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Endometrioid 

 

FIGO I 

• Indien 2 risicofactoren (> 60 jaar, graad 3, >50% myometriuminvasie) 

– VBT 

• Indien 3 risicofactoren  

– EBRT 

– Indien pN0 (klierdissectie of sentinelnode) dan beperkt bekkenveld  

 

FIGO II 

• Indien graad 1 en microscopische stroma invasie VBT* 

• Overige: EBRT en VBT 

– Indien pN0 (klierdissectie of sentinelnode) dan beperkt bekkenveld  

– Indien vaginamanchet meegenomen: alleen EBRT 

 

FIGO IIIA-B endometrioide EC 

• Indien IIIA op basis van ovariële metastasen die clonaal verwant zijn en voldoen aan onderstaande 

criteria: Graad 1-2 endometrioid, <50% myometriuminvasie, afwezigheid LVSI, N0 en geen andere 

metastasen 

– GEEN adjuvante therapie ** 

• Indien afwijkend P53+ 

– Chemotherapie: 6 kuren Carboplatin/Taxol, gevolgd door EBRT mits conditie van patiënte dit toelaat; 

indien te slecht voor chemo dan alleen EBRT    

• Overige patiënten die niet voldoen aan bovengenoemde criteria  

– EBRT 

 

FIGO IIIC1 endometrioide EC micrometastasen (<2.0 mm) 

• EBRT 

 

FIGO IIIC1 endometrioide EC macrometastasen (≥2.0 mm) 

• Chemotherapie: 6 kuren Carboplatin/Taxol, gevolgd door EBRT, mits conditie van patiënte dit toelaat; 

indien te slecht voor chemo dan alleen EBRT   

 

FIGO IIIC2, alle histologie 

• Chemotherapie: 6 kuren Carboplatin/Taxol 

• Hormonale therapie als alternatief bij positieve receptor status (ER/PR)  
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Sereus 

 

FIGO IA na volledige stadiering 

• GEEN adjuvante therapie  

 

FIGO IB-II 

• Chemotherapie: 6 kuren Carboplatin/Taxol 

 

Clear cell  

 

FIGO IA na volledige stadiering 

• Alleen VBT  

 

FIGO IB-II 

• Radiotherapie EBRT en evt VBT (VBT bij FIGO II indien geen vaginamanchet is meegenomen) 

 

FIGO III 

• Chemotherapie: 6 kuren Carboplatin/Taxol 
 

Carcinosarcomen 

FIGO IA na volledige stadiering (minimaal lymfkliersampling)  

• Alleen EBRT  

 

FIGO IB-II na volledige stadiering (minimaal lymfkliersampling) en FIGO III 

• Chemotherapie: 6 kuren Carboplatin/Taxol, gevolgd door EBRT, mits conditie van patiënte dit toelaat; 

indien te slecht voor chemo dan alleen EBRT   
 

*landelijk beleid conform LPRGT, ** conform ESGO guideline 2021 

 


