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Samenvatting

Hoewel vooruitgang in diagnostische en therapeutische toepassingen heeft 
geleid tot een betere overleving bij kankerpatiënten, zijn er nog steeds een 
aantal uitdagingen die moeten worden aangepakt, vooral bij patiënten met 
longkanker.

Bij patiënten die behandeld zijn voor longkanker kan de overleving worden 
beïnvloed door een recidief of een tweede primaire tumor. Na een curatieve 
behandeling voor longkanker hebben deze patiënten een risico van 3-6% per 
persoon per jaar op het ontwikkelen van een tweede primaire longkanker 
(“second primary lung cancer”; SPLC). Daarom bevelen verschillende richtlijnen 
nu ook het gebruik van CT-surveillance aan.

Hoofdstuk 2 beschrijft de resultaten van 107 behandelde longkanker patiënten, 
die met een vroeg stadium SPLC werden gediagnosticeerd en zijn behandeld 
met stereotactische radiotherapie (“stereotactic ablative radiotheray”; SABR). 
Onze analyse toonde een 3-jaars overleving (60%) en locale controle (89%), die 
vergelijkbaar zijn met de uitkomsten na een eerste longkanker. De toxiciteit 
bleef beperkt, ondanks het feit dat 73% van de patiënten eerder een (bi)
lobectomie hadden ondergaan. Gezien de veelbelovende resultaten na SABR 
voor SPLC lijkt CT-surveillance ook aangewezen bij patiënten die ongeschikt 
of niet bereid zijn, om een operatie te ondergaan na de curatieve behandeling 
voor hun eerste longkanker.

Gezien de gedeelde etiologie door roken, lopen patiënten met een 
plaveiselcelcarcinoom van de hoofd-halsregio ook een risico op het 
ontwikkelen van een SPLC. Studies op basis van populatie-data tonen aan dat 
patiënten met SPLC na een hoofd-halstumor een slechtere prognose hebben, 
dan patiënten met een primaire longkanker. In hoofdstuk 3 beschrijven 
we de resultaten van patiënten met een hoofd-halstumor en SPLC, welke 
behandeld zijn in ons ziekenhuis. Van de 181 geselecteerde patiënten hadden 
40 patiënten een synchrone en 141 presenteerden zich met een metachrone 
hoofd-halstumor met SPLC. In dit cohort, was de overleving van patiënten, 
die werden gediagnosticeerd met een meer gevorderde stadium inderdaad 
matig; 11,0 en 4,6 maanden voor respectievelijk een lokaal gevorderd en 
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gemetastaseerd stadium. Echter, patiënten die werden gediagnosticeerd 
met een vroeg stadium SPLC hadden een significant betere overleving, met 
een mediane overleving van 95,4 maanden. CT-surveillance zou, daarom, 
bij hoofd-halskankerpatiënten een positieve invloed kunnen hebben op de 
overleving en dit vraagt om verder onderzoek.

Als een recidief of nieuwe primaire longtumor zich ontwikkelt in een eerder, 
met hoge dosis radiotherapie behandelde gebied worden de behandelopties, 
zoals een salvage resectie of re-irradiatie, vaak beperkt geacht. Dit, 
voornamelijk door zorgen over de toxiciteit. Door de beschikbaarheid van 
betere technieken in de radiotherapie, zijn echter de mogelijkheden voor 
re-irradiatie toegenomen. In hoofdstuk 4 beschrijven we onze ervaring 
met 24 patiënten, die behandeld zijn met een hoge dosis conventionele 
re-irradiatie. De meerderheid van deze patiënten (63%) had een stadium III 
niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) tijdens zowel de eerste als tweede 
behandeling. De mediane overleving na re-irradiatie was 13,5 maanden, met 
een 1-jaars overleving van 51%. Drie patiënten overleden door een mogelijke 
graad 5 toxiciteit (bloeding). De belangrijkste prognostische factor was het 
geplande doelgebied (PTV) voor de re-irradiatie, waarbij een kleiner volume 
(PTV <300cc) geassocieerd was met een significant betere overleving. De 
mate van overlap tussen het eerste en het tweede PTV en tussen de dosis 
van beide behandelingen bleek geen invloed te hebben op de overleving. 
Verdere studies zijn nodig om de haalbaarheid en prognostische factoren te 
bevestigen, en om meer betrouwbaar de tolerantie van de normale weefsels 
voor re-irradiatie te bepalen. 

