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cancer: the PREOPANC-2 study
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SAMENVATTING 
De voorlopige resultaten van het gerandomiseerde 
PREOPANC-1-onderzoek lieten zien dat neoadjuvan-
te chemoradiotherapie (CRT) met gemcitabine in ver-
gelijking met primaire resectie en adjuvante gemcita-
bine leidt tot een verdubbeling van het aantal 
complete (R0) resecties (63% vs. 31%; p<0,001) en 
mogelijk leidt tot een langere overleving (17,1 vs. 13,7 
maanden; p=0,07, na 149 van 176 gebeurtenissen) bij 
patiënten met (‘borderline’) resectabel pancreascarci-
noom ((B)RPC). Het multicenter PREOPANC-2-onder-

zoek gaat hierop verder en onderzoekt of neoadju-
vante FOLFIRINOX (een combinatiechemotherapie 
van behandeling met oxaliplatine, irinotecan en 
5-fluorouracil) leidt tot een langere overleving dan 
neoadjuvante CRT met gemcitabine bij patiënten 
met (B)RPC. Secundair zal worden gekeken naar 
progressievrije overleving, resectiepercentage, R0- 
resectiepercentage, kwaliteit van leven, toxiciteit, 
kosteneffectiviteit en de voorspellende waarde van 
diverse circulerende biomarkers. 
(NED TIJDSCHR ONCOL 2019;16:248-52)

SUMMARY
The preliminary results of the PREOPANC-1 rando-
mized controlled trial (RCT) demonstrated that neo-

adjuvant gemcitabine-based chemoradiotherapy 
(CRT) leads to a twofold increase in R0-resection 
rate (63% vs. 31%; p=0.001) and a trend towards im-
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proved overall survival (17.1 vs. 13.7 months; p=0.07, 
after 149 of 176 events) compared to upfront resecti-
on and adjuvant gemcitabine. The PREOPANC-2 
multicenter RCT continues this research focused on 
neoadjuvant treatment for (B)RPC patients. The pri-
mary aim is to determine whether neoadjuvant FOL-
FIRINOX (a combination chemotherapy of oxaliplatin, 

INLEIDING
Jaarlijks krijgen meer dan 3.000 Nederlanders een pancreas-
carcinoom.1 Bij diagnose heeft 20% van deze patiënten op 
beeldvorming (‘borderline’) resectabele ziekte, zonder meta-
stasen.2 Resectie gevolgd door adjuvante chemotherapie is 
in de Nederlandse richtlijn de standaardbehandeling voor 
patiënten met een (‘borderline’) resectabel pancreascarci-
noom ((B)RPC). Ondanks resectie is genezing zeldzaam, 
met een mediane overleving van 14 maanden en een 
10-jaars overleving van 4%.3,4 De slechte overleving komt 
deels doordat slechts 54% van alle patiënten adjuvante che-
motherapie krijgt door chirurgische complicaties, slechte 
‘performance status’, comorbiditeit, vroege recidivering van 
ziekte of de keuze van de patiënt.5

Enkele recente onderzoeken hebben gekeken naar het effect 
van neoadjuvante behandeling. Het voordeel hiervan is dat 
vrijwel alle patiënten systemische chemotherapie krijgen en 
het percentage chirurgisch complete (R0) resecties hoger 
ligt.6-8 Daarnaast wordt patiënten met snel progressieve 
ziekte een zware operatie bespaard.
Een systematische ‘review’ van 38 onderzoeken toonde recen-
telijk aan dat neoadjuvante behandeling inderdaad zorgt voor 
een langere overleving (18,8 maanden) in vergelijking met  
direct opereren (14,8 maanden) bij patiënten met (B)RPC.9  
In de richtlijn van het Amerikaanse ‘National Comprehensive 
Cancer Network’ (NCCN) wordt neoadjuvante therapie dan 
ook aangeraden voor patiënten met BRPC. De NCCN specifi-
ceert echter niet wat de beste chemotherapie is door het ont-
breken van gerandomiseerde onderzoeken.10 
In 2018 zijn de eerste twee gerandomiseerde onderzoeken 
met neoadjuvante chemoradiotherapie (CRT) met gemcita-
bine voor patiënten met (B)RPC afgerond. Een Koreaans on-
derzoek werd voortijdig beëindigd vanwege superioriteit van 
de neoadjuvante ten opzichte van adjuvante CRT-behande-
ling (mediane overleving 21 vs. 12 maanden; p=0,028).11 In 
het Nederlandse multicenter PREOPANC-1-onderzoek werd 
neoadjuvante CRT met gemcitabine gevolgd door resectie en 
adjuvante gemcitabine vergeleken met directe resectie en 
 adjuvante gemcitabine. De voorlopige resultaten, gepresen-

