
Lokaal-Gevorderd  

Niet-KleinCellig LongCarcinoma 

(LA-NSCLC) 



NSCLC, adenocarcinoma 

cT1N2M0 (bulky) 

stadium IIIA  

• vrouw, 54j, 30 pakjaren 

• toevallige vondst tumoraal letsel rechter longBK 

• CT:  
• letsel apicaal in rechterBK, tegenaan de pleura 

• klierpakket rechts hilair met encasement en compressie 

rechter a. pulmonalis, ingroei in de bovenkwabstak 
mediastinale lymfeklieren (4R) 

• PET: tumor en klieren 10R en 4R, geen metastasen 

•  longfunctie: ESW 96%, DLCO 41% 

Behandeling? 



N1  homolateraal hilair 

N2  homolateraal mediastinaal 

N3  heterolateraal / supraclaviculair 

N1 

N2 

N2 

N3 

N3 TU 



potentieel operabel inoperabel 

IIIA-N2 

N2 bij staging 

IIIB: T4 of N3 

IIIA: bulky N2 

Lokaal gevorderde niet-kleincellige longkanker  
     (“locally advanced”, ≥N2 en/of T4) 

Multimodale therapie 

Locoregionale R/ = 

 radiotherapie 

Locoregionale R/ : 

chirurgie en/of radiotherapie? 



1. Potentieel operabel: radiotherapie / chirurgie als 

locoregionale behandeling? 

 

2. Niet-chirurgische multimodale behandeling: 
• Rol van chemotherapie 

• Sequentie radiotherapie & chemotherapie 

• Toxiciteit 



Intergroup Trial 0139:  

  
 

 Turrisi, Albain et al. ASCO 2005 

 

 

 

 
 

EORTC 08941:  

    
 

 Van Meerbeeck et al. 2007 JNCI 

CT-RT CT-RT + S 

Potentieel operabel IIIA-N2:  
Chirurgie en/of radiotherapie? 

CT + RT CT + S 



Intergroup Trial 0139 CT-RT CT-RT + S 

S: PFS ↑  

OS = 

Albain et al, Lancet 2009 

S=lobectomy 

S=pneumonectomy 

exploratory matching analysis  



Van Meerbeeck et al. 2007 JNCI 

         ja        neen  

pneumonectomie       13.4m      25.4m 

downstaging                 22.7m      14.9m 

EORTC 08941 CT + RT CT + S 

OS = 



Potentieel operabel IIIA-N2:  

steeds MULTIMODALE THERAPIE 
 

• Systemisch: Chemotherapie is standaard bij ‘fitte’ patiënt 
 

• Locoregionaal: Chirurgie of Radiotherapie?  niet eenduidig   

 

 keuze hangt af van: 
- tumorkarakteristieken (ligging, kan (rechter) pneumonectomie vermeden worden?) 

- plaats/aantal aangetaste klieren (bulky disease?, subcarinale aantasting?) 

- patiëntenkarakteristieken (orgaanfunctie, leeftijd,…) 

- respons op chemotherapie (downstaging?) 

 



1. Potentieel operabel: radiotherapie of chirurgie als 

locoregionale behandeling? 

 

2. Niet-chirurgische multimodale behandeling: 
• Rol van chemotherapie 

• Sequentie radiotherapie & chemotherapie 

• Toxiciteit 



NSCLC CG, BJM 1995 en Pritchard et al. Ann int Med 1996 

Le Chevalier, WLCC 2007 

Niet-chirurgische multimodale therapie: 
Rol  van chemotherapie  

∆ OS = 3% 

combinatie met CISPLATINUM gebaseerde 

chemotherapie = standaard voor fitte patiënten met locaal 

gevorderd NKCLC behandeld met radiotherapie  

http://bmj.bmjjournals.com/content/vol311/issue7010/images/large/701012.jpeg
http://bmj.bmjjournals.com/content/vol311/issue7010/images/large/701011.jpeg


1. Potentieel operabel: radiotherapie of chirurgie als 

locoregionale behandeling? 

 

2. Niet-chirurgische multimodale behandeling: 
• Rol van chemotherapie 

• Sequentie radiotherapie & chemotherapie 

• Toxiciteit 



inductie chemotherapie  radiotherapie (CT  RT) 

- hoge chemotherapie dosis 

- uitroeien micrometastasen 

- reductie primaire tumor volume 

- minder toxisch (geen additieve toxiciteit) 

- langere totale behandelingsduur 

concurrente chemo-radiotherapie (CT-RT) 

- lage chemotherapie dosis 

- betere loco-regionale controle (radiosensitizatie) 

- voorkomen secundaire disseminatie 

- kortere totale behandelingsduur 

- additieve toxiciteit van beide behandelingen 

- praktisch complexer 

ook: CTRT  CT; CT CTRT;… 

Niet-chirurgische multimodale therapie: 



sequentieel (inductie) of concurrent? 

Auperin et al. JCO 2010 

 OS  

 LC  

 DM = 

concurrente chemo-radiotherapie is superieur 

dankzij een betere loco-regionale controle 



1. Potentieel operabel: radiotherapie of chirurgie als 

locoregionale behandeling? 

 

2. Niet-chirurgische multimodale behandeling: 
• Rol van chemotherapie 

• Sequentie radiotherapie & chemotherapie 

• Toxiciteit  



CAVE: versterken nevenwerkingen van RT voor longkanker! 

   acuut        subacuut        laat 

slokdarm        oesofagitis           ulcera,  

         stenose,      

         fistels 

long/bronchus         prikkelhoest        radiopneumonitis  longfibrose 

 

myelum/plexus             myelitis, 

         plexitis 

hart                    pericarditis   coronair lijden 

            cardiomyopathie  hartfalen 

huid          erytheem           fibrose   

            desquamatie            pigmentatie 

Concurrente chemo-radiotherapie voor iedereen? 

concurrente chemo-radiotherapie heeft de 

voorkeur voor fitte patiënten  

met goede orgaanfuncties 



concurrente chemo-radiotherapie vanaf start therapie 
° radiotherapie 66Gy in 33 dagelijkse fracties van 2Gy (6,5 weken bestraling) 

° chemotherapie vierwekelijks tijdens en na einde radiotherapie (consolidatie) 

 

Vlung20 = 28-32% 



 bij lokaal gevorderd NSCLC is de behandeling steeds multimodaal 
 

 chemotherapie is standaard voor fitte patiënten 
 

 stadia IIIA-N2 (potentieel operabel):  

beste lokale therapie (RT vs. S) is  

 niet eenduidig  

 afhankelijk van tumor-  en patiëntgerelateerde factoren 

 
 

 voor potentieel operabele patiënten waar men voor niet-

chirurgische aanpak kiest en voor inoperabele patiënten (T4 of 

bulkyN2/N3) is  

 concurrente chemoradiotherapie superieur aan de sequentiële benadering 

 ten koste van toxiciteit (vnl. acute oesophagitis) 

 alleen geschikt voor fitte patiënten met goede orgaanfuncties 

   

Take home messages  