Door de continue verbetering van de diagnostische beeldvorming wordt 
het aantal longkanker patiënten, die met meerdere primaire longtumoren 
(“multiple primary lung cancers”; MPLC) gediagnosticeerd worden, steeds 
hoger. De huidige richtlijnen adviseren een curatieve aanpak bij een vroeg 
stadium MPLC, gebaseerd op de gunstige resultaten na resectie. In hoofdstuk 
5 beschrijven we de resultaten na SABR bij 62 patiënten met MPLC. In onze serie 
was de mediane overleving 31 maanden, met een actuariële 2-jaars overleving 
van 56%. Er werd geen graad 4 of 5 post-SABR toxiciteit waargenomen. De 
2-jarige lokale en regionale controle bedroegen respectievelijk 84% en 87%. 
Aangezien de toxiciteit van deze behandeling beperkt is, zijn wij van mening 
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dat SABR moet worden overwogen bij longkankerpatiënten met een synchrone 
tweede laesie, bij wie geen pathologische lymfklieren zijn gevonden.

In tegenstelling tot de goede overleving van een vroeg stadium longkanker, 
is de overleving bij de meeste patiënten in een gemetastaseerd stadium zeer 
matig. Echter, mogelijk bestaat er een subgroep van patiënten met slechts een 
beperkt aantal metastasen (oligometastasen), waarbij de prognose gunstiger 
is, mits alle laesies radicaal behandeld kunnen worden. Hoofdstuk 6 beschrijft 
de uitkomsten van 61 longkankerpatiënten die ten tijde van de diagnose 1 
tot 3 metastasen hadden. In deze patiënten zijn alle ziektelocaties radicaal 
behandeld. De 1- en 2-jaars overleving in dit cohort waren respectievelijk 54% 
en 38%. Deze gunstige resultaten leken geassocieerd met de mate van intra-
thoracale ziekte: patiënten met een klein radiotherapeutisch doelvolume en 
patiënten die geopereerd waren, hadden de beste overlevingskansen.
Naast het evalueren van de overleving van longkankerpatiënten met synchrone 
oligometastasen hebben we, in hoofdstuk 7, ook een overzicht gemaakt van 
de literatuur over het gebruik van radiotherapie bij oligometastasen.

Tenslotte kan de vooruitgang in de technologie voor het reconstrueren van 
een eerder gegeven bestralingsdosis, re-irradiatie mogelijk veiliger en vaker 
mogelijk maken. De reconstructie van de eerder toegediende dosis kan 
lastig zijn door anatomische veranderingen, zoals het verlies van weefsel 
of het ontstaan van radiatie-fibrose. Een techniek die rekening houdt met 
anatomische veranderingen om zo de voorafgaande doses nauwkeuriger te 
reconstrueren, is ‘deformable image registration’ . In hoofdstuk 8 vergelijken 
we de prestaties van deformable image registration met rigide registratie, om 
de nauwkeurigheid te beoordelen.

Een palliatieve bestraling bestaat vaak uit slechts een enkele fractie. De dosis 
van deze bestraling is relatief laag en daarom heeft het sparen van organen 
vaak niet een hoge prioriteit en wordt een eenvoudige techniek gebruikt, zodat 
tijd wordt bespaard en patiënten snel kunnen worden behandeld. Ondanks de 
lage dosis, kan een palliatieve bestraling toch ook toxiciteit geven. Bovendien 
wordt met het toenemende gebruik van ‘targeted agents’, orgaansparende 
radiotherapie nog belangrijker, naarmate de kennis over mogelijke interacties 
tussen deze medicatie en de bestraling toeneemt. In hoofdstuk 9 beschrijven 
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we het gebruik van ‘intensity modulated radiotherapy’ voor de palliatieve 
behandeling van grote bekken-velden. Hierdoor kan een aanzienlijke verlaging 
van de dosis op de organen in de buik en het bekken worden gerealiseerd. 
Wij hebben laten zien dat het mogelijk is om deze nieuwe technieken in de 
dagelijkse praktijk toe te passen.


