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Betreft Standpunt Adjuvante Hypertherme Intraperitoneale Chemotherapie 

(HIPEC) bij stadium III coloncarcinoom en een hoog risico op 
peritoneale metastasering 

 
 
 
Geachte heer Bruijns, 
 
Hierbij zenden wij u het standpunt Adjuvante Hypertherme Intraperitoneale  
Chemotherapie (HIPEC) bij stadium III coloncarcinoom en een hoog risico op  
peritoneale metastasering. 
 
Per 1 april 2015 is adjuvante behandeling met HIPEC bij patiënten met stadium  
III coloncarcinoom en een hoog risico op peritoneale metastasering   
voorwaardelijk toegelaten tot het basispakket voor een periode van 4,5 jaar. 
 
Nu deze periode bijna afloopt hebben wij beoordeeld of het toevoegen van  
adjuvante HIPEC aan de standaardbehandeling bij deze patiëntengroep voldoet  
aan het criterium van de 'stand van de wetenschap en praktijk'. 
 
Het systematische literatuuronderzoek leverde geen studies op. De voorliggende 
beoordeling is gebaseerd op de resultaten van de aan de voorwaardelijke 
toelating gekoppelde COLOPEC trial. Op basis van deze resultaten concluderen wij 
dat het toevoegen van adjuvante HIPEC aan de standaardbehandeling niet leidt 
tot aantoonbare meerwaarde voor deze patiënten. 
 
De behandeling voldoet niet aan de stand van de wetenschap en praktijk en kan 
daarom niet ten laste worden gebracht van het basispakket. 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
   b/a Tiana van Grinsven 
 
Sjaak Wijma 
Voorzitter Raad van Bestuur 
 



 

 
 

Adjuvante Hypertherme Intraperitoneale 
Chemotherapie (HIPEC) bij stadium III 
coloncarcinoom en een hoog risico op 
peritoneale metastasering 
 
 
 
 
 

Datum 12 september 2019 
Status Definitief 
  
 
 



 

 



DEFINITIEF | Adjuvante Hypertherme Intraperitoneale Chemotherapie (HIPEC) bij stadium III coloncarcinoom en een 

hoog risico op peritoneale metastasering | 12 september 2019 

 

 Pagina 1 van 62 

Colofon 

Publicatienummer  
Uitgave Extra exemplaren kunt u downloaden vanaf 

www.zorginstituutnederland.nl. 
Zaaknummer 2019008095 
Uitgebracht aan de minister voor Medische Zorg en Sport 
Versienummer  
Projectleider  
Volgnummer 2019044192 
  
Opdracht  
Opdrachtgever  
Opdrachtnemer  
Locatie  
Contactpersoon Drs. L. Sicking 
 +31 (0)6 222 820 56 
  
Auteur(s) Drs. L. Sicking 

Dr. M. Biegstraaten 
 Mr. B. Blekkenhorst 

 
Afdeling Zorg 
  
Bijlage(n)  
  

 
  



DEFINITIEF | Adjuvante Hypertherme Intraperitoneale Chemotherapie (HIPEC) bij stadium III coloncarcinoom en een 

hoog risico op peritoneale metastasering | 12 september 2019 

 

 Pagina 2 van 62 

 
 
 



DEFINITIEF | Adjuvante Hypertherme Intraperitoneale Chemotherapie (HIPEC) bij stadium III coloncarcinoom en een 

hoog risico op peritoneale metastasering | 12 september 2019 

 

 Pagina 3 van 62 

Inhoud 

Colofon—1 

Samenvatting—5 

1 Inleiding—7 
1.1 Aanleiding—7 
1.2 Centrale vraag—7 

2 Hoe toetst Zorginstituut Nederland?—9 
2.1 De procedure in vogelvlucht—9 
2.1.1 Beoordeling geneeskundige zorg—9 
2.1.2 Beoordeling ‘de stand van de wetenschap en praktijk’—9 
2.1.3 Beoordelingsstappen—10 
2.1.4 Welke partijen betrekken wij bij het beoordelingsproces?—10 

3 Voorwaardelijke toelating van adjuvante HIPEC bij stadium III 
coloncarcinoom en een hoog risico op peritoneale metastasering—11 

3.1 Voorwaardelijke toelating tot het basispakket—11 
3.2 Voorwaardelijke toelating adjuvante HIPEC bij stadium III coloncarcinoom en een 

hoog risico op peritoneale metastasering—11 

4 De te beoordelen interventie en indicatie—13 
4.1 Achtergrond—13 
4.1.1 Aandoening en indicatiegebied—13 
4.1.2 Prevalentie en incidentie—13 
4.1.3 Oorzaak en risicofactoren voor peritoneale metastasering—13 
4.1.4 Klachten en ziektelast—14 
4.1.5 Beloop van de aandoening—14 
4.1.6 Standaardbehandeling—14 
4.2 De te beoordelen (nieuwe) interventie—14 
4.2.1 Korte beschrijving van de interventie—14 
4.2.2 Werkingsmechanisme—15 
4.2.3 Claim—15 
4.3 Beschrijving in (Nederlandse) richtlijnen—15 

5 Methode systematisch literatuuronderzoek—17 
5.1 Opstellen PICO en onderzoeksprofiel—17 
5.1.1 PICO—17 
5.1.2 Toelichting uitkomstmaten en klinische relevantiegrenzen—18 
5.1.3 Passend onderzoeksprofiel—18 
5.2 Zoeken en selecteren van de evidence—18 
5.3 Beoordelen van de kwaliteit van de evidence—19 

6 Resultaten systematisch literatuuronderzoek—21 
6.1 Resultaten zoekactie—21 
6.2 Kenmerken geïncludeerde studie—22 
6.3 Effecten interventie—23 

7 Vaststellen eindbeoordeling ‘stand wetenschap en praktijk’—29 
7.1 Bespreking relevante aspecten—29 
7.1.1 Claim en positionering—29 



DEFINITIEF | Adjuvante Hypertherme Intraperitoneale Chemotherapie (HIPEC) bij stadium III coloncarcinoom en een 

hoog risico op peritoneale metastasering | 12 september 2019 

 

 Pagina 4 van 62 

7.1.2 Effectiviteit—29 
7.1.3 Overige overwegingen—29 
7.1.4 Afweging relevante aspecten—30 
7.2 Conclusie—30 

8 Beoordelingsproces en standpunt—31 
8.1 Raadpleging partijen—31 
8.1.1 Voortraject—31 
8.1.2 Consultatie conceptstandpunt—31 
8.2 Advies Wetenschappelijke Adviesraad (WAR)—31 
8.3 Standpunt Zorginstituut Nederland—31 

9 Consequenties voor de praktijk—33 
9.1 Zorgactiviteiten en aanspraakcodes—33 
9.2 Financiële paragraaf—33 
9.3 5-jaars resultaten COLOPEC trial—33 

10 Referenties—35 

Bijlage 1 – Wet– en regelgeving—39 

Bijlage 2 - Zoekstrategie—41 

Bijlage 3 – Standpunten, richtlijnen en lopende klinische studies—43 

Bijlage 4 – Uitgesloten studies—49 

Bijlage 5 – Kenmerken geïncludeerde studie—51 

Bijlage 6 - Beoordeling risico op bias—55 

Bijlage 7 – Reacties partijen—57 
 
 



DEFINITIEF | Adjuvante Hypertherme Intraperitoneale Chemotherapie (HIPEC) bij stadium III coloncarcinoom en een 

hoog risico op peritoneale metastasering | 12 september 2019 

 

 Pagina 5 van 62 

Samenvatting 

De regeling voor voorwaardelijke toelating geldt sinds 1 januari 2012. De minister 
voor Medische Zorg en Sport heeft daarmee de mogelijkheid om interventies die 
niet voldoen aan het wettelijke criterium ‘de stand van de wetenschap en praktijk’ 
voorwaardelijk toe te laten tot het basispakket van de Zorgverzekeringswet (Zvw). 
De voorwaarde is dat binnen een bepaalde periode gegevens over de effectiviteit en 
kosteneffectiviteit van de interventie worden verzameld. Verzekerden krijgen de 
zorg uitsluitend vergoed vanuit de basisverzekering als zij deelnemen aan het 
onderzoek dat aan de voorwaardelijke toelating is gekoppeld. 
 
Per 1 april 2015 is adjuvante behandeling met Hypertherme Intraperitoneale 
Chemotherapie (HIPEC) bij patiënten met een stadium III coloncarcinoom en een 
hoog risico op peritoneale metastasering voorwaardelijk toegelaten tot het 
basispakket voor een periode van 4,5 jaar. Omdat de periode van voorwaardelijke 
toelating voor deze interventie bijna afloopt, heeft het Zorginstituut beoordeeld of 
het toevoegen van adjuvante HIPEC aan de standaardbehandeling bij deze 
patiëntengroep voldoet aan het criterium ‘de stand van de wetenschap en praktijk’. 
De conclusie is dat deze interventie bij de genoemde indicatie niet voldoet aan ‘de 
stand van de wetenschap en praktijk’. Gevolg hiervan is dat adjuvante HIPEC bij 
patiënten met stadium III coloncarcinoom en een hoog risico op peritoneale 
metastasering niet behoort tot de te verzekeren prestaties van de Zvw. 
 
Het doel van adjuvante HIPEC is om patiënten met een stadium III coloncarcinoom 
zonder zichtbare peritoneale metastasen, maar met een hoog risico hierop, 
preventief te behandelen, met als uiteindelijk doel om de overleving van deze 
patiëntengroep te verbeteren. Adjuvante HIPEC wordt toegevoegd aan de 
standaardbehandeling, die bestaat uit een chirurgische resectie van het 
coloncarcinoom gevolgd door adjuvante systemische chemotherapie.  
 
Het systematische literatuuronderzoek leverde geen studies op. Daarom is deze 
beoordeling gebaseerd op de resultaten van de aan de voorwaardelijke toelating 
gekoppelde COLOPEC trial. In deze studie is de effectiviteit van het toevoegen van 
adjuvante HIPEC met oxaliplatine aan de standaardbehandeling vergeleken met de 
effectiviteit van de standaardbehandeling zonder toevoeging van adjuvante HIPEC.  
 
Deze studie laat zien dat het effect van het toevoegen van adjuvante HIPEC aan de 
standaardbehandeling op de overleving zeer onzeker is. De complicaties bij 
adjuvante HIPEC gegeven 5-8 weken na de primaire operatie lijken beperkt. De 
studie meldt een lage morbiditeit. Wel trad er bij één patiënt een onverwachte, 
potentieel levensbedreigende complicatie op (encapsulating peritoneal sclerosis). 
 
Op basis van deze resultaten concludeert het Zorginstituut dat het toevoegen van 
adjuvante HIPEC aan de standaardbehandeling niet leidt tot aantoonbare 
meerwaarde voor deze patiënten. Hiermee voldoet het toevoegen van adjuvante 
HIPEC aan de standaardbehandeling bij patiënten met stadium III coloncarcinoom 
en een hoog risico op peritoneale metastasering niet aan ‘de stand van de 
wetenschap en praktijk’ en kan niet ten laste worden gebracht van het basispakket. 
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1 Inleiding  

1.1 Aanleiding 
Sinds 1 januari 2012 heeft de minister voor Medische Zorg en Sport de mogelijkheid 
om interventies die niet voldoen aan het wettelijke criterium ‘de stand van de 
wetenschap en praktijk’ voorwaardelijk toe te laten tot het basispakket van de 
Zorgverzekeringswet (Zvw). De voorwaarde is dat binnen een bepaalde periode 
gegevens over de effectiviteit en kosteneffectiviteit van de interventie worden 
verzameld. Verzekerden krijgen de zorg uitsluitend vergoed vanuit de 
basisverzekering als zij deelnemen aan het onderzoek dat aan de voorwaardelijke 
toelating is gekoppeld. 
 
Per 1 april 2015 is adjuvante behandeling met Hypertherme Intraperitoneale 
Chemotherapie (HIPEC) bij patiënten met een stadium III coloncarcinoom en een 
hoog risico op peritoneale metastasering voorwaardelijk toegelaten tot het 
basispakket voor een periode van 4,5 jaar. De interventie werd in 2015 nog niet 
conform het wettelijke criterium ‘de stand van de wetenschap en praktijk’ 
beschouwd, maar de relevantie en verwachte meerwaarde (effectiviteit) van dit 
onderwerp werden hoog ingeschat.1 Om deze redenen werd de interventie door 
Zorginstituut Nederland (hierna te noemen: het Zorginstituut) voorgesteld als 
kandidaat voor voorwaardelijke toelating. De minister voor Medische Zorg en Sport 
heeft destijds dit advies overgenomen.  
 
De voorwaardelijke toelating van adjuvante HIPEC bij stadium III coloncarcinoom en 
een hoog risico op peritoneale metastasering loopt in principe tot 1 oktober 2019. In 
het algemeen betekent dit dat de interventie tot deze datum uit het basispakket 
vergoed mag worden, mits de patiënt deelneemt aan het hoofdonderzoek of het 
zogeheten nevenonderzoek. Vanwege de mogelijk ernstige toxiciteit van adjuvante 
HIPEC is echter voorafgaand aan de voorwaardelijke toelating, en in overleg met de 
behandelaars, besloten dat deze interventie alleen voor verzekerden die deelnemen 
aan het hoofdonderzoek vergoed wordt en er geen nevenonderzoek zal 
plaatsvinden. Dit betekent dat adjuvante HIPEC in de periode tussen de laatste 
patiënt die in het kader van het hoofdonderzoek behandeld is, en de publicatie van 
het standpunt van het Zorginstituut over de effectiviteit van de interventie, niet 
vergoed wordt uit het basispakket.  
 

