie

• Afweging: relatief hoog NNT; kans micrometastasen rond 15%



Stadium II coloncarcinoom



Stadium II/III rectumcarcinoom



Stadium II/III rectum carcinoomStadium II/III rectumcarcinoom



Rectumcarcinoom 

• Laag risico (resectabel): resectie (TME)

• Intermediair risico (resectabel): kortdurende preoperatieve 
bestraling

• Hoog risico (lokaal vergevorderd): chemoradiotherapie (CRT), 
8-12 wk later operatie 

(doel downsizing en dan curatieve behandeling)



Nut preoperatieve therapie

• Preoperatieve RT 1975-1997: 
– lokaal recidief – 50%

– sterfte – 5%

– sterfte andere oorzaken + 4%.

• Jaren ’90: TME chirurgie

• TME met kort schema RT (5x 5 Gy) vs geen voorbehandeling:
– Lokaal recidief1: 6 vs. 11% (HR 0,47; 95%BI: 0,33-0,68; p<0,01)

– Lokaal recidief2: 5 vs. 12%; (HR 0,39; 95%BI: 0,27-0,58)

1Peeters, ann surg 2007; 2Sebag-Montefiore, J Clin onc 2006



Nut preoperatieve 

chemoradiatie
Effect toevoegen chemotherapie aan radiotherapie:

• Lokaal recidief met en zonder CT: 

– 8% vs. 16%1

– 9% vs. 17%2

• Overleving gelijk

• Significant meer bijwerkingen (graad 3 en 4 toxiciteit): 

– 14% vs. 7% 

– 15% vs. 3% 

1Bosset N Engl J Med. 2006, 2Gerard J Clin Oncol. 2010



Nadelen RT

• Fecale incontinentie 38%  62%

• Seksuele problemen 56%  68% bij mannen, 15%  22% 
vrouwen

• Meer wondgenezingstoornisssen (+50% na APR)

• Indien naadlekkage vaker fisteling



Stadium III coloncarcinoom

• Resectie + adjuvante chemotherapie

Adjuvante chemotherapie:

• Stadium III (kliermetastasen)

• Stadium II met hoog risico; ter overweging

• Niet bij rectumcarcinoom



Stadium II adjuvante behandeling

• Stadium II hoog risicofactoren:

– T4

– <10 lymfklieren 

– obstructie/perforatie bij presentatie

– vasculaire invasie

– slecht- tot ongedifferentieerde tumoren



Adjuvante behandeling

Stadium III:

• CAPecitabineOXaliplatin / FOLFOX
– Indien c.i. oxaliplatin: capecitabine monotherapie

– Indien MSI: geen 5-FU/capecitabine monotherapie

Stadium II met hoog risico:

• CAPOX / FOLFOX
– Indien MSI: geen adjuvante therapie



Effect adjuvante behandeling

Stadium III:

• 5-FU + levamisol/LV:

• Recidief: absoluut – 15%, relatief risico – 40%

• Mortaliteit: absoluut – 16%, relatief risico – 33%

• Effect toevoeging oxaliplatin: + 5%

Haller, J Clin Oncol. 2005; IMPACT, Lancet. 1995; Des Guetz 

Cochrane Database Syst Rev. 2010; Andre, J Clin Oncol. 2009



Stadium IV: metastasen



CRC met metastasen op 

afstand is niet te genezen

1. Waar

2. Niet waar



Stadium IV: metastasen

• Primair curatief

• Secundair curatief

• Palliatief

Stadium IV: metastasen



Stadium IV: metastasen

• Resectie in curatieve opzet: 20-30% 
– levermetastasen

– enkele longmetastasen

– algehele conditie

• Resectabele levermetastasen:
– Geen neo-adjuvante therapie: min 20% restweefsel nodig

– Wel neoadjuvante therapie: >20% restweefsel nodig

• Niet uitgesloten:
– bilobaire levermetastasen

– aantal 

– grootte 

– leeftijd 



Stadium IV: metastasen

• 5 jaars overleving na leverresectie: 30-60%

• Aanwijzingen: >1 ander orgaan dan lever betrokken: resectie 
geen voordeel

• Alternatief resectie:
– RFA

– MWA

– RT 

– IRE (nano knife) 

Canas, Clin Epidemiol 2012





Niet resectabele metastasen: 

RFA
• RFA (radiofrequente ablatie); tot ong 3 cm

– Secundair resectabel

– Palliatief

• 1Prospectief: RFA + chemo vs. chemo alleen: N = 119

– PFS 3 jr: 27,6% vs. 10,6% (HR 0,60; 95%BI: 0,42-0,95). 

– OS 30 mnd: 61,7% (95%BI: 48,2-73,9) vs. 57,6% (95%BI: 44,1-70,4).

