
INVENTARISATIE LOPEND SARCOOMONDERZOEK NL

Titel / acroniem deelnemende centra sarcoom basaal/ 

beeldvorming

behandeling kwaliteit van 

Leven

registratie/ 

uitkomst

FLOWSARC - optimalisatie van geïndividualiseerde follow-up 

bij primair wekedelensarcoom

AVL wekedelen x

SCOPES - Korte kuur met preoperatieve radiotherapie bij 

hoofd-, nek-, romp- en extremiteit sarcomen van de weke 

AVL wekedelen x

DoReMy - DOse REductie van preoperatieve radiotherapie 

voor MYxoid liposarcoom

AVL myxoid liposarcoom x

Registratieonderzoek naar bot- en wekedelensarcoom RUMC all x

Farma: Springworks fase 3: Nirogacestat bij desmoid AVL desmoid x

NIR-DT-301 – fase 3 Nirogacestat vs placebo in desmoid UMCG desmoid x

Propangiostudy - propranolol bij patiënten met 

angiosarcoom met een huidlokalisatie

AVL angiosarcoom x

EORTC 1506: ANITA (fase ll-studie wekedelensarcoom 

Nintedanib vs. Ifosfamide)

AVL/LUMC wekedelen x

EORTC 1202 cabazitaxel bij gededifferentieerd liposarcoom AVL/LUMC liposarcoom x

N16 STS translationeel wekedelen x

EORTC QOL STBSG study VOICE - kwaliteit van leven bot en 

wekedelensarcomen

AVL/RUMC all x

Qol: HOLISTIC (kwaliteit van leven gevorderde 

wekedelensarcomen)

AVL/RUMC wekedelen x

Qol: QUEST (diagnose traject) AVL/RUMC x

QoL: SurvSARC (kwaliteit van leven - diagnose traject) allen x

De evaluatie van gezondheidsgerelateerde kwaliteit van 

leven bij patiënten met fibromatose van het desmoid-type

AVL/EMC/RUMC desmoid x

PPRN SPAEN prioriteiten in onderzoek AVL all x

MONACO - Clinical Outcome, Radiomics @ Methylation 

profilering van MPNST’s

MPNST x



GRAFFITI - GRAFFITI - Prospectieve registratiestudie naar het 

groeigedrag van agressieve fibromatose zonder 

therapeutische interventie

desmoid x

Preoperatieve beoordeling van retroperitoneale 

liposarcomen en leiomyosarcomen met behulp van een 

liposarcoom/ 

leiomyosarcoom

x

Naar een minimaal invasieve benadering van atypische 

lipomateuze tumoren: de MINIMALIST-studie

EMC x

Externe validatie van een radiomics-model ontwikkeld om 

onderscheid te maken tussen goed gedifferentieerde 

liposarcomen en lipomen op MRI

liposarcoom x

PERSARC “2” - implementatie van op maat gemaakte 

prognostische informatie met behulp van de PERSARC-app

LUMC wekedelen x

COSYMO - Een fase 2, eenarmige, multicenter studie ter 

evaluatie van de werkzaamheid van de combinatie van 

sirolimus en cYclofosfamide bij gemetastaseerd of inoperabel 

myxoïd liposarcoom en chOndrosarcoom. 

LUMC/UMCG myxoid liposarcoom/ 

chondrosarcoom

x

Ewing: REECUR (EORTC 1403?) tweede en latere lijns studie AMC/LUMC/UMCG Ewing X

Preoperatieve virtuele 3D-planning van tumorresectie in 

gelokaliseerde extremiteit-wekedelensarcomen

UMCG wekedelen x

EORTC 1403 Internationaal gerandomiseerd gecontroleerd 

onderzoek naar chemotherapie voor de behandeling van 

recidiverend en primair refractair Ewing-sarcoom

UMCG Ewing x

Incidentie van bot sarcoom in Nederland (BOSIN)  UMCG botsarcomen x

Organisatie van bot sarcoomzorg: een cross-sectionele studie 

van een Europese groep (OBARC)

UMCG botsarcomen x

BOne SARComa follow-up in Nederland UMCG botsarcomen x

Follow-up in de zorg voor bot sarcoom: een transversale 

Europese studie (FUBARC)

UMCG botsarcomen x

CHORD afatinib bij gevorderde of uitgezaaide chordoom LUMC chordoom x

EORTC QoL/Tolerantie AVL all x

Kwaliteit van leven-studie (QoL GIST) AVL/EMC/RUMC GIST x

DCC-2618/ripretinib 3e/4e lijns, fase 3 studie (INVICTUS) LUMC GIST x

DCC-2618/ripretinib 2e lijns, fase 3 studie (INTRIGUE) LUMC/AVL/UMCG/RUMC GIST x



Behandeling van GIST op basis van seriële mutatieanalyse van 

circulerend tumor-DNA

UMCG/RUMC/AVL/EMC/LUMC GIST x

SSG XXII LUMC/UMCG/AVL/RUMC GIST x

BLU-285 (avapritinib) Compassionate Use Programma LUMC/EMC/AVL GIST x

DRUP Studie - Drug Rediscovery Protocol EMC/UMCG/AVL/RUMC/LUMC GIST x

STARTRK-2 (entrectinib) AVL GIST x

TNO-155 EMC/AVL GIST x

Therapeutic Drug Monitoring studie AVL/RUMC/EMC GIST x

DCC2618 Early Access Programma LUMC/AVL GIST x

STER-22 studie AVL GIST

In voorbereiding

CHAMELEON AVL all

fase 2 IIT met een checkpoint inhibitor bij angiosarcomen RUMC angiosarcoom


