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RADIOTHERAPIE
VOOR RECTUMKANKER:
ONDERZOEKSPROGRAMMA
OVER DE ‘BESTRALINGSBOOST’
Rectum-of endeldarmtumoren zijn kwaadaardige gezwellen,
meestal adenocarcinoom, van de laatste 15 cm van de dikke darm.
De totale mesorectale excisie (een en-bloc resectie van de tumor
en het mesorectum) is de heelkundige voorkeursbehandeling. In
tegenstelling tot colonkanker is het optreden van een locoregionaal
recidief na heelkunde niet zeldzaam bij endeldarmtumoren.
Dat veroorzaakt ernstige symptomen en is moeilijk behandelbaar.
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Patiënten die deelnemen aan de nieuwe fase II studie krijgen 5 weken preoperatieve tomotherapie
in combinatie met Xeloda, metformine en een bestralingsboost.
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Deelnemers fase II studie

We verwachten
een complete
tumorregressie
bij 25-30% van
de patiënten

Patiënten die deelnemen aan de nieuwe fase II studie krijgen 5 weken preoperatieve tomotherapie in combinatie met Xeloda, metformine en een
bestralingsboost. Na 6 à 8 weken zal
de response endoscopisch geëvalu-

Meer informatie?

eerd worden. We verwachten een

Tel. 02 477 61 44

complete tumorregressie bij 25-30%

mark.deridder@uzbrussel.be
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