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Beschrijving onderzoek 
De volledigheid van een resectie, met inbegrip van een lymfeklierdissectie, is een belangrijke 
voorwaarde om een goede inschatting van de prognose te kunnen geven. Hiervoor is door 
de IASLC een definitie aangenomen, overgenomen van Rami Porta. [1] VATS (Video 
Assisted Thoracic Surgery) is meer dan 20 jaar geleden geïntroduceerd binnen de 
longchirurgie voor het verrichten van anatomische longresecties en vormt de benadering van 
keuze naast open- en robot geassisteerde resecties. In de literatuur wordt beschreven dat 
VATS minder complicaties geeft bij een lobectomie dan open chirurgie [2], leidt tot minder 
pijn, kortere mediane operatietijd, lagere volumes thoraxdrainage, minder peroperatief 
bloedverlies en kortere opnameduur [3].  
Er is onderzoek gedaan naar het verschil in lymfeklierdissectie tussen VATS en open 
thoracotomie bij resectie van (stadium I) NSCLC. Eerder onderzoek uit 2013 uit zorgen over 
de adequaatheid van lymfeklierdissectie tijdens een VATS vs open, ondanks geen 
overlevingsverschil [4]. In 2013 werd er middels data van de Danish Lung Cancer Registry 
gezien dat er minder nodale upstaging was na VATS dan open lobectomie voor stadium I 
NSCLC, maar dat er na correctie voor patiëntfactoren ook geen verschil in overleving werd 
gezien. [5] Boffa et al. lieten in 2012 zien dat er een lagere nodale upstaging N0 naar N1 
werd gezien in VATS vergeleken met open, terwijl N0 naar N2 upstaging in beide groepen 
gelijk was. [6] Een grotere studie uit 2016 met de data van 2010-2011 uit de USA (the 
National Cancer Data Base) analyseerden meer dan 16.000 lobectomieën, waarbij ook meer 
nodale upstaging werd gezien bij de open groep vs VATS, echter in academische centra was 
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dit verschil niet significant. [7] Onderzoek van Decaluwé uit 2016 liet zien dat tumorlocatie 
(centrale tumoren) de enige onafhankelijke factor is voor upstaging naar N1 bij stadium I 
NSCLC, terwijl de chirurgische techniek geen invloed had (VATS vs open). [8] Ook in een 
systematic review/meta-analyse uit 2016 bleek dat open thoracotomie (vs VATS) een 
efficiëntere lymfeklierdissectie geeft vooral bij de N2 lymfeklierdissectie. [9]  
Een recente studie uit 2017 uit de USA liet zien dat de lymfeklierbeoordeling en -oogst 
verbeterd is sinds 2004, dat er meer patiënten zijn met een verhoogd aantal onderzochte 
lymfeklieren en een significante afname van 0 tot 5 beoordeelde lymfeklieren. [10] 
Beoordeling van de volledigheid van resectie kan gelden als een kwaliteitsparameter voor de 
uitgevoerde chirurgie. Het is de vraag wat de huidige stand van zaken in NL is wat betreft 
volledigheid van chirurgie, zowel t.a.v. de parenchym resectie (T), als t.a.v. de 
lymfeklierdissectie tijdens een resectie voor longcarcinoom (NSCLC): bestaat er bijvoorbeeld 
verschil op basis van techniek, of op basis van cTNM stadium en hoe vertaalt de volledigheid 
van resectie zich in de prognose? Speelt de histologie een rol? 
 
Onderzoeksvraag:  
Onderzoeksvraag: Wat is de volledigheid van resectie, in het bijzonder wat betreft 
klierdissectie in NL bij geopereerde patiënten met een NSCLC?  
Wordt middels VATS eenzelfde lymfeklierdissectie verricht als middels een thoracotomie bij 
patiënten met een NSCLC? Onverwachte N1-N2 ziekte? 
Is de mate van klierdissectie afhankelijk van het cTNM stadium? 
Hypothese: middels VATS is het gecompliceerder om een volledige lymfeklierdissectie te 
verrichten dan middels thoracotomie bij een NSCLC. 
Primaire eindpunten:  

- Beoordeling van de volledigheid van resectie, waarbij de definitie van de IASLC 
gebruikt zal worden. Dit betekent sampling/dissectie van tenminste 3 intrapulmonale 
(N1) stations, plus 3 mediastinale (N2) stations, waaronder tenminste station 7.  

- Verschil in operatietechniek? (VATS vs. thoracotomie) 
- Verschil in R1/R2 resecties? 
- Onverwachte N1/N2 ziekte? 
- Histologie? 
- Verschil locatie tumor? (Centraal vs perifeer) 

Secundaire eindpunten: 

- Verschil in per-/postoperatieve complicaties VATS vs. thoracotomie 

- Overleving 30 dagen  

- Mediane opnameduur 

- Verschil tussen academie vs perifere ziekenhuizen 
 
Beoogde publicatie 
Video Assisted Thoracic Surgery (VATS) vs open thoracotomy: completeness of resection 
and adequacy of lymph node dissection in patients undergoing surgery for  non-small cell 
lung carcinoma. 
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