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SAMENvATTING 

In dit proefschrift worden de lange termijn uitkomsten en risico’s van het gebruik van ste-

reotactische radiotherapie (SABR) en gehypofractioneerde hoge dosis radiotherapie bij de 

behandeling van hoog risico longtumoren beschreven. 

In Hoofdstuk 1 wordt een introductie gegeven over de epidemiologie, stadiëring, behande-

ling en prognose van longkanker. Daarnaast is er een korte inleiding van de verschillende 

hoofdstukken van dit proefschrift. Wereldwijd wordt er een stijging gezien in het aantal 

nieuwe patiënten dat per jaar met longkanker wordt gediagnosticeerd. Een groot gedeelte 

van deze patiënten is bekend met nicotine gebruik en/of 70 jaar of ouder. Beide factoren 

zorgen ervoor dat bij veel longkankerpatiënten meerdere ziektes tegelijkertijd aanwezig zijn 

(comorbiditeit). Deze comorbiditeit kan tot gevolg hebben dat standaard behandelopties 

die in richtlijnen zijn opgenomen te veel risico’s met zich meebrengen, zoals een hogere 

kans op complicaties na een operatie of het optreden van ernstige bijwerkingen (toxiciteit) 

na chemotherapie. Naast chirurgische behandeling neemt radiotherapie een belangrijke rol 

in bij de lokale behandeling van patiënten met longkanker. Traditioneel werden patiënten 

met een vroeg stadium niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) bestraald met conventio-

nele radiotherapie. Dit bestaat uit 30 tot 35 dagelijkse sessies (fracties) die gedurende 6 

tot 7 weken worden gegeven middels gebruik van grote bestralingsvelden. Verschillende 

studies hebben aangetoond dat het gebruik van stereotactische radiotherapie, waarbij de 

totaaldosis in veel minder fracties op een zeer precieze manier wordt gegeven, tot betere 

uitkomsten leidt dan conventionele radiotherapie. Recent onderzoek heeft de effectiviteit 

en veiligheid van SABR bij de behandeling van longkanker bewezen. Huidige richtlijnen 

beschouwen SABR als de voorkeursbehandeling bij patiënten met perifeer gelegen vroeg 

stadium NSCLC die medisch inoperabel zijn of een operatieve ingreep weigeren. Sinds de 

implementatie van SABR in Nederland is er dan ook een afname te zien in het percentage 

onbehandelde patiënten met vroeg stadium longkanker. 

Alhoewel SABR een duidelijke rol heeft gekregen bij de behandeling van patiënten met 

een perifeer gelegen vroeg stadium longtumor, is er maar weinig data beschikbaar over het 

gebruik van SABR bij de behandeling van patiënten met een hoog risico longtumor. Daar-

onder vallen patiënten met een centraal gelegen tumor dichtbij kritieke normale organen, 

patiënten met een tumor waarvan de diameter groter is dan 5 cm en patiënten die zich 

presenteren met meerdere longtumoren tegelijkertijd. Deze tumoren worden vanwege de 

zorgen over een verhoogde kans op ernstige toxiciteit veelal geëxcludeerd uit prospectieve 

klinische studies. Het gebrek aan data over toxiciteit heeft ertoe geleid dat internationale 

richtlijnen conventionele bestralingsschema’s aanbevelen voor de behandeling van patiën-

ten met een hoog risico longtumor. In het VU medisch centrum (VUmc) worden patiënten 
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met longkanker sinds 2003 behandeld middels SABR en gehypofractioneerde hoge dosis 

radiotherapie. In dit proefschrift wordt het gebruik van SABR en gehypofractioneerde hoge 

dosis radiotherapie bij de behandeling van hoog risico longtumoren beschreven, waarbij de 

bestralingsplannen, risicofactoren en acute en lange termijn gevolgen worden geanalyseerd.  

Hoofdstuk 2 is een Editorial Note waarin de meest recente ontwikkelingen en de huidige 

controversies binnen de curatieve behandeling van stadium I NSCLC worden samengevat. 

Tevens wordt er een overzicht gegeven van de tot op heden in Nederland uitgevoerde stu-

dies die de resultaten van een chirurgische resectie en stereotactische radiotherapie bij de 

behandeling van stadium I NSCLC vergelijken.

