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Over de definitie van oligometastasering bij slokdarm-/maagkanker bestaat geen internationale
consensus. Hetzelfde geldt voor de behandelmogelijkheden. De OMEC-studie (OligoMetastasis in
Esophago-gastric Cancer) wil hierin verandering brengen. Het doel van deze studie is te komen tot
een multidisciplinaire Europese consensusverklaring over de definitie, diagnostische criteria, en
de behandeling van oligometastasering bij slokdarm-/maagkanker. Projectleider en promovendus
drs. Tiuri Kroese geeft uitleg.
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