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Geachte collega, 

 

Het is weer tijd voor een update 

over de SONIA-studie. Momenteel 

zijn er 530 patiënten geïncludeerd; 

dat betekent dat we over de helft 

zijn van de beoogde 1050 patiënten!  

Aan iedereen weer veel dank voor 

deze mooie cijfers! 

 

 

 

 

‘As we speak’ is de jaarlijkse ESMO-bijeenkomst in volle gang. Afgelopen weekend werden daar twee 

belangrijke studies gepresenteerd, waarvan we u de resultaten zeker niet willen onthouden: de 

‘overall survival’ (OS)-resultaten van MONARCH-2 en MONALEESA-3. Net als MONALEESA-7 (eerder 

dit jaar gepubliceerd in de NEJM en op ASCO) lieten deze studies een winst in OS zien van de 

toevoeging van CDK4/6-remmers aan endocriene therapie: dat is natuurlijk zeer goed nieuws voor 

patiënten! Belangrijk om hierbij op te merken is dat de winst zowel in eerste als tweede lijn gezien 

werd.  In de genoemde studies kreeg bovendien maar een zeer beperkt aantal patiënten alsnog een 

CDK4/6-remmer na progressie op placebo in de eerste lijn. Er is geen studie beschikbaar die, zoals 

SONIA, een rechtstreekse vergelijking maakt tussen de eerste- en tweedelijnsbehandeling.  

Alles bij elkaar genomen blijft de onderzoeksvraag van SONIA onverminderd belangrijk, we hopen 

dan ook dat iedereen zich blijft inzetten voor deze mooie studie! We zullen uitgebreider terugkomen 

op al deze studies tijdens de plenaire BOOG-vergadering op 8 oktober aanstaande. Als u eerder 

vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!  

 

Verder beantwoorden we graag nog enkele ‘frequently asked questions’:  

- Tamoxifen: als patiënten tijdens (neo)-adjuvante behandeling met tamoxifen metastasen 

ontwikkelen, kunnen zij direct deelnemen aan SONIA; er is geen ‘wash out’ periode nodig. 

- Oligo: patiënten die eerder al behandeld zijn “met curatieve intentie” op basis van 

oligometastasen, kunnen bij een recidief/nieuwe metastasen niet deelnemen aan SONIA.  

 

Met vriendelijke groeten, 

Het SONIA-studieteam 
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