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Beschrijving onderzoek 
 
Achtergrond van onderzoek:  
Correcte stadiëring van mediastinale klieren bij patiënten met niet-kleincellig longcarcinoom 
is niet gemakkelijk. Uit de DLCA-S data blijkt dat 6.3% van de aan longkanker geopereerde 
patiënten, ondanks (invasief) stadiëringsonderzoek, onvoorziene N2 lymfkliermetastasen 
heeft na resectie.(1) Zowel Nederlandse als internationale richtlijnen bevelen momenteel een 
mediastinoscopie aan bij patiënten bij wie met FDG-PET en/of CT aanwijzingen voor 
mediastinale lymfekliermetastasen bestaan, maar bij wie een EUS en/of EBUS negatief 
was.(2-4) 
Zowel landelijk als internationaal wordt een mediastinoscopie echter steeds vaker 
bediscussieerd en ook achterwege gelaten. Dit bij een hoge sensitiviteit van EUS/EBUS en 
de (beperkte) morbiditeit die met een mediastinoscopie gepaard gaat.(5, 6)    
De kwaliteit en toegevoegde waarde van een mediastinoscopie is in meerdere studies aan 
de orde gesteld.(5-8) Door middel van analyse van DLCA-S data willen wij bijdragen aan 
deze discussie omtrent de kwaliteit van uitvoering en daaruit volgend het nut van 
mediastinoscopie bij mediastinale stadiëring van NSCLC.  
Volgens de huidige Nederlandse richtlijn dienen bij een cervicale mediastinoscopie 
"adequate biopten te worden genomen van ten minste vier van de zes bereikbare 
lymfeklierstations, namelijk van twee ipsilateraal, één contralateraal en klierstation 7."(2) 
Bereikbare lymfeklierzones hierin zijn 1, 2R, 2L, 4R, 4L en 7. Zone 1 komt in de praktijk 
echter zelden voor en wordt over het algemeen niet beschouwd als mediastinale 
metastasering. Dit station is dan ook niet opgenomen in de DLCA-S. 
 
Onderzoeksvraag:  
Hypothese, primaire en secundaire eindpunten 
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Met deze studie willen we aan de hand van data uit de DLCA-S de volgende vragen 
beantwoorden: 
- Hoeveel mediastinoscopieën zijn er de afgelopen jaren geregistreerd?  
- Worden de mediastinoscopieën uitgevoerd volgens de geldende richtlijn en worden 
voldoende zones gebiopteerd? Is er verschil tussen hoog en laag volumecentra qua aantal 
gebiopteerde zones? 
- Stel dat de mediastinoscopie negatief was, hoeveel patiënten bleken dan toch een 
positieve PA na resectie te hebben (vals-negatieve uitslag mediastinoscopie)? 
- Is er een verband tussen PET/CT-uitslag, de gebiopteerde zones, de uitslag van de 
mediastinoscopie en de uitslag van de PA na resectie? 
 
Hypothese:  
De hypothese in deze studie is dat ‘daily practice’ geneeskunde niet overeenkomt met de 
getallen die gepubliceerd worden in grote gerandomiseerde studies van dedicated centra. (7, 
9, 10) We willen weten hoe de daily practice in Nederland wordt uitgevoerd.  
 
Primaire eindpunten:  
1) percentage mediastinoscopieën uitgevoerd volgens de richtlijn (tenminste 4/5 relevante 
lymfklierzones 2L/R, 4L/R en 7).  
2) Is er een verschil in concordantie met de postoperatieve pathologie na resectie tussen 
patiënten met een volledig dan wel onvolledig uitgevoerde mediastinoscopie (dus minder 
vals-negatieve mediastinoscopieën als er meer stations gebiopteerd zijn)? 
 
Secundaire eindpunten:  
1) is er een verband tussen volume van het aantal mediastinoscopieën en het aantal 
gebiopteerde zones? 
2) hoeveel patiënten hadden positieve klieren bij resectie na een negatieve mediastinoscopie 
(vals-negatieve mediastinoscopie)? Waren er bij deze patiënten afwijkingen op de PET-CT? 
3) patiëntkarakteristieken tussen volledig danwel niet volledig uitgevoerde mediastinoscopie: 
zijn er risicofactoren voor een minder volledig uitgevoerde mediastinoscopie? (bijv. leeftijd) 
 
Onderzoeksopzet: 
Van alle patiënten die een mediastinoscopie hebben ondergaan voor stadiëring van een 
longcarcinoom zal worden gekeken in hoeverre deze volgens de richtlijnen is uitgevoerd: 
adequate biopten van ten minste vier van de vijf bereikbare lymfeklierstations, namelijk van 
twee ipsilateraal, één contralateraal en klierstation 7.(2) Daarnaast zal gekeken worden hoe 
vaak de op PET/CT verdachte lymfeklierstations (dat wil zeggen vergroot en/of avide) bij 
mediastinoscopie daadwerkelijk gebiopteerd zijn. De data uit de DLCA-S worden hiervoor 
gebruikt. Indien bepaalde gegevens onvoldoende beschikbaar zijn, worden de 
desbetreffende ziekenhuizen mogelijk gevraagd om deze data aan te vullen in de survey. 