De hierna volgende vijf hoofdstukken gaan over de behandeling van centrale longtumoren 

middels SABR of gehypofractioneerde radiotherapie in maximaal 12 fracties. In dit proef-

schrift worden centraal gelegen longtumoren onderverdeeld in twee groepen. Tumoren 

die binnen 2 cm afstand van de proximale bronchiaalboom liggen, worden gedefinieerd 

als “moderately central”. De term “ultracentral” wordt gebruikt voor tumoren waarvan het 

doelvolume (oftewel planning target volume, PTV) overlap heeft met de trachea of één van 

de hoofdstambronchi (Hoofdstuk 1, Figuur 1).

In Hoofdstuk 3 worden 80 patiënten beschreven die in het VUmc voor een moderately central 

tumor zijn behandeld met stereotactische radiotherapie (60 Gy in 8 fracties) tussen 2008 en 

2013. De bestraling werd gegeven middels volumetric modulated arc therapy (VMAT, Rapi-

dArc). Uit deze analyse komt naar voren dat er in het merendeel van de patiënten een goede 

dekking van het tumorvolume werd bereikt. Verder bleek dat de meeste behandelplannen 

niet voldeden aan de dosislimieten voor kritische organen zoals die zijn opgesteld voor 

prospectieve klinische trials. Desondanks was het percentage patiënten met ernstige (ofte-

wel graad 3 of hogere) toxiciteit laag (11%) en was er geen statistisch significant verschil in 

de mediane overleving van deze groep patiënten (38 maanden) ten opzichte van patiënten 

die een perifere tumor hadden (44 maanden). De laatste groep heeft over het algemeen 

echter wel een minder hoog risico op het ontwikkelen van ernstige toxiciteit na SABR.

Hoofdstuk 4 beschrijft 47 patiënten met een ultracentral tumor waarbij er geen andere 

behandelopties mogelijk werden geacht behalve radiotherapie en waarbij er gehypofrac-

tioneerde hoge dosis radiotherapie is gegeven in 12 fracties van 5 Gy. In 53% van de 

patiënten groeide de tumor in het lumen van een bronchus (endobronchiale tumor) en bij 

de meeste patiënten werd er stadium IIB (30%) of stadium IIIA ziekte (38%) vastgesteld. 

Alle patiënten voltooiden de geïnitieerde behandeling. Analyse van de behandelplannen 

liet zien dat bij alle patiënten de maximale puntdosis in het PTV (PTV Dmax) ≥123% van de 

voorgeschreven dosis (d.w.z. ≥73.8 Gy) was. De mediane overleving was 16 maanden na 
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een mediane follow-up van 29 maanden. Een geïsoleerd lokaal recidief werd niet geob-

serveerd en een regionale- of afstandsmetastase trad op in respectievelijk 11% en 26% 

van de patiënten. Graad ≥3 toxiciteit werd geobserveerd in 38% van de patiënten met een 

tijdsrange van 0.2 tot 41.0 maanden na de start van de behandeling. Bij 10 patiënten (21%) 

werd graad 5 toxiciteit als de doodsoorzaak beoordeeld. Een fatale longbloeding trad op in 

15% van de patiënten, voornamelijk na ≥12 maanden na de start van de behandeling. Bij 

43% van de patiënten met een fatale longbloeding was er sprake van een endobronchiale 

tumor. Drie van de 4 patiënten met een radiologisch interstitieel longbeeld ontwikkelden 

een fatale longbloeding. Op basis van deze analyse kan er geconcludeerd worden dat dit 

bestralingsschema een effectief en patiëntvriendelijk alternatief is voor patiënten met een 

ultracentral tumor en een slechte algehele conditie waarbij er geen andere behandelopties 

zijn. Alhoewel bepaalde tumor gerelateerde factoren ook een verklaring zouden kunnen 

zijn, kan er niet geheel uitgesloten worden dat de relatief hoge PTV Dmax een bijdrage heeft 

geleverd aan de hogere incidentie van toxiciteit. Bestralingsplannen met een homogenere 

dosisverdeling in het PTV zouden derhalve de voorkeur moeten hebben bij deze groep 

patiënten.     

In de afgelopen jaren zijn er verschillende prospectieve studies opgezet met als doel de 

tolerantie dosis voor de kritische organen te bepalen bij de behandeling van centrale 

longtumoren. Richtlijnen en ervaringen van instituten waar patiënten buiten studieverband 

behandeld worden, kunnen de basis vormen voor protocollen van klinische trials. In Hoofd-

stuk 5 geven we nader toelichting aan ons afdelingsprotocol voor het gebruik van SABR en 

gehypofractioneerde radiotherapie bij centrale longtumoren. 

