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A. Sectie -Openbaar maken gegevens medisch wetenschappelijk onderzoek
A1.
De antwoorden op de vragen gemarkeerd met een wereldbol en de samenvatting van het ABR- formulier,
start- en einddatum onderzoek en status onderzoeksdossier worden openbaar gemaakt in het CCMO-register
nadat de METC een besluit heeft genomen over het onderzoek. Zie voor meer informatie de toelichting .
A2.

De samenvatting met resultaten van het onderzoek worden uiterlijk twaalf maanden na einde ondersoek
openbaar gemaakt in het CCMO-register. Dit betreft zowel een wetenschappelijke samenvatting als een
samenvatting voor de leek. Zie voor meer informatie de toelichting .

B. Sectie -Administratief
B1. Betreft het onderzoek met geneesmiddelen (inclusief gentherapie, somatische celtherapie,
vaccinonderzoek, GGO's, zie verdere toelichting) als bedoeld in de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek
met mensen (WMO)?
ja
0 nee
B2. Houdt het onderzoek verband met een eerder door een erkende METC of door de CCMO beoordeelde
studie of is het onderzoek reeds eerder bij een erkende METC ter beoordeling voorgelegd?
ja, het onderzoek houdt verband met — of is het vervolg op —een eerder beoordeelde studie
~ ja, het onderzoek is eerder ter beoordeling aan een erkende METC of de CCMO voorgelegd (stuur kopie
besluit mee)
~ nee
B2a. Zo ja, door welke commissie?
Commissie
METC Leids Universitair Medisch Centrum (Leiden)
B2b. Zo ja, geef het registratienummer van de eerder beoordeelde studie:
P11.185
B4. Is het protocol (nog) in een ander openbaar trial register geregistreerd?
~ ja
~ nee
Boa. Zo ja, onder welk identificatienummer is het onderzoek geregistreerd, bijv ISRTCN of NCT nummer:?
NTR 2363
B5. Naam indiener/contactpersoon voor de oordelende toetsingscommissie
Creutzberg
Prof Dr C.L.

B5a.

Achternaam indiener/contactpersoon
Titel en voorletters
Tussenvoegsels

B5b.

Type organisatie/bedrijf

Universitair Medisch Centrum

Organisatie/bedrijf

Leids Universitair Medisch Centrum

Afdeling

Radiotherapie, K1-P
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Albinusdreef 2

Postcode en plaats

2300 RC Leiden
NL

Land
B5c.

Intern adres

K1-P

Telefoon

071-5265120

Fax

071-5266760

E-mail

c.l.creutzberg@lumc.nl
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B6. Is de indiener werkzaam bij de opdrachtgever/sponsor (eerrichter) van het onderzoek?
0 Ja ~ Nee

