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Beschrijving onderzoek 
Neuroendocriene tumoren (NETs) kunnen op diverse plekken in het lichaam tot uiting 
komen, waaronder in de longen. Circa 1-2% van de longtumoren betreft een NET, terwijl 
circa 20-30% van de NETs zich in de longen bevindt.1,2,3,4 Vaker worden deze tumoren bij 
relatief jonge mensen gezien. Een eerdere Deense studie toont een stijgende incidentie in de 
tijd.5 Pulmonale NETs zijn op te splitsen in typisch (graad 1) en atypisch carcinoïd (graad 2). 
De typische carcinoïden metastaseren minder vaak naar de lymfklieren (5-20%) dan de 
atypische tumoren (30-70%).6,7 Er is weinig bekend over de optimale lymfeklierresectie bij 
deze twee tumoren. Wat betreft de parenchym resectie is er discussie in de literatuur over de 
uitgebreidheid hiervan: er wordt gesuggereerd dat een beperkte resectie (segment- of 
wigresectie) voldoende zou kunnen zijn bij een perifeer gelegen typisch cacinoïd.8 Voor 
proximale tumoren (bronchiaal/centraal) kan een sleeveresectie verricht worden, eventueel 
slechts door het weghalen van een deel van de bronchus.9 Doel van het onderzoek is 
evaluatie van de chirurgische behandeling van pulmonale NETs in Nederland. 
 
Onderzoeksvraag:  
Hoe verloopt de chirurgische behandeling van pulmonale neuro-endocriene tumoren (NETs) 
in Nederland? 

- Hoeveel patiënten ondergaan jaarlijks een operatie vanwege een pulmonale NET? 
- Hoe is de leeftijdsverdeling van patiënten met een pulmonale NET? 
- Is de diagnose preoperatief zeker gesteld? Zit er verschil tussen typisch/atypisch? 
- Welke diagnostiek wordt verricht (CT, PET, scopie?)  
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- Welk type resectie wordt er verricht?  
o Welke benadering (Open, VATS, RATS)? 
o Indien centrale ligging : % lobectomie t.o.v. sleeve t.o.v. pneumonectomie? 
o Indien perifeer gelegen (niet centraal gelegen): % lobectomie t.o.v. segment- 

t.o.v. wigresectie? 
o Wat is de volledigheid van resectie t.a.v. T-status (centraal en perifeer)? 

Gebruik vriescoupe? 
- Hoe vaak blijkt er sprake van lymfekliermetastasen? Vaker bij graad 2 (atypisch 

carcinoïd) dan bij graad 1 (typisch carcinoïd)? 
o In welke mate wordt een lymfeklierdissectie verricht bij een longresectie voor 

een pulmonale NET (% patiënten met dissectie station 10, 11, 2R, 4R, 7, 
8R,9R aan de rechterzijde plus 5, 6, 7, 8L, 9L en 10, 11 aan de linkerzijde)? 
Zien we hierbij een verschil tussen typische en atypische NETs? En bij een 
centrale vs perifere ligging? 

- Hoe is de spreiding van de chirurgische behandeling in Nederland? Zien we bepaalde 
centra die vaker NETs behandelen dan andere centra? Is er vaker sprake van 
verwijzing van elders? 

- Geven we wel eens voor- of nabehandeling bij deze groep patiënten? En zo ja, welke 
behandelingen? 

- Wat is het complicatie percentage en de 30 dagen mortaliteit na deze resecties? 
 
Onderzoeksvraag: Hoe is de kwaliteit van uitvoering van de chirurgische behandeling van 
patiënten met een pulmonale neuro-endocriene tumor? 
Hypothese:  

- I.v.m. een centrale ligging in 85% van de patiënten met een pulmonale NET, waarbij 
de tumor vaak endobronchiaal gelegen is, is een hoog % sleeveresectie t.o.v. een 
pneumonectomie te verwachten. In het geval van een perifeer gelegen tumor 
verwachten we een hoog % segmentresectie of wigresectie t.o.v. lobectomie (m.u.v. 
localisatie in de middenkwab; hier zou relatief vaker voor een lobectomie kunnen 
worden gekozen). 

- Bij graad 2 (atypisch carcinoïd) verwachten we meer kliermetastasen en een 
vollediger lymfklierdissectie dan bij graad 1 (typisch carcinoïd) indien de 
preoperatieve PA deze diagnose reeds heeft bevestigd. 
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