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Samenvatting Nederlands 

Oligometastatische ziekte is een ziektestadium tussen lokale ziekte en uitgebreid 

gemetastaseerde ziekte. Lokale behandeling van oligometastasen (bijvoorbeeld door 

metastasectomie of stereotactische bestraling) zou een verbetering van overleving 

kunnen geven. Echter, studies hanteren verschillende definities en 

behandelingsmethodes van oligometastasen waardoor resultaten slecht te vergelijken 

zijn. Het doel van het OligoMetastatic Esophagogastric Cancer (OMEC)-project is om 

een multidisciplinaire Europese consensus over de definitie, diagnose, en behandeling 

van oligometastasen bij patiënten met slokdarm- of maagkanker te ontwikkelen. In dit 

overzichtsartikel wordt stilgestaan bij de huidige literatuur over oligometastasen bij 

slokdarm- of maagkanker en worden de resultaten van het OMEC-project besproken. 

 

Samenvatting Engels 

Oligometastatic disease is a disease stage between localized and systemically 

metastasized disease. Local treatment of oligometastases (e.g. metastasectomy or 

stereotactic radiotherapy) may improve survival. However, studies use various 

definitions and treatment strategies for oligometastatic disease, making results difficult 

to compare. The aim of the OligoMetastatic Esophagogastric Cancer (OMEC)-project 

is to develop a multidisciplinary European consensus on the definition, diagnosis, and 

treatment of oligometastatic disease in patients with esophagogastric cancer. This 

review article discusses the current literature on oligometastatic disease in 

esophagogastric cancer, and the results of the OMEC-project. 

 

Trefwoorden Nederlands 

Oligometastasen, slokdarmkanker, maagkanker, slokdarm-maagkanker, 

metastasectomie, stereotactische bestraling 

 

Trefwoorden Engels 

Oligometastasis, esophageal cancer, gastric cancer, esophagogastric cancer, 

metastasectomy, stereotactic radiotherapy 
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Inleiding 

Bij verschillende vormen van kanker is aangetoond dat er een tussenstadium tussen 

lokale ziekte en uitgebreid gemetastaseerde ziekte bestaat1. Dit wordt 

oligometastatische ziekte genoemd1. Het concept ‘oligometastasen’ is voor het eerst 

geïntroduceerd in 1995 en impliceert dat lokale behandeling van oligometastasen 

(bijvoorbeeld door metastasectomie or stereotactische bestraling) zou kunnen leiden 

tot een verbetering van overleving of zelfs genezing.1   

 

Dat lokale behandeling van oligometastasen daadwerkelijk leidt tot een verbetering 

van overleving bij bepaalde vormen van kanker is recent aangetoond in verschillende 

gerandomiseerde studies (RCTs)2–4. Twee RCTs hebben laten zien dat bij patiënten 

met niet-kleincellig longcarcinoom, stereotactische bestraling van oligometastasen na 

systeemtherapie een verbetering van overleving geeft ten opzichte van alleen 

systeemtherapie.3,4 Nog een RCT heeft laten zien dat bij patiënten met prostaat-, long-

, dikke darm-, of borstkanker, stereotactische bestraling van oligometastasen na 

systeemtherapie of observatie een verbetering van overleving geeft ten opzichte van 

alleen systeemtherapie of observatie.2  

 

Momenteel zijn er nog geen RCTs verricht naar lokale behandeling van 

oligometastasen bij patiënten met slokdarm- of maagkanker. Echter, prospectieve niet-

gerandomiseerde studies suggereren dat lokale behandeling van oligometastasen 

leidt tot een gunstige overleving.5,6 In de FLOT-3 trial van Al-Batran et al. werden 60 

patiënten met een adenocarcinoom van de maag met synchrone oligometastasen 

geïncludeerd, en patiënten met respons op chemotherapie ondergingen resectie van 

de primaire tumor en oligometastasen.5 De overleving van 36 patiënten die resectie 

ondergingen was beter dan de overleving van 24 patiënten die alleen chemotherapie 

kregen.5 In de studie van Liu et al. werden patiënten met een plaveiselcelcarcinoom 

van de slokdarm met �3 metachrone oligometastasen geïncludeerd. Alle 34 patiënten 

ondergingen stereotactische bestraling van oligometastasen en 17 patiënten 

ondergingen chemotherapie.6 Er was geen verschil in overleving tussen patiënten met 

of zonder chemotherapie.6 Wij vonden in een multicenter retrospectieve cohortstudie 

dat ongeveer 25% van de patienten met gemetastaseerd slokdarm- of maagkanker 

oligometastasen heeft en dat lokale behandeling van oligometastasen plus 
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systeemtherapie leidde tot een verbetering van overleving ten opzichte van alleen 

systeemtherapie of alleen lokale behandeling.7  

 

