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Beschrijving onderzoek 
De voornaamste indicatie voor een pneumonectomie , het chirurgisch verwijderen van de 
gehele long, is een primair Niet-Kleincellig Longcarcinoom (NSCLC) (ca. 85-90%). 
Pneumonectomie kan noodzakelijk zijn om een oncologisch volledige resectie te verkrijgen 
wanneer er sprake is van een centraal gelegen tumor en de tumor doorgroeit in meerdere 
longkwabben, de bronchus of andere structuren. 
Andere indicaties voor een parenchymresectie middels pneumonectomie zijn maligne 
mesothelioom, ernstige onstekingsbeelden met aantasting van de gehele long en in 
zeldzame gevallen een metastase van een andere primaire tumor. 
 
Bekend is dat, vanwege de aanzienlijk veranderde anatomie, de postoperatieve uitkomsten 
(morbiditeit en mortaliteit) van een pneumonectomie ongunstig zijn ten opzichte van andere 
parenchymresecties, met name wanneer het gaat om een rechtszijdige pneumonectomie of 
de indicatie een ernstige ontsteking is. 
Maar, de studies die hier over rapporteren zijn ofwel uitgevoerd in een beperkt aantal centa, 
of alleen binnen een specifieke groep (primaire maligniteiten danwel benigne indicaties) en 
maken geen directe vergelijking met andere parenchym resecties. Ook heeft de 
dataverzameling vaak over een lange periode plaatsgevonden, waarbij recente 
ontwikkelingen zoals minimaal invasieve chirurgie mogelijk niet voldoende worden 
meegenomen. Daarnaast lijkt de verhouding tussen het gebruik van pneumoneectomieën en 
andere parenchym resecties in Nederland lager te liggen ten opzichte van omringende 
landen (ca. 8% vs. 11% van de parenchymresecties via een pneumonectomie). 
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Onderzoeksvraag: 
 
Doel van dit onderzoek is daarom: 
- Het gebruik van pneumonectomie over de tijd te beschrijven en een actueel overzicht 
te geven van de situatie in Nederland. Wat zijn de indicaties en hoe verhoudt de 
pneumonectomie zich ten opzichte van andere parenchymresecties? 
- Hierin de Nederlandse situatie afzetten tegen de internationale literatuur. 
- Het vergelijken van postoperatieve uitkomsten van pneumonectomie t.o.v. andere 
parenchymresecties voor verschillende indicaties. 
- Onderzoeken of er landelijke verschillen zijn in het gebruik van pneumonectomiën 
voor verschillende indicaties. 
 
Onderzoeksopzet & populatie: 
Alle in de DLCA-S geregistreerde patiënten die van 1-1-2012 tot 31-12-2016 een (intentie 
tot) parenchymresectie hebben ondergaan vanwege zowel maligne als benigne 
aandoeningen, bij wie werd voldaan aan een minimale gegevensinvoer, zullen worden 
geïncludeerd in de analyses voor dit onderzoek. 
 