1.2 Centrale vraag 
De centrale vraag van dit standpunt is of het toevoegen van adjuvante HIPEC aan 
de standaardbehandeling van patiënten met een stadium III coloncarcinoom en een 
hoog risico op peritoneale metastasering voldoet aan het criterium ‘de stand van de 
wetenschap en praktijk’. Is dit het geval, dan valt de interventie bij de genoemde 
indicatie onder de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet. 
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2 Hoe toetst Zorginstituut Nederland? 

Een wettelijke taak van het Zorginstituut is om – op eigen initiatief of op verzoek – 
op basis van de regelgeving te verduidelijken of zorg al dan niet tot het te 
verzekeren basispakket van de Zorgverzekeringswet behoort. Het maken van deze 
standpunten noemen wij ‘duiding van zorg’. 
 
In dit geval gaat het om een standpunt over de vraag of de te beoordelen 
interventie, na afloop van de periode van voorwaardelijke toelating, te scharen is 
onder de omschrijving van de geneeskundige zorg. Verder moet worden getoetst of 
de interventie voldoet aan het criterium ‘de stand van de wetenschap en praktijk’. 
Voor de relevante wet- en regelgeving verwijzen wij naar bijlage 1. 

2.1 De procedure in vogelvlucht 

2.1.1 Beoordeling geneeskundige zorg 
Wij stellen allereerst vast of de te beoordelen interventie valt onder de omschrijving 
‘geneeskundige zorg’; is de interventie ‘zorg zoals medisch specialisten die plegen te 
bieden’? Om te beoordelen of zorg behoort tot de zorg die een bepaalde 
beroepsgroep pleegt te bieden, gaat het er om welke klachten/aandoeningen een 
bepaalde beroepsgroep behandelt en welke vormen van zorg men daarvoor in het 
algemeen aanbiedt. Met andere woorden: behoort de zorg tot het domein van een 
bepaalde beroepsgroep en rekent deze beroepsgroep de zorg tot zijn 
deskundigheidsgebied.a 
 
Toetsing aan ‘het plegen te bieden-criterium’ speelt in de beoordeling in de regel 
een ondergeschikte rol, omdat meestal duidelijk is resp. buiten twijfel staat dat de 
te beoordelen interventie tot het domein van één van de in het Besluit 
zorgverzekering genoemde beroepsgroepen behoort. Ook bij de beoordeling die in 
dit rapport aan bod komt, is dat het geval. 

2.1.2 Beoordeling ‘de stand van de wetenschap en praktijk’ 
Het draait in dit geval om de vraag of de interventie voldoet aan het andere 
vereiste, namelijk of het zorg is conform ‘de stand van de wetenschap en praktijk’. 
Kan de interventie bij de betreffende indicatie(s) als effectief worden beschouwd? 
 
Om dit te bepalen gaan wij na of het medische beleid (diagnostiek, behandeling), 
gelet op de gunstige en de ongunstige gevolgen ervan (bijwerkingen, veiligheid), 
leidt tot relevante (meer)waarde voor de patiënt in vergelijking met de 
standaardbehandeling of gebruikelijke behandeling (de zogenoemde relatieve 
effectiviteit). Anders gezegd: vinden wij de ‘netto-toevoeging’ van de te beoordelen 
interventie in vergelijking met de al bestaande zorg een gewenste, relevante 
toevoeging en voldoende/groot genoeg, en hebben wij er voldoende vertrouwen in 
dat deze toevoeging ook daadwerkelijk optreedt? 
 
Onze werkwijze om ‘de stand van de wetenschap en praktijk’ te beoordelen is 
uitgebreid beschreven in het rapport Beoordeling stand van de wetenschap en 
praktijk (geactualiseerde versie 2015).b 
                                                                 
a Daarbij gaat het om het soort zorg en wat globaal het behandelaanbod inhoudt. Het plegen te bieden-criterium is 
niet bedoeld om te beoordelen of specifieke behandelingen (interventies) aangeboden worden en als effectief 
beschouwd worden. Dan draait het om een ander criterium, namelijk ‘de stand van de wetenschap en praktijk’. 
b Zorginstituut Nederland. Beoordeling stand van de wetenschap en praktijk (geactualiseerde versie 2015). Diemen, 
15 januari 2015. Dit rapport is te vinden op onze website: www.zorginstituutnederland.nl. 
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2.1.3 Beoordelingsstappen 
De beoordeling is gebaseerd op de principes van Evidence Based Medicine (EBM) en 
kent de volgende stappen: 
• Formuleren van de relevante vergelijking door het opstellen van een PICO; 
• Zoeken en selecteren van de evidence; 
• Samenvatten van de beschikbare gegevens uit literatuuronderzoek (de 

evidence) en beoordelen van de kwaliteit van de evidence; 
• Vaststellen eindbeoordeling. 

2.1.4 Welke partijen betrekken wij bij het beoordelingsproces? 
Wij hebben de beoordeling van ‘de stand van de wetenschap en praktijk’ van 
interventies ingebed in een proces, dat waarborgt dat de benodigde relevante input 
beschikbaar komt en dat een weloverwogen standpunt kan worden ingenomen. In 
beginsel worden professionals via hun wetenschappelijke verenigingen, 
patiëntenverenigingen en zorgverzekeraars op verschillende momenten in het 
beoordelingstraject geconsulteerd.c 
 
Om ons te verzekeren van inbreng van actuele wetenschappelijke kennis en van 
ervaring met de medische praktijk, heeft ons instituut een Wetenschappelijke 
Adviesraad (WAR) in het leven geroepen. Deze is multidisciplinair samengesteld en 
bestaat uit externe, onafhankelijke leden met deskundigheid en ervaring op het 
terrein van assessment vraagstukken in de zorg. De WAR adviseert de Raad van 
Bestuur van ons instituut op basis van de kwaliteit van het wetenschappelijke bewijs 
en van de overige overwegingen/argumenten die naar haar inzicht een rol in de 
beoordeling spelen. De Raad van Bestuur weegt alle relevante informatie en 
formuleert op basis daarvan een standpunt over ‘de stand van de wetenschap en 
praktijk’. 

                                                                 
c Zo nodig – afhankelijk van de te beoordelen interventie – zullen wij ook (koepels van) geneesmiddelen- en 
hulpmiddelenfabrikanten bij de beoordeling betrekken. 
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3 Voorwaardelijke toelating van adjuvante HIPEC bij stadium III 
coloncarcinoom en een hoog risico op peritoneale 
metastasering 

3.1 Voorwaardelijke toelating tot het basispakket 
Bij voorwaardelijke toelating van zorg tot het basispakket van de Zvw bestaat de 
unieke situatie dat de zorg wel – tijdelijk – tot de basisverzekering behoort zonder 
dat er voldoende bewijs voor de effectiviteit beschikbaar is (dus zonder dat voldaan 
is aan ‘de stand van de wetenschap en praktijk’). De tijdelijke toelating moet ertoe 
leiden dat er (snel) een gefundeerd oordeel gevormd kan worden over de 
effectiviteit en dus over de instroom in het pakket. 
 
Een interventie die niet voldoet aan ‘de stand van de wetenschap en praktijk’, kan 
wel als veelbelovend worden beschouwd en mogelijk relevante meerwaarde hebben 
wat betreft de (kosten)effectiviteit ten opzichte van de bestaande, verzekerde zorg. 
Als een veelbelovende interventie niet vergoed wordt, kan dit belemmerend werken 
voor het doen van onderzoek, waardoor instroom in het basispakket potentieel 
vertraging oploopt. Dit kan later nadelig blijken voor verzekerden als het gaat om 
zorg die uiteindelijk effectief blijkt.  
 
Vanaf 1 januari 2012 heeft de minister voor Medische Zorg en Sport op grond van 
artikel 2.1, lid 5 van het Besluit Zorgverzekering de bevoegdheid om geneeskundige 
zorg die niet aan ‘de stand van de wetenschap en praktijk’ voldoet, maar wel 
veelbelovend lijkt, toch tijdelijk toe te laten tot het verzekerde pakket, onder de 
voorwaarde dat gegevens verzameld worden over de (kosten)effectiviteit van die 
zorg.d Verzekerden krijgen de voorwaardelijk toegelaten zorg uitsluitend vergoed 
vanuit de basisverzekering als zij deelnemen aan het onderzoek dat aan de 
voorwaardelijke toelating is gekoppeld. Het onderzoek dient zodanig opgezet te zijn 
dat het gegevens zal opleveren die tot een beoordeling van ‘de stand van de 
wetenschap en praktijk’ kunnen leiden.  
 
Aan het eind van het voorwaardelijke toelatingstraject formuleert het Zorginstituut 
een standpunt volgens het in paragraaf 2.1 genoemde beoordelingskader. Bij 
positieve respectievelijk negatieve resultaten stroomt de zorg definitief in 
respectievelijk uit het basispakket en kunnen de richtlijnen al naar gelang de 
resultaten worden aangepast. 

3.2 Voorwaardelijke toelating adjuvante HIPEC bij stadium III coloncarcinoom 
en een hoog risico op peritoneale metastasering 
De minister voor Medische Zorg en Sport heeft per 1 april 2015 adjuvante 
behandeling met HIPEC bij patiënten met een stadium III coloncarcinoom en een 
hoog risico op peritoneale metastasering voorwaardelijk toegelaten tot het 
basispakket. De reden om deze interventie voorwaardelijk toe te laten was dat de 
interventie weliswaar niet voldeed aan het criterium ‘de stand van de wetenschap en 
praktijk’, maar wel beschouwd kon worden als een relevant onderwerp met een 
hoge verwachte meerwaarde (effectiviteit). De voorwaardelijke toelating en de 
daarbij gestelde voorwaarden zijn opgenomen in artikel 2.2 van de Regeling 
zorgverzekering.  
 

                                                                 
d Per 1 januari 2019 is de Voorwaardelijke Toelating vervangen voor de subsidieregeling veelbelovende zorg. Voor 
meer informatie, zie: https://www.zorginstituutnederland.nl/werkagenda/veelbelovende-zorg 
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De voorwaardelijke toelating van de interventie loopt in principe tot 1 oktober 2019. 
Voorafgaande aan de voorwaardelijke toelating van adjuvante HIPEC is, vanwege de 
toxische aard van de behandeling, in overleg met de behandelaars besloten dat 
adjuvante HIPEC alleen vergoed wordt voor verzekerden die deelnemen aan het 
hoofdonderzoek. Aangezien het hoofdonderzoek dat gekoppeld is aan de 
voorwaardelijke toelating inmiddels is afgerond, wordt de interventie niet meer 
vergoed totdat het Zorginstituut een standpunt over de effectiviteit van de 
interventie heeft ingenomen. In de praktijk wordt de interventie ook niet meer 
aangeboden door de behandelaars aangezien zij tot de conclusie zijn gekomen dat 
adjuvante HIPEC niet effectief is bij de onderzochte patiëntengroep. De procedure 
rondom de voorwaardelijke toelating schrijft desalniettemin voor dat het 
Zorginstituut formeel een standpunt inneemt, ook wanneer de resultaten van het 
onderzoek dat gekoppeld is aan de voorwaardelijke toelating de werkzaamheid van 
de interventie niet kunnen aantonen. 
 
Op 1 april 2019 heeft de onderzoeksgroep de resultaten van het aan de 
voorwaardelijke toelating gekoppelde onderzoek geanalyseerd en in manuscriptvorm 
aangeleverd. Deze gegevens zullen betrokken worden bij de beoordeling of het 
toevoegen van adjuvante HIPEC aan de standaardbehandeling van patiënten met 
een stadium III coloncarcinoom en een hoog risico op peritoneale metastasering 
voldoet aan ‘de stand van de wetenschap en praktijk’. 
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4 De te beoordelen interventie en indicatie 

4.1 Achtergrond 

4.1.1 Aandoening en indicatiegebied 
Coloncarcinoom, oftewel ‘dikkedarmkanker’, is de verzamelnaam voor kwaadaardige 
tumoren (maligniteiten) in de dikke darm.2 Het is één van de meest voorkomende 
vormen van kanker in Nederland. Het coloncarcinoom begint vaak als een poliep 
(goedaardige uitstulping of een verdikking van het slijmvlies aan de binnenkant van 
de darmwand) die zich naar verloop van tijd ontwikkelt tot een kwaadaardige 
tumor, oftewel een coloncarcinoom.3,4 Het coloncarcinoom kent verschillende stadia, 
waarmee de ernst en de uitgebreidheid van de ziekte worden aangegeven, te 
weten: 
 
• Stadium I: de tumor is beperkt tot de darmwand. Er zijn geen uitzaaiingen. 
• Stadium II: de tumor is door de spierlaag van de darmwand heen gegroeid. De 

tumor zit soms in het weefsel eromheen, maar nog niet in de lymfeklieren. Er 
zijn geen uitzaaiingen. 

• Stadium III: de tumor is door de spierlaag van de darmwand heen gegroeid. Er 
zijn lokale uitzaaiingen in de lymfeklieren. Er zijn geen uitzaaiingen in de 
lymfeklieren op afstand van de tumor of in andere organen.  

• Stadium IV: er zijn uitzaaiingen in andere organen.  
 
Bovenstaande stadiumindeling vindt vaak plaats op basis van de Tumour-Nodes-
Metastases (TNM) classificatie, waarbij de tumor zelf (T), eventuele uitzaaiingen in 
de lymfeklieren rond de tumor (N) en het al dan niet aanwezig zijn van uitzaaiingen 
op afstand (M) worden beschreven.6,7  
 
Zoals bovenstaande stadiumindeling aangeeft, kan het coloncarcinoom door de 
verschillende lagen van de darmwand heen groeien en uitzaaien (metastaseren) 
naar omliggende lymfeklieren en organen, zoals de lever, de longen en het buikvlies 
(peritoneume).3,4,5,18In het voorliggende standpunt gaat het om patiënten met een 
stadium III coloncarcinoom en een hoog risico op peritoneale metastasering.  

