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Beschrijving onderzoek
Achtergrond van onderzoek:
Adequate stadiëring van niet-kleincellig longcarcinoom is belangrijk voor de keuze van
behandeling en het bepalen van de prognose. De Europese en Nederlandse richtlijnen
schrijven voor dat patiënten met verdachte mediastinale of hilaire lymfeklieren (CT >10 mm
korte as of FDG-PET avide), een FDG-PET niet-avide primaire tumor, een centrale primaire
tumor (binnenste 1/3 van de thorax) of een perifere primaire tumor groter dan 3 centimeter
invasieve mediastinale stadiëring moeten ondergaan.
Endosonografie (EBUS en/of EUS(B)) is de techniek van eerste keus voor het verkrijgen van
klier weefsel; in het geval van negatieve endosonografie resultaten wordt een bevestigende
cervicale mediastinoscopie geadviseerd.[1, 2] Echter, een cervicale mediastinoscopie is
geassocieerd met een significant risico op ernstige complicaties (3.5%), een extra
ziekenhuisopname, één extra algehele anesthesie en uitstel van de definitieve
behandeling.[3, 4] Om deze redenen betwijfelen, clinici in het veld en (inter)nationale
experts de aanvullende waarde van mediastinoscopie na negatieve endosonografie.[5-9]
In Nederland en België loopt momenteel onder leiding van onze onderzoeksgroep de
MEDIASTrial; een multicenter gerandomiseerde trial waarin mediastinale stadiëring van nietkleincellig longcarcinoom door middel van endosonografie met of zonder aanvullende
cervicale mediastinoscopie vergeleken wordt. De uitkomsten van deze grote studie met
meer dan 20 deelnemende centra zal naar verwachting “guideline changing” zijn. Het
project wordt ondersteund door ZonMW en KWF en maakt onderdeel uit van een promotie
aan de UvA. De eerste resultaten van deze trial worden in 2020 verwacht.
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In de voorbereiding op de MEDIASTrial hebben we in zes ziekenhuizen een retrospectieve
analyse naar het volgen van de Europese en Nederlandse richtlijn voor mediastinale
stadiëring van niet-kleincellig longcarcinoom gedaan. In deze analyse ( n=330 ) werd de
richtlijn (verificatie van tumor negatieve EBUS/ EUS bevindingen door mediastinoscopie) in
60% van de patiënten niet correct gevolgd. [Bousema et al. 2018, to be published]
Op basis van dit resultaat en in het licht van de lopende MEDIASTrial is het van belang om
landelijk de huidige praktijk ten aanzien van het volgen van de richtlijn mediastinale
stadiering vast te stellen. Op deze manier komen we te weten waar in de implementatiefase
(ná beëindiging van de trial) de knelpunten te verwachten zijn. Dit is cruciaal voor het correct
implementeren van de resultaten die voortvloeien uit de landelijke trial.
Verschillende collega’s hebben reeds onderzoek gedaan met DLCA data op hetzelfde
gebied; Heineman et al. publiceerden de kwaliteit van stadiëring van NSCLC (verschil cTNM
en p TNM), Hoeijmakers et al. zijn bezig met een analyse van uitvoering van de cervicale
mediastinoscopie, Beck et al. analyseren het diagnostisch traject van patiënten met
unforeseen N2 disease en Van Der Woude et al. voeren een analyse uit naar de kwaliteit
van de lymfeklierdissectie.
We zijn zeer benieuwd naar de resultaten van deze studies en vinden het niet nodig om
(onderdelen) van deze onderzoeken te herhalen. Derhalve focussen we ons specifiek op
naleving van de richtlijn (ondergaan patiënten volgens de richtlijn de juiste
stadiëringsonderzoeken in de juiste volgorde alvorens ze een anatomische resectie
ondergaan) en de volledigheid van endosonografie procedures.
Onderzoeksvraag:
Primaire onderzoeksvraag:
Ondergaan patiënten met (de verdenking op) een niet-kleincellig longcarcinoom die een
anatomische resectie ondergaan preoperatief mediastinale stadiëring volgens de Europese
en Nederlandse richtlijnen?
Secundaire onderzoeksvragen:
1. Hoeveel patiënten ondergaan endosonografie als eerste stadiëringsonderzoek?
2. Hoeveel patiënten ondergaan een cervicale mediastinoscopie na negatieve
endosonografie?