irinotecan and 5-fluoruracil) improves overall survival 
compared to neoadjuvant gemcitabine-based che-
moradiotherapy in patients with (B)RPC. Secondary 
outcomes are progression-free survival, resection 
rate, R0 resection rate, quality of life, toxicity, cost-ef-
fectiveness, and the predictive value of several cir-
culating biomarkers. 

teerd op ASCO 2018, laten zien dat de neoadjuvant behan-
delde patiënten twee keer zo vaak een complete (R0) resec-
tie ondergaan (63% vs. 31%; p<0,001) en dat de ziektevrije 
overleving beter is (mediaan 9,9 vs. 7,9 maanden; p=0,02). 
Daarnaast is een trend gevonden voor langere overleving na 
neoadjuvante CRT (mediaan 17,1 vs. 13,7 maanden; 
p=0,07). De subgroep van patiënten die is gestart met ad-
juvante chemotherapie had een mediane overleving van 
19,1 maanden in de direct-opereren-groep vs. 42,1 maan-
den in de neoadjuvante CRT-groep (p=0,006). Dit zijn ech-
ter nog voorlopige resultaten gebaseerd op 149 van de 176 
benodigde gebeurtenissen; de definitieve resultaten volgen 
binnenkort. 
Bij patiënten met een gemetastaseerd pancreascarcinoom is 
FOLFIRINOX de huidige standaardbehandeling, na bewe-
zen superioriteit ten opzichte van gemcitabine (mediane 
overleving 11,1 vs. 6,8 maanden; p<0,001).12 Ondanks het 
ontbreken van gerandomiseerde onderzoeken wordt FOLFI-
RINOX ook voor lokaal irresectabel pancreascarcinoom we-
reldwijd al veelvuldig gegeven.6 Een meta-analyse van 315 
patiënten met lokaal irresectabel pancreascarcinoom die 
werden behandeld met preoperatieve FOLFIRINOX liet een 
mediane overleving van 24,2 maanden zien.13 Een soortgelij-
ke meta-analyse van 283 BRPC-patiënten die neoadjuvant 
werden behandeld met FOLFIRINOX liet een vergelijkbare 
mediane overleving van 22,2 maanden zien. Het resectie-
percentage was 68% en het R0-resectiepercentage 84%, wat 
superieur is aan andere neoadjuvante behandelingen tot nu 
toe.14 Een recent fase 2-onderzoek bevestigde deze veelbelo-
vende resultaten, met een resectiepercentage van 67%, een 
R0-resectiepercentage van 97% en een tweejaarsoverleving 
van 72%.15 
Om te onderzoeken of neoadjuvante behandeling met FOL-
FIRINOX leidt tot een langere overleving dan neoadjuvante 
CRT en adjuvante chemotherapie bij patiënten met (‘border-
line’) resectabel pancreascarcinoom, voert de ‘Dutch 
 Pancreatic  Cancer Group’ (DPCG) momenteel het 
PREOPANC-2-  onderzoek uit (Nederlands Trial Register 
7292, EudraCT nummer: 2017-002036-17).
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ONDERZOEKSOPZET
Het PREOPANC-2-onderzoek is een multicenter gerandomi-
seerd fase 3-onderzoek, waarin patiënten met een patholo-
gisch bewezen (‘borderline’) resectabel pancreascarcinoom 
in een 1:1-ratio worden gerandomiseerd tussen neoadjuvan-
te FOLFIRINOX gevolgd door resectie (groep A) of neo-
adjuvante CRT met gemcitabine gevolgd door resectie en 
adjuvante chemotherapie (groep B) (zie Figuur 1). De resecta-
biliteit wordt beoordeeld door middel van de DPCG- criteria, 
waarbij BRPC wordt gedefinieerd als een pancreastumor met 
arteriële betrokkenheid van minder dan 90⁰ en veneuze be-
trokkenheid van minder dan 270⁰, ongeacht lokalisatie (zie 
Figuur 2).16 Daarnaast moeten patiënten een goede lever-, 
nier- en hematologische functie hebben en een WHO-status 
van 0 of 1. Exclusiecriteria zijn eerdere behandeling voor 
pancreascarcinoom, een maligniteit in de recente voorge-
schiedenis (<5 jaar), ernstige bijkomende systemische ziekte 
en zwangerschap. Patiënten met hyperbilirubinemie kunnen 
worden gerandomiseerd, mits daling van bilirubine na stent-
plaatsing heeft plaatsgevonden. Vanwege het lagere risico op 
stent-gerelateerde complicaties heeft een metalen stent de 
voorkeur.17 Alle 16 DPCG-centra nemen deel aan het onder-
zoek. In totaal zullen 368 patiënten moeten worden geïnclu-
deerd om met 80% ‘power’ een verbetering van de mediane 
overleving van 17 naar 24 maanden (overeenkomstig een 
hazardratio van 0,7) te detecteren.