C. Sectie -Onderzoek
C1. Volledige titel van het onderzoek
C1a. In het Engels
Randomised Phase III Trial of molecular profile-based versus standard recommendations for adjuvant
radiotherapy for women with early stage endometrial cancer: PORTEG-4a
C1b. In het Nederlands
Gerandomiseerd fase III onderzoek naar de waarde van een individueel moleculair risicoprofiel om behandeling
na operatie voor vroeg stadium baarmoederkanker (endometriumcarcinoom) te bepalen: PORTEG-4a
C2. Verkorte titel van het onderzoek/acroniem
C2a. In het Engels
PORTEG-4
C2b. In het Nederlands (Let op: deze korte titel wordt vermeld binnen ToetsingOnline)
PORTEG-4
C3. Trefwoorden (maximaal 4, plaats elk trefwoord op een aparte regel)
C3a. In het Engels
endometrial cancer
vaginal brachytherapy
molecular risk factors
radiation therapy
Cab. In het Nederlands
endometriumcarcinoom
vaginale brachytherapie
moleculair risicoprofiel
radiotherapie
C4. Beschrijf het belang van het onderzoek en de beoogde toepassing van de resultaten (verwijs eventueel
naar de relevante pagina's in het protocol).
Endometriumcarcinoom is de meest voorkomende gynaecologische kanker. Operatie (verwijdering van
baarmoeder en eierstokken) is de standaard behandeling. In gerandomiseerde studies waaronder de
Nederlandse PORTEG-1 trial, is aangetoond dat postoperatieve radiotherapie (RT) de kans op locaal recidief
significant vermindert, doch zonder verschil in overleving. De meeste (75%) van de locale recidieven treden
op ín het vaginatop gebied, en kunnen doorgaans alsnog effectief worden behandeld met RT. De indicatie
voor RT is sindsdien beperkt tot patienten met risicofactoren. De PORTEG-2 trial toonde dat voor deze
patienten vaginale brachytherapie zeer effectief is in voorkomen van vaginaal recidief, met minder
bijwerkingen en betere kwaliteit van leven dan uitwendige RT. Echter, vaginale brachytherapie bij alle
patienten met risicofactoren is nog steeds overbehandeling, aangezien 85%geen locaal recidief krijgt. In
patientpreferentie onderzoek is gebleken dat vrouwen een behandeling om recidief te voorkomen sterk
prefereren boven afwachtend beleid, zeker als het een korte behandeling met weinig bijwerkingen betreft.
Meer nauwkeurige, individuele risicoschatting zou over- en onderbehandeling kunnen voorkomen. In de
afgelopen jaren is moleculair-genetische karakterisatie van endometriumcarcinoom verricht (The Cancer
tienome Atlas) en zijn 4 prognostische groepen gedefinieerd, die in onderzoek op weefselmateriaal van de
PORTEG-1 en -2 trialcohorten zijn op paraffinemateriaal zijn bevestigd en gevalideerd. Hierdoor is met
additionele gevalideerde factoren (L1-CAM, extensive LVSI) een geintegreerd moleculair profiel ontwikkeld
waarmee een meer individuele risicoschatting kan warden gegeven.
Doel van de studie is te onderzoeken of individuele 'behandeling op maat op basis van het moleculaire risico
profiel het aantal vrouwen dat onnodig inwendige bestraling krijgt (sterk) verlaagt, bij vergelijkbare locale
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controle en recidief-vrije overleving ten opzichte van standaard behandeling.
Het betreft een gerandomiseerde fase 3 trial waarin 450 patienten met endometrioid type
endometriumcarcinoom met risicofactoren warden gerandomiseerd (1:2) tussen vaginale brachytherapie
(standaard behandeling) of met moleculair risicoprofiel bepaald advies voor observatie (gunstige groep,
ongeveer 55%), vaginale brachytherapie (gemiddeld risico, 40%) of uitwendige RT (minder gunstige groep,
5°/o), de experimentele arm.
Primair studie eindpunt is vaginaal recidief; secundaire eindpunten zijn bijwerkingen en kwaliteit van leven;
recidief-vrije en overall overleving; recidief in het bekken of op afstand; 5-jaars vaginale controle (inclusief
eventuele recidiefbehandeling), en endometriumcarcinoom gerelateerde zorgkosten.
De eerste 50 patienten worden in een pilot fase opgenomen om de logistieke efficientie en patientacceptatie
te bevestigen. Bij positief resultaat wordt de studie voortgezet tot een totaal van 500 evalueerbare patienten.
(inclusief de 54 reeds in eerste opzet van de PORTEC4 studie geincludeerde patienten).
Belang voorde zorg voor patienten met endometriumcarcinoom is dat bij positief studie resultaat met de meer
individuele risicoschatting en behandelingsadvies overbehandeling en onderbehandeling wroden voorkomen,
met minder behandeling vergelijkbare uitkomsten warden bereikt zonder de belasting en bijwerkingen van de
behandeling voor een groot deel van de patienten en de zorg doelmatiger wordt benut
C6. Betreft het onderzoek een multicenter-onderzoek?
0 nee
O ja -alleen ín Nederland
t ja -internationaal binnen de Europese Unie
ja - internationaal ook buiten de Europese Unie
C6a. In welke landen zal het onderzoek worden uitgevoerd?
C7. Is er bij multicenter-onderzoek sprake van een coordinerend onderzoeker?
~ ja namelijk
0 nee
C8. Wie is/zijn medisch verantwoordelijk voor de proefpersonen die deelnemen aan het onderzoek
De behandelend radiotherapeut-oncoloog en gynaecoloog in het deelnemend centrum
C9. In welk centrum/welke centra (incl. huisartsenpraktijken) in Nederland wordt het onderzoek uitgevoerd?
Proefpersonen Hoofdonderzoeker
Onafhankelijk arts
Centrum
40
Dr I.M. Jurgenliemk-Schulz Dr L. Kerkmeijer
Universitair Medisch Centrum Utrecht
40
Dr L.C.H.W. Lutgens
Prof Dr A.J. Gelderblom
MAASTRO clinic
Dr S. Bijmolt
Dr A. Reyners
Universitair Medisch Centrum Groningen 30
Erasmus MC, Universitair Medisch
40
Drs J,W.M. Mens
Prof Dr A.J. Gelderblom
Centrum Rotterdam
40
Prof Dr C.L. Creutzberg
Prof Dr A.J. Gelderblom
Leids Universitair Medisch Centrum
20
Dr G.H. Westerveld
Dr A.M. Westermann
Academisch Medisch Centrum
30
Drs A. Slot
Prof dr A.J. Gelderblom
Radiotherapeutisch Instituut Friesland
35
Dr K.A.J. De Winter
Drs P. de Brouwer
Instituut Verbeeten, Tilburg
Drs H. van den Berg
30
Dr G.J. Creemers
Catharina-ziekenhuis
35
Dr C. Bloemers
Prof dr A.J. Gelderblom
Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis
40
Drs E. Hendriksen
Prof dr A.J. Gelderblom
Medisch Spectrum Twente
Drs A. Snyers
Dr P. Ottevanger
Radboud Universitair Medisch Centrum 30
Drs E. van der Steen40
Prof dr A.J. Gelderblom
Radiotherapiegroep, locatie Arnhem
Banasik
Drs S.M.G. van de Pol
30
Prof dr A.J. Gelderblom
Radiotherapiegroep, locatie Deventer
Drs L. Zwanenburg
20
Prof dr A.J. Gelderblom
Isala Klinieken
Drs T. Stam
15
Prof Dr A.J. Gelderblom
Medisch Centrum Haaglanden
Dr V. Coen
Prof dr A.J. Gelderblom
Zeeuwsch Radiotherapeutisch instituut 15
C10. Betreft het onderzoek met:
~ mensen
❑ geslachtscellen
❑ (rest-)embryo's
❑ foetussen in utero
C11. Beoogd totaal aantal proefpersonen/(rest)embryo's/foetussen in utero:
C11a. In Nederland
350
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Bij internationaal onderzoek:
C11b. Totaal in de Europese Unie
450
C11c. In het hele onderzoek
500
C13. Onderzoeksgebied
❑ etiologie
❑organisatorisch/zorgonderzoek
❑diagnostiek
❑preventie
0 therapie
❑veiligheid
❑werkzaamheid
❑ farmacokinetiek
❑farmacodynamiek
❑ bio-equivalentie
❑dosis-respons
❑ farmacogenomics
❑ farmaco-economie
❑anders
C14. Type onderzoek
~ observatíoneel onderzoek zonder invasieve metingen
~ observationeel onderzoek met invasieve metingen
~ interventie-onderzoek
C15. In welke fase kan het onderzoek worden ingedeeld?
fase I (a)
~ fase II (b)
fase III (c)
~ fase IV (d)
~ overige onderzoeken waarbij geneesmiddelen worden toegepast (e)
0 niet van toepassing
C17. Is er sprake van een andere interventie dan met geneesmiddelen zoals bedoeld in de Wet medischwetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) (zie toelichting)?
~ Ja
~ Nee

C17a. 0 Medisch hulpmiddel, namelijk
C17b. ~ Operatie, namelijk
C17c. ~ Psychosociale interventie, namelijk
C17d. 0 Voeding(stoffen), namelijk
C17e. ~ Bewegingstherapie, namelijk
C17f. 0 interventie met radioactieve straling, namelijk

In het Engels:
~n het rvederlands:

vaginal brachytherapy or external beam radiation
therapy
vaginale brachytherapie of uitwendige
radiotherapie

C17g. ~ glootstellingsonderzoek (bijv pesticidenonderzoek), namelijk
C17h.
C17í. 0 andere interventie, namelijk
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C18. Worden de onderzoeksproducten voor deze studie door de eerrichter gratis verstrekt?
ja
~ nee
gedeeltelijk namelijk
~ niet van toepassing
C19. Is/zijn er (een) controlegroep (en)?
~ ja
~ nee
❑ ja, geneesmiddel
❑ ja, placebo
❑ ja, geen interventie
t ja, anders
namelijk

