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Opslaan  

 Nieuwe patiënten met niet-kleincellige longkanker (incidentie)  

 

https://www.kanker.nl/user/login?destination=/kankersoorten/longkanker/cijfers/overige-cijfers-niet-kleincellige-longkanker


Longkanker: de feiten 

• Aantal nieuwe longkankergevallen NL:  + 13.000/jr 

• Aantal doden agv longkanker NL:  + 10.000/jr 

• Aantal nieuwe longkankergevallen CWZ: 250/jr 

• Bij mannen de belangrijkste doodsoorzaak aan kanker 

• 1 jaar na de diagnose is meer dan de helft overleden 

(56%) 

• Na 5 jaar is slechts 23% nog in leven 

• Gemiddelde leeftijd bij diagnose 

– Man 68 jaar 

– Vrouw 62 jaar  

 





Risicofactoren 

• Roken (90% van alle longkanker); maar dus ook 10% 

niet!  

•  Asbest- of andere kankerverwekkende stoffen 

•  COPD 

•  Familiaire belasting 

•  Eerder longkanker 

 

Ongeveer 10% van de rokers ontwikkelt tijdens het 

leven longkanker 

 



 



Klachten 

• Hoesten, anders dan anders 

• Bloed ophoesten 

• Pijn op de borst/schouderpijn 

• Heesheid 

• Kortademigheid 

• Infecties van de longen 

• Afvallen 

• Afwijkende longfoto 



Klachten 

• Klachten komen in een late fase van de 

ziekte 

• 80% van de patiënten komt ‘te laat’ 

• Beste kansen: toevalsbevinding op een 

longfoto. 





Verder onderzoek is nodig voor juiste diagnose, vaststellen van 

de uitgebreidheid van de ziekte en voor de juiste behandeling 

• PET/CT 

• Bronchoscopie 

• EBUS 

• Longpunctie 

• Anders: mediastinoscopie, MRI hersenen, 

thoracoscopie, lymfeklierpunctie 

 

• Meestal in dagbehandeling 



PET/CT scan 



PET/CT 

• Gecombineerd onderzoek: 

– CT: anatomische plaatjes 

– PET scan: via infuus wordt radioactief materiaal gebonden 

aan suiker ingespoten: stapelt in het lichaam op plaatsen 

van verhoogde stofwisseling; het gehele lichaam wordt 

afgebeeld   

• Duur: 70 min voorbereiding; scannen:30-45 minuten 

•  Nuchter  

• 24 uur tevoren geen zware lichamelijke inspanning 

• Suikerziekte soms een probleem 

 



PET(/CT) scan 



Bronchoscopie 

• Onderzoek onder een roesje 

• Nuchter 

• Alle luchtwegtakken kunnen worden 

bekeken + biopten afgenomen 

• Dagbehandeling 

 



Bronchoscopie 





https://www.youtube.com/watch?v=v9sJVicR9PY 



EBUS 

EndoBronchial UltraSound 
 



Andere onderzoeken 

• Longpunctie 

• Pleurapunctie ( prik in vocht tussen 
long en borstwand) 

• Thoracoscopie : kijkonderzoek in de 
borstholte om vocht weg te nemen en 
voor het nemen van biopten (en evt 
medicijn inspuiten voor verkleving van 
long aan borstvlies) 

 



Thoracoscopie 

 

http://www.google.nl/url?url=http://www.cts.usc.edu/lpg-thoracoscopy-thethoracoscopyprocedure.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CDgQwW4wEWoVChMIoYn7hK2XyQIVxggaCh1ObgSJ&usg=AFQjCNEDht4PeD92sEfaGv0T2wiEKLxmSw
http://www.google.nl/url?url=http://www.nickwilsmore.com.au/for-health-professional-medical-thorascoscopy&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CCoQwW4wCmoVChMIoYn7hK2XyQIVxggaCh1ObgSJ&usg=AFQjCNFKMubY4uG2y3sXgXAVqduD9iAnsg


Behandeling afhankelijk van : 

• Type longkanker 

• Uitgebreidheid van de ziekte; zijn er 

(klier)uitzaaiingen 

• Wat is de conditie 

• Wat zijn de wensen 



De diagnose 

• Kleincellig longcarcinoom (10%) 

• Niet-kleincellig longcarcinoom (90%) 

– Adenocarcinoom 

– Plaveiselcelcarcinoom 

– Grootcellig carcinoom 

– Ongedifferentieerd niet-kleincellig carcinoom 

• Anders 

 

Verschillende tumoren: verschillende behandeling 

 



