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Beschrijving onderzoek 
Patiënten met een lokaal gevorderd oesofaguscarcinoom (T1N1-3/T2-4a elke N/M0) worden 
standaard behandeld met neoadjuvante chemoradiotherapie (nCRT) volgens het CROSS-
schema gevolgd door een in opzet curatieve oesofagusresectie. De behandelingscriteria 
voor neoadjuvante chemoradiotherapie is in vele klinieken verruimd ten opzichte van de 
oorspronkelijke CROSS-criteria (“extended CROSS-criteria”). De verruimde inclusies zijn: 
leeftijd >75 jaar, tumorlengte> 8cm, > 10% initieel gewichtsverlies, > 2-4 cm uitbreiding van 
de primaire tumor in de cardia van de maag en de aanwezigheid van coeliacale 
kliermetastasen (de vroegere abdominale M1a).  
De verruiming van de originele inclusiecriteria kan echter gepaard gaan met een toename 
van aan de behandeling gerelateerde complicaties, een lager percentage tumorrespons en 
een geringer aantal patiënten met een pathologische complete respons op de gegeven 
nCRT, dat gecorreleerd is met de overleving. De resultaten van een pilotstudie die 
uitgevoerd werd in het UMCG rechtvaardigen een uitgebreider onderzoek, om meer inzicht 
te verkrijgen over eventuele complicaties, postoperatieve morbiditeit en mortaliteit en 
pathologische respons op de nCRT. 
Met het voorgestelde onderzoek willen we de gevolgen van uitbreiding van de 
behandelingscriteria voor neoadjuvante chemoradiotherapie nader evalueren, om zo de 
selectie van patiënten voor behandeling met neoadjuvante chemoradiotherapie te 
verbeteren. 
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Het betreft een retrospectief cohort onderzoek gebruikmakend van de in de DUCA 
geregistreerde data, waarbij alle patiënten met een lokaal gevorderd oesofagus-carcinoom 
(T1N1-3/T2-4aN0-3/M0),   behandeld met nCRT volgens het CROSS schema, worden 
geïncludeerd. Hierbij zal er een onderverdeling gemaakt worden in patiënten die voldoen aan 
de originele CROSS-criteria en patiënten die erbuiten vallen (“extended” CROSS-criteria). 
Uitkomsten zullen worden vergeleken tussen de twee groepen (original CROSS vs 
“extended” CROSS criteria). 
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