standaard vaginale brachytherapie

C20. Betreft het een gerandomiseerd ondersoek?
0 ja
~ nee
namelijk

•/
❑open
❑ enkelblind
❑ dubbelblind
❑parallel
❑cross-over
❑ anders namelijk

C21. Op welke klassen) van aandoeningen heeft het ondersoek betrekking (maximaal 3)
❑ hartaandoeningen
❑ congenitale, familiaire en genetische aandoeningen
❑ bloed- en lymfestelsel aandoeningen
❑ zenuwstelsel aandoeningen
❑ oogaandoeningen
❑ evenwichtsorgaan- en ooraandoeningen
❑ ademhalingsstelsel-, thorax- en mediastinumaandoeningen
❑ maagdarmstelselaandoeningen
❑ nier- en urinewegaandoeníngen
❑ huid- en onderhuídaandoeningen
❑ skeletspierstelsel- en bíndweefselaandoeningen
❑ endocriene aandoeningen
❑ voedingsstoornissen en metabole ziekten
❑ infecties en parasitaire aandoeningen
❑ letsels, intoxicaties en verrichtingscomplicaties
~ neoplasmata, benigne, maligne en niet-gespecificeerd (incl cysten en poliepen)
voortplantingsorgaanneoplasmata maligne en niet-gespecificeerd, vrouwelijk
❑ chirurgische en medische verrichtingen
❑ bloedvataandoeningen
❑ algemene aandoeningen en aandoeningen op de plek van toediening
❑ zwangerschap, perinatale periode en puerperium
❑ sociale omstandigheden
❑ immuunsysteemaandoeningen
❑ lever- en galaandoeningen
❑ voortplantingsstelsel- en borstaandoeningen
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❑ psychische stoornissen
❑ overig, namelijk
C22.Geef twee synoniemen voor de aandoening die bestudeerd wordt, waarvan tenminste één lekenterm.
In het Engels:
Endometrial cancer; cancer of the womb
In het Nederlands:
Endometriumcarcinoom; baarmoederkanker
C23. Beoogde start- en einddatum van het onderzoek
01-03-2016
C23a. Start Datum (dd-mm-jjjj)
01-04-2020
C23ó. Eind Datum (dd-mm-jjjj)
D. Sectie -Proefpersonen
D1. Is er een proefpersonenverzekering conform de WMO-eisen afgesloten of wordt aan de oordelende
toetsingscommissie ontheffing gevraagd?
~ proefpersonenverzekering is afgesloten bij verzekeringsmaatschappij
~ ontheffing van de verzekering wordt gevraagd
niet van toepassing -onderzoek valt onder de Embryowet en niet onder de WMO
Verzekeringsmaatschappij

Centramed

D2. Gezonde proefpersonen en/of patiënten
❑Gezonde proefpersonen
0 Patiënten
Aantal

500

D4. Voornaamste inclusiecriteria

D4a. In het Engels
Histologically confirmed endometrioid type endometrial carcinoma, FIGO 2009 stage I, with one of the following
combinations of stage, grade, age, and LVSI:
1. Stage IA, grade 3 (any age, with or without LVSI)
2. Stage IB, grade 1 or 2 and age >60 years
3. Stage IB, grade 1-2 with documented LVSI
4. Stage IB, grade 3 without LVSI
5. Stage II (microscopic), grade 1
Surgery consisted of Total Abdominal or Laparoscopic Hysterectomy and Bilateral Salpingo-Oophorectomy
(TH-BSO) with or without pelvic lymphadenectomy (not recommended, but permitted)
WHO-performance status 0-2
Written informed consent
D4b. In het Nederlands
Histologisch bevestigd endometrioid type endometriumcarcinoom, met een van de volgende combinaties van
stadium, graad, lymbaaninvasie (LVSI) en leeftijd:
1. Stadium IA, graad 3 (elke leeftijd, met of zonder LVSI)
2. Stadium IB, graad 1 of 2 en leeftijd >60 jaar
3. Stadium IB, graad 1-2 met LVSI
4. Stadium IB, graad 3 zonder LVSI
5. Stadium II (microscopisch), graad 1
Operatie bestaande uit abdominale of laparoscopische hysterectomie met bilaterale salpingo-oophorectomie,
met of zonder lymfklierdissectie (wordt niet geadviseerd maar is wel toegestaan).
WHO-performance status 0-2 Schriftelijke toestemming
D5. Voornaamste exclusiecriteria

D5a. In het Engels
The following criteria exclude the patient from enrolment in this trial:
1. Any other stage of endometrial. carcinoma
2. Non-endometrioid endometrial carcinoma, such as serous or clear cell carcinoma (at least 10°/o in mixed
types), or undifferentiated or neuroendocrine carcinoma
3. Uterine sarcoma (including carcinosarcoma)
4. Previous malignancy (except for non-melanomatous skin cancer) < 5 yrs
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5. Previous pelvic radiotherapy
6. Interval between the operation and start of radiotherapy exceeding 8 weeks
D5b. In het Nederlands
1. Ieder ander stadium endometriumcarcinoom dan stadium
2. Non-endometrioid type endometriumcarcinoom, zoals sereus of clear cell carcinoom (minstens 10% bij
mixed types), ongedifferentieerd carcinoom, neuroendocrien carcinoom
3. Uterien sarcoom (inclusief carcinosarcoom)
4. Eerdere maligniteit (behalve non-melanoom type huidkanker) korter dan 5 jaar voorafgaand aan de huidige
diagnose
5. Eerdere bestraling van het bekkengebied
6. Interval tussen de operatie en start van brachytherapie > 8 wk
D6. Bij welke categorie proefpersonen wordt het onderzoek uitgevoerd (meerdere antwoorden mogelijk)
❑ 18 jaar of ouder en wilsbekwaam (ga naar vraag D10)
❑ 18 jaar of ouder en wilsonbekwaam (ga naar vraag D7)
❑ 12 t/m 17 jaar en in staat tot het geven van geïnformeerde toestemming (ga naar vraag D8)
❑ 12 t/m 17 jaar en niet in staat tot het geven van geïnformeerde toestemming (wilsonbekwaam) (ga naar
vraag D7)
❑jonger dan 12 jaar (ga naar vraag D8 )
D10. Verkeren (sommige) proefpersonen in een afhankelijkheidssituatie ten opzichte van de ondercoeker of
degene die de deelnemers werft? (lees de toelichting voor voorbeelden wanneer er sprake kan zijn van een
afhankelijkheidssituatie)
Q ja
~ nee
D10a. Zo ja, waardoor?
Behandelend arts kan patient informerern over het onderzoek en toestemming voor deelname ontvangen
D10b. Waarom wordt het onderzoek juist met deze proefpersonen uitgevoerd en hoe worden de belangen van de
proefpersonen gewaarborgd?
Onderzoek kan van voordeel zijn voorde patient. Zij krijgt altijd schriftelijke en mondelinge informatie,
bedenktijd, nadrukkelijke verzekering dat wat de patient beslist, zij zich op ieder moment zonder opgave van
rekenen kan terugtrekken en dat dit nooit van invloed is op de behandeling (staat ook op het
toestemmingsformulier)
D11. Waaruit bestaat de vergoeding voor de proefpersonen?
❑
~ geen vergoeding
❑ reiskosten
❑ financiële vergoeding (in Euro's)
❑ andere vergoeding
D12. Is deze vergoeding afhankelijk van bepaalde voorwaarden, bijvoorbeeld het voltooien van (een deel van)
het onderzoek?
t ja (motiveer)
~ nee
~ niet van toepassing
E. Sectie -Voor- en nadelen
E1. Wordt er bij dit onderzoek een rechtstreeks therapeutisch effect beoogd bij de proefpersonen /patiënten?
ja (therapeutisch onderzoek)
0 nee (niet-therapeutisch onderzoek)
E1a. Zo ja, geef kort aan waaruit dit therapeutisch effect bestaat.
Vaginale brachytherapie geeft significante vermindering van de kans op vaginaal recidief na operatie voor
endometriumcarcinoom met risicofactoren. Echter is er nog steeds sprake van overbehandeling (behandeling
van 100 patienten om bij 10-15 recidief te voorkomen), en er is ook effectieve recidiefbehandeling mogelijk. De
studie beoogt de rol van een geintegreerd moleculair risicoprofiel ge onderzoeken dat verdere risico schatting
en behandelingsadvies voor observatie (onbeveer 55°/o), vaginale brachytherapie (ongeveer 40%) of
uitwendige raiodtherapie (ongeveer 5%) geeft, en daarmee overbehandeling vermindert, meer patienten het
ongemak en bijwerkingen van adjuvante behandeling bespaard en zorg doelmatiger benut.
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E2. Waaruit bestaat de belasting van het onderzoek (en een eventueel daaraan voorafgaande keuring) voor de
proefpersonen?
Tijdbeslag
per bezoek
geen extra
totaal
geen extra
totale duur van de studie voor de individuele geen extra tijdsbeslag anders dan thuis
proefpersoon
vragenlijst van 10-15 min invullen (zie E4)
E3. Worden de proefpersonen in verband met het onderzoek in het ziekenhuis opgenomen of wordt een
opname verlengd?
t ja -het verblijf ín het ziekenhuis/instituut wordt in verband met het onderzoek verlengd
t ja - ze worden voor het onderzoek in het ziekenhuis/instituut opgenomen
0 nee
E4. Beschrijf in hoeverre proefpersonen worden onderworpen aan handelingen dan wel een gedragswijze
krijgen opgelegd, zoals vragenlijst, interviews, lichamelijk psychologisch onderzoek, ontzegging, dieet (voor
invasieve ingrepen: zie vraag E6)
Kwaliteit van !even vragenlijsten invullen voor en na behandeling, en daarna na 6, 12, 18, 24, 36 en 60
maanden en na 7 en 10 jaar (uiteraard kunnen patienten hiervan op ieder moment afzien).
Tijdsbeslag 10-15 min per vragenlijst.
Doordat mismatch repair gen expressie op het tumorweefsel wordt onderzocht zal bij 3--5°/o van de patienten
mogelijk sprake van lynch syndroom blijken; met deze patienten zal door de eigen arts contact worden
opgenomen voor verwijzing naar een klinsch genetisch centrum voor verder onderzoek en advies
E5. Worden de proefpersonen getest op bepaalde aandoeningen/condities?
~ ja (motiveer)
~ nee
namelijk