4.1.2 Prevalentie en incidentie 
In Nederland is het coloncarcinoom zowel bij mannen als bij vrouwen de op twee na 
meest voorkomende vorm van kanker.8 In 2016 kregen in Nederland 10.547 
mannen en vrouwen de diagnose coloncarcinoom. De 10-jaars prevalentie bedroeg 
in 2017 in Nederland 51.997 personen. Dit is de som van alle in 2017 nog in leven 
zijnde patiënten bij wie in de periode 2007-2017 een coloncarcinoom is 
vastgesteld.9 Naar verwachting zal het aantal patiënten bij wie de diagnose 
coloncarcinoom gesteld wordt licht stijgen als gevolg van de bevolkingsgroei en de 
vergrijzing.8 

De incidentie van stadium III coloncarcinoom en een hoog risico op peritoneale 
metastasering in Nederland wordt geschat op 900 patiënten per jaar, waarvan er 
naar verwachting 750 in aanmerking komen voor behandeling met adjuvante 
HIPEC.35 

4.1.3 Oorzaak en risicofactoren voor peritoneale metastasering 
De precieze oorzaak van coloncarcinoom is moeilijk vast te stellen. Het ontstaan van 
kanker is een proces waarbij er tijdens de celdeling fouten ontstaan in het genoom 
                                                                 
e Onder peritoneale metastaseringen worden uitzaaiingen naar het buikvlies, ovarium en omentum bedoeld. 
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van de cel. Een opeenstapeling van fouten kan vervolgens tot een kwaadaardige 
tumor leiden.10 Coloncarcinoom komt iets vaker voor bij mannen dan bij vrouwen en 
90% van de patiënten is 55 jaar of ouder.8,21 
 
Er zijn specifieke tumorkenmerken bij stadium III coloncarcinoom waarvan 
verondersteld wordt dat zij geassocieerd zijn met een hoog risico op het ontwikkelen 
van peritoneale metastasen, waaronder een vergevorderd stadium van de primaire 
tumor (pT4) en tumorperforatie.5,13,18 

4.1.4 Klachten en ziektelast 
De klachten die zich manifesteren bij coloncarcinoom verschillen per patiënt en zijn 
afhankelijk van een aantal factoren, zoals de lokalisatie van de tumor en het 
tumorstadium.14,16 
 
De ernst van een specifieke aandoening (ziektelast) kan bepaald worden met de 
disability weights van de WHO. Hiermee wordt de ernst van de aandoening 
weergegeven op een schaal van 0-1, waarbij 0 staat voor geen ziektelast en 1 een 
hoge ziektelast (1=equivalent aan sterfte). De disability weight voor ‘Cancer: 
metastatic’ is 0,451.15  

4.1.5 Beloop van de aandoening 
Coloncarcinoom met metastasering in het peritoneum is een ernstige aandoening 
met een potentieel slechte prognose, vooral wanneer de diagnose in een laat 
stadium wordt gesteld. Het succes van de behandeling is sterk afhankelijk van de 
uitgebreidheid van de ziekte. Het voorkómen van peritoneale metastasering lijkt 
voor patiënten met stadium III coloncarcinoom dan ook van groot belang. 

4.1.6 Standaardbehandeling 
Bij een stadium III coloncarcinoom (waarbij geen sprake is van peritoneale 
metastasen) bestaat de standaardbehandeling uit een chirurgische resectie van het 
coloncarcinoom. Dit wordt gevolgd door adjuvante systemische combinatie 
chemotherapie bestaande uit capecitabine + oxaliplatine (CAPOX) elke drie weken 
of 5-fluorouracil + oxaliplatine (FOLFOX) elke twee weken of capecitabine 
monotherapie elke drie weken. Deze adjuvante behandeling heeft een duur van 3 of 
6 maanden (afhankelijk van TNM classificatie en de gebruikte chemotherapeuticaf) 
en dient bij voorkeur binnen 6-8 weken na de resectie van het coloncarcinoom te 
starten, echter uiterlijk binnen 12 weken na de operatie.19, 36  

4.2 De te beoordelen (nieuwe) interventie 
Het doel van adjuvante HIPEC is om patiënten met een stadium III coloncarcinoom 
zonder zichtbare peritoneale metastasen, maar met een hoog risico hierop, 
preventief te behandelen aanvullend op systemische chemotherapie. Adjuvante 
HIPEC is daarmee een toevoeging aan de hierboven beschreven 
standaardbehandeling (4.1.6). Uiterlijk 3 weken na de behandeling met adjuvante 
HIPEC starten patiënten met de hierboven beschreven standaard adjuvante 
systemische chemotherapie (4.1.6). 

4.2.1 Korte beschrijving van de interventie 
HIPEC is een behandeling waarbij tijdens of in de periode na de chirurgische resectie 
de buikholte met verwarmde chemotherapie wordt gespoeld. Voordat gestart wordt 
met HIPEC, wordt fluorouracil en leucovorine intraveneus toegediend om de werking 
                                                                 
f Bij pT4N0M0: 3 maanden CAPOX lijkt verantwoord, voor FOLFOX is dit onvoldoende aangetoond. Bij pT1-3N1M0: 3 
maanden CAPOX of FOLFOX. Bij pT4N1-2M0 of pT1-4N2M0: 3 maanden CAPOX of FOLFOX; alleen bij behandeling 
met FOLFOX kan bij goede tolerantie na 3 maanden worden overwogen om de behandeling tot 6 maanden te 
continueren voor een beperkte winst in ziektevrije overleving.36 
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van de later toe te dienen intraperitoneale chemotherapie (oxaliplatine of 
mitomycine) te versterken. 18 Daarna wordt de buikholte gevuld met een 
fysiologische (zout)oplossing. Deze vloeistof wordt continu gecirculeerd en 
verwarmd met behulp van een pomp en een warmtewisselaar en heeft, afhankelijk 
van het gevolgde protocol, een temperatuur van 40°C tot 43°C. De chemotherapie 
wordt vervolgens aan de vloeistof toegevoegd en de buikholte wordt hier minimaal 
30 minuten mee gespoeld afhankelijk van het gevolgde protocol. Tot slot wordt aan 
het einde van de procedure de vloeistof zo goed mogelijk verwijderd met behulp van 
drains en de buikholte wordt onderzocht op weefselschade of bloedingen.18,20  
 
Adjuvante HIPEC kan tegelijkertijd, binnen 10 dagen of 5-8 weken na de resectie 
van de primaire tumor uitgevoerd worden middels een kijkoperatie of een open 
benadering, eventueel overeenkomend met de techniek die gebruik wordt voor 
resectie van de primaire tumor. In de praktijk (van de VT studie) is gebleken dat 
adjuvante HIPEC meestal niet tegelijkertijd of binnen 10 dagen na de resectie van 
de primaire tumor uitgevoerd kan worden: het is vaak niet mogelijk om het stadium 
van de tumor (T4) al voor of tijdens de operatie vast te stellen, en daarnaast wordt 
het simultaan uitvoeren van HIPEC en de chirurgische resectie vaak te risicovol 
geacht, waardoor de procedure in de meeste gevallen wordt uitgesteld tot 5-8 
weken postoperatief. 

4.2.2 Werkingsmechanisme 
De mogelijke werking van HIPEC is tweeledig. Enerzijds wordt verondersteld dat 
HIPEC het mogelijk maakt om lokaal (intraperitoneaal) een hoge concentratie 
chemotherapie toe te dienen met relatief beperkte systemische toxiciteit vanwege 
de peritoneum-plasma-barrière. Anderzijds wordt gedacht dat het verwarmen 
(hyperthermie) van de toegediende chemotherapie tot een hogere penetratie van 
het chemotherapeuticum in de tumor leidt. Ook zijn tumoren mogelijk minder goed 
bestand tegen hoge temperaturen dan gezonde cellen.18,20     

4.2.3 Claim 
Er wordt verondersteld dat adjuvante behandeling met HIPEC bij patiënten met 
stadium III coloncarcinoom en een hoog risico op peritoneale metastasering het 
risico op het ontwikkelen van peritoneale metastasering sterk vermindert en 
daarmee mogelijk ook een positief effect heeft op de overleving. Daarnaast is de 
verwachting dat adjuvante HIPEC goed verdragen wordt zonder significante 
morbiditeit.18 

 

4.3 Beschrijving in (Nederlandse) richtlijnen 
In de Nederlandse ‘Richtlijn: Colorectaalcarcinoom (3.0)’ uit 2014 wordt adjuvante 
behandeling met HIPEC toegevoegd aan een chirurgische resectie van een 
coloncarcinoom bij stadium III coloncarcinoom (met een hoog risico op peritoneale 
metastasering) niet beschreven.19  
Ook wordt de preventieve behandeling van peritoneale metastasen met adjuvante 
HIPEC niet beschreven in internationale richtlijnen (ESMO, GGPO, AGA, NICE, SIGN, 
American Society of Colon & Rectal Surgeons).21-26  
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5 Methode systematisch literatuuronderzoek 

5.1 Opstellen PICO en onderzoeksprofiel 
De centrale vraag formuleren wij als PICO:  
• Patient = de relevante patiëntenpopulatie; 
• Intervention = de te beoordelen interventie; 
• Comparison = bestaande interventie (controle-interventie); 
• Outcome = de cruciale en belangrijke uitkomsten. 

 
Daarnaast bepalen wij: 
• De minimale follow-up periode per uitkomst; 
• De klinische relevantiegrens per uitkomst (het minimale verschil tussen de 

interventie en controlegroep om van een klinisch relevant verschil te kunnen 
spreken); 

• Het passend onderzoeksprofiel. 

5.1.1 PICO 
 
Tabel 1: Patiënt, setting, interventie, controle-interventie 
Patiënt en setting Interventie Controle-interventie 
Patiënten met een 
stadium III 
coloncarcinoom en een 
hoog risico op peritoneale 
metastasering, 
gedefinieerd als een T4 of 
intra-abdominaal 
geperforeerd 
coloncarcinoomg 
 

Een chirurgische resectie 
van het coloncarcinoom 
gevolgd door adjuvante 
HIPEC gevolgd door 
standaard adjuvante 
systemische 
chemotherapieh 
 

Een chirurgische resectie 
van het coloncarcinoom 
gevolgd door standaard 
adjuvante systemische 
chemotherapie  
 
 

 
Tabel 2: Cruciale uitkomsten, follow-up en klinische relevantiegrenzen 
Cruciale uitkomsten  Follow-up Klinische relevantiegrenzen 
Overleving 
 
 

3 jaar 
 

>5% toename bij ≥3 jaar follow-
up  
óf  
>3% toename én een hazard 
ratio (HR) <0,70 bij ≥3 jaar 
follow-up 

Complicatiesi  
 

Relatief risico (RR) van 0,75 of 
1,25j 

 
 

                                                                 
g Voor beide gevallen geldt dat er een stadiëring van N0-2M0 moet zijn. 
h Dit betreft een in opzet curatieve behandeling. De standaard adjuvante systemische chemotherapie bestaat uit: 
capecitabine + oxaliplatine (CAPOX) elke drie weken of 5-fluorouracil + oxaliplatine (FOLFOX) elke twee weken of 
capecitabine monotherapie elke drie weken. Deze adjuvante behandeling heeft een duur van 3 of 6 maanden 
(afhankelijk van TNM classificatie en de gebruikte chemotherapeutica) en dient bij voorkeur binnen 6-8 weken na de 
resectie van het coloncarcinoom te starten, echter uiterlijk binnen 12 weken na de operatie.36 

i Voor de uitkomstmaat ‘complicaties’ analyseren we de incidentie van graad 3-5 ongunstige effecten volgens de 
Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE). Graad 3 complicaties zijn ernstige complicaties, graad 4 
zijn levensbedreigende of invaliderende complicaties en graad 5 zijn complicaties die tot de dood leiden.27 
j De GRADE default waarden voor dichotome uitkomstmaten worden gehanteerd.  



DEFINITIEF | Adjuvante Hypertherme Intraperitoneale Chemotherapie (HIPEC) bij stadium III coloncarcinoom en 

een hoog risico op peritoneale metastasering | 12 september 2019 

 

 Pagina 18 van 62 

Tabel 3: Belangrijke uitkomsten, follow-up en klinische relevantiegrenzen 
Belangrijke 
uitkomstmaten 

Follow-up Klinische relevantiegrenzen 
 

Kwaliteit van levenk  
 

3 jaar Gepubliceerde klinische 
relevantiegrenzen. Wanneer deze 
niet beschikbaar zijn, worden de 
GRADE default waarden voor 
continue uitkomstmaten gebruikt. 
Dit is een standardized mean 
difference (SMD) van -0,5 of 0,5 

Recidiefvrije overleving Een significant effect met een HR 
<0,70 versus de controlegroep 
met als voorwaarde dat het in de 
studie vooraf gestelde aantal RFS 
events op dat moment gehaald is 

5.1.2 Toelichting uitkomstmaten en klinische relevantiegrenzen 
De klinische relevantiegrenzen voor ‘overleving’ en ‘recidiefvrije overleving’ zijn 
gebaseerd op de PASKWIL criteria voor adjuvante behandeling die ook door de 
NVMO gebruikt worden.28 
Naast overleving en recidiefvrije overleving kijken wij in dit geval ook - zoals voor 
de start van het voorwaardelijke toelatingstraject is afgesproken - naar het effect op 
het optreden van peritoneale metastasen, waarbij conform de afspraken een 
afname van >15% in het optreden van een peritoneaal recidief na een follow-up van 
minimaal 18 maanden als klinisch relevant wordt beschouwd. Deze resultaten zullen 
apart in de resultatensectie besproken worden.  

