SYSTEEMTHERAPIE BIJ COLONCARCINOOM
M. CHALABI, INTERNIST-ONCOLOOG

CASUS 1

67-jarige man met een gemetastaseerd rectumcarcinoom

VG:
- 2015: T3N0 rectumcarcinoom waarvoor low anterior resectie
- 08-2017: naar de lever, longen en skelet gemetastaseerd rectumcarcinoom met
uitgebreid lokaal recidief
- 09-2017: start 1e lijns chemotherapie met capecitabine/oxaliplatin/bevacizumab
- 11-2017: evaluatie na 3 kuren: stabiele ziekte, redelijke tolerantie
- 01-2018 (wissel hoofdbehandelaar) evaluatie na 6 kuren: progressieve ziekte, veel
rugpijn met uitstraling naar been  palliatieve radiotherapie
En nu?

CASUS 1 – VERVOLG

• Opties:
•
•

2e lijns chemotherapie met irinotecan (KRASmt tumor, dus EGFR-remming geen optie)
Niets doen

• Twijfel bij hoofdbehandelaar:
•
•
•
•

Lijkt behandeling en afspraken niet helemaal te begrijpen (echtgenote ook niet)
Geheugenproblemen  eerder geriatrische assessment, waarschijnlijk door opiaten, na afbouw
verbeterd
Bespreking met verpleegkundig specialist: “niet-pluis” gevoel
Echter wel altijd alle afspraken nagekomen

• Patient heeft een sterke behandelwens en geen harde contra-indicatie voor
chemotherapie

En nu?

CASUS 2

•

74-jarige man met een peritoneaal gemetastaseerd coloncarcinoom

VG:
•

01-2016: cT4bN2 groot coloncarcinoom met ingroei in omgeving waarvoor neoadjuvant
chemotherapie

•

05-2016: subtotale colectomie met en bloc verwijderen deel grote curvatuur maag, omentum,
20cm distale jejunum: PA: ypT4bN2, wel regressie op chemotherapie

•

07-2016: start adjuvante chemotherapie 4 kuren capecitabine/oxaliplatin (stop ivm
polyneuropathie)

•
•

11-2016: peritoneaal gemetastaseerd coloncarcinoom , redelijke algehele conditie

CASUS 2

• Opties:
•
•

2de lijns systeemtherapie  irinotecan of panitumumab (geen mutaties)
Niets doen

• Behandelwens, voelt zich nog prima
•

Start panitumumab (wil geen irinotecan ivm haaruitval en meer toxiciteit)

• 6 weken na start irinotecan: opname ivm braken, eten/drinken lukt niet meer, WHO
PS 2, 8kg gewichtsverlies
•

CT: sterke progressie alle peritoneale metastasen en lymfadenopathie, nieuwe metastasen,
compressie duodenum

Wat zou u doen?
• Sondevoeding, fysiotherapie
• MSI coloncarcinoom  start immuuntherapie in studieverband

CASUS 2

•

Klinisch na 2 kuren (4 weken!) clinical
benefit

•

Sonde uit

•

Nu 15mnd on treatment + PR