zie boven, mismatch repair genexpressie wordt bepaald, kan
bij 3-5% wijzen op mogelijk lynch syndroom.

E6. Welke extra (invasieve) ingrepen (anders dan bij de standaard behandeling) moeten de proefpersonen in
het kader van het onderzoek ondergaan:
0 Niet van toepassing

E9. Geef aan welke risico's ervoor proefpersonen zijn verbonden aan deelname aan het onderzoek.
Standaard postoperatieve brachytherapie geeft enig ongemak van 3 behandelingen en kans op meer doogte
en stugheid van de proximale vagina.
In de experimentele arm geen extra risico's voor kansen op overleving. Geen postoperatieve brachytherapie in
de 'gunstige' groep (ongeveer 55%) van de vrouwen in de experimentele arm betekent een licht hogere kans
op locaal (vaginaal) recidief, en noodzaak van behandeling in geval van recidief. Voordeel hierbij is dat veel
minder personen de brachytherapie (met geassocieerd ongemak en symptomen) behoeven te ondergaan,
doch mogelijk nadeel is meer intensieve behandeling van de (heel) kleine groep die wel recidief krijgt. De
'intermediaire' groep (ong 40%) krijgt dezelfde behandeling als de standaard groep. De 'ongunstige' groep
(ongeveer 5%) krijgt uitwendige radiotherapie met meer belasting en symptomen van darmen, blaas,
vermoeidheid; aan de andere kant mogelijk gunstiger ziektebeloop.
E9a. Geef op grond van uw eigen afweging aan waarom het uitvoeren van het onderzoek, in het licht van de belasting
en/of risico's die voor proefpersonen aan deelname verbonden zijn, gerechtvaardigd is?
Momenteel wordt bij alle patienten met stadium I endometriumcarcinoom met zgn. hoog-intermediaire
risicofactoren standaard postoperatieve vaginale brachytherapie geadviseerd ter voorkoming van vaginaal
recidief. Binnen 5 jaar krijgt desondanks 2% een vaginaal recidief. Als geen standaard brachytherapie wordt
gegeven, is o.b.v. eerder onderzoek te verwachten dat 12-15%van de patienten een vaginaal recidief krijgt,
een percentage dat in patient preferentie onderzoek te hoog is gebleken omdat vrouwen een behandeling om
dit te voorkomen prefereren. Door verdere risicoschatting met moleculair onderzoek van het individuele
tumorweefsel kunnen een gunstige (55%), intermediaire (40%) en ongunstige (5%) groep worden gedefiniteerd
waarvoor respectievelijk observatie, vaginale brachytherapíe en uitwendige radiotherapie zal worden
geadviseerd. Het onderzoek beoogt vast te stellen of individuele 'behandeling op maat' op basis van het
moleculaire risico profiel het aantal vrouwen dat onnodig inwendige bestraling krijgt (sterk) verlaagt bij
vergelijkbare locale controle en recidief-vrije overleving ten opzichte van standaard behandeling, met daardoor
belasting en bijwerkingen van adjuvante behandeling bij minder vrouwen en doelmatiger gebruik van zorg.
E10. Indien het onderzoek bij minderjarige en/of wilsonbekwame proefpersonen wordt uitgevoerd en geen
direct therapeutisch effect wordt beoogd: waarom kunnen belasting en risico's als minimaal worden
beschouwd? (Verwijs eventueel naar de relevante pagina's in het protocol.)
❑
~ niet van toepassing
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E11. Kan de eventuele therapie na beëindiging van het onderzoek worden voortgezet?
~ ja (motiveer)
~ nee (motiveer)
niet van toepassing
in welk kaderen voor hoelang?

