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Beschrijving onderzoek 
Voor de sulcus superior tumoren behoort inductie chemoradiotherapie tot de standaard 
behandeling. Er is discussie over de waarde van inductie therapie bij primair resectabele T3-
4/N0-1 niet-kleincellige longtumoren (met thoraxwand ingroei, ingroei arteria pulmonalis, 
diafragma, ..). Verschillende publicaties laten zien dat inductie chemotherapie, radiotherapie 
of een combinatie hiervan  de hoeveelheid R0 resecties doet vermeerderen, en de overall 
survival verlengt (Daly BD, J Thorac Cardiovasc Surg 2011; Lococo  F, Ann Thorac surg 
2012).  
Met gebruikt van de data uit de DLCA-S willen we nagaan of er, en welke inductietherapie 
wordt ingezet bij de behandeling van deze groep tumoren.  
 
Onderzoeksvraag: Hypothese, primaire en secundaire eindpunten 
Vraag: Wat is de rol van inductie (chemo)radiotherapie in de chirurgische behandeling  van 
‘locally advanced’  NSCLC in de huidige Nederlandse praktijk? 
De hypothese luidt dat inductie (chemo)radiotherapie nog weinig wordt ingezet in de 
behandeling van het locally-advanced (cT3/4) NSCLC waardoor het aantal R1/2 resecties 
hoger ligt dan in vergelijking met andere resecties.  
 
Primair eindpunt: beschrijving van gebruik inductie (chemo)radiotherapie bij patiënten 
geopereerd vanwege een cT3/T4 N0/N1 NSCLC. 
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Secundaire eindpunten: 
- Het aantal R0 en R1 resecties na wel/geen inductie (chemo)radiotherapie bij locally-

advanced (cT3/4 N0/1) NSCLC 

- Postoperatieve mortaliteit/morbiditeit (30-dagen/in-ziekenhuis) na wel/geen inductie 
(chemo)radiotherapie bij locally advanced (cT3/4N0/1)) NSCLC 

 
Onderzoeksopzet: 
Database research (DLCA-S) 2012-2017, (TNM-7) waarbij we alle patiënten met cT3/T4-
N0/1 selecteren. We correleren cTNM aan pTNM (bij patienten zonder inductie) en bij 
patienten met inductie zullen we nagaandoor analyse van de operaties en het definitieve 
pathologie uitslag , of er sprake is van T3/4 op basis van ingroei in de thorax dan wel op 
basis van ingroei in arterie, diafragma, op basis van afmeting (>7cm, T3)/nodules in dezelfde 
longkwab (T3) of ander ipsilaterale longkwab (T4).  
 
Onderzoekspopulatie: 
Alle patiënten ingevoerd in de DLCA-S, met cT3/T4 N0-1 worden geanalyseerd op patiënt 
karakteristieken, tumor specifieke kenmerken (histologie, TNM, R0) en wel/geen inductie 
(chemo, radiotherapie of een combinatie). Patiënten met cN2/pN2 worden geexcludeerd. We 
zullen op basis van de patient- en tumorkarakteristieken analyseren of er patientengroepen 
zijn te karakteriseren die wel of niet in aanmerking komen voor inductie. 
 
Statistiek:  

- Beschrijvende (univariabele) statistiek, met tonen van aantallen en percentages, 
voor: 

o Gebruik (wel vs. geen) inductie (chemo)radiotherapie bij patiënten geopereerd 
vanwege een cT3/T4 NSCLC. 

 Met vergelijking patiënt karakteristieken tussen beiden groepen 
 Met vergelijking van gebruik over de tijd 

- Analyse (multivariabel) van verschillen in de uitkomsten ‘aantal R0 / R1 resecties’ en 
‘postoperatieve mortaliteit/morbiditeit’ tussen patiënten met een cT3/4 tumor die wel 
of geen inductie (chemo)radiotherapie hebben gehad, rekening houdend met andere 
mogelijke beïnvloedende factoren. 
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