
 

2017.1 
 

 
Goedgekeurde aanvraag gegevens ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek  
DLCAS201705 
 
Datum 
April 2018 
 
Titel onderzoek 
Surgical Treatment of Pulmonary Metastases in the Netherlands – Data From the Dutch 
Lung Cancer Audit for Surgery 
 
Contactpersoon 
Martijn van Dorp, AIOS Chirurgie, NWZ Alkmaar 
 
Aanvragersgroep 
Martijn van Dorp, AIOS Chirurgie, NWZ Alkmaar 
Naomi Beck, arts onderzoeker DICA  
Willem Hans Steup, Chirurg, Haga Ziekenhuis, Den Haag 
Hermien Scheurs, Chirurg, NWZ Alkmaar 
 
Beschrijving onderzoek 
Rondom de lokale behandeling en behandelingswijze van longmetastasen is nog veel 
onbekend. Huidige literatuur biedt weinig steun in de onderbouwing voor invasieve 
behandelingen en ook de richtlijnen bieden onvoldoende houvast in de dagdagelijkse 
praktijk. Het best onderzocht zijn longmetastasen van het colorectaal carcinoom, echter ook 
in deze patient populatie is de level of evidence niet hoger dan expert opinion. In 2010 werd 
een multicentrische gerandomiseerde studie opgezet in het Verenigd Koninkrijk, de Pulmicc 
trial, echter zeven jaar na dato zijn er nog geen resultaten bekend omwille van een beperkt 
aantal inclusies. 
Desondanks, kunnen patiënten met een beperkt aantal longmetastasen curatief behandeld 
worden met een beschreven vijfjaarsoverleving van 35% en een tienjaarsoverleving van 
25%, maar er wordt een hoog recidief percentage beschreven van 30%. Daarnaast blijkt op 
basis van de ESTS database dat 14.5% van alle parenchym resecties  een pulmonale 
metastasectomie betreft. Ook op het gebied van preoperatieve en peroperatieve 
mediastinale lymfeklierstadiering valt nog veel winst te behalen, aangezien er geen 
beschikbare studies bestaan die de rol van lymfeklierstadiering omschrijven bij patienten met 
longmetastasen die in aanmerking komen voor een lokale therapie. 
Gezien de lage evidence in de huidige literatuur, het ontbreken van data uit 
gerandomiseerde studies op het gebied van pulmonale metastasectomieen en de hoge mate 
van variatie van behandeling van longmetastasen in verschillende ziekenhuizen willen we de 
DLCA-S geregistreerde patienten analyseren die van 01-01-2012 tot en met 31-12-2017 een 
pulmonale metastasectomie ondergingen. 
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