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Slokdarmkanker studie MORE gestart 

Het Medisch Centrum Leeuwarden heeft de MORE klinische studie gestart waarmee onderzocht 

wordt of het mogelijk is om in de toekomst patiënten met slokdarmkanker na 

radiochemotherapeutische behandeling de optie te bieden om af te zien van een slokdarm operatie. 

Patiënten die volgens de huidige richtlijnen behandeld worden volgens het CROSS protocol komen in 

aanmerking voor deelname aan deze, vooralsnog, prospectieve MORE studie. Dit onderzoek sluit aan 

bij de observatie dat bij ongeveer een derde van de in het CROSS1 protocol behandelde patiënten de 

patholoog geen tumor cellen meer in de slokdarmpreparaten kan detecteren. 

MORE staat voor “Markers Of Response to chemoradiation in Esophageal cancer”. Deze studie is 

mede geïnitieerd door de patiëntenvereniging Zorgbelang Fryslân, het Erasmus Institute of Medical 

Technology Assesment, Vitromics en Stichting De Friesland. Het Tumorgenetica Laboratorium van het 

Radboud UMC gaat daarbij de DNA analyses verzorgen. Bij succesvolle afsluiting van de studie, in 

twee à drie jaar, wordt de studie uitgebreid met patiënten van het UMC Groningen. De unieke 

aspecten van deze studie zijn ondermeer de onderscheidende opzet van de moleculaire analyses en 

de begeleiding door een breed multidisciplinair project team. 

 

The start of the Esophageal cancer study MORE  

The Medical Centre Leeuwarden has started the MORE clinical study to investigate the possibility to 

offer patients an option in the future to refrain from undergoing surgery after a successful radio-

chemo therapy. Patients that are currently treated in the CROSS2 protocol can be included in this 

initially prospective trail. This study follows the observation by the pathologists that in about one 

third of the patients no cancer cells are detected in the resected esophagus after the radio-chemo 

therapy. 

MORE stands for ‘Markers Of Response to chemo-radiation in Esophageal cancer’ This study is 

initiated by the patient association Zorgbelang Fryslân, the institute for Medical Technology 

Assesment, Vitromics and The Fryslân Foundation. And the tumor genetics laboratory of the 

Radboud UMC will perform the DNA analysis. After successful completion, in two or three years of 

the observational part of the study, expansion to the Groningen UMC as second clinical site is 

planned. The unique aspects of this study are the broad molecular approach, combining DNA and 

kinase activity biomarkers, and the direct involvement in the project team from the start of all parties 

involved. 

 

                                                           
1
 CROSS: chemoradio therapie gevolgd door chirurgie 

2
 CROSS: chemoradio therapy followed by surgery 