Niet-kleincellige longkanker: de 

uitgebreidheid bepaalt wat er kan 

• 20-25% van de gevallen:  

– kwaadaardig gezwel op 1 plek (stadium I-II) 

– Afhankelijk van conditie, grootte en wens: 

• operatie  

• lokale bestraling met zeer hoge dosis (stereotactisch) 

– Afhankelijk van definitieve uitslag na operatie: eventueel 

aanvullende chemotherapie 

 

• Prognose gemiddeld genomen: 

• Na 5 jaar is nog 50-90% van de mensen in leven 

• Gemiddelde levensverwachting meer dan 5 jaar 

 

 

 





5-year relative survival rates for non-small cell lung 

cancer 

 

5-year relative survival rate 

Localized 

60% 

 

Regional 

33% 

 

Distant 

6% 

 

All stages combined 

23% 

  



Niet-kleincellige longkanker: de 

uitgebreidheid bepaalt wat er kan 

• 25% van de gevallen: uitzaaiingen naar de 

lymfeklieren in de borstholte (stadium III) : 

– Soms een operatie (eventueel met tevoren chemotherapie) 

– Meestal gecombineerde behandeling met chemotherapie en 

bestraling (en soms daarna nog een operatie) 

 

• Prognose:  

– gemiddeld leven mensen met deze diagnose 2 jaar of meer 

– na 5 jaar is 25-35% van de mensen nog in leven 

 



Niet-kleincellige longkanker: de 

uitgebreidheid bepaalt wat er kan 

• 50% van de gevallen: er zijn uitzaaiingen in of 

buiten de longen opgetreden (stadium IV): alleen 

mogelijkheden om de ziekte af te remmen, geen 

genezing mogelijk 

 

• Gemiddeld leven mensen na het stellen van de 

diagnose uitgezaaide longkanker nog 8-12 maanden, 

maar..  



Immunotherapie: Nieuwe behandelmogelijkheid 

• Werking: kankercellen zijn ontsnapt 
aan het immuunsysteem om deze als 
lichaamsvreemd te herkennen.  

• Bij immunotherapie wordt het lichaam 
geholpen om kankercellen wél weer als 
lichaamsvreemd te zien: tumorcellen 
worden op die manier gedood.  



Immunotherapie 

• werkt bij ongeveer 20% van alle patiënten 
met niet-kleincellige longkanker 

• We weten niet bij wie wel en bij wie niet 

• Mag voorgeschreven worden in combinatie 
met / na voorbehandeling met gewone 
chemotherapie 

• 2-3 wekelijks infuus (soms thuis) 

• Erg duur (100.000€/jr) 

• Indien goede reactie vaak langduriger 
overleving 



Combinatie immunotherapie - chemotherapie 

• Bij uitgezaaid niet-kleincellig 

longkanker 

• Bij patiënten in goede conditie 

• Levensverwachting 1,5 jaar (combi) 

tegenover 1 jaar (alleen chemoth.) 

• Bij verwachte grote gevoeligheid voor 

immunotherapie: alleen immunoth.  



Kleincellige longkanker 

• Sterke relatie met roken 

• Groeit heel snel 

• Geeft heel snel uitzaaiingen (lymfeklieren, 

hersenen, botten, lever, bijnieren) 

• Onderscheid ‘limited’ (= lokale ziekte) en 

‘extensive’ (uitgebreide ziekte) (30 vs 70%) 

 



Kleincellige longkanker: behandeling 

Beperkte ziekte: chemotherapie gecombineerd met 

lokale bestraling (tegelijk of na elkaar) 

 behandelduur: resp  3 en 5 maanden 

Uitgebreide ziekte: alleen chemotherapie (soms 

ook lokale bestraling) 

 behandelduur: 3-4 maanden 

 

Bij goede reactie op de behandeling: profylactische 

schedelbestraling = ter voorkóming van uitzaaiingen naar 

de hersenen 

Helaas weinig ontwikkelingen op het gebied van behandeling 

 



Kleincellige longkanker: hoe lang heb ik te 

leven? 