5.1.3 Passend onderzoeksprofiel 
Het passend onderzoeksprofiel geeft een inschatting wat gezien de te beoordelen 
interventie wenselijke en haalbare onderzoekskarakteristieken zijn. Uit de door ons 
gehanteerde passend onderzoek vragenlijst komt naar voren dat de optimale 
studieopzet voor het beoordelen van het toevoegen van adjuvante HIPEC aan de 
standaardbehandeling van een stadium III coloncarcinoom (met een hoog risico op 
peritoneale metastasering) een randomized controlled trial (RCT) is, waarin het 
toevoegen van adjuvante HIPEC wordt vergeleken met het niet toevoegen van 
adjuvante HIPEC. Blindering van patiënten en behandelaars is niet mogelijk door 
niet te verhullen verschillen tussen de interventie en de controle-interventie. 
Eenzijdige blindering van onderzoekers is wel mogelijk.  

5.2 Zoeken en selecteren van de evidence 
De zoekstrategie heeft tot doel gepubliceerdel studies te vinden die voldoen aan de 
volgende inclusiecriteria: de in de PICO gedefinieerde onderdelen, meting van 
tenminste één van de in de PICO gedefinieerde uitkomsten en een onderzoeksopzet 
uit het passend onderzoeksprofiel (in dit geval dus gerandomiseerd onderzoek). 
Voor de veiligheidsaspecten kunnen eventueel niet gerandomiseerde studies 
aanvullende informatie geven.  
 
  
                                                                 
k Bij voorkeur ziekte-specifieke vragenlijsten, zoals de EORTS-QLQ-C30 en de  EORTC-QLQ-CR-29. Indien ziekte- 
specifieke vragenlijsten niet beschikbaar/gebruikt zijn, kunnen generieke kwaliteit van leven vragenlijsten gebruikt  
worden, zoals de SF-36 of EQ-5D. De EORTS-QLQ-C30 is een vragenlijst ontwikkeld om globaal de kwaliteit van  
leven in kanker patiënten te beoordelen. De EORTC-QLQ-CR29 is een vragenlijst ontwikkeld om de kwaliteit van  
leven in patiënten met colorectaal carcinoom te beoordelen.18  
l In het geval van voorwaardelijke toelating worden ook de over het algemeen nog niet gepubliceerde resultaten van 
het gekoppelde onderzoek betrokken bij de beoordeling. 
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De zoekstrategie is uitgevoerd in april 2019. Er is zowel naar systematische reviews 
als naar primaire studies gezocht. De zoektermen en doorzochte databases zijn 
weergeven in bijlage 2.  
 
Daarnaast is gezocht naar richtlijnen en standpunten van andere organisaties en 
naar lopende klinische studies. Deze zijn weergeven in bijlage 3. 

5.3 Beoordelen van de kwaliteit van de evidence 
De kwaliteit van de evidence is beoordeeld aan de hand van de GRADE methode. 
Per uitkomst is een gradering van de kwaliteit van de evidence toegekend: deze kan 
hoog, middelmatig, laag of zeer laag zijn. Hoe hoger de kwaliteit van de evidence, 
hoe meer zekerheid er is dat het geschatte effect overeenkomt met het werkelijke 
effect.  
 
Startpunt voor de gradering is de onderzoeksopzet. Voor effectiviteitsvragen start 
evidence afkomstig van RCT’s als hoge kwaliteit, evidence van observationele 
studies (cohortstudies, patiënt controle onderzoeken, patiëntenseries) starten als 
lage kwaliteit door gebrek aan randomisatie. Vervolgens kunnen risico op bias, 
inconsistente of niet precieze resultaten, indirectheid van het bewijs en publicatie 
bias leiden tot een lager oordeel over de kwaliteit van de evidence. Het risico op 
bias van de studies is beoordeeld aan de hand van een vragenlijst passend bij de 
onderzoeksopzet. In dit rapport is de Cochrane ‘risk of bias tool’ gebruikt om het 
risico op bias te bepalen.m Voor observationele studies zonder beperkingen in opzet 
en uitvoering van de studie kunnen een sterk effect, een dosis-respons relatie en 
overwegingen over de richting van vertekening van de resultaten leiden tot 
opwaardering. Voor een uitgebreide beschrijving van deze methode verwijzen wij 
naar het rapport ‘Beoordeling stand van de wetenschap en praktijk’ (geactualiseerde 
versie 2015).n  
  

                                                                 
m Higgins JPT, Altman DG, Sterne JAC (editors). Chapter 8: Assessing risk of bias in included studies. In: Higgins 
JPT, Green S (editors). Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions Version 5.1.0 (updated March 
2011). The Cochrane Collaboration, 2011. Available from www.cochrane-handbook.org. 
n Zorginstituut Nederland. Beoordeling stand van de wetenschap en praktijk (geactualiseerde versie 2015). Diemen, 
15 januari 2015. Dit rapport is te vinden op onze website: www.zorginstituutnederland.nl. 
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6 Resultaten systematisch literatuuronderzoek  

6.1 Resultaten zoekactie 
Bij de zoekactie naar relevante literatuur werd een systematische review van 
Sloothaak et al. (2014) gevonden over de effectiviteit van adjuvante 
intraperitoneale chemotherapie ter preventie van peritoneale metastasen bij 
colorectaalcarcinoom.34 De zoekstrategie van Sloothaak et al. betrof naast 
coloncarcinoom ook de indicatie rectaal carcinoom, en in aanvulling op HIPEC werd 
er ook gezocht op intraperitoneale chemotherapie zonder hyperthermie. Deze 
zoekstrategie was dus breder dan de door ons opgestelde PICO, maar uit de 
resultatensectie van het artikel konden de voor dit standpunt relevante artikelen 
geselecteerd worden. Deze systematische review is daarom gebruikt als startpunt 
en aangevuld met publicaties die na de searchdatum van de review zijn verschenen. 
De systematische review van Sloothaak et al. beschrijft 12 studies. Elf van de 12 
studies vielen af na de beoordeling op basis van titel en abstract, en 1 artikel viel af 
na het lezen van de volledige tekst, omdat ze alle niet voldeden aan de door ons 
opgestelde PICO. Na de searchdatum van Sloothaak et al. verschenen er nog eens 
95 artikelen. Bij de beoordeling op basis van titel en abstract bleken er 91 artikelen 
niet te voldoen aan de door ons opgestelde PICO. Van 4 artikelen werd de volledige 
tekst gelezen. Deze bleken allemaal ook niet overeen te komen met de door ons 
opgestelde PICO.o De hierna volgende PRISMA flowchart geeft het selectieproces 
weer. De redenen van exclusie van de studies die zijn uitgesloten na het lezen van 
de volledige tekst staan weergegeven in bijlage 4.   
 

  
 
Figuur 1. PRISMA flowchart selectieproces literatuursearch 
 
  

                                                                 
o Er is 1 studie gevonden die gebruikt zal worden als aanvullende informatie over de veiligheidsaspecten van 
adjuvante HIPEC bij stadium III coloncarcinoom.29  
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Aangezien de zoekactie geen studies opleverde die overeenkomen met de door ons 
opgestelde PICO, zal de voorliggende beoordeling gebaseerd worden op de 
resultaten uit de aan de voorwaardelijke toelating gekoppelde COLOPEC trial (RCT).p 

6.2 Kenmerken geïncludeerde studie 
In bijlage 5 wordt een overzicht gegeven van de kenmerken van de COLOPEC trial. 
De COLOPEC trial betreft een multicenter, niet-geblindeerde RCT, die uitgevoerd is 
in 9 Nederlandse HIPEC-centra. In deze studie is de effectiviteit van het toevoegen 
van adjuvante HIPEC met oxaliplatineq aan een curatieve resectie van een lokaal 
gevorderd (T4) of intra-abdominaal geperforeerd coloncarcinoom én standaard 
adjuvante systemische chemotherapie vergeleken met de effectiviteit van een 
curatieve resectie én standaard adjuvante systemische chemotherapie zonder 
toevoeging van adjuvante HIPEC. In de studie werden 204r patiënten met een T4 
(N0-2M0) of intra-abdominaal geperforeerd (N0-2M0) coloncarcinoom geïncludeerd, 
en 1:1 gerandomiseerd tussen de experimentele arm en de controle-arm.s In de 
studie kon adjuvante HIPEC tegelijkertijd met de resectie van de primaire tumor, 
binnen 10 dagen erna (vroege HIPEC) of 5-8 weken na de resectie van de primaire 
tumor uitgevoerd worden. Gedurende de studie bleek dat gelijktijdige of vroege 
HIPEC maar bij een klein aantal patiënten (N=8, 9%) mogelijk was, waardoor bij de 
meerderheid van de patiënten (N=79, 91%) de procedure tot 5-8 weken na de 
resectie werd uitgesteld. Redenen hiervoor waren o.a. dat het stadium van de tumor 
(T4) vaak niet al voor of tijdens de operatie vastgesteld kon worden en dat het 
simultaan uitvoeren van HIPEC en de chirurgische resectie te risicovol werd geacht. 
De primaire uitkomstmaat van de studie was peritoneale recidiefvrije overleving na 
18 maanden. Om te bepalen of patiënten peritoneale metastasen hadden werd 
(routinematig) bij patiënten zonder bewijs van ziekterecidieft in zowel de 
interventie- als controlegroep bij 18 maanden follow-up een diagnostische 
laparoscopie uitgevoerd.u De secundaire uitkomstmaten waren overleving, 
ziektevrije overleving, toxiciteit gerelateerd aan HIPEC (inclusief complicaties, re-
interventies en heropnames in de eerste 30 dagen na de interventie), opnameduur 
voor vroege en uitgestelde HIPEC, en incidentie van peritoneale metastasen. 
 
De mediane leeftijd van de patiënten in de interventie– en controlegroep was 
respectievelijk 61.5 en 61 jaar. 87/102 patiënten in de interventie-arm ontvingen 
adjuvante HIPEC. Bij 1 patiënt werd HIPEC niet uitgevoerd vanwege een gestoorde 
nierfunctie, bij 9 patiënten werden reeds peritoneale metastasen gevonden voordat 
adjuvante HIPEC zou worden toegepast, en 3 patiënten werden niet met adjuvante 
HIPEC behandeld omdat tijdens de operatie levermetastasen (N=2) of uitgebreide 
fibrose (N=1) werden gevonden. 
  

                                                                 
p De resultaten van de COLOPEC trial zijn nog niet gepubliceerd, omdat deze studie pas recent is afgerond. Omdat 
deze studie voortkomt uit de voorwaardelijke toelating, worden de ongepubliceerde studieresultaten wel 
meegenomen in deze beoordeling.  
q Eén patiënt werd met mitomycine behandeld ipv met oxaliplatine. Naast oxaliplatine kregen patiënten ook 
intraveneus 5-fluorouracil/leucovorin (5-FU/LV) toegediend.  
r In de interventie-arm trokken twee patiënten de toestemming voor de studie terug, waardoor er 202 patiënten 
opgenomen zijn in de ITT-analyse.  
s Patiënten werden voorafgaand aan de resectie van de primaire tumor (cT4 stadium) of postoperatief (bevestigd 
pT4 stadium of perforatie) gerandomiseerd.  
t Gebaseerd op routine follow-up met CT-scans en CEA-bepaling.  
u Na 18 maanden follow-up kwamen in de interventiegroep 71 patiënten in aanmerkingen voor een diagnostische 
laparoscopie (DLS), waarvan er uiteindelijk 65 patiënten een DLS ondergingen. In de controlegroep kwamen 77 
patiënten in aanmerking voor een DLS, waarvan er 63 een DLS ondergingen.  
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6.3 Effecten interventie 
Hierna volgt een beschrijving van de effectschattingen per uitkomstmaat en de 
beoordeling van de kwaliteit van de evidence per uitkomstmaat, welke zijn 
gebaseerd op de hierboven beschreven RCT (COLOPEC trial). Een samenvatting van 
de resultaten wordt gegeven in het GRADE evidence profiel (figuur 2). De 
beoordeling van het risico op bias staat beschreven in bijlage 6. 
 
Cruciale uitkomstmaten 
 
Overleving 
Het effect van het toevoegen van adjuvante HIPEC aan de standaardbehandeling bij 
stadium III coloncarcinoom en een hoog risico op peritoneale metastasering op 
overleving is zeer onzeker (bewijs van zeer lage kwaliteit). Na 18 maanden follow-
up was de HRsterfte 1.19 (95% CI 0,57 – 2,48). De kwaliteit van bewijs werd als zeer 
laag beoordeeld, vanwege de te korte follow-up (18 maanden in plaats van de 
benodigde 3 jaar, indirectheid van bewijs) en het zeer brede 
betrouwbaarheidsinterval (onnauwkeurigheid). 
 
Complicaties 
Complicaties zijn alleen beschreven voor de patiënten die behandeld zijn met 
adjuvante HIPEC.v  
 
Na behandeling met adjuvante HIPEC ontwikkelden 12/87 (14%) patiënten 
postoperatieve complicaties (exacte gradering niet gerapporteerd, maar 
complicaties werden alleen gerapporteerd als de Clavien-Dindo score 2 of hoger 
was). Deze complicaties bestonden uit: lekkende anastomosen (n=2), wondinfecties 
(n=3), longontsteking (n=2), sepsis (n=1), urineweginfectie (n=2), gastroparese 
(n=4), paralytische ileus (n=1), delier (n=1), bloedarmoede (n=1), buikklachten 
(n=1), en veneuze trombose (n=1). Wanneer adjuvante HIPEC gelijktijdig met de 
resectie van de primaire tumor werd gegeven, ontwikkelden 7/8 (88%) patiënten 
postoperatieve complicaties, tegenover 5/79 (6%) patiënten bij wie adjuvante 
HIPEC 5-8 weken na de resectie van de primaire tumor werd gegeven.w De mediane 
duur van het verblijf van de patiënten in het ziekenhuis na de operatie was in de 
groep patiënten die adjuvante HIPEC gelijktijdig met de resectie van de primaire 
tumor ontvingen 17 dagen (IQR 11-30 dagen) en in de uitgestelde adjuvante HIPEC 
groep 4 dagen (IQR 2-6 dagen). Hierbij moet voor de volledigheid opgemerkt 
worden dat dit voor deze laatste groep patiënten een tweede (extra) opname betreft 
nadat zij eerder opgenomen zijn geweest in verband met de chirurgische resectie 
van het coloncarcinoom.  
 