BEHANDELING
Patiënten in de FOLFIRINOX-groep krijgen acht kuren neo-

adjuvant FOLFIRINOX en zullen na exploratie en eventuele 
resectie geen adjuvante behandeling meer ondergaan. De 
behandeling in de CRT-groep bestaat uit neoadjuvant twee 
drieweekse kuren gemcitabine (1.000 mg/m2 op dag 1 en 8) 
en een vierweekse kuur gemcitabine (1.000 mg/m2 op dag 
1, 8 en 15) die wordt gecombineerd met radiotherapie (15 x 
2,4 Gy = 36 Gy). Hierna volgt een exploratie en eventuele 
resectie gevolgd door opnieuw vier vierweekse kuren gemci-
tabine. Deze groep is gelijk aan de neoadjuvante groep van 
het PREOPANC-1-onderzoek. Na het afronden van de neo-
adjuvante behandeling volgt evaluatie door middel van een 
(meerfase) CT-thorax/abdomen. In de FOLFIRINOX-groep 
vindt een extra evaluatiescan plaats na vier kuren. Indien 
geen metastasering of progressie tot lokaal irresectabel 
 pancreascarcinoom, vindt een exploratie en eventuele resec-
tie plaats na acht kuren. 
De belangrijkste bijwerkingen bij beide chemotherapie-
behandelingen zijn gastro-intestinale klachten, vermoeid-
heid, haaruitval en een verhoogd risico op bloedingen en in-
fecties. Bij behandeling met FOLFIRINOX bestaat tevens het 
risico op neuropathie, en bij gemcitabine komen griepachtige 
verschijnselen, hoofdpijn en duizeligheid voor. Vermoeidheid 
en gastro-intestinale klachten zijn de belangrijkste bijwerkin-
gen van radiotherapie, met tevens een kans op een maagulcus 
waarvoor maagbescherming wordt voorgeschreven. 

UITKOMSTMATEN
De primaire uitkomstmaat van het onderzoek is overleving 
naar behandelintentie (‘intention to treat’). Secundair zal 

FOLFIRINOX
Gemcitabine (Gem):
Gemcitabine’ (Gem’):
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FIGUUR 1. Schematische weergave PREOPANC-2.
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worden gekeken naar progressievrije overleving, resectie-
percentage, R0-resectiepercentage, kwaliteit van leven, toxi-
citeit en kosteneffectiviteit. Tevens zullen gedurende de 
 behandeling op meerdere momenten bloed-‘samples’ 
 worden afgenomen met het doel onderzoek te doen naar cir-
culerende biomarkers, waaronder circulerend tumor-DNA 
(ctDNA), micro-RNA (miRNA), immuunprofielen, ‘tumor- 
educated platelets’ (TEP’s) en ‘proteomics’. De verwachting 
is dat met deze circulerende biomarkers een basis kan wor-
den gevormd voor het opzetten van een patiëntspecifieke 
behandeling van pancreascarcinoom. 

