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Beschrijving onderzoek  
De standaard behandeling voor niet-operabel stadium III niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) is 
concurrent chemoradiotherapie (cCRT). Er kunnen redenen zijn om te kiezen voor sequentiële 
chemoradiotherapie (seqCRT). Een van die redenen kan zijn dat een patiënt niet fit genoeg is. 
Eerder onderzoek gedaan met de DLCA-R data van 2014 liet zien dat de keuze voor seqCRT 
significant samenhing met een hogere leeftijd en een verder gevorderd stadium van de ziekte. [1] 
 
cCRT is superieur vergeleken met seqCRT ten aanzien van overleving. [2] Acute toxiciteit van graad 
3 of hoger wordt vaker gezien wanneer de chemotherapie gelijktijdig (cCRT) wordt gegeven met de 
radiotherapie. [3] De resultaten van IMRT (intensity modulated radiotherapy) bij cCRT patiënten liet 
zien dat een verminderde performance significant gecorreleerd is met acute toxiciteit ≥ graad 3, 
terwijl er geen significant verschil in toxiciteit werd gezien tussen oudere (≥ 70 jaar) en jongere 
patiënten (< 70 jaar). [4] 
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Voor oudere patiënten met lokaal uitgebreid niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) is het van 
groot belang om data uit de ‘echte wereld’ te hebben, zodat de patiënt geadviseerd kan worden 
over de balans van toxiciteit door behandeling en de uitkomst van de behandeling. Het doel van 
deze studie is chemoradiatie (CRT) bij fitte, oudere patiënten van boven de 75 jaar met stadium III 
NSCLC te beschrijven met daarmee samenhangende toxiciteit en mortaliteit. 
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Onderzoeksvraag:  
Onderzoeksvraag: Hoe ziet de chemoradiatie van stadium III NSCLC eruit bij de oudere patiënt? Zijn 
er verschillen in chemoradiotherapie behandeling (cCRT versus seqCRT) bij verschillende 
leeftijdscategorieën (tot 75 jaar en >75 jaar)? Hoe verhoudt dit zich tot de toxiciteit en mortaliteit 
binnen 90 dagen na behandeling bij verschillende leeftijdscategorieën (tot 75 jaar en >75 jaar)? 
Hypothese: er is een verschil in behandeling tussen de fitte oudere patiënt en jongere patiënt bij de 
keuze tussen concurrent en sequentieel. Er is daarbij geen verschil in toxiciteit tussen de fitte oudere 
en jongere patiënten die cCRT ondergaan. 
Primaire eindpunten: beschrijven van acute toxiciteit (<90 dagen na behandeling), mortaliteit <90 
dagen na behandeling van zowel de jongere als de oudere groep. 
Secundaire eindpunten: acute toxiciteit verder uitgesplitst (oesofagitis, etc.) <90 dagen na 
behandeling. 
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