Met betrekking tot de lange-termijn morbiditeit werd één patiënt 12 maanden na de 
adjuvante HIPEC behandeling gediagnosticeerd met encapsulating peritoneal 
sclerosis (EPS). Na een openbuik operatie met een volledige adhesiolyse werd de 
functie van de darm hersteld en herstelde de patiënt volledig. EPS is een zeldzame, 
maar levensbedreigende complicatie. Takebayashi et al. (2014) beschrijven een min 
of meer vergelijkbare casus, waar een patiënt met stadium II sigmoïd 
coloncarcinoom (T4N0M0) ongeveer 15 maanden na behandeling met adjuvante 
HIPEC (met oxaliplatine, 5-FU en mitomycin C) gediagnosticeerd werd met EPS. Ook 
deze patiënt is met succes behandeld en volledig hersteld.29  
 
                                                                 
v De onderzoekers hebben alleen data verstrekt over de complicaties in de interventie-arm. Geen data is verstrekt 
over de complicaties in de controle-arm.  
w Aangezien alleen de complicaties beschreven zijn voor patiënten die behandeld zijn met adjuvante HIPEC is het, 
voor de patiënten die adjuvante HIPEC bij de resectie van de primaire tumor hebben ontvangen, lastig te bepalen of 
deze complicaties veroorzaakt zijn door de resectie zelf of door de adjuvante HIPEC behandeling. 
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Beoordeling van kwaliteit Aantal patiënten Effect Kwaliteit 
van het 
bewijs 

ImportantieAantal 
studies 

Studieopzet Risk of bias Inconsistentie 
Indirect 
bewijs 

Onnauw- 
keurigheid 

Andere 
factoren

 HIPEC  
geen 

HIPEC
HR 

(95% CI) 
Absoluut 
(95% CI) 

Sterfte (follow up: 18 maanden) 

1  RCT  niet ernstig a  niet ernstig  ernstig b  zeer ernstig c niet 

gevonden 

? ?  HR 1.19 

(0,57 tot 

2,48)  

? ⨁◯◯◯

ZEER 

LAAG  

CRUCIAAL  

Complicaties 

1  Observationele 

studie d  

niet ernstig niet ernstig  niet 

ernstig  

niet ernstig  niet 

gevonden 

12/87 

(13.8%)  

 Niet te 

berekenen  

 ⨁⨁◯◯ 
LAAG 

CRUCIAAL  

CI: Confidence interval; RR: Risk ratio 
 
a. De controlebehandeling die in de studie werd toegepast komt niet volledig overeen met de huidige standaardbehandeling. In de studie werd standaard 
gedurende 6 maanden met adjuvante systemische chemotherapie behandeld, terwijl de huidige richtlijn aangeeft dat 3 maanden vaak volstaat (d.w.z. non-
inferieur is aan 6 maanden behandelen), afhankelijk van de TNM classificatie en de gebruikte chemotherapeutica. Aangezien het hier om 2 gelijkwaardige 
behandelregimes gaat voor wat betreft de effectiviteit, is downgraden hiervoor niet nodig.  
b. De follow-up in de COLOPEC trial is 18 maanden. De vereiste minimale follow-up is 3 jaar. Downgraden met 1 niveau vanwege indirect bewijs is daarom nodig.  
c. Het brede betrouwbaarheidsinterval doorkruist de klinische relevantiegrens aan beide zijden van de centrale as. Downgraden met 2 niveaus vanwege 
onnauwkeurigheid is daarom nodig. 
d. Aangezien complicaties alleen voor de met adjuvante HIPEC behandelde patiënten zijn gerapporteerd, wordt deze studie voor deze uitkomstmaat als éénarmige 
studie beschouwd. 
 
Figuur 2. GRADE Evidence Profiel 
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Peritoneale metastasen 
Het toevoegen van adjuvante HIPEC aan de standaardbehandeling bij stadium III 
coloncarcinoom en een hoog risico op peritoneale metastasering heeft geen klinisch 
relevant effect op de kans op het optreden van een peritoneaal recidief: 
na een follow-up periode van 18 maanden werden 19 van de 100 patiënten in de 
interventiegroep gediagnosticeerd met peritoneale metastasenx tegenover 23 van de 
102 patiënten in de controlegroep.y Dit leidt tot een absoluut verschil tussen de 
interventie- en controlegroep van 3.6% (95% CI: -11.5% - 10.1%) en een relatief 
risico van 0.84 (95% CI: 0.49 - 1.45) hetgeen minder is dan de van tevoren 
overeengekomen klinische relevantiegrens.z  
 
  

                                                                 
x Van de 19 patiënten die gediagnosticeerd werden met peritoneale metastasen, werd bij 2 patiënten de diagnose 
gesteld met behulp van de diagnostische laparoscopie. 
y Van de 23 patiënten die gediagnosticeerd werden met peritoneale metastasen, werd bij 7 patiënten de diagnose 
gesteld met behulp van de diagnostische laparoscopie.  
z Een afname van >15% in het optreden van een peritoneaal recidief na een follow-up periode van minimaal 18 
maanden wordt als klinisch relevant beschouwd. 
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7 Vaststellen eindbeoordeling ‘stand wetenschap en praktijk’ 

7.1 Bespreking relevante aspecten 

7.1.1 Claim en positionering 
Het doel van adjuvante HIPEC is om patiënten met stadium III coloncarcinoom 
zonder zichtbare peritoneale metastasen maar met een hoog risico hierop preventief 
te behandelen. Adjuvante behandeling met HIPEC zou hiervoor een veelbelovende 
aanvullende behandelingsoptie zijn naast de systemische chemotherapie. Er wordt 
verondersteld dat met deze toegevoegde behandeling het risico op het ontwikkelen 
van peritoneale metastasen sterk afneemt en dat er een positief effect is op de 
overleving. Daarnaast is het de verwachting dat adjuvante HIPEC goed verdragen 
wordt zonder significante morbiditeit.18 

 
Adjuvante HIPEC is een toevoeging aan de standaardbehandeling en kan 
tegelijkertijd, binnen 10 dagen of 5-8 weken na de resectie van de primaire tumor 
uitgevoerd worden. Uiterlijk 3 weken na de behandeling met adjuvante HIPEC 
starten patiënten met standaard adjuvante systemische chemotherapie. Adjuvante 
HIPEC betreft dus een extra stap in de behandeling.  

7.1.2 Effectiviteit 
Op basis van de resultaten van de COLOPEC trial kan geconcludeerd worden dat het 
effect op het toevoegen van adjuvante HIPEC aan de standaardbehandeling bij 
stadium III coloncarcinoom en een hoog risico op peritoneale metastasering op de 
overleving zeer onzeker is.   
 
In de COLOPEC trial is 91% van de patiënten 5-8 weken na de primaire resectie met 
adjuvante HIPEC behandeld. Hierbij werden slechts bij enkele patiënten complicaties 
gerapporteerd, die over het algemeen goed behandelbaar waren. Daarmee lijkt 
adjuvante HIPEC gegeven 5-8 weken na de primaire resectie een goed te verdragen 
behandeling te zijn met een lage morbiditeit. Dit is echter zeer onzeker gezien het 
beperkte aantal patiënten. Bovendien trad er bij één patiënt een onverwachte, 
ernstige, en potentieel levensbedreigende complicatie op (EPS).  

7.1.3 Overige overwegingen 
Gedurende de studie bleek dat bij slechts een klein aantal patiënten (N=8, 9%) de 
HIPEC procedure tegelijkertijd met of binnen 10 dagen na de resectie van de 
primaire tumor uitgevoerd kon worden. Bij 91% van de patiënten is de HIPEC 
procedure uitgesteld tot 5-8 weken na de resectie. Deze delay in de behandeling 
met HIPEC kan de resultaten van de studie negatief beïnvloed hebben.  
Er worden momenteel 4 RCTs uitgevoerd waarin het effect van adjuvante HIPEC op 
het voorkómen van peritoneale metastasen bij patiënten met colorectaalcarcinoom 
wordt onderzocht. Deze studies verschillen in verschillende opzichten van de 
COLOPEC trial. Er worden o.a. verschillende HIPEC-medicijnen onderzocht en 
adjuvante HIPEC wordt in deze studies tegelijkertijd met de curatieve resectie van 
de primaire tumor gegeven (zie bijlage 3).aa De resultaten van deze studies kunnen 
daarmee in de toekomst meer informatie geven over de effectiviteit van HIPEC-als 
                                                                 
aa In de Chinese APEC studie (multicenter RCT, niet geblindeerd) wordt HIPEC met raltritrexed of oxaliplatine 
tegelijkertijd met de curatieve resectie van de primaire tumor gegeven. In de Italiaanse Promenade studie 
(dubbelblinde RCT) bestaat de interventie uit een uitgebreide curatieve resectie (inclusief (gedeeltelijke) resectie van 
omentum, appendix, lever en ovaria) + HIPEC. In de Spaanse HIPECT4 studie (multicenter RCT) wordt HIPEC met 
mitomycine C tegelijkertijd met de curatieve resectie van de primaire tumor gegeven. In een andere Chinese studie 
(multicenter dubbelblinde RCT) wordt het effect van een resectie + HIPEC met lobaplatine onderzocht. 
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adjuvante behandeling bij stadium III coloncarcinoom voor de verschillende 
modaliteiten. 

7.1.4 Afweging relevante aspecten 
Met het toevoegen van adjuvante HIPEC aan de standaardbehandeling bij patiënten 
met stadium III coloncarcinoom en een hoog risico op peritoneale metastasen wordt 
het voorkómen van het ontwikkelen van peritoneale metastasen beoogd, met als 
uiteindelijk doel de overleving van deze patiëntengroep te verbeteren. Voorwaarde 
daarbij is dat de gunstige effecten opwegen tegen de ongunstige effecten. Onze 
beoordeling wijst erop dat het zeer onzeker is of het toevoegen van adjuvante 
HIPEC aan de standaardbehandeling leidt tot een verbetering of verslechtering van 
de overleving. Als gevolg van deze onzekerheid concluderen wij dat het toevoegen 
van adjuvante HIPEC aan de standaardbehandeling niet aantoonbaar leidt tot 
meerwaarde voor patiënten met stadium III coloncarcinoom en een hoog risico op 
peritoneale metastasering.  
 
Het is mogelijk dat de lange termijn resultaten van de COLOPEC trial en de 
resultaten van de momenteel lopende RCT’s in de toekomst meer inzicht kunnen 
geven in de effectiviteit van adjuvante HIPEC op de overleving van patiënten met 
stadium III coloncarcinoom en een hoog risico op peritoneale metastasering. Indien 
de resultaten van de momenteel lopende studies en de lange termijn resultaten van 
de COLOPEC trial hiertoe aanleiding geven, kan in de toekomst een herbeoordeling 
overwogen worden.  

7.2 Conclusie 
Wij concluderen dat het toevoegen van adjuvante HIPEC aan de 
standaardbehandeling niet beschouwd kan worden als een aantoonbaar effectieve 
behandeling bij patiënten met stadium III coloncarcinoom en een hoog risico op 
peritoneale metastasering. 
 
Deze interventie voldoet bij de genoemde indicatie daarom niet aan ‘de stand van 
de wetenschap en praktijk’. Gevolg hiervan is dat adjuvante HIPEC  bij patiënten 
met stadium III coloncarcinoom en een hoog risico op peritoneale metastasering 
niet behoort tot de te verzekeren prestaties van de Zorgverzekeringswet. 
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8 Beoordelingsproces en standpunt 

8.1 Raadpleging partijen 
Vanwege hun praktische kennis van en ervaring met het onderwerp hebben wij de 
volgende partijen op verschillende momenten in het beoordelingstraject 
geconsulteerd, te weten:  
• Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) 
• Nederlandse Vereniging voor Chirurgische Oncologie (NVCO) 
• Nederlandse Vereniging voor Maag-Darm-Leverartsen (MDL) 
• Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) 
• Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO) 
• Dutch Colorectal Cancer Group (DCCG) 
• Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten organisaties (NFK) 
• Zorgverzekeraars Nederland 

8.1.1 Voortraject 
Wij hebben een concept van de PICO voorgelegd aan de genoemde partijen. Na de 
scoping is de definitieve PICO vastgesteld, welke wij hebben weergegeven in 
paragraaf 5.1.1. Na het uitvoeren van het literatuuronderzoek en het beoordelen 
van de relevante onderzoeksresultaten hebben wij een conceptrapport geschreven 
dat opnieuw ter consultatie is voorgelegd aan de genoemde partijen.  

8.1.2 Consultatie conceptstandpunt 
Het conceptstandpunt hebben wij ter consultatie voorgelegd aan bovengenoemde 
partijen. Een reactie daarop hebben wij ontvangen van: 
• Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) 
• Nederlandse Vereniging voor Maag-Darm-Leverartsen (MDL) 
• Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) 
• Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO) 
• Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten-organisaties (NFK) 
• De Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal (SPKS) 
• Werkgroep Darmkanker, onderdeel van Stomavereniging 
• Zorgverzekeraars Nederland (ZN) 
 
De partijen waren het allen eens met het voorgenomen standpunt en onderschrijven 
de conclusie (inclusief de gevolgen) ervan. In bijlage 7 is de integrale tekst van de 
ontvangen reacties opgenomen.  

