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SUMMARY
The CRITICS-II study is a multicenter randomized 
phase II trial comparing three neo-adjuvant treat-
ment arms in resectable gastric cancer: (1) chemo-
therapy, (2) chemotherapy and subsequent chemo-
radiotherapy, (3) chemoradiotherapy. All treatment 
arms will be followed by a gastric cancer resection 
with D2 lymphadenectomy. The aim of the CRI-
TICS-II study is to identify the optimal preoperative 
regimen in resectable gastric cancer. The CRITICS-II 
study is supported by the Dutch Cancer Society.

SAMENVATTING 
De CRITICS-II-studie is een gerandomiseerde multi-
centrum fase 2-studie waarin drie neoadjuvante be-
handelingen bij het resectabel maagcarcinoom met 
elkaar worden vergeleken. Deze drie neoadjuvante 
behandelgroepen bestaan uit (1) chemotherapie, (2) 
chemotherapie gevolgd door chemoradiotherapie of 
(3) chemoradiotherapie. Alle neoadjuvante behande-
lingen zullen worden gevolgd door een maagresec-
tie met D2-lymfeklierdissectie. Het doel van de CRI-
TICS-II-studie is om de optimale preoperatieve 
behandeling van het resectabel maagcarcinoom  
te identificeren. De CRITICS-II-studie wordt onder-
steund door KWF Kankerbestrijding.
(NED TIJDSCHR ONCOL 2017;14:237-40) 

CRITICS-II: een multicentrum gerando-
miseerde fase 2-studie naar de optimale 
preoperatieve behandeling met chemo-
therapie en/of chemoradiotherapie van 
het resectabel maagcarcinoom
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INLEIDING
Adequate radicale chirurgie is de basis van de curatieve be-
handeling van maagkanker. Patiënten in de westerse wereld 
presenteren zich echter vaak met tumoren in een gevorderd 
stadium, waarbij de overleving met alleen chirurgische be-
handeling ongeveer 20-30% is.1,2 Om de prognose van maag-
kanker te verbeteren zijn er in de afgelopen decennia ver-
schillende aanvullende strategieën onderzocht. Wij beperken 
ons in dit artikel tot die studies die in de westerse wereld tot 
een verandering van beleid in de (neo)adjuvante behandeling 
bij het resectabel maagcarcinoom hebben geleid. 

UITGEBREIDERE LYMFEKLIERDISSECTIE (D2)
Allereerst zijn er studies die hebben onderzocht wat de 
waarde is van een uitgebreidere lymfeklierdissectie (D2) in 
vergelijking met een D1-lymfeklierdissectie waarbij alleen de 
lymfeklieren rondom de maag worden verwijderd. In de Ne-
derlandse D1/D2-studie werden 711 patiënten, die werden 
geopereerd met curatieve intentie, gerandomiseerd tussen 
een D1- of D2-lymfeklierdissectie. Na een mediane follow-up 
van 15 jaar was er in de D2-groep een lager locoregionaal 
recidiefpercentage en minder maagkanker-gerelateerde sterf-
te (p=0,01). Een D2-lymfeklierdissectie was echter wel ge-
associeerd met hogere postoperatieve mortaliteit en morbi-
diteit, waarbij een relatie werd gezien met milt- en 
pancreasstaartresecties.3 
Op grond van deze resultaten bestaat het huidige chirurgi-
sche beleid bij het resectabel maagcarcinoom uit een D2-lym-
feklierdissectie zonder medenemen van milt en pancreas-
staart, waarbij ten minste 15 lymfeklieren worden verwijderd. 

POSTOPERATIEVE CHEMORADIOTHERAPIE
In de Amerikaanse SWOG/Intergroup 0116-studie werden 
556 patiënten gerandomiseerd tussen chirurgie alleen en 
chirurgie gevolgd door postoperatieve chemoradiotherapie 
(45 Gy in 25 fracties in combinatie met 5-FU en leucovori-
ne). Er was een significante verbetering in overleving in de 
chemoradiotherapiegroep (mediane overleving 36 maanden 
vs. 27 maanden). Ook de recidiefvrije overleving was beter 
in de chemoradiotherapiegroep (30 maanden vs. 19 maan-
den).4 Er was echter wel kritiek op deze studie vanwege de 
suboptimale chirurgie; 54% van de patiënten onderging een 
D0-lymfeklierdissectie en slechts 10% de aanbevolen D2. 
Op basis van deze studie adviseert de Amerikaanse richtlijn 
postoperatieve chemoradiotherapie voor patiënten die geen 
preoperatieve behandeling hebben gehad, indien er sprake 
is van een pT3-4-tumor, positieve klieren (pN+) en bij pati-
enten met een pT2N0-tumor met hoogrisicokenmerken. 
Postoperatieve chemoradiotherapie wordt ook geadviseerd 
indien er sprake is van een irradicale resectie.5 