Echter, de resultaten van verschillende studies over lokale behandeling van 

oligometastasen bij slokdarm- of maagkanker kunnen op dit moment slecht met elkaar 

worden vergeleken omdat er tot op heden nog geen eenduidige definitie bestaat van 

oligometastasen. Ook is het onduidelijk welk type behandeling in het geval van 

oligometastasen het beste toegepast kan worden; alleen systeemtherapie, alleen 

lokale behandeling, of systeemtherapie gevolgd door lokale behandeling (in het geval 

van respons op systeemtherapie).  

 

Om te komen tot een eenduidige definitie, diagnose en behandeling van 

oligometastasen bij slokdarm- of maagkanker, zijn wij gestart met het OligoMetastatic 

Esophagogastric Cancer (OMEC) project. Het doel van het OMEC-project is het 

opstellen van een multidisciplinaire consensus statement in Europa over de definitie, 

diagnose en behandeling van oligometastasen bij slokdarm- of maagkanker. 
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Methode 

In het kort bestaat het OMEC-project uit vijf deelstudies: 

1. een systematische literatuurstudie naar gehanteerde definities van 

oligometastasen bij slokdarm- of maagkanker en een meta-analyse naar 

uitkomsten na lokale behandeling van oligometastasen (OMEC-1); 

2. het beoordelen van patiënten casus door slokdarm- of maagkanker expert 

centra met vragen aan lokale multidisciplinaire teams over definitie, diagnose 

en behandeling van oligometastasen (OMEC-2); 

3. een Delphi consensus studie bestaande uit een introductiebijeenkomst, 2 

Delphi vragenlijst rondes, en een consensus meeting (OMEC-3); 

4. de publicatie van een multidisciplinaire Europese consensus statement over de 

definitie, diagnose en behandeling van oligometastasen bij slokdarm- of 

maagkanker (OMEC-4);  

5. een prospectieve Europese studie naar de behandeling van oligometastasen 

bij slokdarm- of maagkanker (OMEC-5). 

 

OMEC-consortium 

Het OMEC-project wordt ondersteund door de Europese verenigingen van medische 

oncologie (ESMO), radiotherapie (ESTRO), chirurgische oncologie (ESSO), 

onderzoek en behandeling van kanker (EORTC), de Europese afdeling van de 

internationale maagkanker vereniging (IGCA), en de Nederlandse slokdarm- en 

maagkanker groep (DUCG). 

 

Het OMEC-consortium bestaat uit 65 slokdarm- en/of maagkanker experts uit 49 

kanker expert centra uit 16 verschillende landen in Europa. Deze experts zijn 

aangewezen door bovengenoemde wetenschappelijke verenigingen als experts op het 

gebied van oligometastasen, of zijn geïdentificeerd door een systematische 

literatuurstudie naar eerste of laatste auteurs van recente gerandomiseerde studies bij 

patiënten met slokdarm- of maagkanker. Tabel 1 laat de karakteristieken zien van de 

OMEC-experts.  Figuur 1 geeft een overzicht van de deelnemende centra van het 

OMEC-consortium.  
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Statistische analyse  

'Overeenstemming’ werd geclassificeerd als slecht/afwezig (<50% overeenstemming), 

redelijk (50-75% overeenstemming), of consensus (�75% overeenstemming). Deze 

afkapwaardes zijn in overeenstemming met een recente systematische literatuurstudie 

naar afkapwaardes bij Delphi consensus studies.8 Het ziektevrije interval (de tijd 

tussen het afronden van definitieve behandeling van de primaire tumor en de detectie 

van metachrone oligometastasen) werd geclassificeerd als kort (<1 jaar), intermediair 

(1-2 jaar), of lang (�2 jaar). De respons op systeemtherapie werd benoemd volgens 

de RECIST v1.1 criteria.9 
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Resultaten 

Deelstudie 1: literatuuronderzoek (OMEC-1) 