8.2 Advies Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) 
Wij hebben het conceptstandpunt en de van partijen ontvangen reacties daarop ter 
advisering voorgelegd aan de WAR. De WAR ondersteunt de conclusie van het 
conceptstandpunt. 

8.3 Standpunt Zorginstituut Nederland 
Het Zorginstituut concludeert – onder verwijzing naar de motivering in hoofdstuk 7 - 
dat adjuvante HIPEC  bij stadium III coloncarcinoom en een hoog risico op 
peritoneale metastasering niet voldoet aan ‘de stand van de wetenschap en praktijk’ 
en dat de interventie bij de betreffende indicatie niet behoort tot de te verzekeren 
prestaties van de Zorgverzekeringswet. 
  



DEFINITIEF | Adjuvante Hypertherme Intraperitoneale Chemotherapie (HIPEC) bij stadium III coloncarcinoom en 

een hoog risico op peritoneale metastasering | 12 september 2019 

 

 Pagina 32 van 62 

 



DEFINITIEF | Adjuvante Hypertherme Intraperitoneale Chemotherapie (HIPEC) bij stadium III coloncarcinoom en 

een hoog risico op peritoneale metastasering | 12 september 2019 

 

 Pagina 33 van 62 

9 Consequenties voor de praktijk 

9.1 Zorgactiviteiten en aanspraakcodes 
Omdat het om medisch specialistische zorg gaat, zullen de declaratie en de 
vergoeding van de zorg verlopen via de DBC-systematiek. Voor adjuvante HIPEC 
volgend op een curatieve resectie, is de volgende ZA-code beschikbaar: 
034730: adjuvante hyperthermische intraperitoneale chemotherapie (HIPEC, 
voor HIPEC in combinatie met cytoreductie zie 039958, voor HIPEC 
i.h.k.v. HIPECmaag-studie zie 032714). Deze zorgactiviteit heeft een oranje 
aanspraakcode. Dit betekent dat vergoeding van adjuvante HIPEC onder 
voorwaarde mogelijk is. Omdat deze code ook gebruikt kan worden voor het 
declareren van adjuvante HIPEC bij andere indicaties, kan de situatie gehandhaafd 
blijven en hoeft de aanspraakcode niet omgezet te worden naar een rode 
aanspraakcode.   

9.2 Financiële paragraaf 
Voor de berekening van de kosten gaan wij er vanuit dat er in Nederland circa 750 
patiënten per jaar in aanmerking komen voor een behandeling met adjuvante 
HIPEC.35 Om de directe kosten te kunnen berekenen, gaan wij uit van zorgactiviteit 
034730bb. Deze zorgactiviteit leidt, volgens de Zorgproductenviewer 4 van de NZa, 
af naar het volgende zorgproduct: 029199286, operatie in buikholte en/of 
lymfeklieren in buikholte en/of rondpompen verwarmde chemotherapie in buikholte 
om achtergebleven uitzaaiingen aan te pakken (HIPEC) bij kanker van dikke darm of 
endeldarm. De gemiddelde kosten hiervan bedragen in DIS in 2018 € 10.580cc. 
 
Op basis van voorgaande gegevens komen de kosten voor de behandeling naar 
schatting neer op € 7.935.000 (750 patiënten x € 10.580) per jaar. In deze kosten 
zijn eventuele complicaties en de indirecte kosten niet meegenomen. 
 
Het oordeel dat de behandeling met adjuvante HIPEC bij stadium III coloncarcinoom 
en een hoog risico op peritoneale metastasering geen te verzekeren prestatie is, 
bespaart derhalve naar schatting een bedrag van circa € 7,9 miljoen aan zorgkosten 
per jaar. 

9.3 5-jaars resultaten COLOPEC trial 
Met de onderzoekers van de COLOPEC trial is afgesproken dat de gegevens met 
betrekking tot de 5-jaars overleving op termijn met het Zorginstituut gedeeld zullen 
worden. Indien daar aanleiding voor is, zal het Zorginstituut overwegen om een 
herbeoordeling te doen. 
 
Zorginstituut Nederland 
 
Voorzitter Raad van Bestuur 
 
 
 
 
Sjaak Wijma      b/a Tiana van Grinsven 
 
                                                                 
bb Adjuvante hypertherme intraperitoneale chemotherapie (HIPEC, voor HIPEC in combinatie met cytoreductie zie 
039958, voor HIPEC i.h.k.v. HIPECmaag-studie zie 032714). 
cc NZa: Opendisdata.nl: Zorgproduct 029199286, juni 2018. 
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Bijlage 1 – Wet– en regelgeving 

De overheid stelt de inhoud en omvang van het basispakket van de 
Zorgverzekeringswet (Zvw) vast. In de Zvw en in de daarop gebaseerde lagere 
regelgeving – het Besluit zorgverzekering (Bzv) en de Regeling zorgverzekering 
(Rzv) - is het basispakket omschreven. De zorgverzekeraars zijn verplicht om het 
in de regelgeving omschreven basispakket – ook wel de te verzekeren prestaties 
genoemd – op te nemen in de zorgverzekeringen die zij op de markt brengen. Een 
interventie behoort alleen tot het te verzekeren basispakket, als deze valt onder een 
van de omschrijvingen in de regelgeving. In dit rapport draait het om toetsing aan 
de volgende artikelen. 
 
Artikel 10 Zorgverzekeringswet 
Het krachtens de zorgverzekering te verzekeren risico is de behoefte aan: 
a. Geneeskundige zorg, waaronder de integrale eerstelijnszorg zoals die door 
huisartsen en verloskundigen pleegt te geschieden.  
 
Artikel 2.1 Besluit zorgverzekering 
2. De inhoud en omvang van de vormen van zorg of diensten worden mede bepaald 
door de stand van de wetenschap en praktijk en, bij ontbreken van een zodanige 
maatstaf, door hetgeen in het betrokken vakgebied als verantwoorde en adequate 
zorg en diensten.  
 
Artikel 2.4 Besluit zorgverzekering 
1.Geneeskundige zorg omvat zorg zoals huisartsen, medisch-specialisten, klinisch-
psychologen en verloskundigen die plegen te bieden, zintuigelijk gehandicaptenzorg 
als bedoeld in artikel 2.5a, zorg bij stoppen-met-rokenprogramma als bedoeld in 
artikel 2.5b, geriatrische revalidatie als bedoeld in artikel 2.5c en paramedische zorg 
als bedoeld in artikel 2.6.  
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Bijlage 2 - Zoekstrategie 

Zoekstrategie gepubliceerde studies 
Er was een systematische review (Sloothaak et al. 2014) beschikbaar met een voor 
in dit standpunt relevante uitgebreide literatuursearch. De literatuursearch voor dit 
systematische review werd uitgevoerd in augustus 2013 in Medline (PubMed), 
Embase en Cochrane. De volgende zoektermen werden gebruikt: ‘intraperitoneal 
chemotherapy’, ‘intraperitoneal 5fu’, ‘intraperitoneal chemoperfusion’, ‘epic’, ‘hipec’, 
‘advanced colon cancer’, ‘advanced CRC’, ‘peritoneal  neoplasms’, ‘peritoneal 
metastases’, ‘peritoneal metastasis’, ‘cytoreductive’, ‘resection’, ‘surgery’.  
De systematische review van Sloothaak et al. is gebruikt als startpunt en is 
aangevuld met publicaties die na de search datum van de review zijn verschenen.  
De aanvullende literatuursearch is uitgevoerd in de Medline (PubMed) database op 3 
april 2019. De volgende zoektermen zijn gebruikt: 
((Hypertherm*[tiab] AND Intraperitoneal[tiab] AND Chemotherapy[tiab]) OR 
chemohypertherm*[tiab] OR HIPEC[tiab])  
AND  
("Colonic Neoplasms"[Mesh] OR (colon*[tiab] AND (cancer[tiab] OR 
neoplasm*[tiab])))  
AND  
(surg*[tiab] OR CRS[tiab])  
NOT  
("Animals"[Mesh] NOT "Humans"[Mesh])  
 
Selectie van de gevonden artikelen vond plaats in twee stappen. In de eerste stap 
werden potentieel relevante artikelen geselecteerd op basis van titel en abstract. In 
de tweede stap zijn de inclusiecriteria toegepast op de volledige tekst van de 
potentieel relevante artikelen. 
 
De volgende inclusiecriteria zijn gebruikt bij de selectie van de literatuur: 

- Systematische review of meta-analyse die voldoet aan de opgestelde PICO 
- Gerandomiseerde en niet-gerandomiseerde vergelijkende studies die voldoen 

aan de opgestelde PICO 
 
Criteria die zijn gebruikt voor exclusie van studies zijn: 

- Andere taal dan Nederlands of Engels 
- Niet-systematische reviews, indien op basis van het abstract geen relevante 

aanvullende gegevens worden verwacht. 
- Niet-vergelijkende studies 

 
Zoekstrategie standpunten, richtlijnen en lopende klinische studies 
De websites van de volgende organisaties zijn gescreend op standpunten van 
andere organisaties over adjuvante HIPEC bij stadium III coloncarcinoom: AETNA, 
Anthem, Asernip-S, Cigna, Gezondheidsraad, HAS, KCE, NHS, Ontario, Premera Blue 
Cross, Regence Group, RIZIV en SIGN.  
 
De websites van de volgende organisaties zijn gescreend op richtlijnen over 
adjuvante HIPEC  bij stadium III coloncarcinoom: ESMO, GGPO, AGA, NICE, SIGN, 
American Society of Colon & Rectal Surgeons, NHG, Zorginzicht, Richtlijnen 
database, Oncoline, KCE, Domus Medica, Medix, Ministry of Health NZ.  
 
In het trialregister is met de volgende zoektermen gezocht naar lopende klinische 
trials: adjuvant HIPEC + colon cancer. 
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Bijlage 3 – Standpunten, richtlijnen en lopende klinische studies 

Standpunten:  
 
Door internationale organisaties zijn er momenteel geen standpunten ingenomen over adjuvante HIPEC bij coloncarcinoom. Onderstaande 
standpunten zijn door internationale organisaties ingenomen over de toepassing van HIPEC bij verschillende indicaties.  
 
Tabel 3: Standpunten andere organisaties 
 
Organisatie Standpunt 
AETNA Aetna considers the following procedures medically necessary: 

 
A.Cytoreductive surgery combined with hyperthermic intraperitoneal chemotherapy for the treatment of pseudomyxoma peritonei (including 
disseminated peritoneal adenomucinosis (DPAM), characterized by histologically benign peritoneal tumors that are frequently associated with 
an appendiceal mucinous adenoma, as well as peritoneal mucinous carcinomatosis, which are defined as disseminated mucin-producing 
adenocarcinomas). 
B.Cytoreductive surgery combined with hyperthermic intraperitoneal chemotherapy for the treatment of peritoneal mesothelioma. 
C.Cytoreductive surgery combined with hyperthermic intraperitoneal chemotherapy for the treatment of goblet cell carcinoid tumor. 
D.Regional hyperthermic melphalan perfusion in members with stage II, IIIA, and stage III in-transit extremity melanoma. 
E.Sequential radiation and local/regional external hyperthermia only for the treatment of primary or metastatic cutaneous or subcutaneous 
superficial malignancies (e.g., superficial recurrent melanoma, chest wall recurrence of breast cancers, and cervical lymph node metastases 
from head and neck cancer). 
 
Aetna considers hyperthermia experimental and investigational for all other indications.  
http://www.aetna.com/cpb/medical/data/200_299/0278.html (18/02/2019).  

Anthem Local hyperthermia, using either external or interstitial modalities, in combination with radiation therapy is considered medically necessary for 
the treatment of individuals with primary or metastatic cutaneous or subcutaneous superficial tumors (for example, superficial recurrent 
melanoma, chest wall recurrence of breast cancer, and cervical lymph node metastases from head and neck cancer). 
Treatment should be limited to twice weekly treatments for 5 weeks (10-12 total treatments). 
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Local hyperthermia, using either external or interstitial modalities, in conjunction with radiation therapy is considered not medically necessary 
for all other uses not identified as medically necessary. 
Intraluminal/endocavitary hyperthermia is considered not medically necessary in the treatment of malignancies. 
Regional deep tissue hyperthermia is considered not medically necessary in the treatment of malignancies. 
Whole-body hyperthermia is considered not medically necessary in the treatment of malignancies. 
Hyperthermia in conjunction with chemotherapy is considered not medically necessary. 
 
https://www.anthem.com/medicalpolicies/guidelines/gl_pw_d080189.htm (28/06/2018). 

CIGNA Hyperthermic intraperitoneal chemotherapy (HIPEC) is considered medically necessary when used in combination with cytoreductive surgery 
for ANY of the following: 
• pseudomyxoma peritonei (PMP) 
• peritoneal carcinomatosis from gastric or colorectal cancer without distant (i.e. extra-abdominal) metastases 
• malignant peritoneal mesothelioma with metastasis limited to the abdominal cavity 
Hyperthermic intraperitoneal chemotherapy (HIPEC) is considered experimental, investigational or unproven for any other indication. 
 
https://cignaforhcp.cigna.com/public/content/pdf/coveragePolicies/medical/mm_0396_coveragepositioncriteria_intraperitoneal_hyperthermic_
chemotherapy.pdf (15/12/2018). 

Premera 
Blue Cross 

Cytoreductive surgery plus hyperthermic intraperitoneal chemotherapy (HIPEC) at the time of surgery may be considered medically necessary 
for the treatment of: 
• Pseudomyxoma peritonei (malignant tumor of the appendix) 
• Diffuse malignant peritoneal mesothelioma. 
 
