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Longkanker voor de huisartspraktijk

– Epidemiologie

– Etiologie

– Vroegtijdige detectie

– Diagnose/Staging

– Therapie 
• NSCLC

• SCLC

– Preventie

Longkanker voor de huisartspraktijk

Vroegtijdige detectie



VRAAG 1

Hoeveel nieuwe gevallen van longkanker worden 
er jaarlijks in België gediagnosticeerd (laatste data 
van 2008) ?

1/ < 6000/j

2/ > 6000/j

Hoeveel nieuwe gevallen van longkanker worden 
er jaarlijks in België gediagnosticeerd (laatste data 



Nieuwe gevallen van longkanker per jaar 

Longkanker: Epidemiologie

Jemal A et al  CA Cancer J Clin 2011

Nieuwe gevallen van longkanker per jaar - Wereldwijd
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Nieuwe gevallen/mortaliteit van longkanker per jaar 

Longkanker: Epidemiologie

Ferlay J et al, Ann Oncol, 2007

Bray F, Int J Cancer 2010

Nieuwe gevallen/mortaliteit van longkanker per jaar - Europa
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Nieuwe gevallen van longkanker per jaar 

Longkanker: Epidemiologie

België – 2008

M : N = 5406
V : N = 1776

Nieuwe gevallen van longkanker per jaar - België

Longkanker: Epidemiologie



• ±25% dagelijkse rokers (2010)

• 1/7 rokers ontwikkelt ooit longkanker

• 75-90% van alle longkankerpat=(ex)roker

• Beroepsgebonden risicofactoren

– Asbest, Arseen, Radon, PAH,…

• Genetisch?

Longkanker: Etiologie

dagelijkse rokers (2010)

rokers ontwikkelt ooit longkanker

van alle longkankerpat=(ex)roker

Beroepsgebonden risicofactoren

Asbest, Arseen, Radon, PAH,…

Longkanker: Etiologie
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Screening voor longkanker is aangewezen met 
behulp van een lage dosis CT scan van de thorax

1/ ja

2/ nee

Screening voor longkanker is aangewezen met 
behulp van een lage dosis CT scan van de thorax



• Amerikaanse studie

• 53.454 (ex-)rokers

• 2 groepen (CT vs RX)

• 3 jaar screening met CT

���� 20% minder longkankerspecifieke sterfte

Longkanker: Vroegtijdige detectie

Screening met lage dosis CT scan?

Aberle et al NEJM 2011

20% minder longkankerspecifieke sterfte

Longkanker: Vroegtijdige detectie

Screening met lage dosis CT scan?



Screening met lage dosis CT scan?

• Andere screening trials?

• Selectie?

• Kosten(-efficiëntie)?

• Hoe(lang) screenen?

• Wat met ‘gedetecteerde longnoduli’?

• Nadelen?

• QOL?

• ….

Longkanker: Vroegtijdige detectie

Screening met lage dosis CT scan?

Andere screening trials?

Longkanker: Vroegtijdige detectie
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Bij de diagnosestelling van een longkanker met 
reeds een beeld van uitzaaiingen volstaat een 
betrouwbare cytologie van een bronchiaal aspiraat 
voor het opstarten van de behandeling?

1/ ja

2/ nee

Bij de diagnosestelling van een longkanker met 
reeds een beeld van uitzaaiingen volstaat een 
betrouwbare cytologie van een bronchiaal aspiraat 
voor het opstarten van de behandeling?



Longkanker - Presentatie

• Symptomen

• Complicaties

• Beeldvorming 

• Bronchoscopie

• Histologie

• Longkanker Staging classificatie

• Fysieke oppuntstelling van de longkankerpatiënt

• MOC overleg

Longkanker: Diagnose/

classificatie

van de longkankerpatiënt

Longkanker: Diagnose/Staging



Casus 

• Vrouw, 41 j, rookster

• Hoest, dyspnee
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- Niet-invasieve staging
- RX Thorax
- CT scan, MR scan
- fusie PET/CT
- Botscan

- Minimaal-invasieve staging
-Endoscopie (EUS; EBUS; TBNA)