Eerst werd een systematische literatuurstudie verricht naar definities van 

oligometastasen bij patiënten met slokdarm- of maagkanker. In totaal werden 97 

studies, waaronder 7 studieprotocollen en 2 prospectieve studies, geïncludeerd. De 

huidige literatuur beschouwt 1 orgaan met �3 metastasen of 1 betrokken extra-

regionaal lymfeklierstation als oligometastasen. Op orgaan-specifiek niveau werden 

bilobair �3 levermetastasen, unilateraal �2 longmetastasen, 1 betrokken extra-

regionaal lymfeklierstation, �2 hersenmetastasen of bilaterale bijniermetastasen 

beschouwd als oligometastasen (consensus). Tenslotte bleek in een meta-analyse op 

basis van niet-gerandomiseerde studies dat lokale behandeling van oligometastasen 

van slokdarm- of maagkanker leidt tot een verbetering van overleving vergeleken met 

alleen systeemtherapie bij patiënten met oligometastasen (gecorrigeerde gepoolde 

hazard ratio [HR] 0.47, 95% betrouwbaarheidsinterval [BI]: 0.30-0.74) en tevens 

specifiek bij patiënten met oligometastasen beperkt tot de lever (gecorrigeerde 

gepoolde HR 0.39, 95% BI: 0.22-0.59).10 

 

Deelstudie 2: beoordelen van casus door multidisciplinaire teams (OMEC-2) 

Vervolgens werden in totaal 49 kanker expert centra in Europa verzocht om 15 real-

life patiënten casus in hun lokale multidisciplinaire team te bespreken in aanwezigheid 

van tenminste een chirurg, oncoloog en radiotherapeut. De casus varieerde in het 

aantal, de locatie, het type oligometastasen (synchroon of metachroon), de primaire 

tumor behandeling, histologie en respons op systeemtherapie. In totaal namen 47 

kanker expert centra deel aan deze studie (deelname: 96%). Er bleek consensus te 

bestaan tussen expert centra over de definitie en diagnose van oligometastasen. 

Echter, er was geen consensus over de aangewezen behandeling in het geval van 

oligometastasen. Grote verschillen in de behandeling van oligometastasen tussen 

kanker expert centra in Europa werden vastgesteld.11 

 

Deelstudie 3: Delphi consensus (OMEC-3) 

De resultaten van bovenstaande studies10,11 werden gebruikt voor het opzetten van 

een Delphi consensus studie. In totaal werden 65 experts op het gebied van 

oligometastasen verzocht om deel te nemen aan deze Delphi studie.  Het Delphi 
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consensus proces bestond uit een introductiebijeenkomst (webinar), twee Delphi 

vragenlijst rondes, en een consensus bijeenkomst. Experts werden gevraagd 

stellingen te scoren op een 5-punts Likert-schaal (1 volledig oneens; 5 volledig eens). 

In totaal namen 48 experts deel aan de introductiebijeenkomst, beide Delphi vragenlijst 

rondes, en de consensus bijeenkomst (deelname: 71%). Figuur 2 geeft een 

schematisch overzicht van het Delphi consensus proces.  

 

Een patiënt met slokdarm- of maagkanker met 1 orgaan met �3 metastasen of 1 

betrokken extra-regionaal lymfeklierstation wordt beschouwd als een patiënt met 

oligometastasen (consensus). Op orgaan-specifiek niveau werden bilobair �2 

levermetastasen, of unilobair �3 levermetastasen, unilateraal �3 longmetastasen, 1 

betrokken extra-regionaal lymfeklierstation, unilateraal bijniermetastasen, 1 metastase 

in de hersenen, weke delen, of botten beschouwd als oligometastasen (consensus). 

Een patiënt met 1 orgaan met �4 metastasen of 2 betrokken extra-regionale 

lymfeklierstations kan tevens beschouwd worden als een patiënt met oligometastasen 

(redelijke overeenstemming). Indien bij herstadiëring met 18F-FDG PET/CT na 

systeemtherapie geen progressie (consensus) of alleen progressie in de grootte maar 

niet in het aantal (redelijke overeenstemming) wordt vastgesteld, dan wordt dit nog 

steeds beschouwd als oligometastasen. Bij synchrone of metachrone oligometastasen 

met een ziektevrij interval van <2 jaar kan behandeling bestaan uit systeemtherapie 

gevolgd door herstadiëring om lokale behandeling van oligometastasen te overwegen 

(consensus). Bij patiënten met metachrone oligometastasen met een ziektevrij interval 

van �2 jaar kan zowel directe lokale behandeling of systeemtherapie gevolgd door 

herstadiëring als behandeling worden toegepast (redelijke overeenstemming). 

Tenslotte kan adjuvante immunotherapie na systeemtherapie en lokale behandeling 

overwogen worden (redelijke overeenstemming).  