DISCUSSIE
Naast het PREOPANC-2-onderzoek zijn er drie andere lo-
pende gerandomiseerde onderzoeken voor patiënten met  
(B)RPC. Het fase 2- ALLIANCE-onderzoek vergeleek initieel 
acht kuren neoadjuvante behandeling met gemodificeerde 
FOLFIRINOX (mFOLFIRINOX) ten opzichte van zeven ku-
ren aangevuld door stereotactische radiotherapie en in beide 
groepen adjuvant vier kuren gemodificeerde FOLFOX (FOL-
FIRINOX zonder irinotecan). De groep met radiotherapie is 
inmiddels gesloten omdat er geen voordeel in R0-resectie-
percentages werd gezien in de groep met radiotherapie.18 
Het fase 2- PANACHE01-PRODIGE48-onderzoek vergelijkt 
vier kuren neoadjuvant mFOLF(IRIN)OX en adjuvant vier 
maanden chemotherapie (niet nader gespecificeerd) met di-
recte resectie gevolgd door zes maanden adjuvante chemo-
therapie.19 Het fase 3- NorPACT-1-onderzoek vergelijkt neo-
adjuvant vier kuren FOLFIRINOX gevolgd door vier kuren 
adjuvante gemcitabine en capecitabine met directe resectie 
gevolgd door zes kuren adjuvante gemcitabine en capecita-
bine.20 Het primaire eindpunt is de 18-maandenoverleving 
in het ALLIANCE-onderzoek en 12-maandenoverleving in 

de andere twee onderzoeken. Deze drie onderzoeken heb-
ben echter  een relatief kleine ‘sample size’ (<170) en heb-
ben daarmee onvoldoende ‘power’ om een klinisch relevant 
verschil in overleving met enige zekerheid aan te tonen.
Het recentelijk gepubliceerde PRODIGE 24/CCTG PA.6- 
onderzoek vergelijkt adjuvante mFOLFIRINOX met adju-
vante gemcitabine.21 De mediane overleving was aanzienlijk 
beter met adjuvante mFOLFIRINOX versus gemcitabine 
(54,4 vs. 35,0 maanden; p<0,001). Na 18 maanden was de 
overleving nog gelijk in beide groepen, maar na 36 maanden 
was het verschil al ongeveer 65% in de mFOLFIRINOX-groep 
versus 50% in de gemcitabine-groep.
De overleving met adjuvante mFOLFIRINOX is indrukwek-
kend en overschaduwt alle vier ESPAC-onderzoeken.22-25 
De resultaten van een adjuvant onderzoek kunnen echter 
niet direct worden vergeleken met neoadjuvante onderzoe-
ken. Bijna iedere patiënt met (B)RPC op beeldvorming kan 
deelnemen aan een neoadjuvant onderzoek. Deelname aan 
een adjuvant onderzoek kan alleen indien de patiënt daad-
werkelijk een resectie ondergaat (66% in PREOPANC-1), de 
operatie overleeft en vervolgens voldoende herstelt binnen 
12 weken om nog chemotherapie te kunnen en willen on-
dergaan (47% in PREOPANC-1). Voor adjuvante mFOLFI-
RINOX zal dit percentage nog aanzienlijk lager zijn dan bij 
adjuvante gemcitabine aangezien patiënten daarvoor in nog 
betere conditie moeten zijn. Voor het PRODIGE 24/CCTG- 
PA.6-onderzoek was het daarnaast noodzakelijk dat er geen 
aanwijzing was voor een vroeg recidief op basis van beeld-
vorming of een CA 19-9 boven 180 U/ml. Dat de PRODIGE 
24/CCTG PA.6 een zeer geselecteerde populatie betreft, 
blijkt ook uit het feit dat per centrum per jaar slechts 1-2 
patiënten werden geïncludeerd.
Concluderend kan worden gesteld dat de behandeling van 

SMA Celiac axis CHA SMV-PV

no contactResectable
(all four required)

no contact no contact ≤ 90º contact

≤ 90º contactBordeline resectable
(minimally one required)

≤ 90º contact ≤ 90º contact 90º-270º contact,
and no occlusion

contact > 90ºIrresectable
(minimally one required)

contact > 90º contact > 90º contact > 270º 
or occlusion

FIGUUR 2. DPCG-definitie resectabiliteit.
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het pancreascarcinoom in ontwikkeling is. Gezien het po-
tentiële voordeel voor de meerderheid van patiënten is de 
verwachting dat een neoadjuvante behandeling het meeste 
voordeel zal opleveren. Het PREOPANC-2-onderzoek hoopt 
antwoord te geven op de vraag welke neoadjuvante behan-
deling leidt tot de langste overleving voor patiënten met  
(B)RPC.

STAND VAN ZAKEN
Sinds juni 2018 is het onderzoek geopend voor patiëntinclu-
sie. In totaal zullen 19 centra deelnemen aan het onderzoek. 
Bij het ter perse gaan van dit artikel zijn er 15 centra geo-
pend en zijn 130 patiënten geïncludeerd in het onderzoek. 
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