3. Worden endosonografie onderzoeken (EBUS, EUS en EBUS+EUS) systematisch en
compleet volgens de richtlijn uitgevoerd?
4. Wat is het effect van het wel of niet naleven van de richtlijn op unforeseen N2 ziekte?
Onderzoeksopzet:
De eerste stap is het excluderen van patienten met neoadjuvante behandeling,
preoperatieve M1 stadium, patienten met recidieven en patienten waarbij de pTNM
ontbreekt. Vervolgens bepalen we welke patiënten een indicatie hadden voor mediastinale
stadiëring:
- FDG-PET-avide mediastinale lymfeklieren (per lymfklier, datadictionary regel 131-142)
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- FDG-PET-niet-avide primaire tumor (datadictionary regel 130)
- Centrale primaire tumor (datadictionary regel 195)
- Perifere tumor > 3 centimeter (alleen in Europese richtlijn, datadictionary regel 323, voor
patienten die geen tumorresectie ondergingen afleiden aan de hand van cT-stadium)
Na het bepalen van alle patiënten die preoperatief een indicatie hadden voor invasieve
mediastinale stadiëring wordt per patient bekeken of er endosonografisch onderzoek en/of
een mediastinoscopie verricht is (datadictionary regel 144 EUS, regel 156 EBUS, regel 174
mediastinoscopie). Daarna volgt een analyse van het naleven van de richtlijn bij patienten
verdeeld over de verschillende indicaties voor invasieve stadiering.
Unforeseen N2 is gedefinieerd als pathologisch bewezen N2 ziekte na primaire tumor
resectie en lymfeklierdissectie, terwijl preoperatieve mediastinale stadiering N0 of N1 ziekte
opleverde. Unforeseen N2 percentages worden berekend voor verschillende strategieën van
stadiering (EBUS en/of EUS met of zonder mediastinoscopie) en voor verschillende
indicaties voor invasieve mediastinale stadiering. Tevens zal de kleine subgroep met N2 of
N3 positieve mediastinoscopie (na wel of geen EBUS en/of EUS) resultaten beschreven
worden.
Aanvullend voeren we een verdiepend onderzoek uit naar de volledigheid van de
endosonografie procedures. Op basis van de FDG-PET resultaten per lymfeklier kunnen we
bepalen welke lymfeklieren met endosonografie gepuncteerd hadden moeten worden. In de
dataset is vervolgens per lymfeklier te analyseren of deze met EBUS en/of EUS ook
daadwerkelijk gepuncteerd zijn.
Onderzoekspopulatie:
Alle patiënten die in 2017 en 2018 in de DLCA-S geregistreerd werden die een
mediastinoscopie ter stadiëring en/of een anatomische parenchymresectie ter behandeling
van niet-kleincellig longcarcinoom ondergingen.
Analyse en statistiek:
Baseline karakteristieken (leeftijd, geslacht, locatie primaire tumor, rookgeschiedenis, ASA
score, longfunctie) zullen worden beschreven als gemiddelde met standaarddeviatie of
mediaan met interquartiel range. Patiënten zullen worden verdeeld in groepen op basis van
de indicatie voor mediastinale stadiëring. Afhankelijk van de verdeling van de data (normaal
of niet-normaal) kunnen de baseline karakteristieken tussen de groepen vergeleken worden
door middel van de ongepaarde T-test, Mann-Whitney U-test of de Chi-kwadraat test.
Subanalyses van groepen verdeeld op de indicatie voor mediastinale stadiëring worden
gedaan met de one-way Anova, de Kruskal Wallis test of de Chi-Kwadraat test afhankelijk
van het type data en de verdeling van data. De volledigheid van endosonografie procedures
wordt beoordeeld aan de hand van de meest recente Europese richtlijn.[2] De voorwaarden
voor een volledige en systematisch endosonografisch onderzoek zijn: EBUS: systematisch
station 4L, 7, 4R endosonografisch beoordelen en biopteren als >8mm; EUS: systematisch
station 4L, 7, 8 endosonografisch beoordelen en biopteren als >8mm; bij beide technieken
moeten alle bereikbare N2 en N3 lymfeklieren die CT >10mm korte as of FDG-avide zijn
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gebiopteerd worden). De data worden geanalyseerd met Statistical Package for Social
Sciences (SPSS) version 22 (IBM corp. Released 2013. IBM SPSS Statistics for Windows,
Version 22.0, Armonk, NY).
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