 

Deelstudie 4: Consensus statement (OMEC-4) 

De consensus zoals vastgesteld bij OMEC-3 wordt voor ter goedkeuring voorgelegd 

aan de eerdergenoemde wetenschappelijke verenigingen (ESMO, ESTRO, ESSO, 

EORTC, de Europese afdeling van IGCA en DUCG). Hierna zal een consensus paper 

worden opgesteld voor de definitie, diagnose, en behandeling van oligometastasen bij 

slokdarm- of maagkanker. 
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Deelstudie 5: prospectieve studie (OMEC-5) 

De OMEC-consensus statement kan gebruikt worden om de inclusiecriteria voor 

studies naar de behandeling van slokdarm- maagkanker te standaardiseren. Op dit 

moment wordt gewerkt aan een subsidie voor een prospectieve validerende studie. 

Figuur 3 toont een mogelijk behandelalgoritme voor patiënten met oligometastasen 

van slokdarm- of maagkanker in overeenstemming met de bevindingen van het 

OMEC-project. 
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Discussie 

Oligometastatische ziekte is een ziektestadium tussen lokale ziekte en uitgebreid 

gemetastaseerde ziekte. Hoewel RCTs nog ontbreken, suggereert de huidige 

literatuur dat patiënten met oligometastasen van slokdarm- of maagkanker baat 

kunnen hebben van lokale behandeling van oligometastasen5–7. Het OMEC-project 

heeft de eerste multidisciplinaire Europese consensus statement geformuleerd voor 

de definitie, diagnose en behandeling van oligometastasen bij patiënten met slokdarm- 

of maagkanker. Het doel van OMEC-project is om zo inclusief mogelijk te zijn en om 

controversiële uitersten te vermijden om zo tot een klinisch relevante consensus te 

komen. Hoewel er nog geen bewijs van hoog niveau is (hetgeen blijkt uit de 

systematische literatuurstudie en de heterogeniteit in behandelvoorstellen bij real-life 

casus in multidisciplinaire teams van kanker expert centra),10,11 werd een Delphi 

proces van meerdere stappen gevolgd om deze consensus te formuleren. Als zodanig 

zijn wij van mening dat deze door de OMEC-groep geformuleerde consensus een 

goede toepasbaarheid en generaliseerbaarheid in Europa zal hebben. 

 

Wij erkennen dat de definitie, diagnose en behandeling van oligometastasen bij 

slokdarm- of maagkanker in de loop van de tijd zou kunnen veranderen wanneer meer 

prospectieve gegevens beschikbaar komen. Ook is het belangrijk te realiseren dat het 

doel van het OMEC-project is om een patiëntengroep te identificeren die het meest 

baat zou kunnen hebben van radicale lokale behandeling van oligometastasen 

(consensus, gedefinieerd als �75% overeenstemming tussen experts). Bovendien 

identificeerde het OMEC-project patiënten bij wie de term ‘oligometastasen’ tevens 

zou kunnen worden overwogen (redelijke overeenstemming, gedefinieerd als 50-75% 

overeenstemming tussen experts). Deze patiënten zouden mogelijk baat kunnen 

hebben van lokale behandeling van oligometastasen, maar het verwachte voordeel 

van lokale behandeling van oligometastasen bij deze patiënten werd als minder groot 

beschouwd. Deze hypothese wordt momenteel geëvalueerd in de SABR-COMET-10 

trial.12 In deze lopende RCT worden patiënten met 4-10 metastasen van verschillende 

soorten kanker (bijvoorbeeld prostaat-, colorectale of nierkanker) gerandomiseerd 

naar ofwel stereotactische bestraling plus standaard palliatieve zorg, ofwel alleen 

standaard palliatieve zorg.12 Welke techniek voor de behandeling van oligometastasen 
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toegepast moet worden is verder niet gedefinieerd in het OMEC-project, en dit wordt 

aan de expertise van het lokale multidisciplinaire team gelaten (consensus). 

 

Belangrijk om te vermelden is dat lopende RCTs bij patiënten met oligometastasen 

van slokdarm- of maagkanker geen immunotherapie in het behandelingsalgoritme 

opnemen.13,14 Echter, recente RCTs hebben aangetoond dat immunotherapie de 

overleving in de eerstelijns gemetastaseerde setting verbetert in vergelijking met alleen 

chemotherapie,15,16 en de ziektevrije overleving verbetert in de adjuvante setting na 

een onvolledige pathologische respons na neoadjuvante chemoradiotherapie plus 

chirurgie voor lokaal gevorderde slokdarmkanker.17 Daarnaast zullen de effectievere 

combinaties van immunotherapie met chemotherapie secundaire lokale behandeling 

voor oligometastasen waarschijnlijker maken, te meer bij specifieke subpopulaties, 

zoals patiënten met microsatellietinstabiliteit-hoge (MSI-H)/mismatch repair-deficiënte 

(dMMR) tumoren18 en humane epidermale groeifactorreceptor 2 (HER2)-positieve 

tumoren.19,20 Overeenkomstig werd adjuvante immunotherapie na systeemtherapie en 

lokale behandeling voor oligometastasen als behandeling overwogen met redelijke 

overeenstemming in het OMEC-project.  