PERIOPERATIEVE CHEMOTHERAPIE
In de Britse MAGIC-studie werden 503 patiënten gerando-
miseerd tussen chirurgie alleen en perioperatieve chemothe-
rapie. Perioperatieve chemotherapie bestond uit drie cycli 
ECF (epirubine, cisplatine en 5-FU) voor en drie cycli ECF 
na de maagresectie. Ondanks het feit dat slechts 42% van 
alle patiënten alle zes cycli had afgemaakt, was er een signi-
ficante verbetering in vijfjaarsoverleving in de perioperatieve 
groep (36% vs. 23%) en een betere progressievrije overle-
ving.6 Op basis van deze studie wordt in Europa standaard 
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FIGUUR 1. Studieopzet CRITICS-II. 

DOC=docetaxel/oxaliplatine/capecitabine.



JA ARGANG14 SEPTEMBER2017 6

perioperatieve chemotherapie gegeven bij het resectabel 
maagcarcinoom. 

CRITICS-STUDIE
In de recente CRITICS-studie werden 788 patiënten ge-
randomiseerd tussen perioperatieve chemotherapie of 
preoperatieve chemotherapie gevolgd door postoperatieve 
chemoradiotherapie. Perioperatieve chemotherapie bestond 
uit drie cycli ECC/EOC (epirubicine, cisplatine/oxaliplatine 
en capecitabine) voor en drie cycli ECC/EOC na de maagre-
sectie. In de experimentele groep werden preoperatief even-
eens drie cycli ECC/EOC gegeven en bestond postoperatie-
ve chemoradiotherapie uit 45 Gy in 25 fracties in combinatie 
met cisplatine en capecitabine. Chirurgie was ten minste 
een D1+-resectie. De resultaten toonden geen significant 
verschil in vijfjaarsoverleving tussen de twee behandelgroe-
pen (41% bij chemoradiotherapie en 43% bij perioperatieve 
chemotherapie).7 Na preoperatieve chemotherapie en ade-
quate chirurgie zijn er derhalve twee postoperatieve behan-
delmogelijkheden. Een belangrijke waarneming was dat ook 
in deze studie slechts 50% van de patiënten in staat was het 
gehele behandeltraject af te ronden, vooral door uitval in de 
postoperatieve fase (niet significant verschillend tussen bei-
de groepen). De therapietrouw is dus net zoals in de meeste 
andere adjuvante studies slecht (zie Tabel 1).4,6-11 
Naar analogie van het rectum- en oesofaguscarcinoom, is er bij 
het maagcarcinoom toenemende interesse in een verschuiving 
van postoperatieve naar preoperatieve behandeling.11,12 Een 
van de voordelen van een preoperatieve behandeling is betere 
therapietrouw. Daarnaast werd in de MAGIC-studie gevonden 
dat preoperatieve chemotherapie zorgde voor tumorverkleining 
en ‘downstaging’. Dit vergroot de kans op een radicale resec-
tie.6 Een R1-resectie is namelijk geassocieerd met een slechtere 
prognose.13,14 Ten slotte zijn in de preoperatieve situatie de 
maag en lymfeklieren nog in situ, wat het mogelijk maakt het 
bestralingsgebied en de marges nauwkeuriger te definiëren. 
Kleinere bestralingsvolumes in combinatie met adequate ‘treat-
ment planning’ en bestralingstechnieken maken het mogelijk 
de bijwerkingen van chemoradiotherapie te beperken.15 