- Invasieve staging:
- Mediastinoscopie
- Thoracoscopie

Longkanker: Diagnose/

Beeldvorming

staging (TNM):

CT scan, MR scan

staging:
Endoscopie (EUS; EBUS; TBNA)

Mediastinoscopie, -tomie

Longkanker: Diagnose/Staging



Casus 

• Vrouw, 41 j, rookster

• Hoest, dyspnee

• CT: polipoide tumor in 

Re BK bronchus

• PET positieve tumor

17



- Niet-invasieve staging
- RX Thorax
- CT scan, MR scan
- fusie PET/CT
- Botscan

- Minimaal-invasieve staging
-Endoscopie (EUS; EBUS; TBNA)

- Invasieve staging:
- Mediastinoscopie
- Thoracoscopie
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Bronchoscopie

staging (TNM):

CT scan, MR scan

staging:
Endoscopie (EUS; EBUS; TBNA)

Mediastinoscopie, -tomie
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Broncho-TBNA
EBUS-TBNA
EBUS miniprobe
EUS-FNA

www.LLCG.be

TBNA zonder
EBUS

EBUS miniprobe

EUS TBNA

Longkanker: Diagnose/
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miniprobe

EBUSLongkanker: Diagnose/Staging



Histologie

Niet-kleincellig carcinoom

NSCLC

85-90%

adenoca

squameus ca

Kleincellig carcinoom

SCLC

10-15%

Longkanker: Diagnose/Longkanker: Diagnose/Staging



- Niet-invasieve staging
- RX Thorax
- CT scan, MR scan
- fusie PET/CT
- Botscan

- Minimaal-invasieve staging
-Endoscopie (EUS; EBUS; TBNA)

- Invasieve staging:
- Mediastinoscopie
- Thoracoscopie

Longkanker: Diagnose/

Invasieve Staging

staging (TNM):

CT scan, MR scan

staging:
Endoscopie (EUS; EBUS; TBNA)

Mediastinoscopie, -tomie

Longkanker: Diagnose/Staging
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Longkanker: Diagnose/

prof. K. Nackaerts 9-4-2008

Longkanker: Diagnose/Staging



Longkanker Staging classificatie

• 7e IASLC classificatie

– Tumor

– Node

– Metastasis

Longkanker: Diagnose/

Longkanker Staging classificatie

IASLC classificatie

Longkanker: Diagnose/Staging

IASLC Guidelines,

7th Edition, 

J Thor Oncol, 2007



Table 4

Copyright © 2009 Journal of Thoracic Oncology. Published by Lippincott Williams & Wilkins.

Table 4

TABLE 4. Descriptors, Proposed T and M 

Categories, and Proposed Stage Groupings

Copyright © 2009 Journal of Thoracic Oncology. Published by Lippincott Williams & Wilkins. 24

The IASLC Lung Cancer Staging Project: Proposals 
for the Revision of the TNM Stage Groupings in the 
Forthcoming (Seventh) Edition of the TNM 
Classification of Malignant Tumours

Goldstraw, Peter; Crowley, John; Chansky, Kari; Giroux, 
Dorothy J.; Groome, Patti A.; Rami-Porta, Ramon; 
Postmus, Pieter E.; Rusch, Valerie; Sobin, Leslie; on 
behalf of the International Association for the Study of 
Lung Cancer International Staging Committee and 
Participating Institutions

Journal of Thoracic Oncology. 2(8):706-714, August 
2007.

doi: 10.1097/JTO.0b013e31812f3c1a



Longkanker - Presentatie

• Symptomen

• Complicaties

• Beeldvorming 

• Bronchoscopie

• Histologie

• Longkanker Staging classificatie

• Fysieke oppuntstelling

• Multidisciplinair (MOC) overleg

Longkanker: Diagnose/

classificatie

oppuntstelling van de longkankerpatiënt

Multidisciplinair (MOC) overleg

Longkanker: Diagnose/Staging



prof. K. Nackaerts 9

Longkanker: fysieke 

prof. K. Nackaerts 9-4-2008 26

Longkanker: fysieke oppuntstelling www.LLCG.be

Brunelli A. et al 
ERS Guidelines

ERJ 2009;34:17-41



• 50% longkanker bij diagnose “uitgebreid”

