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"Trial of GI-6301 vs placebo in combination with
radiotherapy in locally advanced, unresectable
chordoma"
Chris te Stroet

Diagnose

L4

L5

• 9 juli 2015:

MRI ivm rugklachten

• 14 september 2015:

diagnose chordoom

• Voorstel operatie:

verwijderen ½ L4, L5 en ½ S1

S1

Hoe weet ik of dit een goed voorstel is en wat betekent dit voor mij?

Contact met de Chordoma Foundation
Helping Patients
• Startpunt: Google
• 18 September Hans Keulen
(Bestuurslid CF uit NL) gemaild

• Binnen een uur voorstel om te bellen, daarna per mail:
• Artsen voor 2nd opinions
• Andere patiënten
• Consensuspaper
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Consensus Paper en aanbevelingen patiënten

• Consensus Paper voor artsen tav behandelbeslissingen
• Ruime marges mogelijk à Operatief verwijderen + bestralen
• Geen ruime marges mogelijk à Operatie+bestralen of bestralen als operatie
niet mogelijk is en/of bijeffecten niet gewenst zijn

àBrochure met aanbevelingen voor patiënten (nu ook in NL)
Veel literatuur beschikbaar; voor geoefende lezers goede info

Second Opinions en keuze behandelplan
• 2nd opinion van artsen Sylvia Stacchiotti en Alessandro Gronchi (Milaan)
"major morbidity/neurologic sequelae"
• Persoonlijke situatie: gezin en fase in het leven
• Geen verwijdering met ruime marges mogelijk

à Persoonlijke voorkeur voor bestralen

• Artsen: Piero Fossati (Pavia), Matthias Uhl (Heidelberg), Reiko Imai (Japan)
• Patient: Diggory Kenric (UK)
• Intake Heidelberg Ionstrahl Therapy (HIT) op 11 November 2016

Chordoma Foundation
Helping Patients; deel 2
• Bill Dorland

• Fase 2 Trial NIH

• Mail naar dokter Chris Heery
Per omgaande bericht terug:
Welcome!

2

10/17/16

Immuuntherapie
• Cyclus op gang gebracht die
net als bijv bij griep van nature
gebeurt
• Door specifiek lichaamsvreemd
eiwit in lichaam te brengen dat
in tumor zit (Brachyury) à
• Immuuncyclus waarbij T-cellen
geladen worden met de
'sleutel die bij de tumor past'
• T-cellen 'eten de tumor op'

Andere trials
• Bacterie die tumor 'opeet'
• Brachyury target
• Systeemtherapie
• Effectiviteit van opereren en/of bestralen
• Checkpoint inhibitors
www.chordomafoundation.org/clinical-trials

Roadmap: Chordoma Foundation
Finding the cure
• Workshop Boston
• Van tissue naar DNA naar targets naar proefdieren naar trials fase 1-3

• 115 top wetenschappers, op alle onderdelen roadmap samenwerken,
discussiëren en van elkaar leren à
• Positief gevoel: "er gaat een oplossing worden gevonden"
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Wat heb ik gedaan en waar sta ik nu?
• 17 december 2015: Screening + 1e injectie; 29/12 en 11/1 nogmaals
• 13 januari – 1 maart 2016 Bestraling in Heidelberg (37 fracties, 2Gy)
• 22/3 tot 8/8 2016 nogmaals 8 injecties en 2 x CT/MRI
• Tot nu toe is tumor stabiel, maar niet gekrompen terwijl dit bij de
helft van de patienten in de trial wel gebeurt à
• Blind wordt opgeheven à als placebo dan medicijn; als medicijn dan
naar andere trial
Er is geen universeel beste route, wel een persoonlijke beste keus!!

Mijn drive in NL Chordoma Foundation
Helping Patients

Vragen?
nederland@chordomafoundation.org

Dank u wel!
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