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Chapter 11

NEDERLANDSE SAMENVATTING
Dit proefschrift beschrijft de dagelijkse praktijk van het stadiëren 
van patiënten met niet-kleincellig longkanker (NSCLC). De introductie 
(Hoofdstuk 1) beschrijft het algoritme van stadiëren van NSCLC. Het klinisch 
stadium van de tumor (cTNM) bestaat uit een T, N, en M stadium. Deze 
cTNM is bepalend voor beslissingen in het multidisciplinair overleg (MDO). 
Stadiëren bestaat meestal uit een fluorodeoxyglucose-positron emissie 
tomografie-computertomografie (FDG PET-CT), gecombineerd met invasieve 
manieren van stadiëren van de hilaire en mediastinale lymfeklieren, zoals de 
endoscopische echografie (EUS), endobronchiale echografie (EBUS), en soms 
een (video)mediastinoscopie. Een kernspintomografie of magneetresonantie 
tomografie(MRI) van het brein wordt geadviseerd bij klinische stadium III 
ziekte.

In alle studies van dit proefschrift wordt data uit de Dutch Lung Cancer 
Audit (DLCA) gebruikt, voorheen de Dutch Lung Surgery Audit (DLSA) 
genoemd. In Hoofdstuk 2 worden de DLSA en DLCA nader beschouwd, 
wordt uitgelegd wat het doel van de database is en hoe deze is ontstaan. We 
laten zien dat patiëntkarakteristieken niet verschillen tussen 2012 en 2015, 
waardoor het niet aannemelijk is dat selectiebias een rol speelt in de studies 
waarbij analyses zijn verricht met data uit de eerste jaren van de audit. In 
de loop der jaren is zowel registratie van patiënten door zorgprofessionals 
en ziekenhuizen toegenomen, als ook de uitkomst van bepaalde proces-
indicatoren. Wij geloven dat deze verbetering komt door toegenomen 
bewustzijn voor deze indicatoren door de chirurgen die de data registreren.

De overeenkomst tussen de cTNM en het “werkelijke” stadium (pathologische 
TNM of pTNM) is een maat voor de accuratesse van stadiëren en wordt 
beschouwd als een belangrijke indicator van de kwaliteit van het gehele 
diagnostische proces. In Hoofdstuk 3 hebben we data geanalyseerd van 
patiënten in de DLCA uit 2013 en 2014, en hebben we de overeenkomst 
tussen de cTNM en de pTNM berekend bij geopereerde patiënten met een 
stadium IA-IIIB NSCLC. Van de 2.336 patiënten met gereserceerd NSCLC die 
geïncludeerd zijn in deze periode, had 54,6% een cTNM die overeenkwam 
met de pTNM. In de geïncludeerde populatie was 15,1% van de patiënten 
klinisch overgestadieerd, en 30,3% was klinisch ondergestadieerd (meer 
gevorderd pTNM dan cTNM). Unforeseen N2 ziekte werd in 6,3% van de 
patiënten gevonden.
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In Hoofdstuk 4 hebben we een diepte-analyse verricht van de patiënten 
met stadium I NSCLC uit de studiepopulatie van hoofdstuk 3. In dit cohort 
stadium I patiënten vonden we een overeenkomst tussen cTNM en pTNM 
van 59,9%. Dit betekent dat 40,1% onjuist gestadieerd was. In 22,6% van 
de patiënten bleek er sprake te zijn van stadium II ziekte of hoger in het 
pathologische preparaat. Dit is een indicatie voor adjuvante chemotherapie. 
De overige patiënten die incorrect gestadieerd waren schoven van stadium 
IA naar stadium IB of vice versa. Bij de patiënten met stadium II ziekte of 
hoger was er in 14,9% sprake van lymfkliermetastasen (pN1-2), waarbij er in 
5,5% sprake was van unforeseen N2 ziekte. Bij patiënten met klinische T2a 
tumoren was er in 21,3% van de patiënten sprake van lymfkliermetastasen: 
14,5% had N1 ziekte, 6,7% had N2 ziekte.

In Hoofdstuk 5 beschrijven we het stadiëringsproces voor alle patiënten 
die geopereerd zijn van 2013 tot en met 2015 met pathologische stadium 
IIIA NSCLC. In deze studie zijn 527 patiënten met stadium IIIA ziekte 
geïncludeerd, van wie er 254 patiënten unforeseen N2 ziekte hadden (7,1%). 
In deze 254 patiënten zijn er preoperatief 18 endoscopische echografieën, 
62 endobronchiale echografieën en 67 (video)mediastinoscopiën verricht. 
Slechts een kleine patiëntengroep (n=8) kreeg geen preoperatieve invasieve 
mediastinale stadiering ondanks verdachte N2 klieren op de PET. Ondanks 
dat er in richtlijnen geadviseerd wordt om neoadjuvante therapie te 
geven bij resectabel NSCLC met beperkte N2 ziekte, is dit bij 40 patiënten 
achterwege gelaten in dit cohort. Helaas bevat de DLCA geen informatie 
over de besluitvorming hieromtrent.