• Gemiddelde leeftijd longkankerpat = 65

• Co-morbiditeit (roken;…)

• Overleving op 5 jaar alle longkankerpat = 

Longkanker: Diagnose/

Longkanker MOC

longkanker bij diagnose “uitgebreid”

Gemiddelde leeftijd longkankerpat = 65-70 j

morbiditeit (roken;…)

Overleving op 5 jaar alle longkankerpat = 10-15%

Longkanker: Diagnose/Staging



Casus 

• Vrouw, 41 j, rookster

• APO: atypisch 

carcinoid tumor

• R/ endobronchiale 

resectie; opvolging; 

heelkunde (lobectomie 

superior)?

28



NSCLC vroege stadia (I-II)

• Heelkunde

– Lobectomie; pneumonectomie

– VATS vs thoracotomie

– Beperkte resectie

• Radiotherapie (minder fitte patiënt)

– Stereotactische bestraling

• Chemotherapie (adjuvant)

Longkanker: Therapie NSCLC

Lobectomie; pneumonectomie

VATS vs thoracotomie

Radiotherapie (minder fitte patiënt)

Stereotactische bestraling

Chemotherapie (adjuvant)

Longkanker: Therapie NSCLC



NSCLC locoregionaal gevorderde stadia (III)

• Mogelijk resecabel stadium III

– Inductiechemotherapie met heelkunde

– (Gecombineerde chemoradiotherapie)

• Irresecabel stadium III

– Gecombineerde chemoradiotherapie

• Minder fitte patiënt

– Sequentiële chemoradiotherapie

– Radiotherapie

Longkanker: Therapie NSCLC

NSCLC locoregionaal gevorderde stadia (III)

Mogelijk resecabel stadium III

Inductiechemotherapie met heelkunde

(Gecombineerde chemoradiotherapie)

Irresecabel stadium III

Gecombineerde chemoradiotherapie

Sequentiële chemoradiotherapie

Longkanker: Therapie NSCLC



NSCLC gevorderde stadia (IV)

• Chemotherapie

• Doelgerichte (‘targeted’) therapie

• Palliatieve radiotherapie

• Maximaal palliatieve zorgen

Longkanker: Therapie NSCLC

NSCLC gevorderde stadia (IV)

Doelgerichte (‘targeted’) therapie

Palliatieve radiotherapie

Maximaal palliatieve zorgen

Longkanker: Therapie NSCLC



• Verbetering van overleving

• Verbetering van de tumor

• Verbetering van de levenskwaliteit

• Beter verdragen behandelingsschema’s

• Effectieve middelen voor

• Gepersonaliseerde therapie

Longkanker: Therapie NSCLC

NSCLC gevorderde stadia (IV) 

overleving

tumor-gerelateerde symptomen

levenskwaliteit

behandelingsschema’s

voor minder fitte patiënten

therapie?

Longkanker: Therapie NSCLC

NSCLC gevorderde stadia (IV) – noden voor de therapie
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- Wie komt in aanmerking ?

Op basis van klinische criteria:

���� WHO Performance status

1. pt met PS 0/1, ongeacht lft, (a)symptomatisch

2. geselecteerde pt met PS >1

Systemische behandeling - gevorderd NSCLC

prof. K. Nackaerts 9-4-2008 33

Op basis van klinische criteria:

WHO Performance status

1. pt met PS 0/1, ongeacht lft, (a)symptomatisch

2. geselecteerde pt met PS >1

www.LLCG.be
gevorderd NSCLC
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- Belang pathologische en moleculaire analyse ?

squameus           vs          niet

(adenoca, grootcellig ca)

- Zonodig: immunohistochemie

- Soms: NSCLC-nos

Systemische behandeling - gevorderd NSCLC

prof. K. Nackaerts 9-4-2008 34

Belang pathologische en moleculaire analyse ?

squameus           vs          niet-squameus 

(adenoca, grootcellig ca)

Zonodig: immunohistochemie

www.LLCG.be
gevorderd NSCLC
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- Belang pathologische en moleculaire analyse ?