THERAPIETROUW, TUMORVERKLEINING/ 
’DOWNSTAGING’, VERBETERDE CHIRUR-
GISCHE RADICALITEIT EN OPTIMALE 
DEFINITIE VAN HET BESTRALINGSVOLUME 
ONDERSTEUNEN ONDERZOEK NAAR 
OPTIMALISATIE VAN DE PRE OPERATIEVE 
BEHANDELING VAN HET RESECTABEL 
MAAGCARCINOOM
In de CRITICS-II-studie is om deze redenen gekozen voor 
een volledig preoperatieve benadering van de multimodali-

teitsbehandeling bij het resectabel maagcarcinoom. Daar-
naast is er op basis van verschillende studies gekozen voor 
een effectief, minder toxisch en meer patiëntvriendelijk che-
mo(radio)therapieschema.16-18 

DOEL EN OPZET VAN DE CRITICS-II-STUDIE
Het doel van de CRITICS-II-studie is om de preoperatieve 
behandeling van het resectabel maagcarcinoom verder te 
optimaliseren. Hierbij worden drie neoadjuvante behande-
lingen met elkaar vergeleken, namelijk chemotherapie, 
chemo therapie gevolgd door chemoradiotherapie en 
chemoradio therapie. In alle gevallen wordt dit gevolgd door 
een maagresectie met D2-lymfeklierdissectie.
De CRITICS-II-studie is een gerandomiseerde multicen-
trum fase 2-studie. Er zal worden gestratificeerd voor cen-
trum en histologisch subtype volgens de Lauren-classifica-
tie (diffuus type, intestinaal type of gemengd type 
adenocarcinoom), omdat deze subtypen verschillen in bio-
logie en klinisch beloop.19 
Patiënten in een goede conditie (WHO<2) met een stadi-
um-IB-IIIC (TNM 7de editie) resectabel, histologische bewe-
zen, adenocarcinoom van de maag of slokdarmmaag-over-
gang (mits de tumorbulk in de maag is gelegen) kunnen 
worden geïncludeerd. Bij alle patiënten dient een diagnosti-
sche laparoscopie te hebben plaatsgevonden. In geval van 
histologisch bewezen peritoneale metastasen en/of tumorpo-
sitieve cytologie van vrij buikvocht komt de patiënt niet in 
aanmerking voor inclusie in de CRITICS-II-studie.
Het primaire eindpunt betreft ‘event-free survival’ één jaar na 
randomisatie (‘events’: progressie, locoregionaal recidief, af-
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Studie [referentie] Behandelgroep Behandeling 

afgerond (%)
SWOG [4] S è CRT 64%

MAGIC [6] CT è S è CT 42%

MAGIC-B [8] CT è S è CT
CT+B è S è CT+B

40%
37%

ARTIST [9] S è CT
S è CRT

75%
82%

CLASSIC [10] S è CT 67%

TOPGEAR part 1 [11] CT è S è CT
CT è CRT è S è CT

60%
46%

CRITICS [7] CT è S è CT
CT è S è CRT

47%
52%

TABEL 1. Therapietrouw van patiënten in diverse (neo)adju-

vante maagstudies. 

S=surgery, CT=chemotherapie, B=bevacizumab, CRT=che-

moradiotherapie.
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standsmetastasen of overlijden). De secundaire eindpunten 
zijn onder andere toxiciteit, chirurgische morbiditeit, percen-
tage R0-resecties, pathologische complete remissie en overle-
ving. Daarnaast zal worden gekeken naar kwaliteit van leven. 
Translationeel onderzoek naar prognostische en voorspellen-
de biomarkers zal worden uitgevoerd op tumorweefsel. 
 Tevens zal bloed worden verzameld voor onderzoek naar de 
mogelijkheden van circulerend tumor-DNA (ctDNA) in de 
diagnostiek en follow-up van patiënten met maagcarcinoom.
Het primaire eindpunt zal op basis van ‘intention to treat’ 
worden geanalyseerd. Er zal een interim-analyse volgen na-
dat 42 patiënten in iedere groep zijn geïncludeerd met be-
hulp van ‘Lin’s standard normal test statistics’ (H0: EFS (1) 
= 60%).20 In de tweede fase van de studie zullen, indien 
wordt gecontinueerd met een of meer groepen, 27 patiënten 
extra worden geïncludeerd tot een totaal van 69 patiënten 
per groep. 
Momenteel worden de Nederlandse centra benaderd voor 
deelname. De verwachting is dat de eerste patiënt binnen-
kort zal worden geïncludeerd. Met een geschatte inclusie 
van 30 patiënten per groep per jaar is de verwachting dat de 
studie binnen 3,5 jaar zal zijn afgerond. 
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