The use of HIPEC may be considered medically necessary in newly diagnosed epithelial ovarian or fallopian tube cancer at the time of interval 
cytoreductive surgery when ALL of the following criteria are met: 
• The patient has newly diagnosed stage III disease (see Related Information) 
• The patient is not eligible for primary cytoreductive surgery or surgery has been performed but was incomplete and the patient received 

3 cycles of cis-platinum and paclitaxel systemic neoadjuvant chemotherapy immediately prior to interval-debulking surgery (see Related 
Information); and 

• Optimal cytoreduction (residual tumor nodules of <10 mm is achieved at the time of the interval debulking surgery (see Related 
Information) 

• The HIPEC agent used is cis-platinum. 
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The use of HIPEC in all other settings to treat ovarian cancer, including, but not limited to stage IIIC or IV ovarian cancer is considered 
investigational. 
 
Cytoreductive surgery plus HIPEC is considered investigational for: 
• Peritoneal carcinomatosis from colorectal cancer, gastric cancer, or endometrial cancer 
• All other indications, including goblet cell tumors of the appendix. 
 
https://www.premera.com/medicalpolicies/2.03.07.pdf (01/02/2019). 

 
 
(Inter)nationale richtlijnen 
 
In de Nederlandse ‘Richtlijn: Colorectaalcarcinoom (3.0)’ uit 2014 wordt adjuvante behandeling met HIPEC toegevoegd aan een chirurgische 
resectie van een coloncarcinoom bij stadium III coloncarcinoom (met een hoog risico op peritoneale metastasering) niet beschreven.19  
Ook wordt de preventieve behandeling van peritoneale metastasen met adjuvante HIPEC niet beschreven in internationale richtlijnen (ESMO, 
GGPO, AGA, NICE, SIGN, American Society of Colon & Rectal Surgeons).21-26 
 
Lopende studies 
 
Er zijn vier studies geïdentificeerd die het effect van adjuvante HIPEC op het vóorkomen van peritoneale metastasen bij patienten met 
coloncarcinoom onderzoeken. Deze studies verschillen in verschillende opzichten van de COLOPEC trial. Zo wordt in de Chinese APEC-studie het 
effect van het (HIPEC) medicijn raltitrexed onderzocht en wordt adjuvante HIPEC tegelijkertijd met de resectie van de primaire tumor gegeven. 
In de Italiaanse PROMENADE-studie komt de interventie niet volledig overeen met de interventie zoals opgesteld in de PICO, omdat in deze 
studie de curatieve resectie in de interventiegroep uit een uitgebreidere operatie bestaat dan standaard wordt gehanteerd. In de Spaanse 
HIPECT4 studie wordt HIPEC met mytomycine C gelijktijdig met de curatieve resectie van de primaire tumor gegeven. Ten slotte wordt in de 
tweede Chinese multicenter RCT HIPEC uitgevoerd met het medicijn lobaplatine en is het niet duidelijk of HIPEC wordt ingezet als adjuvante 
behandeling.  
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Tabel 4: Lopende studies 
Studie 
 

Design Patienten Interventie/comparator Eindpunten + FU Extra info 

Adjuvant 
Hyperthermic 
Intraperitoneal 
Chemotherapy 
(HIPEC) Versus no 
HIPEC in Locally 
Advanced 
Colorectal Cancer 
(APEC Study): 
NCT02965248 

Multicenter, niet 
geblindeerde RCT  
 
Doel: to evaluate the 
efficacy and safety of 
adjuvant 
hyperthermic 
intraperitoneal 
chemotherapy 
(HIPEC) with 
raltitrexed or 
oxaliplatin versus no 
HIPEC in locally 
advanced colorectal 
cancer 

Patiënten met 
colorectaal carcinoom 
(colorectal 
adenocarcinoma / 
mucinous 
adenocarcinoma / 
signet ring cell cancer. 
Stage T4NanyM0 
cancer; or stage 
T3NanyM0 mucinous 
adenocarcinoma / 
signet ring cell cancer 
/ adenocarcinoma 
with partly mucinous 
adenocarcinoma or 
signet ring cell cancer) 
met een R0 resectie 
van de primaire tumor 
 
In totaal zullen 147 
patiënten 
geïncludeerd worden 

Interventie: 
1: Resectie + standaard 
systemische chemotherapie + 
adjuvante HIPEC met raltitrexed 
 
2. Resectie + standaard systemische 
chemotherapie + adjuvante HIPEC 
met oxaliplatine 
 
Comparator: Resectie + standaard 
systemische chemotherapie 
(mFOLFOX6/CapeOx/sLV5FU2/Cape)

Primair: Aantal 
patiënten met 
peritoneale 
metastasen (FU = 3 
jaar) 
 
Secundair: Aantal 
patiënten met lever 
metastasen (FU = 3 
jaar), ziektevrije 
overleving (FU = 3 
jaar), overleving (FU 
= 5 jaar), kwaliteit 
van leven (FU = 6 
mnd), complicaties 
(FU = 5 jaar)  
 
 

HIPEC wordt tijdens 
de resectie van de 
primaire tumor of 
binnen 10 dagen na 
de resectie van de 
primaire tumor 
gegeven  
 
Land: China 
Tijdslijn: start 
november 2016, 
einde november 
2023 
 

Proactive 
Management of 
Endoperitoneal 
Spread in Colonic 
Cancer 
(PROMENADE): 

Dubbelblinde RCT  
 
Doel: to determine 
the oncological 
effectiveness, 
compared to standard 

Patiënten met colon- 
of intraperitoneale 
rectosigmoid 
carcinoom zonder 
peritoneale of 
systemische 

Interventie: Resectie van primaire 
tumor inclusief (gedeeltelijke) 
resectie van omentum, appendix, 
lever en ovaria + HIPEC 
(oxaliplatine) + standaard adjuvante 
systemische chemotherapie (CAPOX 

Primair: Incidentie 
van endoperitoneale 
recidieven (FU = 3 
jaar) 
 
Secundair: 

Land: Italië 
 
Tijdslijn: start maart 
2019, einde 
september 2025  
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NCT02974556 surgical treatment, of 
proactive 
management 
including target 
organs for peritoneal 
spread resection and 
preventive HIPEC 
(oxaliplatin) following 
a curative resection of 
high-risk (>/= 5 mm 
tumor invasion 
beyond the 
muscularis propria) 
T3 and T4 colon 
cancer in preventing 
the development of 
peritoneal metastases

metastasen (T3, T4 
tumoren, elke N, M0)  
 
In totaal zullen 140 
patiënten 
geïncludeerd worden  

of FOLFOX) 
 
Comparator: Standaard curatieve 
resectie van primaire tumor + 
standaard adjuvante systemische 
chemotherapie (CAPOX of FOLFOX) 

Ziektevrije overleving 
(FU = 3 en 5 jaar), 
overleving (FU = 3 en 
5 jaar), 
extraperitoneale of 
levermetastasen (FU 
= 3 jaar), morbiditeit 
(FU = 3 en 5 jaar), 
complicaties (FU = 3 
en 5 jaar), kwaliteit 
van leven (EORTC 
QLQ-C30, FU = 6 
mnd en 1 jaar)  

Clinical Analysis of 
HIPEC for T4 
Colorectal Cancer 
After Surgery: 
NCT03221608 

Multicenter, 
dubbelblinde RCT 
Doel: to investigate 
the clinical efficacy of 
HIPEC in T4 stage 
patients, ruling out 
the effects of different 
T stages on curative 
effect 

Patiënten met 
colorectaal carcinoom 
(T4N0-2M0)  
 
In totaal zullen 300 
patiënten 
geïncludeerd worden  

Interventie: Curatieve resectie + 
HIPEC (lobaplatine) + adjuvante 
chemotherapie (mfolfox 6) 
 
Comparator: Curatieve resectie + 
adjuvante chemotherapie (mfolfox 
6)  

Primair: Incidentie 
van (endo) 
peritoneale recidieven 
(FU = 3 jaar) 
 
Secundair: 
Ziektevrije overleving 
(FU = 3 en 5 jaar), 
overleving (FU = 3 en 
5 jaar), kwaliteit van 
leven (EORTC QLQ-
30, FU = 3 jaar), 
complicaties (FU = 1 
en 6 mnd) 

Curatieve resectie 
wordt uitgevoerd aan 
de hand van een 
kijkoperatie of 
openbuikoperatie  
 
Patiënten starten 
een maand na de 
operatie met 
adjuvante 
chemotherapie  
 
Land: China 
 
Tijdslijn: start 
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augustus 2017, 
einde augustus 2024

Clinical Trial to 
Evaluate Safety and 
Efficacy of 
Hyperthermic 
Intra-peritoneal 
Chemotherapy 
(HIPEC) With 
Mitomycin C Used 
During Surgery for 
Treatment of 
Locally Advanced 
Colorectal 
Carcinoma: 
NCT02614534 

Multicenter RCT  
 
Doel: to determine 
whether Hyperthermic 
Intra-peritoneal 
Chemotherapy 
(HIPEC) with 
Mitomycin C used 
during surgery for 
treatment of locally 
advanced colorectal 
carcinoma is effective 
in the treatment of 
locally advanced 
colorectal carcinoma 

Patiënten met 
coloncarcinoom en 
een hoog risico op het 
ontwikkelen van 
peritoneale 
metastasen 
(cT4NxM0)   

Interventie: Curatieve resectie + 
HIPEC (mitomycin C) + standaard 
adjuvante systemische 
chemotherapie 
 
Comparator: Curatieve resectie + 
standaard adjuvante systemische 
chemotherapie 

Primair: 
Locoregionale 
controle (FU = 3 jaar) 

De studie wordt 
uitgevoerd in 15 
Spaanse HIPEC 
centra 
 
Adjuvante HIPEC 
wordt tegelijkertijd 
met de resectie van 
de tumor uitgevoerd 
 
Land: Spanje 
 
Tijdslijn: start 
november 2015, 
einde oktober 2020 
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Bijlage 4 – Uitgesloten studies 

Tabel 5: Argumentatie exclusie studies na lezen van volledig artikel 
 
Studie Reden voor inclusie 
Liberale et al. 2018 30 Interventie (I) komt niet overeen met PICO en studie is geen vergelijkende studie 

 
Sammartino et al. 2014 31 Interventie (I) en een gedeelte van de patiëntenpopulatie (P) komen niet overeen met PICO 

 
Schwarz et al. 2013 32 Interventie (I) komt niet overeen met PICO en studie is geen vergelijkende studie  

 
Takebayashi et al. 2014 29 Studie is geen vergelijkende studie 

 
Tentes et al. 2011 33 Vergelijkende behandeling (C) en een gedeelte van de patiëntenpopulatie (P) komen niet overeen met PICO  
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Bijlage 5 – Kenmerken geïncludeerde studie 

Publicatie en 
type 
onderzoek 

Patiënten Interventie (n) 
en controle (n) 

Follow-up en eindpunten Cruciale uitkomsten: 
Overleving; Complicaties 

Belangrijke 
uitkomsten: 
Kwaliteit 
van leven; 
Recidiefvrije 
overleving

Optionele 
uitkomst: 
Peritoneaal 
recidief-vrije 
overleving 

COLOPEC 
trial 
 
Nederlandse 
Multicenter 
RCT, niet 
geblindeerd, 
9 HIPEC 
centra waren 
aangesloten 

Patiënten met 
een primair 
resectabel 
c/pT4N0-2M0 of 
geperforeerd 
coloncarcinoom. 
Andere 
inclusiecriteria 
waren leeftijd 
tussen 18-75 
jaar, goede 
conditie voor 
HIPEC, en de 
intentie om 
behandeld te 
worden met 

Interventie: 
Chirurgische 
resectie van het 
coloncarcinoom 
gevolgd door 
adjuvante HIPECdd 
gevolgd door 
standaard 
adjuvante 
systemische 
chemotherapieee 
(n=102)ff 
 
Controle: 
Chirurgische 
resectie van het 

FU tijdens de eerste 18 
mnd: Echo/CT van lever op t 
= 6 en 12 mnd; CT van 
abdomen op t = 18 maanden 
en CEA test elke 3-6 
maanden. Patiënten zonder 
klinische symptomen van een 
recidief kregen op t = 18 mnd 
een diagnostische 
laparoscopie (DLS; beide 
studie-armen) om peritoneale 
stagering te bepalen 
 
Bij patiënten met een 
negatieve DLS wordt de 
routine follow-up 

Overleving: 
Overleving op t = 18 mnd in 
de gehele studie populatie: 
94%. De overleving was 
gelijk tussen de twee 
studiearmen: HR 1.19 (95% 
CI: 0.57 -2.48) 
 
Complicaties: 
Toevoeging van adjuvante 
HIPEC aan de 
standaardbehandeling 
leidde bij 14% van de 
patiënten (in de 
interventiegroep) tot 
postoperatieve complicaties. 

Geen 
gegevens 

Peritoneaal recidief- 
vrije overleving op t 
= 18 mnd was 81% 
in de 
interventiegroep en 
76% in de 
controlegroep; HR: 
0.86 (95% CI: 0.51 
- 1.45). Absoluut 
verschil was 
ongeveer 3.6% 
(95% CI: -11.5% - 
10.1%) in voordeel 
van de 
interventiegroep  

                                                                 
dd Het volgende HIPEC protocol werd gebruikt: Er werd 400 mg/m2 fluorouracil + 20mg/m2 leucovorine intraveneus toegediend. Vervolgens werd 460mg/m2 oxaliplatine toegediend en werd de 
buikholte voor 30 minuten bij een temperatuur van 42-43° hiermee gespoeld. 
ee In beide studiearmen ontvingen patiënten adjuvante systemische chemotherapie die bestond uit 6 maanden capecitabine + oxaliplatine (CAPOX) elke 3 weken of fluorouracil + oxaliplatine (FOLFOX) 
elke 2 weken. Bij voorkeur werd er 6-8 weken na de resectie van de primaire tumor gestart met de systemische chemotherapie. Indien wenselijk kon dit worden uitgesteld tot 12 weken na de primaire 
tumor resectie.  
ff Er werden 102 patiënten geïncludeerd in de interventiegroep, maar 2 patiënten trokken hun toestemming terug, waardoor in de ITT-analyse 100 patiënten zijn meegenomen.  



