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CHAPTER 10

SAMENVATTING

In deze thesis, bestaande uit twee delen, wordt de rol van chirurgie in de multimodaliteit 

behandeling van het lokaal gevorderd niet-kleincellig long carcinoom bestudeerd. In het eerste 

deel wordt de rol van chirurgie als onderdeel van geplande trimodaliteit therapie uitgediept. 

In het tweede deel wordt de rol van chirurgie in de behandeling van persisterende tumor of 

terugkerende ziekte geanalyseerd.

DEEL I Chirurgie als onderdeel van trimodaliteit therapie voor het lokaal gevorderd niet-

kleincellig longcarcinoom

Voor patiënten met klinisch stadium IIIA niet-kleincellig longcarcinoom, adviseren verschillende 

nationale en internationale richtlijnen in opzet radicale chemoradiotherapie, of een behandeling 

welke chirurgie bevat. Het is echter onduidelijk in hoeverre deze richtlijnen in Nederland worden 

toegepast in de dagelijkse praktijk. In Hoofdstuk 2 wordt met gebruik van data uit de Nederlandse 

Kanker Registratie, voor de periode van 2010 tot en met 2013, het gebruik van verschillende 

behandel strategieën voor patiënten met stadium IIIA niet-kleincellig longcarcinoom beschreven. 

In dit nationale cohort van bijna 5000 patiënten, werd chemoradiotherapie gebruikt in 45% 

van de patiënten, en in 15% van de patiënten was chirurgie onderdeel van de behandeling. De 

4-jaars overleving bedroeg 51% voor de patiënten behandeld met inductie therapie en chirurgie, 

en 39% voor hen die werden behandeld met chemoradiotherapie. De patiënten die chirurgie 

ondergingen waren jonger (mediaan 60 vs. 66 jaar), en de patiënten die inductietherapie 

ondergingen voorafgaand aan chirurgie hadden hier het meeste baat bij als ze jonger dan 69 

jaar waren, in het geval van een plaveiselcelcarcinoom, en een lobectomie in plaats van bi-

lobectomie of pneumectomie ondergingen. Een onverwachte bevinding was het feit dat voor 

patiënten behandeld met chirurgie ± adjuvante therapie, het klinische TNM stadium slechts in 

51% overeenkwam met het pathologische TNM stadium, waarbij in het grootste deel van de 

patiënten het klinisch stadium te hoger was dan het pathologisch stadium. De nationale zorg, 

met een secundair focus op de rol van de chirurgische behandeling, voor het klinisch stadium 

IIIB niet-kleincellig longcarcinoom in de periode van 2010 tot en met 2014, waarin de 7e editie 

van de TNM nationaal werd toegepast voor het stadiëren van patiënten met het niet-kleincellig 

longcarcinoom, wordt beschreven in Hoofdstuk 3. In deze periode werden 4401 patiënten 

gediagnosticeerd met klinisch stadium IIIB niet-kleincellig longcarcinoom, waarvan klinisch N2 

(37%) of N3 nodale ziekte (63%) in slechts 50.8% van de patiënten pathologisch werd bevestigd. In 

opzet curatieve behandeling bestond uit chemoradiotherapie in 48% en chirurgie in 2.2% van de 

patiënten. Het gebruik van chemoradiotherapie daalde met de leeftijd, van 65% voor patiënten 

onder de 60 jaar, tot 13% voor mensen van 80 jaar en ouder. De overleving na chirurgie was 28 

maanden, gevolgd door 19 maanden na chemoradiotherapie, 9 maanden na chemotherapie, 

8 maanden na radiotherapie en 3 maanden na ondersteunende therapie. In Hoofdstuk 4 
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beschrijven en bediscussiëren we de institutionele resultaten van definitieve chemoradiotherapie 

en trimodaliteit therapie for het lokaal gevorderd niet-kleincellig longcarcinoom. De patiënten 

behandeld met trimodaliteit therapie waren jonger, en hadden vaker een T4 tumor dan N2 

ziekte wat maakte dat ze een klinisch stadium IIIA niet-kleincellig longcarcinoom hadden. Voor 

de trimodaliteit groep werd de mediane overleving niet bereikt bij een mediane follow-up 

van 30 maanden. Patiënten met N0-1 en patiënten met tumoren van een groter volume (een 

radiotherapie planning doelvolume van >500cm3) hadden een betere overleving als behandeld 

met trimodaliteit therapie vergeleken met chemoradiotherapie. In Hoofdstuk 5 laten we zien 

dat chirurgie na chemoradiotherapie veilig kan, met een 90 dagen mortaliteit van 5.5%, en een 

veelbelovende lange termijn overleving en ziekte vrije overleving van respectievelijk 75.9 en 

58.7 maanden kan bewerkstelligen (mediane follow-up 80.4 maanden).

DEEL II Nieuwe rol voor chirurgie na chemoradiotherapie: recidief, persisterende ziekte en 

complicaties

Therapeutische opties voor patiënten met recidief tumor of persisterende ziekte na 

chemoradiotherapie zijn beperkt. Voor geselecteerde patiënten kan chirurgie of re-irradiatie 

worden overwogen (Hoofstuk 8). Resultaten van deze chirurgische behandeling (salvage 

chirurgie) worden uiteengezet en besproken in hoofdstuk 6. Alle patiënten hebben initieel een 

behandeling met hoge dosis chemoradiotherapie (≥60Gy) ondergaan voor een lokaal gevorderd 

niet-kleincellig longcarcinoom (10 patiënten stadium IIIA, 5 patiënten stadium IIIB). De mediane 

duur van de laatste dag radiotherapie tot chirurgie bedroeg 21 maanden. Hoewel chirurgie in 

een eerder met hoge dosis bestraald gebied wordt gezien als potentieel risicovol, rapporteren 

wij dat geselecteerde patiënten met locoregionaal recidief of persisterend tumor na hoge dosis 

chemoradiotherapie, salvage chirurgie kunnen ondergaan met acceptabele morbiditeit en 

mortaliteit, zelfs na pneumectomie. Voor patiënten die geen recidief tumor of persisterende 

ziekte hebben na hoge dosis chemoradiotherapie, maar wel problemen hebben veroorzaakt 

door complicaties van deze therapie, zoals een bronchusstenose, bloeding of fistel tussen 

luchtweg en slokdarm, laten we in hoofdstuk 7 zien dat chirurgie een hoog risico behandeling 

is. Het merendeel van deze patiënten werd geopereerd vanwege cavitatie in de long. Overige 

complicaties waarvoor een operatie volgde waren slokdarm-luchtweg fistel, bloeding, 

bronchusstenose, slokdarm stenose en bronchiëctasien. De hoge 30- en 90 dagen mortaliteit 

van respectievelijk 20% en 27%, laten zien dat dit een hoog risico patiëntengroep is. Derhalve 

is chirurgie alleen te rechtvaardigen in die patiënten met zeer ernstige of levensbedreigende 

complicaties.