• Prognose zonder behandeling:  6 weken tot 3 

maanden 

• Prognose met behandeling: 

– Beperkte ziekte:  gemiddeld >1 jaar (na 3 jaar 

is nog 30% in leven) 

– Uitgebreide ziekte:  gemiddeld 8 mnd (na 3 jaar 

is nog < 2% in leven) 

• Prognose bij terugkomen van de ziekte (met 

behandeling): enkele maanden… 

 



BBehandeling en begeleiding longkanker in het CWZ 

Jolanda van der Mee 

Specialistisch verpleegkundige 

Longoncologie 



Verwijzing via de huisarts bij verdenking 

longkanker 

– Snelle 1e afspraak op polikliniek 

• Gesprek en lichamelijk onderzoek, bloed, 

longfunctie 

• Voorlopige conclusie 

• Verder plan 

• Patiënt Informatie Dossier (PID) en 

kennismaking met gespecialiseerd 

verpleegkundige 

• Huisarts wordt geinformeerd 

 

 



Als de diagnose longkanker gesteld is 

• Hoe ver is het? 

• Wat gaan we eraan doen? 

 

• Uitslag wordt in een gesprek met 
betrokkene, familie, eigen longarts, 
longoncologieverpleegkundige 
besproken 



Multidisciplinair overleg 

• Alle betrokken artsen en 

verpleegkundigen 1x per week bijeen 

• Alle mensen met longkanker worden 

besproken  

• Er wordt voor iedere patiënt apart een  

plan op maat gemaakt 

• Huisarts wordt geinformeerd 

 



Ondersteuning 

• Longoncologieverpleegkundige 

• Oncologische fysiotherapie 

• Diëtist  

• Maatschappelijk werk 

• Psycholoog  

• Helen Dowling instituut 

• Mariekehuis 

• https://www.longkankernederland.nl  

https://www.longkankernederland.nl/
https://www.longkankernederland.nl/
https://www.longkankernederland.nl/


Behandelingen 

• Longoperatie 

• Radiotherapie 

• Chemotherapie 

• Immunotherapie 

• Combinaties van bovenstaande 

• Doelgerichte therapie 

• Best supportive care 



Longoperatie 

• In CWZ door 3 longchirurgen  

• Steeds patiëntvriendelijker 

technieken: in de meeste gevallen kan 

het via een kijkoperatie (VATS- RATS) 

• +/-1 week ziekenhuis 



Radiotherapie 

• Radiotherapeuten uit het Radboudumc voeren zowel 

in het CWZ als in het Radboud bestralingen uit 

• Behandelduur bij opzet genezing: 5-7 weken 

(stereotactisch 1-2 weken) 

• Behandelduur gericht op klachtenverlichting: 1-10 

bestralingen 
 



Systeem therapie 

• 3 soorten: 

– “Gewone” chemotherapie:  

• Via infuus 

• (Tabletten) 

– Immunotherapie 

• Via infuus 

– Doelgerichte therapie (targeted therapy) 

• Tabletten 

• Steeds meer gestuurd op soort longkanker 

 



“Gewone” chemotherapie 

• Zoveel mogelijk in dagbehandeling 

• Vaste arts 

• Altijd 24 uur per dag bereikbaar 
 



“Gewone” (conventionele) chemotherapie 

• Remming van celdeling van kankercellen, maar ook 

“goede” cellen, met name in sneldelende 

organen/weefsels 

• 4 kuren, iedere 3 weken, via infuus 

• Soms onderhoudsbehandeling 

• Afgestemd op tumortype 

 

 



Chemotherapie 

In combinatie met andere behandeling:  

• In combinatie met radiotherapie (zo groot mogelijke kans op 

genezing) 

• In combinatie met immunotherapie 

 

In voorbereiding op  

• Het operabel maken van een patiënt 

 

In palliatieve setting:  

• Verbetering kwaliteit van leven 

 

 

 



Bijwerkingen “gewone” chemotherapie 

• Erg afhankelijk van type chemotherapie! 

– Misselijkheid/braken/diarree/obstipatie 

– Haaruitval 

– Beenmerg: infecties, bloedingen, anemie 

– Moeheid 

– Huid 

– Gehoor 

– Nieren 

• Veel veranderd de laatste jaren in ondersteunende 

medicatie! 

– Anti-emetica, beenmergondersteuners, antibiotica 

• Overlijden aan chemotherapie komt voor 



Immunotherapie of combinatie 

immunotherapie/chemotherapie 

• In 2019 nog in het RadboudUMC 

• Vanaf 2020 in het CWZ 

• Wekelijks overleg met longoncologie 

RadboudUMC  (videoconferentie) 



Immunotherapie of combinatie 

immunotherapie/chemotherapie 

• 2-3 wekelijks infuus 

 

• Infuus duur is gemiddeld half uur tot 

een uur. 

• Voor de duur van 1-2 jaar 



Immunotherapie 

In combinatie met beperkte uitzaaiing: 

– Na chemo/radiotherapie (meer dan een jaar 

extra overleving) 

 

In combinatie met uitgebreide uitzaaiing: 

     -1,5 jaar (combi) tegenover 1 jaar (alleen 

 chemotherapie.) 