DEFINITIEF | Adjuvante Hypertherme Intraperitoneale Chemotherapie (HIPEC) bij stadium III coloncarcinoom en een hoog risico op peritoneale metastasering | 12 september 2019 

 

 Pagina 52 van 62 

adjuvante 
systemische 
chemotherapie 

coloncarcinoom 
gevolgd door 
standaard 
adjuvante 
systemische 
chemotherapie 
(n=102) 

gecontinueerd gedurende ten 
minste 5 jaar na resectie van 
de primaire tumor met een 
jaarlijkse echo van de lever of 
CT scan van het abdomen in 
combinatie met serum CEA 
bepaling (beginnen bij 24 
mnd post-resectie) 
 
Eindpunten: 
Primair: peritoneaal recidief 
vrije overleving op t = 18 
mndgg  
 
Secundair: overleving, 
ziektevrije overleving, verblijf 
in het ziekenhuis, 
complicaties na adjuvante 
HIPEC, aantal patiënten die 
adjuvante chemotherapie 
ontvingen, tijd tot adjuvante 
chemotherapie, tijd tot 
diagnose, mate van 
peritoneale metastasen, en 
kosten 

Deze complicaties 
bestonden uit: lekkende 
anastomosen (n=2), 
wondinfecties (n=3), 
longontsteking (n=2), 
sepsis (n=1), 
urineweginfecties (n=2), 
gastroparese (n=4), 
paralytische ileus (n=1), 
delier (n=1), bloedarmoede 
(n=1), buikklachten (n=1), 
en veneuze trombose (n=1) 
 
12 mnd na de adjuvante 
HIPEC behandeling werd 1 
patiënt gediagnosticeerd 
met encapsulating 
peritoneal sclerosis (EPS) 
 
Mediane opnameduur was 
17 dagen (IQR 11-30) in de 
vroege HIPEC groep en 4 
(IQR 2-6) dagen in de 
uitgestelde HIPEC groep 

  
Extra info: Data verzameling en database management werd uitgevoerd door IKNL. De finale data verzameling en analyse werd uitgevoerd door 
de onderzoekers van het coördinerende centrum. Een Data Safety Monitoring Board voerde interim analyses uit na inclusie van 25, 50 en 100 
patiënten en adviseerde om de trial te continueren gebaseerd op de incidentie cijfers van (serious) adverse events en uitzaaiingen op afstand.  
 
                                                                 
gg Peritoneale metastasen werden gedetecteerd door onderzoeken die voorafgingen aan de adjuvante HIPEC, tijdens routine FU m.b.v. een CT-scan en CEA-bepaling of m.b.v. DLS op t = 18 maanden.  
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Patiënten met microsateliet instabiele (MSI) stadium II tumoren werden geëxcludeerd, omdat de Nederlandse richtlijn adjuvante chemotherapie 
in deze patiënten niet aanbeveelt.  
 
Als bij patiënten tijdens de studie de kanker terugkeerde, werden ze hiervoor behandeld volgens de huidige richtlijnen.  
 
Uitzaaiingen naar het omentum en ovarium werden beschouwd als peritoneale metastasen. De mate van peritoneale metastasering werd intra-
operatief bepaald door gebruik te maken van de Peritoneale Cancer Index (PCI). Complicaties gerelateerd aan HIPEC werden gerapporteerd als 
de Clavien-Dindo score 2 of hoger was.  
 
De HIPEC behandelding werd met behulp van een kijkoperatie of een openbuikoperatie uitgevoerd. Daaropvolgend ondergingen de patiënten 
routinematig chemotherapie volgens de richtlijnen binnen 3 weken na HIPEC, het liefst zodra de klinische conditie het toeliet. 
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Bijlage 6 - Beoordeling risico op bias 

De Cochrane risk of bias tool is gebruikt om het risico op bias te bepalen.hh Mogelijke antwoorden zij hoog risico op bias, laag risico op bias of 
onduidelijk.  
 

 
COLOPEC trial 

 
Bias Oordeel  Toelichting 

 
Random sequence 
generation  
(selection bias) 

Laag Blokrandomisatie werd uitgevoerd. Een maximum blokgrootte van 6 en een blokgrootte factor van 4 werd 
gebruikt. Stratificatie factoren waren tumor karakteristieken (T4 of perforatie), kijkoperatie/openbuikoperatie 
van de primaire tumor, en leeftijd (onder 65 jaar/65 jaar of ouder). 
 

Allocation concealment 
(selection bias) 

Laag De randomisatie werd centraal uitgevoerd door gebruik te maken van een applicatie voor randomisatie (ALEA 
software for randomization in clinical trials, version-release: 2.2 build: 2070| amc/ALEA). 
 

Blinding of participants 
and personnel 
(performance bias) 

((peritoneaal) 
recidiefvrije) 
overleving: 
Laag 
 
Complicaties en 
kwaliteit van 
leven: Hoog 

Zowel behandelaren als patiënten waren niet geblindeerd en waren dus op de hoogte van de gegeven 
behandeling. ‘Overleving’, ‘recidiefvrije overleving’ en ‘peritoneale recidiefvrije overleving’ zijn harde 
uitkomstmaten en daarom is het niet waarschijnlijk dat het gebrek aan blindering effect heeft op de 
resultaten en is het risico op bias laag. De uitkomstmaten ‘complicaties’ en ‘kwaliteit van leven’ zijn (deels) 
subjectieve uitkomstmaten en daarom kan het gebrek aan blindering wel effect hebben op de resultaten. 
Daarom is hier het risico op bias hoog. 
 

Blinding of outcome 
assessment  

((peritoneaal) 
recidiefvrije) 

De uitkomstbeoordelaars waren niet geblindeerd en waren dus op de hoogte van de gegeven behandeling. 
‘Overleving’, ‘recidiefvrije overleving’ en ‘peritoneale recidiefvrije overleving’ zijn harde uitkomstmaten en 

                                                                 
hh Higgins JPT, Altman DG, Sterne JAC (editors). Chapter 8: Assessing risk of bias in included studies. In: Higgins JPT, Green S (editors). Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions 
Version 5.1.0 (update March 2011). The Cochrane Collaboration, 2011. Available from www.cochrane-handbook.org. 
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(detection bias) overleving: 
Laag 
 
Complicaties en 
kwaliteit van 
leven: Hoog 
 

daarom is het niet waarschijnlijk dat het gebrek aan blindering effect heeft op de resultaten en is het risico op 
bias laag. De uitkomstmaten ‘complicaties’ en ‘kwaliteit van leven’ zijn (deels) subjectieve uitkomstmaten en 
daarom kan het gebrek aan blindering wel effect hebben op de resultaten. Daarom is hier het risico op bias 
hoog. 
  

Incomplete outcome data 
(attrition bias) 

(peritoneaal 
recidiefvrije) 
overleving: 
Laag 
 
Complicaties, 
kwaliteit van 
leven en 
recidiefvrije 
overleving: 
Onduidelijk  

In de interventie-arm was er sprake van uitval van ongeveer 10%. Reden hiervoor was dat gedurende de 
inclusie bij ongeveer 10% van de patiënten in de interventie-arm al peritoneale metastasen werden gevonden 
tijdens de geplande abdominale (re)-exploratie. Daarop werd bij deze patiënten de adjuvante HIPEC 
achterwege gelaten, en werden de patiënten op reguliere wijze behandeld voor gemetastaseerde ziekte 
conform de richtlijn. Voor overleving en peritoneaal recidiefvrije overleving is een intention-to-treat analyse 
gedaan en daarom is het risico op bias voor deze uitkomstmaten laag. Het is onduidelijk of voor de andere 
uitkomstmaten een intenion-to-treat analyse is gedaan.  

Selective reporting 
(reporting bias) 

Laag Studie komt overeen met gepubliceerd studieprotocol.  

Other bias Laag Geen andere risico’s op bias zijn gevonden.  
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Bijlage 7 – Reacties partijen 
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Alle correspondentie via secretariaat: 
Postbus 657- 2003 RR Haarlem Tel. (023) 5513016 E-mail: secretariaat@ mdl.nl 

NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAAG-DARM-
LEVERARTSEN 
 
 
Sector Zorg 
Zorginstituut Nederland 
T.a.v. mevrouw L. Sicking 
Postbus 320 
1110 AH DIEMEN 
 
 
Per mail: LSicking@zinl.nl 
 
 
Haarlem, 8 juli 2019 
MS/ms/48.19 
 
 
Betreft: Consultatie conceptstandpunt 'Adjuvante HIPEC bij stadium III coloncarcinoom en een 
hoog risico op 
peritoneale metastasering' 
 
 
Geachte mevrouw Sicking, 
Namens het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen informeer ik 
u dat wij geheel 
akkoord zijn met de adviezen zoals vermeld in het concept document 'Adjuvante HIPEC bij 
stadium III 
coloncarcinoom en een hoog risico op peritoneale metastasering’ d.d. 12 juni 2019. 
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 
Met vriendelijke groet, 
Dr. V.M.C.W. Spaander 
Voorzitter commissie Oncologie 
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ZINL  
t.a.v. L. Sicking  
Eekholt 4  
1112 XH Diemen 
  
datum: 27 juni 2019  
 
kenmerk: 2019-069-PE-920  
 
onderwerp: Adjuvante HIPEC bij stadium III coloncarcinoom  
 
 
Geachte mevrouw Sicking,  
 
Graag maken wij, de Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal (SPKS), 
werkgroep Darmkanker, onderdeel van de Stomavereniging, en de Nederlandse Federatie van 
Kankerpatiënten-organisaties (NFK), gebruik van de gelegenheid een reactie te geven op de 
concept WAR duiding voor Adjuvante Hypertherme Intraperitoneale Chemotherapie (HIPEC) 
bij stadium III coloncarcinoom en een hoog risico op metastasering. Deze beoordeling vond 
plaats in het kader van een voorwaardelijk toelatingstraject.  
 
In de evaluatie na 18 maanden laat de uitgevoerde studie zien dat het risico op 
overlijden na toevoegen van HIPEC zelfs iets hoger is dan zonder HIPEC (HR1.19). Er is 
geen verschil in de ontwikkeling van peritoneaal metastases (19/100 in de HIPEC 
groep en 23/102 in de controle groep, HR 0.84). De HIPEC behandeling wordt over het 
algemeen goed verdragen.  
ZINL concludeert dat er geen meerwaarde is en dat deze behandeling niet voldoet aan 
de stand van wetenschap en praktijk.  
Het zou kunnen dat op langere termijn er wel een voordeel optreedt en er is met de 
onderzoekers afgesproken dat zij een extra evalutie van de patiënten in deze studie 
zullen doen na 5 jaar. Ook worden er op dit moment nog 4 andere studies gedaan 
met HIPEC in deze patiëntengroep. Als de resultaten van deze onderzoeken bekend 
zijn kan er eventueel een herevaluatie plaats vinden.  
 
SPKS, de werkgroep darmkanker en NFK zijn het eens met de conclusie van ZINL.  
 
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Liesbeth Timmermans, SPKS 
(l.timmermans@spks.nl), Anjo van Heijst, werkgroep Darmkanker 
(a.vanheijst@wgdarmkanker.nl), of met Pauline Evers, NFK (088-0029777, 
p.evers@nfk.nl).  
Drs. A.J. Broenland, Dr. L. Timmermans Dr. M. Peters  
Directeur-bestuurder, NFK Bestuurslid SPKS Bestuurslid SPKS 
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Geachte mevrouw Sicking,  
 
De NIV en NVMO kunnen zich vinden in het voorgenomen standpunt van het ZIN, 
inzake 'Adjuvante HIPEC bij stadium III coloncarcinoom en een hoog risico op 
peritoneale metastasering'.  Wel hebben wij enkele tekstuele aanpassingen in het 
document gemaakt. Deze treft u als bijlage aan.  
 
Mede namens de heer dr. J.W.B. de Groot, 
 
Vriendelijke groet,  
  
mr. M.I.W. (Marjolijn) Verstegen, beleidsadviseur 
Nederlandse Internisten Vereniging 
Postbus 20066, 3502 LB  Utrecht 
Tel.: 030 – 2823276 
(maandag, dinsdag, donderdagochtend en vrijdag) 
www.internisten.nl - disclaimer 
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Geachte mevrouw Sicking, 
 
Uw conceptstandpunt “Adjuvante HIPEC bij stadium III coloncarcinoom en een hoog 
risico op peritoneale metastasering” heb ik met aandacht gelezen en namens ZN 
beoordeeld. In uw conceptstandpunt wordt een uitgebreide analyse van de 
beschikbare medisch wetenschappelijke literatuur, en dan met name het onderzoek 
wat binnen de kaders van de Voorwaardelijke Toelating is uitgevoerd, gedaan. De 
conclusie is helder: er wordt vooralsnog niet voldaan aan de criteria van stand van 
wetenschap & praktijk. De consequentie hiervan is dat deze behandeling geen deel 
van het verzekerde pakket kan uitmaken. ZN sluit zich bij deze conclusie en de 
gevolgen daarvan aan.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Dr. J.L.P. (Hans) Kuijpens, arts M&G 
Medisch adviseur 
VGZ Eindhoven 
Postbus 445 
5600AK Eindhoven. 
Tel.: 0614773516 
BIGnr. 69022312601 
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