De uitkomsten van de studie zullen van directe invloed zijn op
de standaard patientenzorg en richtlijnen

E12. Heeft deelname aan het onderzoek voor de proefpersoon tot gevolg dat van de standaardbehandeling of
-diagnostiek kan worden afgeweken of deze kan worden uitgesteld?
t ja
~ nee
~ niet van toepassing
E12a. Zo ja, waaruit bestaat de afwijking of het uitstel en waarom is afwijkingluítstel
Dit is de kern van de vraagstelling van het onderzoek: standaard behandeling is postoperatieve vaginale
brachytherapie, in het kader van het onderzoek kan de patient (2:1) gerandomiseerd worden in de groep
waarbij op basis van het geintegreerd moleculair profiel al dan niet postoperatieve behandeling wordt
geadviseerd; de gunstigere groep (55%) zal advies voor geen brachytherapie krijgen, doch nauwgezette
controle, en alleen behandeling wordt gegeven in geval van recidief.
F. Sectie -Informatie en privacy
F1. Hoe worden de proefpersonen geworven en door wie (onderzoeker, behandelend arts, andere persoon)
wordt de proefpersoon/wettelijke vertegenwoordiger geïnformeerd en om toestemming gevraagd?
De patienten warden door de behandelend arts (radiotherapeut-oncoloog en in eerste instantie ook de
behandelend gynaecoloog) over het onderzoek ingelicht. De radiotherapeut-oncoloog is verantwoordelijk voor
de uiteindelijke uitgebreide mondelinge en schriftelijke informatie. Deze kan ook de locale studie-coordinator
zijn; in alle gevallen zal de informatie objectief warden gegeven en uitgebreid de tijd warden gegeven voor het
stellen van vragen en voor afwegen van wel of niet deelname. De studiecoordinatoren (locaal en centraal)
hebben geen enkel belang bij deelname van de patient aan de studie.
De mondelinge en schriftelijke informatie zijn objectief, juist en volledig. Daarbij wordt expliciet benadrukt dat de
patiente uiteraard volledig vrij in haar beslissing over deelname aan het onderzoek en dat de beslissing geen
enkele invloed zal hebben op de verdere behandeling en begeleiding.
F2. Hoeveel bedenktijd krijgen de proefpersonen/wettelijke vertegenwoordigers om te beslissen over
deelname?
In principe een termijn in overleg, van enkele dagen tot 1 week (liever niet langer i.v.m. het belang van niet te
lang interval tussen behandeling en start van adjuvante behandeling)
F3. Wordt de huisarts, behandelend specialist en/of apotheker van de proefpersoon geïnformeerd over diens
deelname aan het onderzoek?
t ja (de proefpersoon dient hiervoor toestemming te geven)
~ nee
F4. Worden persoonsgegevens gecodeerd?
t ja
~ nee
F4a. Zo ja, hoe is deze codering opgebouwd?
Sequentieel volgnummer in de studie en centrumnummer. Bijv: Lei003-078 staat voor patient nr 3 uit centrum
Leiden en nr 78 in de gehele studie
GEEN intitialen of geboortedatum etc.
De geboortedatum wordt eenmalig op de randomisatie checklist geregistreerd omdat het een belangrijk item
voor inclusie is (leeftijd, zie inclusiecriteria) en leeftijd ook een prognostische factor is. Deze wordt nimmer
gebruikt bij andere studieformulieren, correspondentie, etc.
Fob. Wie heeft toegang tot de sleutel van deze code?
Eigen behandelend arts, locale coordinatoren daartoe bevoegde personen zoals geregistreerde datamanagers
F4c. Wie hebben toegang tot de brondocumenten en eventuele andere tot de persoon herleidbare gegevens?
Eigen behandelend arts, locale coordinatoren daartoe bevoegde personen zoals geregistreerde
datamanagers.
Het kan zijn dat in het kader van een monitoring bezoek steeksproefsgewijs een of meer studieformulieren op
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juistheid warden gecontroleerd, in dit geval uitsluitend door daartoe bevoegde personen in bijzijn van locale
arts en/of datamanager
F5. Hoe wordt het lichaamsmateriaal gedurende het onderzoek bewaard?
0 in tot de proefpersoon herleidbare vorm (gecodeerd)
0 in niet tot de proefpersoon herleidbare vorm (volledig geanonimiseerd)
0 niet van toepassing
F5a. Hoe wordt het afgenomen lichaamsmateriaal gecodeerd?
Zelfde code als de tríalcode, zie F4a.
F5b. Wie heeft toegang tot de sleutel van de code?
Locale/regionale patholoog die bij de primaire beoordeling in kader van patientenzorg betrokken is, en in kader
van algemene trial ook de eigen behandelend arts, locale coordinatoren daartoe bevoegde personen zoals
geregistreerde datamanagers
F5c. Wie heeft hebben toegang tot het materiaal gedurende het onderzoek?
Centrale trialpatholoog(en) en diens medewerkers zoals analisten.
F6. Wordt afgenomen lichaamsmateriaal na afloop van het onderzoek vernietigd?
t ja
~ nee (motiveer)
0 niet van toepassing
omdat

Biobank van (na bepalen van het moleculaire profiel resterend) weefsel dat (met
toestemming van de patienten) bewaard is, is van onschatbare waarde voor
translationeel onderzoek, zowel nu als in de toekomst -zoals ook is gebleken uit
onderzoek op weefselmateriaal van de vorige PORTEG studies waarop het
moleculaire genetische onderzoek verricht is de prognostische waarde
geanalyseerd.
Restant van het weefsel na afname van materiaal voor bepalen van het profiel
wordt teruggestuurd naar het regionale pathologie centrum.

F6a. Hoe wordt het materiaal na afloop van het onderzoek bewaard:
~ in tot de proefpersoon herleidbare vorm (gecodeerd)
~ in niet tot de proefpersoon herleidbare vorm (volledig geanonimiseerd)
Fhb. Hoe lang wordt het materiaal bewaard?
Onbeperkt. Het betreft hier zeer kleine restanten van het weefselstukje of zgn. punches uit het weefsel dat in
het kader van bepaling van het risicoprofiel ontvangen ís. AI het overige materiaal wordt al bij aanvang van de
studiedeelname naar het locale pathologie centrum geretourneerd en aldaar volgens de locale richtlijnen van
patientenzorg bewaard.
F6c. Wie heeft hebben toegang tot het materiaal?
Centrale trialpatholoog(en) en diens medewerkers zoals analisten.
F6d. Wordt aan de proefpersoon toestemming gevraagd voor het bewaren en analyseren van het materiaal?
~ ja
~ nee
F6e. Wordt aan de proefpersoon opnieuw toestemming gevraagd als in de toekomst nieuwe analyses gedaan worden?
t ja
~ nee
F7. Kunnen proefpersonen na afloop van het onderzoek opnieuw benaderd worden (bijvoorbeeld voor nader
onderzoek of follow-up)?
t ja
~ nee
G. Sectie - Financieel
G1. Door welke geldstroom wordt het onderzoek gefinancierd?
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❑ eerste geldstroom (Geld van Ministerie van OC&W aan universiteiten)
❑ tweede geldstroom (NWO of KNAVE, namelijk
❑derde geldstroom (anders dan 1e of 2e geldstroom, zoals collectebusfondsen, Europese Unie,
vakministeries of bedrijven), namelijk
Subsidie voor datamanagement en trialcoordinatie van KWF kankerbestrijding (buitenlandse groepen zullen
eigen subsidie voor locaal datamanagement en coordinatie aanvragen)
G2. Wordt het onderzoek (mede) gefinancierd door de industrie/bedrijven?
~ ja -door de industrie/bedrijf zoals is opgegeven bij vraag 86/67 (opdrachtgever van het onderzoek)
~ ja - (ook) door andere industrie/bedrijven dan de opdrachtgever
~ nee
G3. Wat is de hoogte van de vergoeding die de arts/onderzoeker cq onderzoeksafdeling/maatschap ontvangt
voorde uitvoering van het onderzoek?
~ Per patiënt of proefpersoon
~ Per deelnemend centrum
bedrag afgerond in hele euro's: €