Voor de identificatie van risicofactoren voor toxiciteit zijn grotere studies met meer pa-

tiënten nodig. In Hoofdstuk 6 hebben we dosimetrische, radiologische en klinische data 

van 195 patiënten van het VUmc en het Erasmus Medisch Centrum (EMC) gecombineerd. 

Patiënten werden geïncludeerd indien zij voor een moderately central of ultracentral tumor 

met maximaal 12 fracties zijn behandeld tussen 2006 en 2015. Een groot gedeelte van 

de patiënten had een Charlson comorbidity index (CCI) van 3 of hoger (48%). Een endo-

bronchiale tumor was aanwezig bij 16% van de patiënten en 33% van de doelvolumes 

was ultracentraal gelegen. Op de follow-up CT scans werd bij 28% van de patiënten een 

radiologische toxiciteit aan de luchtwegen (een stenose of occlusie van de bronchi) gezien. 

Hooggradige radiologische toxiciteit (een occlusie met of zonder pulmonale atelectase) trad 

op in 18% van de patiënten, voornamelijk in de lobaire bronchi. Klinische graad ≥3 pulmo-

nale toxiciteit werd geobserveerd in 12% van de patiënten. De meest voorkomende fatale 

toxiciteit was een longbloeding (6%). Er werden geen significante correlaties gevonden tus-

sen het ontstaan van radiologische en klinische pulmonale toxiciteit. Het grootste gedeelte 

van beide vormen van toxiciteit trad op binnen 12 maanden na de start van de behandeling. 
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In totaal werden van 585 bronchiale structuren de dosimetrische parameters bestudeerd. 

Uit de univariabele logistische regressie analyse kwam naar voren dat alle geanalyseerde 

parameters significante voorspellers waren voor het ontstaan van radiologische toxiciteit 

in de lobaire bronchi en graad ≥3 klinische pulmonale toxiciteit. Voor beide vormen van 

toxiciteit had de V130Gy,EQD de hoogste Odds Ratio (OR) en de de maximale puntdosis (Dmax,EQD) 

de laagste OR. De normal tissue complication probability (NTCP) modellen toonden een 

volume-afhankelijkheid voor radiologische en klinische toxiciteit. Een multivariabele 

analyse waarbij klinische en dosimetrische variabelen werden gebruikt, liet zien dat een 

ultracentral tumor, de aanwezigheid van COPD en de totale bronchiale V130Gy,EQD significante 

voorspellers waren voor het ontstaan van hooggradige klinische toxiciteit. Deze analyse 

bevestigt dat de subgroep van patiënten met een ultracentral tumor het grootste risico heeft 

op het ontwikkelen van ernstige toxiciteit, in het bijzonder longbloedingen, na behandeling 

met SABR of gehypofractioneerde hoge dosis radiotherapie.

Behalve bronchiale toxiciteit, is het ook mogelijk dat patiënten met een centrale longtumor 

toxiciteit van de slokdarm ontwikkelen. Slokdarm toxiciteit treedt met name op na con-

ventionele radiotherapie waarbij grotere bestralingsvelden worden gebruikt en waarbij er 

gelijktijdig of sequentieel chemotherapie wordt gegeven. In Hoofdstuk 7 wordt het ontstaan 

van slokdarm toxiciteit beschreven in 231 patiënten die voor een moderately central of 

ultracentral tumor zijn behandeld middels SABR of gehypofractioneerde radiotherapie in 

maximaal 12 fracties in het VUmc of EMC. Ernstige toxiciteit (graad ≥3) van de slokdarm 

kwam niet voor en 17% van de patiënten ontwikkelde acute laaggradige toxiciteit (graad 

1 en 2). Univariabele analyse toonde dat de slokdarm parameters Dmax, D1cc, D2cc and D5cc 

statistisch significante voorspellers waren voor de ontwikkeling van acute laaggradige slok-

darm toxiciteit. Het NTCP model liet zien dat er 50% kans bestaat op het ontwikkelen van 

toxiciteit bij een Dmax van 67 Gy (equivalente dosis in 2 Gy per fractie met een α/β ratio van 

10) en bij een D5cc van 30 Gy (equivalente dosis in 2 Gy per fractie met een α/β ratio van 10). 

De laatste studies van dit proefschrift richten zich op twee overige groepen van patiënten 

met een hoog risico long tumor, namelijk patiënten met een groot volume tumor en patiën-

ten die zich presenteren met multipele longtumoren tegelijk.

