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Gediagnostiseerd in Nederland per jaar +/- 2800

• 10-20% operatie

• 30-40% lokaal gevorderd

• 40% uitgezaaide ziekte



• 2 effectieve chemotherapie regimes:

• FOLFIRINOX (5-FU, oxaliplatin, irinotecan en leucovorin)

• Gemcitabine en Nab paclitaxel



Terminologie

• Curatief

• (Neo) Adjuvant

• Palliatief



Bijwerkingen

• Verhoogde kans op infectie
• Diarree
• Schade aan zenuwen
• Moeheid
• Misselijkheid en braken
• Haarverlies



Praktijk

• 90% van de patiënten dosis aanpassing
• Therapie effect: hetzelfde als in de studies
• Merendeel bijwerkingen hersteld na dosis aanpassing

• Verbetering van kwaliteit van leven



The Dutch Pancreatic Cancer Project (PACAP):

www.pancreaskanker.nl

www.DPCG.nl



PACAP

Data:
• DPCA – chirurgische registratie
• Nederlandse Kanker Registatie – kanker gerelateerde gegevens/ overleving data

• PROMs – Kwaliteit van leven (QoL)



PACAP PROMs

• Landelijke QoL data

• Inclusie criteria:
– Alvleesklierkanker
– Voor de start van behandeling (alle behandelingen)
– Alle stadia van kanker



PACAP PROMs; logistiek

Ziekenhuis A Ziekenhuis B Ziekenhuis C

Centrale coordinatie

Vragenlijsten
1, 2, 3 etc.

Vragenlijsten
1, 2, 3 etc.

Vragenlijsten
1, 2, 3 etc.



PACAP PROMs

Schema vragenlijsten

Baseline 3 mnd 6 mnd 9 mnd 12 mnd 18 mnd 24 mnd jaarlijks

Vragenlijsten
• Algemene vragenlijst
• Niet ziekte specifiek 
• Kanker specifiek/ tumor specifiek
• Neuropathie
• Happiness
• Angst en depressie
• Ongerustheid over terugkeer ziekte

• Werk/ activiteit



Resultaten

• 48 deelnemende ziekenhuizen (78 ziekenhuizen NL)

• 1075 patienten geincludeerd

• Link met NKR (klinische data)

Table - Number of included patients in PROMs per quarter in the period 2015-2018



Studies

• Studies met PROMs en NKR data:
– Kwaliteit van leven voorspellend voor overleving
– Beschrijvende studies (NKR data):



PACAP-1 studie

• Naar aanleiding van al dit onderzoek: best practice gedefinieerd

• Implementatie van best practice in Nederland

Doel: verbeteren van de uitkomst en QoL alvleesklierkanker



Conclusies

• 2 effectieve chemotherapie regimes voor alvleesklierkanker

• In Nederland veel onderzoek naar alvleesklierkanker binnen DPCG

• Nog veel winst te behalen à PACAP 1 studie

• Grote schat aan data: dankzij uw deelname en toestemming!