– Verbetering kwaliteit van leven 

 

 



Bijwerkingen Immunotherapie 

• Problemen met uw longen. 

• Diarree (waterige ontlasting)  

• Ontstekingen van de lever (hepatitis).  

• Ontsteking of problemen met uw nieren  

• Problemen met uw hormoonproducerende 

klieren (waaronder de hypofyse) 

• Diabetes  

• Ontsteking van de huid 
 



Doelgerichte therapie 

• Bepaalde eiwitten op de celwand van de kankercel 

zetten de kankercel aan tot groei.  

• Eén van deze eiwitten is de ‘Epidermale Groei 

Factor Receptor’ (EGFR).  

• De medicatie bindt zich in de kankercel aan de 

EGFR en blokkeert de werking van die receptor 

waardoor de kans op tumorgroei en uitzaaiingen 

afneemt. 



Doelgerichte therapie 

 

– + 6-9 maanden extra. Wellicht meer 

dan een jaar ziekte vrij 

– Verbetering kwaliteit van leven 

 



Doelgerichte therapie 

• Dagelijkse inname ( 1-2 daags) van tablet op 

een vast tijdstip. 

 

• Afhankelijk van de voorgeschreven tablet 

met of zonder voedsel innemen 

 

• Doorgaan totdat tablet niet meer werkzaam 

is 

 



Bijwerkingen doelgerichte therapie 

• Huiduitslag met puistjes  

 

• Droge huid  

 

• Slijmvliesveranderingen  

 

• Nagelveranderingen  

 

• Haarveranderingen  

 

 



Vermijd werkzaamheden die wondjes aan de handen en de voeten kunnen  

veroorzaken. 

Draag katoenen handschoenen bij het dragen van voorwerpen of het doen van lichamelijke arbeid of sport.  

U wordt geadviseerd om bij natte werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld afwassen, katoenen handschoenen te dragen met daarover rubberen of pvc-handschoenen 

(verkrijgbaar bij de apotheek).  

Stook uw huis niet te warm zodat de lucht niet te droog wordt. Zorg eventueel voor  

vochtverdampers aan de verwarmingsradiatoren om de luchtvochtigheid op peil te  

houden.  

Knip uw nagels recht af. Vermijd nagelstudio’s (kunstnagels, in verband met kans op nagelriembeschadigingen). U kunt nagellak en nagelverharders gebruiken.  

Bezoek voordat u start met Tarceva uw tandarts, als u denkt er binnenkort heen te moeten. Een bezoek aan de tandarts tijdens uw behandeling met Tarceva raden wij 

af in verband met mogelijke ontstekingsreacties of bloedingen. Als u een (controle) bezoek brengt aan uw tandarts, vermeld dan altijd dat u behandeld wordt met 

Tarceva.  

Als u een gebitsprothese draagt, zorg dan voor een goed passende prothese en laat hem ‘s nachts het liefst uit. 

Zon-, wind-, en koudeprotectie  

Blijf tijdens de eerste maand van de behandeling uit de zon  

of bedek uw huid en gebruik een ongeparfumeerde zonnebrandcrème, minimaal factor 30 met zowel UVB- als UVA-bescherming op waterbasis om hyperpigmentatie 

te voorkomen. Het is wellicht handig als de zonneprotectie ook in de dagcrème verwerkt is. Draag eventueel een hoed of een pet om uw gezicht tegen zonlicht te 

beschermen.  

Hyperpigmentatie is een teveel aan pigment (donkere vlekken) in de huid. De behandeling van pigmentvlekken begint daarom bij bescherming van de huid tegen de 

inwerking van UV-straling.  

Vermijd blootstelling van uw huid aan harde wind, droge vrieskou en een vochtige  

omgeving. Bescherm bij koud weer de huid met beschermende kleding en handschoenen.  

Kledingadviezen  

Draag zoveel mogelijk katoenen, ruim zittende kleding. Vermijd schurende en  

strakke kleding of handschoenen.  

Draag zoveel mogelijk ruim zittend schoeisel met voldoende steun zoals open  

schoenen of pantoffels. Draag in al uw schoenen zachte, gepolsterde sokken.  

Leefregels 



Als er geen behandeling meer mogelijk is 

• Best supportive care 

• Pallatief team 

• Pijnteam 

• Overdracht aan huisarts voor Advance 

Care Planning 



Nog vragen?  


