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en de Spaanse SOGUG. Op de website van
DUOS vinden professionals en patiënten
(inter)nationaal nieuws over het
kennisgebied.

Stichting DUOS
De Stichting Dutch Uro-Oncology
Studygroup (DUOS) is een multidisciplinaire
studiegroep van bijna 30 aangesloten
ziekenhuizen, voor investigator initiated en
door de farmacie geïnitieerde studies bij
vroeg en laat prostaat-, blaas- en
testiscarcinoom.
DUOS is opgericht in juli 2011 mede dankzij
een startsubsidie van KWF
Kankerbestrijding. Het bestuur bestaat uit
Professor Dr. Jeroen van Moorselaar
(uroloog VUmc), Dr. Michiel Sedelaar
(uroloog St. Radboud), Dr. Baukelien van
Triest (radiotherapeut NKI/AvL), Professor
Dr. Jourik Gietema (internist-oncoloog UMC
Groningen) en Professor Dr. Ronald de Wit
(internist-oncoloog, ErasmusMC) en tevens
voorzitter.

Wat doet DUOS?
DUOS initieert wetenschappelijk onderzoek
om de diagnostiek en behandeling van
urologische kankers verder te verbeteren. Dit

Deelnemen aan een DUOS
studie?
De NePro studie bij patiënten met
prostaatkanker met docetaxel +/risedronaat, gevolgd door de internationale
Mainsail studie met docetaxel +/lenalidomide; de fase 3 studies Affirm met
MDV3100 vs placebo en de studies met
TAK700 (Orteronel), zijn voorbeelden van
studies op het specialisatiegebied van DUOS.
De eerste studie geheel binnen de DUOS
context is Cabaresc, een vergelijkende fase 2
studie met cabazitaxel+/- budesonide bij
patiënten met MCRPC waarbij onder meer
wordt onderzocht of met budesonide de
incidentie van diarree vermindert. Nieuwe
studies bij prostaat- en ook bij blaaskanker
zijn in voorbereiding.
Voor meer informatie of aanmelding:
Stichting DUOS, p/a Prof. dr. R. de Wit
Dept. Of Medical Oncology
P.O. Box 5201
3008 AE Rotterdam
tel. + 31 10-704 15 05
e-mail r.dewit@erasmusmc.nl

onderzoek wordt gezamenlijk uitgevoerd in
de uro-oncologisch geïnteresseerde

Secretariaat Stichting DUOS

ziekenhuizen. Daarnaast vindt DUOS

info@stichtingduos.nl

aansluiting bij vergelijkbare uro-oncologische

www.stichtingduos.nl of
www.prostaatkanker.nu

onderzoeksgroepen zoals de Scandic Group

www.stichtingduos.nl

Hospital VUMC, Amsterdam) and Dr Michiel
Sedelaar (Radboud University Hospital,
Nijmegen); one radiotherapist, Dr Baukelien
van Triest (Netherlands Cancer Institute) en
two medical oncologists, Professor Jourik

Dutch Uro-Oncology
Studygroup (DUOS)
The Foundation Dutch Uro-Oncology Study
group (DUOS) is a multidisciplinary study
group comprising almost 30 academic and
regional hospitals in the Netherlands with
their main focus of initiating and taking part
into investigator as well as Industry initiated
and sponsored clinical trials in Urological
cancers. The spectrum includes the entire
range of metastatic and non- metastatic and
phase 1-3 clinical trials as well as postmarketing (phase 4) efficiency studies. DUOS
collaborates with other national groups, such
as the Scandic Group and the Spanish
Oncology Genitourinary Group (SOGUG).
In addition DUOS provides information on
latest developments and ongoing research for
health care professionals and patients. Study
group members support patients seeking

Gietema (University Hospital Groningen) en
Professor Ronald de Wit (Erasmus University
Medical Center/ Daniel den Hoed Cancer
Center, Rotterdam, founding Chairman of
DUOS). DUOS is registered by the
Netherlands Chamber of Commerce.
The NePro study (docetaxel +/- risedronic in
mCRPC); Mainsail (docetaxel +/lenalidomide), Affirm (MDV3100) and
currently Millenium’s (TAK700/Orteronel)
phase 3 studies pre and post docetaxel are
examples of DUOS trials. Ongoing is

Cabaresc, a randomized phase 2 trial
investigating the role of budesonide to
cabazitaxel chemotherapy. DUOS and
SOGUG are currently launching a
multicenter, multinational, phase 2/3 trial of
cabizitaxel vs vinflunine in 2nd line bladder
cancer.
For more information:

KOL second opinions. This may include
enrollment of potential patients onto DUOS
clinical research programs at one of the
participating sites.
The group has received financial launching
support from the Netherlands Queen
Wilhelmina Cancer Foundation. The board
currently comprises two urologists; Professor
Jeroen van Moorselaar (Free University

DUOS c/0 Prof Ronald de Wit
Dept. Of Medical Oncology
P.O. Box 5201
3008 AE Rotterdam
tel. + 31 10-704 15 05
e-mail r.dewit@erasmusmc.nl
Or the DUOS secretariat
info@stichtingduos.nl
www.stichtingduos.nl or
www.prostaatkanker.nu