Het gebruik van SABR voor grotere longtumoren wordt in verband met de mogelijk hogere 

kans op toxiciteit over het algemeen niet aanbevolen in richtlijnen. In het VUmc zijn tussen 

2003 en 2014 in totaal 63 patiënten bestraald met 5 of 8 fracties voor een primaire longtu-

mor met een diameter groter dan 5 cm. Dit vormt 6% van de gehele patiëntenpopulatie die 

met long SABR in datzelfde tijdsinterval werd behandeld op onze afdeling. In Hoofdstuk 8 

worden de lange termijn uitkomsten van deze patiënten beschreven. Het grootste gedeelte 

van deze patiënten had stadium IIA ziekte (81%). Radiologische tekenen van longemfyseem 
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en interstitiële longziekten was vóór de behandeling aanwezig bij respectievelijk 60% en 

13% van de patiënten. Het mediane volume van het PTV was 136 cc en de behandeling 

werd bij 35% van de patiënten in 5 fracties gegeven. Na een mediane follow-up tijd van 55 

maanden was de mediane overleving 28 maanden. Hoewel lokaal (6%) en regionaal (6%) 

falen niet veel voorkwamen, trad bij 19% van de patiënten afstandsmetastasen op. Ernstige 

klinische toxiciteit ontwikkelde zich in 30% van de patiënten, waarbij 42% van deze toxi-

citeit optrad na ≥12 maanden na de start van de behandeling (range 1-43 maanden). Fatale 

toxiciteit en fatale longbloedingen werden geobserveerd bij respectievelijk 19% en 5% 

van de patiënten. Bij de univariabele analyse waren een slechte gezondheidsstatus (een 

WHO performance score van 2 of 3) en radiologische tekenen van interstitiële longziekten 

significante risicofactoren voor het ontwikkelen van ernstige toxiciteit in de vorm van graad 

≥3 radiatiepneumonitis. Het grootste gedeelte van de patiënten met een interstitieel long-

beeld ontwikkelde fatale toxiciteit (63%).

Recente ontwikkelingen in de beeldvormende technieken hebben ervoor gezorgd dat er 

steeds meer patiënten gediagnosticeerd worden met multipele longtumoren die gelijktijdig 

aanwezig zijn. Europese richtlijnen bevelen aan om een solitaire tumor in de contralaterale 

long te beschouwen als een synchrone secundaire primaire tumor welke een agressieve 

behandeling verdient. Daarnaast is de long een veel voorkomende locatie voor afstands-

metastasen van de meeste solide tumoren en worden patiënten vaak gediagnosticeerd met 

multipele longmetastasen. Stereotactische radiotherapie middels volumetric modulated 

arc therapy (VMAT), waarbij een kortere bestralingsduur mogelijk is ten opzichte van 

conventionele statische bundels, zou een goed alternatief kunnen zijn voor patiënten met 

multipele longtumoren waarvoor een chirurgische resectie niet mogelijk of niet gewenst is. 

SABR wordt voor deze indicatie echter niet vaak gebruikt en regelmatig worden tumoren 

met een tijdsinterval bestraald vanwege de zorgen over mogelijke pulmonale toxiciteit, in 

het bijzonder een radiatiepneumonitis. In Hoofdstuk 9 wordt data van 84 patiënten met 

188 tumoren (primaire longtumoren of longmetastasen) geanalyseerd waarbij twee of meer 

tumoren gelijktijdig zijn behandeld met multi-isocenter SABR in het VUmc en London Health 

Sciences Centre (LHSC). Graad ≥3 toxiciteit was zeldzaam met een percentage van 2% en 

graad ≥2 radiatiepneumonitis werd gezien bij 11% van de patiënten. De multivariabele 

analyse met klinische en dosimetrische parameters liet zien dat een primaire longtumor en 

een totale long V35Gy,EQD van ≥6.5% (equivalente dosis in 2 Gy per fractie met een α/β ratio 

van 3) significante voorspellers zijn voor graad ≥2 radiatiepneumonitis. In dit hoofdstuk 

wordt tevens een leidraad gegeven voor de praktische aanpak van de treatment planning 

van multipele longtumoren. Aangezien het grootste deel van de bestudeerde patiënten 

behandeld is voor twee of drie tumoren, kunnen er op basis van deze data geen conclusies 

worden getrokken over de behandeling van patiënten met meer dan drie tumoren. 




