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Beschrijving onderzoek 
Achtergrond van onderzoek:  
De richtlijn adviseert om patiënten met een stadium IIIA niet-kleincellig 
longcarcinoom (NSCLC) met uitzaaiing naar mediastinale klieren (N2) voor te 
behandelen met chemoradiotherapie. 
Een goede stadiëring van de ziekte is belangrijk om het juiste behandelplan in te 
kunnen stellen, maar klinische bepaling van het stadium blijkt lastig, zeker naarmate 
het stadium hoger is. Bij geopereerde patiënten blijkt in slechts ca. 55% van de 
patiënten de klinische stadiëring overeen te komen met de uiteindelijke 
pathologische stadiëring. Voor patiënten met een stadium IIIA NSCLC is dit extra 
relevant, omdat hen bij een klinische onderstadiëring mogelijk de door de richtlijn 
geadviseerde behandeling onthouden wordt. 
 
Onderzoeksvraag: 
Doel van dit onderzoek is om: 
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- Te bekijken hoe accuraat de stadiëring is van patiënten die post-operatief een 
stadium IIIA NSCLC blijken te hebben. 
- Bij hoeveel patiënten sprake is van een klinische onderstadiëring van de 
mediastinale klieren (unforeseen N2) 
- Hoe het diagnostische traject (m.b.v. PET/CT en invasieve diagnostiek zoals 
EUS/EBUS/mediastinoscopie) is verlopen indien er sprake is van een unforeseen N2 
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