- EGFR mutatie analyse:

-Bij alle niet-squameuze tumoren, 

-bij nooit-roker of lichte roker (<15PY) 

- Andere moleculaire markers actueel geen rol voor 

- de behandeling van NSCLC buiten klinische studies

Systemische behandeling - gevorderd NSCLC

Richtlijnen Oncologisch Handboek VZN, 2011(draft)
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Belang pathologische en moleculaire analyse ?

squameuze tumoren, 

roker of lichte roker (<15PY) 

Andere moleculaire markers actueel geen rol voor 

de behandeling van NSCLC buiten klinische studies

www.LLCG.be
gevorderd NSCLC



prof. K. Nackaerts 9

-1ste lijnbehandeling bij pat. met goede PS

- Bij pt met activerende EGFR mutatie (exon19/21):

�Gefitinib (Iressa®)

�Erlotinib (Tarceva®

-significant langer interval tot progressie

-minder nevenwerkingen dan chemo

-verschil in overleving

-ook bij sommige patiënten met PS3

Systemische behandeling - gevorderd NSCLC
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lijnbehandeling bij pat. met goede PS

Bij pt met activerende EGFR mutatie (exon19/21):

®)

significant langer interval tot progressie

minder nevenwerkingen dan chemo

verschil in overleving

ook bij sommige patiënten met PS3-4

www.LLCG.be
gevorderd NSCLC



- Verdere Patient selectie ?

-

Systemische behandeling - gevorderd NSCLC

37

www.LLCG.be
gevorderd NSCLC
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-1ste lijnbehandeling bij pat. met goede PS

- Standaard chemotherapie:

-Platinum-gebaseerde doublet

-Cis-platine meest actieve component

-Carbo-platine minder niet

doch meer hematologisch toxisch

-plus 3e generatie chemotherapeuticum:

-voor niet-squameuze NSCLC: cisplatine/pemetrexed

-voor squameuze NSCLC: cisplatine/gemcitabine

-duur: 4 tot 6 cycli

Systemische behandeling - gevorderd NSCLC

prof. K. Nackaerts 9-4-2008 38

lijnbehandeling bij pat. met goede PS

gebaseerde doublet

platine meest actieve component

platine minder niet-hematologisch toxisch,

doch meer hematologisch toxisch

generatie chemotherapeuticum:

squameuze NSCLC: cisplatine/pemetrexed

voor squameuze NSCLC: cisplatine/gemcitabine

www.LLCG.be
gevorderd NSCLC
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-1ste lijnbehandeling bij pat. met PS 2 en/of hoge lft

- Bij bejaarde pt met goede PS, zonder veel comorbiditeit:

-Combinatie platinum met 3

-Bij pat > 75jr evt monochemo (3

- Bij pt met PS 2 of comorbiditeit:

-Monochemo met 3e gen. Chemo te verkiezen boven

maximale supportieve zorg

-betere symptoomcontrole

Systemische behandeling - gevorderd NSCLC
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lijnbehandeling bij pat. met PS 2 en/of hoge lft

Bij bejaarde pt met goede PS, zonder veel comorbiditeit:

Combinatie platinum met 3e generatie chemo

Bij pat > 75jr evt monochemo (3e gen. Chemo)?

Bij pt met PS 2 of comorbiditeit:

gen. Chemo te verkiezen boven

maximale supportieve zorg

www.LLCG.be
gevorderd NSCLC
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- Onderhoudstherapie bij pat. met tumorcontrole 

na 1ste lijnbehandeling (“Maintenance, MT”)

- “Switch” maintenance:

-Ander middel verderzetten na 1

-Overlevingsvoordeel met pemetrexed of erlotinib

-Pemetrexed MT 

-Bij niet-squam histologie, niet progressieve ziekte

-Geen pem in 1e lijn

-Erlotinib MT 

-Bij stabiele ziekte (SD) na 1

-Met activerende EGFR mutatie

Systemische behandeling - gevorderd NSCLC

Novello S et al J Exp Clin Cancer Res, 2011
prof. K. Nackaerts 9-4-2008 40

Onderhoudstherapie bij pat. met tumorcontrole 

lijnbehandeling (“Maintenance, MT”)