1Cochrane review



Stadium IV: palliatieve 

behandeling
• Doel: verbeteren en/of zo lang mogelijk behouden van 

kwaliteit van leven

• Chemotherapie met 5-FU (fluoro-uracil)
– Mediane overleving 11 of 12 mnd (= + 3 mnd)

• Huidige chemotherapie:1

– Mediane overleving 28 mnd

– 5 jaars overleving 20%

1Heinemann Lancet onco 2014

Stadium IV: palliatief



Chemotherapie

1e lijn: 

FOLFOX / CAPOX met bevacizumab (anti-VEGF)
(5-FU/Leucovorin of capecitabine met oxaliplatin)

• Responskans capox 50-70%, beva 20%

• Mediane PFS: 5.5 - 8 mnd

• Mediane OS:  13 - 20 mnd

Toename t.g.v. therapie met bevacizumab:

• Mediane PFS en OS: +1.4 – 4 mnd

2e lijn: 

• Irinotecan

• OS 5.5 – 23.5 mnd



Chemotherapie

3e lijn: a.d.h.v. RAS status

• RAS (KRAS/NRAS) wildtype: anti-EGFR. 

(cetixumab of panitumumab)

• Mediane PFS: 6 - 8 mnd

• Mediane OS: 18 - 21 mnd

• Toename t.g.v. therapie met anti-EGFR: 

• Mediane PFS en OS: +0 – 4,5 mnd (enkele OS + 9 mnd)

• RAS mutatie (ongeveer 40%); studie medicatie



Personalised therapy?

Moleculaire analyse: BRAF
• BRAF mutatie (MT): slechte prognose (prev. 8-10%)

• BRAF wildtype (WT): lager risico op progressie (HR 0.38, 95% CI 
0.29-0.51) en OS (HR 0.35, 95% CI 0.29-0.42).1

• 2BRAF MT: 
– vaker rechtszijdig

– vaker MSI

– slechtere overleving (mediaan 10.4 vs 34.7 mnd, P<.001). 

– vaker peritoneale metastasen (46% vs 24%, P = .001), 

– kliermetastasen op afstand (53% vs 38%, P = .008), 

– minder longmetastasen (35% vs 49%, P = .049). 

1Yuan PlosOne 2013, 2Tran, Cancer 2011

Personalised 

therapy?
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Personalised therapy?

RAS 

• RAS wild type linkszijdig: anti-EGFR

• RAS wild type rechtszijdig: anti-EGFR als latere lijn

BRAF

• gemuteerd: geen anti-EGFR

• BRAF inhibitor: binimetinib?

MSI (ong 15% van sporadisch CRC)

• MSI: geen 5-FU/capecitabine monotherapie

• MSI stadium II met hoog risico: geen adjuvante therapie



Personalised therapy?

• Bevacizumab: 

– rechtszijdige tumoren

– BRAF (MT)

– EGFR (MT)

– niet indien operatie verwacht

• FOLOXIRI:

– jonge mensen

– BRAF MT

– hoge tumor load

– rechtszijdige tumor





TAS-102

• TAS-102; oraal trifluridine and tipiracil hydrochloride

• Fase 3 studie: pt refractair op min 2 lijnen chemotherapie 

double-blind, RCT (2:1); 

• TAS-102 vs. placebo

• N = 800: 534 Tas-102, 266 placebo



Mediane OS: 7.1 vs 5.3 mnd

Response rate 1.6% 
Mayer, NEJM 2015



Immune checkpoint inhibitors

• MSI tumoren vaak hoge levels tumor infiltrerende T cellen

• MSI CRC: hoge expressive levels immuun checkpoint 

moleculen als  PD-1, PD-L1, CTLA-4

• Goede kandidaat voor immuun checkpoint inhibitors



Immuuntherapie: ipilimumab

Ipilimumab = monocl antilich tegen cytotox. T-lymfocyt 

antigeen 4 (CTLA-4). 



Immuuntherapie: anti-PD-1 

nivolumab en pembrolizumab

Programmed cell death 1 receptor (PD-1)  binding ligand (PD-L1) 

 downregulatie actieve T cell response.

Nivolumab = antilichaam tegen PD-1



Immune checkpoint inhibitors

• Gemetastaseerd CRC met min 2 lijnen chemotherapie; fase 2 

studie: 

• Pembrolizumab bij MMR deficient (N=10) en proficient 

tumoren (N=18):

• MMR deficient vs MMR proficient: 

– objectieve response rate = 40% vs 0%

– PFS na 30 wk = 78% vs 11%

– mediane PFS = niet bereikt vs 2.2. mnd

– mediane OS = niet bereikt vs. 5.0 mnd

(mediane FU 36 wk (range 5-55))

• C: voor MMR deficient CRC kan anti-PD1 overleving 

verbeteren

Le, NEJM 2015



Toekomst?

Orchestra studie: debulken?

• Palliatieve setting met metastasen in 2 of meer organen

• Chemo + debulking operatie vs. chemo

CAIRO-V: Incurabele levermetastasen te downsizen en curabel? 

• RAS WT: 
– FOLFOX/FOLFIRI + bevacizumab vs. FOLFOX/FOLFIRI + panitimumab

• RAS MT: 
– FOLFOX/FOLFIRI + bevacizumab vs FOLFOXIRI + bevacizumab



Om te onthouden

• CRC 2e meest voorkomende maligniteit

• BVO/vroeg detectie: hoe eerder hoe beter

• CRC met metastasen is soms te genezen

• Moleculaire analyse voor systemische therapie: RAS

• Personalised therapy; mogelijk BRAF, MSI, immuuntherapie
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