
Waar rook is, is vuur; 
Thema avond longkanker & Stoppen met 
Roken 

Michiel Spanbroek Longarts 
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen 



Eerst even voorstellen…. 



Doel van deze avond 

- Kennis over zorgpad longkanker 
- Bewustwording over ernst en omvang van het 

probleem longkanker
- Correlatie met het roken
- Waar gaan we naar toe (en waar moeten we 

naar toe) 



Longkanker; wat is het precies? 



Longkanker; wat is het precies?  

Klachten 

• 50.8%  Geen klachten
• 38.1%  hoesten
• 25.5%  fluimen/ secretie 
• 13.6%  pijn 
• 10.6%  Bloed ophoesten
• 5.3%  kortademigheid

Indeling

• Niet kleincellig longkanker 
(85%)
– Adenocarcinoom
– Plaveiselcelcarcinoom
– Grootcellig (LC-NEC)
– NOS
– ….

• Kleincellige longkanker (15%)



Longkanker en cijfers; hoe groot is het 
probleem
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Diagnostiek

• Röntgen

• PET scan

• Weefseldiagnostiek

• Patholoog & moleculaire diagnostiek 



Stadiering 
Stadering bepaald:
- Behandeling 
- Prognose



Behandeling 
• Stadia I & II;

– Chirurgie / operatie
– Radiotherapie

• Stadium III
– Chemotherapie met bestraling

• Hierna 1 jaar immunotherapie

• Stadium IV
– Chemotherapie
– Chemotherapie en Immunotherapie
– Immunotherapie 
– Targeted therapy 
– Palliatieve radiotherapie
– Ondersteunende zorg (best supportive care) 



Prognose longkanker  
Prognose afhankelijk van:

 Stadium ziekte

 Conditie en leeftijd patiënt

 Type longkanker

–Wat voor soort longkanker 
– Mutaties en PDL-1 status  



In getallen 







Link met roken..
Is longkanker roken gerelateerd?

• 90% van alle longkankers is roken gerelateerd
Kans op Longkanker: 
• bij nooit roker < 1% 
• bij roken is gerelateerd aan 

– Aantal sigaretten per dag
– Duur van het roken 

• neemt 10-30 keer toe langdurige rokers 
• bij forse roker 30% 

Andere risicofactoren; expositie asbest, familiaire belasting, blootstelling 
radiatie.



Goede nieuws 

Kans op longkanker daalt na staken
• Risicoreductie varieert tussen 20-90% 
• Afhankelijk van hoe lang men gestopt is 

– Na 15 jaar 80-90% risico reductie !

Mortaliteit winst bij stoppen met roken varieert tussen 6-10 jaar 
afhankelijk van de leeftijd van staken 



Ontwikkelingen; Medicamenteus  

• Komst Immunotherapie 
– Eerst in stadium IV 
– Later in stadium III 
– Toekomst? 

• Gerichte behandeling mutaties



Ontwikkelingen: diagnostiek

• Sceening op longkanker
• “Biomarkers” voor longkanker
• Circulerend tumor DNA 
• Navigatie bronchoscopie 



Ontwikkelingen: Nijmegen en omgeving

Longkanker-Net 
– Sinds 1 dec 2020
– Geven van de allerbeste innovatieve 

longoncologische zorg
– Dichtbij en rondom de patient 
– Uniformiteit in behandeling
– Naadloze zorgoverdracht waar nodig 
– Wetenschaps agenda 





Waar moeten we naar toe? 

Komende jaren fors zorgprobleem:
– Stijging ouderen / vergrijzing

– Toenemend personeel tekort zorg 

– Toenemen kosten in de zorg 



Oplossing richtingen 
• Zorg transformatie; zorg op een andere plaats: 

I. Thuis toedieningen immunotherapie 
II. Andere zorg naar 1 – 1.5 lijn om ruimte te maken voor 

(long)oncologie
• Digitale zorg; eHealth oplossingen

I. Vervolg thuis middels eHealth app (Luscii) voor stadium I 
longcarcinoom

II. Consulten op afstand 
• Samenwerking met andere centra

I. “Bulk” inkoop / onderhandeling over prijzen
II. Longkanker-net uitrollen op meerdere locaties
III. Juiste zorg op juiste plaats



Oplossing richtingen 
Allemaal heel mooi… Olifant in de kamer



Oplossing richtingen 

Preventie 
- Bewezen; meest (kosten) effectief
- Geen wettelijk budgettair kader tot op heden
- Weinig tot geen aandacht overheid
- Voorwaarde om kwaliteit hoog en kosten in 
de hand te houden. 



Samenvatting

• Longkanker is een groot maatschappelijk probleem

• Longkanker diagnostiek en behandeling is een veld wat zicht 
sterk ontwikkeld 

• Longkanker is 90% roken gerelateerd 

• In de toekomst gaat er een Zorgprobleem ontstaan; veel 
oplossingen maar Preventie is een groot onderdeel van de 
oplossing



Tijd voor vragen en discussie 
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