50,00

G3a. Hoe is de vergoeding opgebouwd?
Geen vergoeding voor de arts/onderzoekers of het deelnemend centrum, anders dan de standaard KWF
vergoeding voor locaal datamanagement aan IKNL; er is een geringe bijdrage voor logistiek van het kwaliteit
van leven onderzoek (50 euro per voor kwaliteit van leven evalueerbare patient)
G4. Heeftlhebben de onderzoekers) gedurende de afgelopen vijf jaar op een of andere wijze een persoonlijke
financiële relatie (gehad) met de eerrichter/sponsor van het huidige onderzoek?
t ja (licht toe)
0 nee
I. Sectie -Indiening en beoordeling
11. Selecteer de toetsingscommissie die het oordeel geeft in de zin van de WMO
Commissie
METC Leids Universitair Medisch Centrum (Leiden)
J. Sectie -Aanvullende opmerkingen
Aanvullende opmerkingen
Het betreft een voortzetting van de oorspronkelijke PORTEG-4 trial met gewijzigde opzet, hiervoor is
toestemming van KWF verkregen.
De randomisatie tussen wel of geen adjuvante brachytherapie is niet haalbaar gebleken, omdat de zeer grote
meerderheid van vrouwen de (korte) behandeling om recidief te voorkomen verkoos boven observatie, ook met
de wetenschap dat er geen overlevingsverschil zou optreden, kans op recidief rond 15°/o was en dan alsnog
behandeld kon warden. Dit werd in het patientpreferentie onderzoek dat als side studie is uitgevoerd, bevestigd
(Kunneman et al, Br J Cancer 2014)
Inmiddels is door de recente ontwikkelingen een meer relevante en vernieuwende opzet mogelijk, die
beantwoordt aan de behoefte in overleg met de arts op basje van meer individuele risicoschatting de
behandeling te bepalen. Met gevalideerde moleculair-genetische prognostische factoren kan een geintegreerd
profiel worden verkregen, met betere risico indeling in gunstig, intermediair of ongunstig binnen de groep
patienten met vroeg stadium endometriumcarcínoom (met klassieke hoog-intermediair risicofactoren) waarvoor
nu standaard brachytherapie wordt gegeven.
In de nieuwe opzet wordt gerandomiseerd (1:2) tussen standaard behandeling (vaginale brachytherapie), of
door moleculair risico profiel bepaald advies voor observatie (bij de gunstige groep. ongeveer 55%), vaginale
brachytherapie (intermediaire groep, ongeveer 40%) of uitwendige radiothepraie (bij de ongunstige groep,
ongeveer 5%). Hierdoor zal mogelijk zowel overbehandeling als onderbehandeling warden voorkomen, het
aantal patienten dat ongemak en bijwerkingen van behandeling krijgt verminderen, en zorg doelmatiger worden
benut.
De studie zal starten met een pilot fase van 50 patienten om de logistieke efficientie (profiel uitslag binnen 2
weken) en patient acceptatie te onderzoeken. Bij positief resultaat wordt met de studie voortgegaan, en blijven
de pilot patienten en de 54 in de eerdere opzet van PORTEC4 geincludeerde patienten in de analyse, tot een
totaal van 500 evalueerbare patienten .
K. Sectie -Samenvatting
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Achtergrond van het onderzoek:
Endometriumcarcinoomis de meest voorkomende gynaecologische kanker. Operatie (verwijdering van
baarmoeder/eierstokken) is de standaard behandeling. In studies (zoals de Nederlandse PORTEG-1 trial) is
aangetoond dat postoperatieve radiotherapie (RT) de kans op locaal recidief vermindert, zonder verschil ín overleving.
De meeste (75%) van de locale recidieven treden op in de vaginatop, en kunnen dan alsnog warden behandeld met
RT. Radiotherapie wordt daarom alleen gegeven aan patienten met risicofactoren. De PORTEG-2 studie toonde dat
inwendige bestraling (vaginale brachytherapie) zeer effectief is in voorkomen van tumorrecidief in de vagina, met
minder bijwerkingen en betere kwaliteit van leven dan uitwendige RT. Echter, vaginale brachytherapie bij alle patienten
met risicofactoren is nog steeds overbehandeling, aangezien 85% geen locaal recidief krijgt. In patient-preferentie
onderzoek is gebleken dat vrouwen de voorkeur geven aan een behandeling om recidief te voorkomen, zeker als het
aen korte behandeling met weinig bijwerkingen betreft. Meer nauwkeurige, individuele risicoschatting zou teveel en te
weinig behandeling kunnen voorkomen. In de afgelopen jaren is moleculair-genetische karakterisatie van
endometriumcarcinoom verricht en zijn 4 groepen met verschillende afwijkingen met verschillend risico gevonden, die
in onderzoek op weefsel van de PORTEG-1 en -2 deelnemers zijn bevestigd. Met deze en enkele andere gevalideerde
moleculaire factoren en LVSI is een geintegreerd moleculair risicoprofiel ontwikkeld waarmee een individuele
risicoschatting en behandelingsadvies kan warden gegeven, om overbehandeling en onderbehandeling te voorkomen,
met minder behandeling vergelijkbare uitkomsten te bereiken en doelmatig te benutten.
Doel van het onderzoek:
Onderzoeken of individuele 'behandeling op maat' op basis van het moleculaire risico profiel het aantal vrouwen dat
onnodig inwendige bestraling krijgt (sterk) verlaagt bij vergelijkbare locale controle en. recidiefvrije overleving ten
opzichte van standaard behandeling met vaginale brachytherapie, en leidt tot minder overbehandeling, minder
belasting en minder zorgkosten
Onderzoeksopzet:
Gerandomiseerde fase III trial waarin 450 patienten met endometríoíd type endometriumcarcinoom met risicofactoren
worden gerandomiseerd (1:2) tussen vaginale brachytherapie (standaard behandeling) of met moleculair risicoprofiel
bepaald advies voor observatie (gunstige groep, ongeveer 55%), vaginale brachytherapie (gemiddeld risico, 40%) of
uitwendige RT (minder gunstige groep, 5%), de experimentele arm.
Primair studie eindpunt is vaginaal recidief; secundaire eindpunten zijn bijwerkingen en kwaliteit van leven; rediciefvrije overleving en overall overleving, recidief in het bekken of elders, 5-jaars vaginale controle (inclusief evt.
recidiefbehandeling), en endometríumcarcinoom- gerelateerde zorgkosten.
De eerste 50 patienten worden in een pilot fase opgenomen om de logistieke efficientie en patientacceptatie te
bevestigen. Bij positief resultaat wordt de studie voortgezet tot een totaal van 500 evalueerbare patienten (inclusief de
54 reeds in de eerdere PORTEC4 opzet geincludeerde patienten).
Onderzoekspopulatie:
Vrouwen met histologisch bevestigd endometrioid type endometriumcarcinoom, met een van de volgende combinaties
van postoperatief FIGO stadium,tumorgraad, lymfangio-invasieve groei (LVSI) en leeftijd: stadium IA, graad 3 (elke
leeftijd, met of zonder LVSI); stadium IB, graad 1 of 2 en leeftijd >60 jaar; stadium IB, graad 1-2 met LVSI; stadium IB,
graad 3 zonder LVSI; stadium II (microscopisch), graad 1. De patienten hebben abdominale of laparoscopische uterusen adnexextirpatie ondergaan (met of zonder lymfklierverwijdering), hebben een adequate performance status (WHO