 

Beperkingen van het OMEC-project zijn onder andere dat het voornamelijk een expert 

consensus betreft en geen hoogwaardige (level 1) evidentie biedt. Voorts reflecteert 

het OMEC-project de visie van Europese experts op het gebied van oligometastasen 

bij slokdarm- of maagkanker met overwegend meer ervaring bij patiënten met 

slokdarmkanker of een adenocarcinoom terwijl patiënten met maagkanker of een 

plaveiselcelcarcinoom vaker gezien worden in Azië door verschillen in incidentie. 

Hierdoor zou de OMEC-consensus statement niet in overeenstemming kunnen zijn 

met de visie van experts op dit gebied in Azië. Daarentegen wordt dit onderzoek 

versterkt doordat deze consensus statement toepasbaar is op een goed gedefinieerde 

groep van Europese patiënten. Andere sterke punten zijn de inclusieve en 

multidisciplinaire aanpak met de steun van verschillende Europese verenigingen op 

het gebied van slokdarm- of maagkanker en het gestructureerde studieprotocol. 
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Conclusie 

Oligometastatische ziekte is een ziektestadium tussen lokale ziekte en uitgebreid 

gemetastaseerde ziekte. Patiënten met oligometastasen kunnen baat hebben van 

lokale behandeling van oligometastasen. In het OMEC-project werd de eerste 

multidisciplinaire Europese consensus over de definitie, diagnose en behandeling van 

oligometastasen bij slokdarm- of maagkanker ontwikkeld met behulp van een 

literatuurstudie en Delphi consensus methodologie. Het doel van het OMEC-project 

was om patiënten te identificeren bij wie de term ‘oligometastasen’ zeker moet worden 

overwogen en die baat zouden kunnen hebben van (radicale) lokale behandeling van 

oligometastasen. Bovendien heeft het OMEC-project geleid tot een veelbelovend 

behandelalgoritme dat gehanteerd kan worden in het geval van oligometastasen. Deze 

definitie en dit behandelalgoritme dienen prospectief te worden gevalideerd in een 

klinische studie (OMEC-5). 

 

Aanwijzingen voor de praktijk 

• Niet-gerandomiseerde studies suggereren dat lokale behandeling van 

oligometastasen bij slokdarm- of maagkanker kan leiden tot een verbetering 

van overleving 

• De eerste multidisciplinaire Europese consensus over de definitie, diagnose en 

behandeling van oligometastasen bij slokdarm- of maagkanker werd ontwikkeld 

• Een patiënt met 1 orgaan met �3 metastasen of 1 betrokken extra-regionaal 

lymfeklierstation wordt beschouwd als een patiënt met oligometastasen 

(consensus). 

• Een patiënt met 1 orgaan met �4 metastasen of 2 betrokken extra-regionale 

lymfeklierstations kan tevens nog beschouwd worden als een patiënt met 

oligometastasen (redelijke overeenstemming) 

• Behandeling van synchrone of metachrone oligometastasen met een ziektevrij 

interval <2 jaar kan bestaan uit systeemtherapie plus herstadiëring om lokale 

behandeling te overwegen (consensus) 

• Behandeling van metachrone oligometastasen met een ziektevrij interval �2 

jaar kan bestaan uit systeemtherapie plus herstadiëring of directe lokale 

behandeling (redelijke overeenstemming). 
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Tabel 1: Karakteristieken van de experts van het OMEC-consortium. 

Eigenschap n=65 (%) 

Jaarlijks volume van slokdarmresecties   

   <30 12 18.5% 

   30-50 16 24.6% 

   >50 37 56.9% 

Jaarlijks volume van maagresecties   

   <30 12 18.5% 

   30-50 30 46.2% 

   >50 23 35.3% 

Type ziekenhuis   

   Regionaal ziekenhuis 5 7.7% 

   Geïntegreerd kankercentrum  8 12.3% 

   Universitair medisch centrum 52 80.0% 

Werkervaring als medisch specialist   

   <10 jaar 5 7.7% 

   �10 jaar 60 92.3% 
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Figuur 1: Deelnemende centra van het OMEC-consortium. 

 

Figuur 2: Schematisch overzicht van het Delphi consensus proces. 

 

Figuur 3: Mogelijk behandelalgoritme voor patiënten met oligometastasen bij 

slokdarm- of maagkanker. 

 