Ander middel verderzetten na 1e lijn (zonder pem)

Overlevingsvoordeel met pemetrexed of erlotinib

squam histologie, niet progressieve ziekte

Bij stabiele ziekte (SD) na 1e lijn

Met activerende EGFR mutatie

www.LLCG.be
gevorderd NSCLC
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- 2e en 3e lijnbehandeling 

- bij pt met PS 0-2, zo tekens van progressie na 1

-Betere symptoomcontrole

-Betere overleving

-Vooral zo goede (respons) en duurzame (>3m)   

tumorcontrole in 1e lijn werd bereikt

-Beste Supportieve Zorg is erg belangrijk voor alle pt

-docetaxel (wekelijks?), gemcitabine, studiebehandeling

Systemische behandeling - gevorderd NSCLC
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2, zo tekens van progressie na 1e lijn

Vooral zo goede (respons) en duurzame (>3m)   

lijn werd bereikt

Beste Supportieve Zorg is erg belangrijk voor alle pt

docetaxel (wekelijks?), gemcitabine, studiebehandeling

www.LLCG.be
gevorderd NSCLC



SCLC

• Limited disease

– Concomitante chemoradiotherapie

– Zo minder fit: sequentiële chemoradiotherapie

– Zeldzaam heelkunde

– Profylactische pancraniële bestraling 

• Extensive disease

– Chemotherapie

– (nog) Geen doelgerichte therapie

Longkanker: Therapie SCLC

Concomitante chemoradiotherapie

Zo minder fit: sequentiële chemoradiotherapie

Profylactische pancraniële bestraling 

(nog) Geen doelgerichte therapie

Longkanker: Therapie SCLC



Prognose (N)SCLC patiënten 

• NSCLC

– Stadium I-II:  

– Stadium III: 

– Stadium IV (EGFR mut): 

– Stadium IV (EGFR wt): 

• SCLC

– Limited disease: 

– Extensive disease: 

Longkanker: Therapie 

Goldstraw P et al Lancet 2011

Prognose (N)SCLC patiënten - Overleving

50-90% 5YSR

10-30% 5YSR

Stadium IV (EGFR mut): 20-30 m (mediaan)

Stadium IV (EGFR wt): 10-12 m (mediaan)

12-20 m (mediaan)

7-11 m (mediaan)

Longkanker: Therapie 



Prognose (N)SCLC patiënten  

Longkanker: Therapie 

Detterbeck FC et al Chest 2009

Overleving per klinisch stadium (cTNM)       

Prognose (N)SCLC patiënten  - Overleving

Longkanker: Therapie 

Overleving per klinisch stadium (cTNM)       data IASLC 7th Classification
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Rookstop is niet langer meer belangrijk wanneer 
bij een patiënt longkanker wordt gediagnosticeerd

1/ correct

2/ niet correct

Rookstop is niet langer meer belangrijk wanneer 
bij een patiënt longkanker wordt gediagnosticeerd



• Rookstop:

– Bij ‘curatief’ behandelbare patiënten

• Verbetering van overlevingskansen

• Minder kans op latere longkankers

– Gunstig effect op chemo

• Niet beginnen roken (informatiecampagne)

• Beroepsexpositie vermijden

• Passief roken

– Rol voor samenleving (FCTC van de WHO)

Longkanker: preventie

Bij ‘curatief’ behandelbare patiënten

Verbetering van overlevingskansen

Minder kans op latere longkankers

Gunstig effect op chemo- en radiotherapie

Niet beginnen roken (informatiecampagne)

Beroepsexpositie vermijden

Rol voor samenleving (FCTC van de WHO)

Longkanker: preventie



www.vznkul.be/root/artsen.html
www.LLCG.be

Meer lezen…?

www.vznkul.be/root/artsen.html
www.LLCG.be
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