0-2) en hebben schriftelijk informed consent gegeven.
Interventie (indien van toepassing):
Randomisatie (1:2) tussen vaginale brachytherapie (standaard behandeling) of met moleculair risicoprofiel bepaald
advies voor observatie (gunstige groep, ongeveer 55°/o), vaginale brachytherapie (gemiddeld risico, 40%) of uitwendige
RT (minder gunstige groep, 5%), de experimentele behandeling.
Primaire onderzoeksvariabelen/uitkomstmaten:
Primair eindpunt:
Vaginaal recidief
Secundaire onderzoeksvariabelen/uitkomstmaten (indien van toepassing):
Secundaire eindpunten:
Bijwerkingen en door patient gerapporteerde symptomen en gezondheids-gerelateerde kwaliteit van leven;
redicief-vrije overleving en overall overleving;
recidief in het bekken of elders,
5-jaars vaginale controle (inclusief evt. recidiefbehandeling);
endometriumcarcinoom- gerelateerde zorgkosten.
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Omschrijving en inschatting van belasting en risico (indien van toepassing):
Belasting van de studie:
- onzekerheid bij beslissing over deelname, beter bewust zijn van de voor- en nadelen van de behandeling en risico's
dan bij 'standaard' advies voor postoperatieve behandeling
- psychische en praktische belasting van 3x naar ziekenhuis voor vaginale brachytherapíe (poliklinische procedure,
tijdsbesteding 1 uur bij eerste behandeling, 0.5 - 1 uur bij 2e en 3e behandeling) -dit is standaard arm en wordt ook
gegeven bij geen deelname aan de studie
- psychische belasting van de utislag van 'gunstig', intermediair of'ongunstig' risicoprofiel in de experimentele arm;
voorde 'gunstige' groep (ongeveer 55%) enerzijds geruststellend dat het een 'gunstig' profiel betreft, anderzijds enige
onzekerheid rond observatie, voelt als meer'afwachten' zonder brachytherapie, ook als de recidiefkans heel laag is.
Voor de 'íntermediare' risicogroep (ongeveer 40%) is de situatie en belasting als bij de standaard behandeling met
vaginale brachytherapíe. Voorde 'ongunstige' groep (ongeveer 5%) de belasting van de tegenvallende uitslag
"ongunstig', en de belasting van 5 weken lang dagelijkse uitwendige bestralingen met meer bijwerkingen voor darmen
en blaas (vaker drang, kramperigheid, diarrhee) en vermoeidheid die minstens 1-2 weken na einde van de bestraling
aanhouden.
- geen extra risico's voor de overleving omdat deze in beide groepen gelijk zal zijn; streven is naar minder
overbehandeling bij vergelijkbare overall resutlaten
- klein (3-5%) risico op bericht over mogelijk Lynch syndroom in beide groepen, met verwijzing naar klinisch geneticus
voor informatie en verder onderzoek; hieraan gerelateerde psychische en praktische belasting maar ook mogelijk
voordeel van tijdige informatie en screening.
- invullen van kwaliteit-van-leven vragenlijsten in beide studie armen, het betreft hier standaard gevalideerde EORTC
lijsten (QLQ C-30 core questionnaire, en EN24 module specifiek voor endometriumcarcinoom), aangevuld met 2
additionele vragen over sexuele activiteit (partnerja/nee en indien niet actief, reden). Duur invullen: 10-15 min.
Ervaring met vragenlijsten in de eerdere PORTEG-studies toont dat patienten dit doorgaans als positief ervaren, hun
feedback is van waarde voor latere behandeling, en dat de respons ook op termijn hoog blijft (70-80%)
e vragenlijsten worden voor en na de behandeling door de behandelend arts uitgedeeld, en INDIEN de patient hiervoor
separate toestemming geeft en zelf een adresformulier invult, direct door het coordinerende centrum naar diens
huisadres gestuurd na 6, 12, 24, 36 en 60 maanden en na 7 en 10 jaar. Bij elke vragenlijst die gestuurd wordt zit een
brief waarbij wordt uitgelegd dat de patient kan afzien van invullen, en in dat geval wordt gevraagd de lijst blanco terug
te sturen, zodat geen nieuwe lijsterf meer worden gestuurd.
De database met de adresformulieren wordt SEPARAAT van de overige trial database bewaard en alleen door een
secretariele medewerker beheerd die geen relatie tot de rest van de studie heeft.
- Ziekenhuisbezoeken aan de radiotherapeut-oncoloog en gynaecoloog, controles en handelingen zoals algemeen
lichamelijk onderzoek en gynaecologisch onderzoek zijn hetzelfde als bij patienten die niet aan de studie deelnemen.
K2.Engelse Samenvatting
Background of the study:
Endometrial cancer (EC) is the most common gynaecological cancer. Surgery (hysterectomy and oophorectomy) is the
primary treatment. Previous randomized trials including the Dutch PORTEG-1 trial have shown that postoperative
radiation therapy (RT) significantly reduces the risk of vaginal and pelvic recurrence, but without difference in overall
survival. Most (75%) recurrences occur locally in the vaginal vault, and can effectively be treated with RT at the time of
recurrence. The indication for RT has since been limited to patients with risk factors. The PORTEG-2 trial has shown
that for these patients, vaginal brachytherapy alone is highly effective in preventing vaginal recurrence, with fewer side
effects and better quality of life than external beam RT. However, standard vaginal brachytherapy for all patients with
risk factors is still significant overtreatment, as 85% of women will not have local recurrence. In a patient preference
study it has been shown that women strongly prefer a treatment to avoid recurrence over a watchful waiting policy,
especially when this involves a short treatment with few side effects. More precise individual risk prediction could avoid
both over- and undertreatment. In recent years molecular-genetic characterisation of endometrial cancer has been
done in The Cancer tienome Atlas project, and four prognostic groups have been defined which have been confirmed
and validated ín analysis of tissue samples of the PORTEG-1 and -2 trial cohorts on paraffin embedded tissue. With
additional validated risk factors an integrated molecular profile has been developed with which an individual risk
assessment (favourable, intermediate, unfavourable) can be given to patients previously all included in the group with
early stage endometrial carcinoma with classic high-intermediate risk features. .
Objective of the study:
To determine if individual tailored treatment recommendation based on the integrated molecular risk profile will
(strongly) reduce the number of women that will unnecessarily receive vaginal brachytherapy, with comparable local
control and recurrence-free survival compared to standard treatment, to reduce overtreatment with related symptoms;
retain best quality of life and save health care costs.
Study design:
Randomised multicenter phase III trial ín which 450 patients with endometrioid type EC with risk features will be
randomised (1:2) to vaginal brachytherapy (standard arm) or to molecular profile-based treatment recommendations for
observation (favourable group, about 55%), vaginal brachytherapy (intermediate group, 40%) or E8RT (unfavorable
group, 5%), the experimental arm.
Primary study endpoint is vaginal relapse. Secondary objectives are adverse events and quality of life; recurrence-free
and overall survival;
pelvic and distant recurrence; 5-year vaginal control (including treatment for relapse if applicable); and EC-related
health care costs.
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The first 50 patients will be included in a pilot phase to confirm the logistics and patient acceptance of the molecular
profile; if positive this trial will continue to a total of 500 evaluable patients (including the 54 patients already included in
the previous PORTEC4 design).
Study population:
Women with histologically confirmed endometrioid type endometrial carcinoma, with one of the following combinations
of post surgical FIGO stage, grade, age, and LVSI: stage IA (with invasion), grade 3 (any age, with or without LVSI);
stage 18, grade 1 or 2 and age >60 years; stage 18, grade 1 or 2 with documented LVSI; stage IB, grade 3 without
LVSI; stage II (microscopic), grade 1.
Eligible women should have had surgery consisting of abdominal or laparoscopic hysterectomy and bilateral salpingo
oophorectomy (pelvic lymphadenectomy is not recommended but permitted), have adequate perFormance status
(WHO 0-2) and have given written informed consent.
Intervention (if applicable):
Patients in the standard arm will be treated with vaginal brachytherapy (21 Gy HDR ín 3 fractions of 7 Gy each,
specified at 5 mm from the applicator surface and top, within overall time of 2 weeks).
Patients in the experimental arm will, based on the integrated molecular profile, be either observed after surgery (55%),
or will receive vaginal brachytherapy as above (40%). The 5% who will be recommended pelvic external beam
radiotherapy will received a dose of 45-48.6 Gy in 1.8-2 Gy fractions according to the centre's policy and technique.
Primary study parameters/outcome of the study:
Primary endpoint: vaginal recurrence
Secundary study parameters/outcome of the study (if applicable):
Secondary endpoints:
Adverse events and patient-reported symptoms and health-related quality of life
Recurrence-free and overall survival
Pelvic and distant recurrence
5-year vaginal control (including treatment for relapse if applicable)
Endometrial cancer -related healthcare costs
Nature and extent of the burden and risks associated with participation, benefit and group relatedness (if
applicable):
Burden and risks of the study:
- potential distress and/of feelings of doubt and insecurity during the decision making process;
- in the standard treatment group: psychological and practical burden of 3 hospital visits for vaginal brachytherapy
(outpatient procedure, duration of 1 hour at 1st session, and 0.5-1 hr at 2nd and 3rd session) -this is the standard
treatment and is also applicable outside the scope of this trial
- in the experimental treatment group: psychological burden of the results of the molecular profile: 'favourable',
'intermediate', or 'unfavourable'. In the 'favourable' group (about 55%) on the one hand reassurance of 'favourable'
profile, but on the other hand psychological distress and/or anxiety of no treatment and feeling of'waiting', even if the
risk of recurrence is very low. In the'intermediate' group (about 40%) the situation and burden are the same as for the
standard arm described above. In the 'unfavourable' group (about 5%) the psychological burden of 'unfavourable'
results, and the burden of external beam radiation treatments daily (working days) for 5 weeks with more side effects
such as bowel frequency, cramps and diarrhea and also bladder frequency and fatigue which will continue for at least
1-2 weeks after completion of therapy.
- no extra risks as to survival as this will be similar in both groups; aim is reduction of overtreatment with similar overall
outcomes
- low (3-5%) risk of result of possible lynch syndrome in both groups, with referral to a clinical geneticist for information
and analysis, with related distress but potential advantages of adequate information and screening ..
- completing quality of life questionnaires -these are standard validated EORTC questionnaires (QLQ C-30 core
questionnaire and EN24 module specific for endometrial cancer), with 2 additional questions regarding sexual activity
(partner yes/no and if not active, reason). Duration of completing the questionnaires: 10-15 min. Our experience with
similar questionnaires in previous PORTEG-trials shows that patients gererally feel positive about quality of life
questionnaires, which shows that their feedback is valued and may influence future treatments, and that the response
rates are high, also at long term (70-80%)
The questionnaires before and after treatment are distributed by their own doctor or research nurse, and IF the patient
gives separate consent and submits an address form, the questionnaires are sent directly to their home address at 6,
12, 24, 36 and 60 months and after 7 and 10 years. With each questionnaire an accompanying letter is sent stating that
the patient is free to decide not to complete the questionnaire, and in that case is asked to sent back the blank
questionnaire in order to stop further sending. The database with address forms is kept SEPARATELY from the
general trial base and documents, and ís managed by a datacenter secretarial employee who does not have any other
relation to the trial.
- hospital visits to the radiation oncologist and gynaecologist, and procedures and tests such as general and pelvic
examination are identical to those for patients who do not participate in the trial.
ONDERTEKENING
De eerrichter en indiener verklaren hierbij:
a.
het formulier (en samenvatting) volledig en naar waarheid te hebben ingevuld;
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de antwoorden op de vragen uit het ABR-formulier niet in strijd zijn met het bijbehorende onderzoeksdossier en
onderzoekscontract

Naar waarheid getekend, door de eerrichter
(=opdrachtgever)

datum

i ~.~.f . Z~~ `-'

door de indiener

datum

I L(/~... .~ ~.~J. ~ 6
~.J

~- ~
Han
ening
naam
functie

LUMC/ Prof Dr C.L. Creutzberg
sponsor/initiator

Handtekening
naam
functie

Prof Dr C.L. Creutzberg
radiotherapeut-oncoloog, primaire
onderzoeker PORTEG studies
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