Hoofdstuk 6 toont een analyse van 1.729 patiënten, geopereerd tussen 
2012 en 2016, die een (video)mediastinoscopie ondergingen tijdens 
het stadiëringsproces. Hierbij was de primaire onderzoeksvraag of de 
(video)mediastinoscopie conform de richtlijnen werd uitgevoerd, en of 
het voorkomen van unforeseen N2 ziekte hieraan gerelateerd was. De 
Nederlandse richtlijn schrijft voor dat je mediastinale lymfklierbiopten moet 
nemen van twee ipsilaterale stations, 1 contralateraal station en station 7. De 
Europese richtlijn schrijft voor dat je station 4 aan de linker en rechter zijde 
en station 7 moet biopteren. In 51% van de patiënten was de Nederlandse 
richtlijn gevolgd, in 75% de Europese richtlijn. Bij patiënten die een (video)
mediastinoscopie volgens de Nederlandse richtlijnen hadden ondergaan 
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kwam significant minder unforeseen N2 ziekte voor dan bij patiënten die 
voldeden aan de Europese richtlijn (8,6% versus 11,9%, p=0.043).

In Hoofdstuk 7 hebben we data van patiënten van 2013 tot en met 2016 
uit de Nederlandse en de Deense nationale databases vergeleken met 
betrekking tot morbiditeit, mortaliteit en klinisch stadiëren. In Denemarken 
is de longchirurgie sterk gecentraliseerd (4 ziekenhuizen in 2016), in 
Nederland is dit niet het geval (43 ziekenhuizen in 2016). Daarnaast hebben 
beide landen andere bestuurlijk systemen in ziekenhuizen en een andere 
financiële dekking van de gezondheidszorg. Als we patiënten vergelijken 
met NSCLC zonder metastasen, die één operatie hebben ondergaan zonder 
neo-adjuvante therapie, is de 30-dagen mortaliteit vergelijkbaar tussen 
beide landen (1,5% in Denemarken, 1,9% in Nederland (niet significant), 
risico gewogen mortaliteit respectievelijk 1,7% en 1,8% (niet significant)). 
Het percentage patiënten met een gecompliceerd postoperatief beloop 
was 24,4% en 34,8% in Denemarken en Nederland (p<0.05). Echter, het 
is lastig hier harde uitspraken over te doen bij gebrek aan heldere en 
overeenkomende data definities. Overeenkomst tussen cTNM en pTNM was 
in Denemarken 53,0%, tegenover 52,9% in Nederland. Nationale databases 
zouden idealiter vergelijkbaar moeten zijn, zodat het mogelijk is verschillende 
gezondheidszorgsystemen en bestuurlijke systemen te kunnen vergelijken, 
alsmede de effecten van centralisatie. Gezien de verschillende data definities 
in beide databases is het lastig om op dit moment harde uitspraken te doen 
over de verschillen tussen Denemarken en Nederland.

Hoofdstuk 8 bevat een review van de literatuur en onze visie op het 
stadiëringstraject, en de mogelijke gevolgen voor adjuvante chemotherapie. 
In stadium I NSCLC is klinisch stadiëren het meest accuraat. Als 
stereotactische radiotherapie (SABR) overwogen wordt als behandeling 
bij deze patiënten, zijn er een aantal zaken belangrijk. Mocht een patient 
bijvoorbeeld onverwachts hilaire (N1) klieren hebben, dan is chirurgische 
resectie, gevolgd door adjuvante chemotherapie de aangewezen 
behandeling. Deze therapie geeft een verbeterde 5-jaars overleving van 
4%. Wanneer we weten dat in 22,6% van de stadium I patiënten er toch 
onverwachts stadium II ziekte of hoger is (hoofdstuk 4), wordt dus bijna 
een kwart van de patiënten adjuvante chemotherapie ontzegd als er 
gekozen wordt voor SABR als behandeling. Klinische stadium II ziekte maakt 
mediastinale lymfklierstadiering noodzakelijk, zij het door tumorgrootte, 
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N1 lymfklieren of centrale lokalisatie van de tumor. Stadiëren van het 
mediastinum gebeurt als eerste met EBUS. Chirurgie blijft de belangrijkste 
behandelmodaliteit, waarbij adjuvante chemotherapie met platinum 4% 
extra 5-jaars overleving geeft. Stadium III ziekte bestaat uit een heterogene 
groep van tumoren, variërend van kleine tumoren met uitgebreide 
lymfkliermetastasering in het mediastinum, tot grote tumoren of tumoren 
met ingroei in vitale structuren zoals wervels en grote bloedvaten. Bij deze 
patiënten is de kans op occulte afstandsmetastasen groter, dus een MRI van 
het brein wordt geadviseerd. Afhankelijk van de resectabiliteit van de ziekte 
kan curatieve behandeling bestaan uit inductietherapie met chirurgische 
resectie, of definitieve chemoradiotherapie gevolgd door Durvalumab.

In Hoofdstuk 9 reflecteren we op twee ingezonden meningen van experts 
naar aanleiding van het artikel dat wordt beschreven in hoofdstuk 8. 
Onderwerp van de discussie is de indicatie voor adjuvante chemotherapie 
voor tumoren van een bepaalde grootte. Gezien de resultaten van de 
CALGB 9633 trial is dit geïndiceerd voor patiënten met een tumor groter 
dan 4 cm. In de huidige editie van de TNM classificatie is dit duidelijker 
uitgedrukt door stadium IIA ziekte te laten starten bij tumoren groter dan 
4 cm (in TNM 7 startte stadium IIA bij tumoren groter dan 5 cm). Hiernaast 
wordt er gediscussieerd over herstadiëren na neo-adjuvante therapie. Het 
advies is om bij patiënten met lokaal gevorderd NSCLC het mediastinum te 
herstadiëren na inductietherapie voor een operatie, omdat de winst van 
aanvullende chirurgie bij yN0-1 duidelijker is dan bij patiënten met yN2.

Hoofdstuk 10 bevat de discussie en toekomstvisie op klinisch stadiëren 
van niet-kleincellig longkanker: een onderwerp met vele interessante 
uitdagingen in de nabije toekomst. 11


