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St III NSCLC bij de oudere patiënt 

Case  report 



Wat is oud? 

ÅAlgemene consensus 
ÅÓ 70 jaar 

Extermann M. et al. Use of comprehensive geriatric assessment in older cancer patients: recommendations from the task force 
on CGA of the international society of geriatric oncology (SIOG). Crit Rev Oncol Hematol 2005 



Waarom druk maken over ouderen met 
kanker?  

ÅSterven aan of met kanker? 

ÅLijden door kanker? 
 

ÅTime-to-benefit van kanker behandeling? 

ÅTolereert de patient de behandeling? 

 

ÅMultiple ziekten en gebreken (+/- onderkend)? 

ÅZijn de ñbekendeò studie-resultaten relevant?   



Ouderen en behandeling kanker 

ωOuderen 

ωMultimorbiditeit 

ωPolyfarmacie - 
interacties 

ωVeranderde fysiologie 

Ondervertegenwoordigd  

Clinical trials 

ωCo-morbiditeit 

ωPolyfarmacie  

ωFysiologische functies 
en reserves 

Overlijden tgv niet-
kanker gerelateerde 

oorzaken  ωOnafhankelijkheid  

ωQoL ipv kwantiteit 

ωAnder eindpunt 

Andere 
verwachtingen 

Blanco, R et al. A Revieuw of the management of elderly patients with non-small cell lung cancer. Annals of oncology 2015 
Pallis, AG et al. EORTC workshop on clinical trial methodology in older individuals with a diagnosis of solid tumors. Annals of oncology 2011 

Crome P, et al. Exclusion of older people from clinical trials: Professional views from nine European countries participating in the PREDICT study. Drugs Aging 2011 
 
 



Behandeling ouderen 

Maatwerk 

 

Staging the aging 

ÅStadieren ziekte 

ÅStadieren patient 

 

ÅFysieke leeftijd vs kalender leeftijd 

ÅWens patiënt zelf 
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Nederland: 1980 -2025 
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Z-Nederland : krimp  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/Prognose_bevolkingsontwikkeling_per_ga.png


dhr  H: komt op poli wegens afwijkende X-thorax  

Å92 jr 

 

ÅVG/ 
Åknieklachten na auto-ongeval  
Åcataract OK ODS 
Åpresbyacuysis 
Åjan 2012: gewichtsverlies eci na TIA en progressieve nierfunctiestoornissen tgv 

medicatie 
Åsept 2012: lacunair herseninfarct bij forse leuco-araioseis 

 

ÅAnamnese: 
Åhoest al lang met wit slijm 
Ågeen dyspnoe 
Åvanaf nov 2014:  9 kg gewichtsverlies 
Årookstop 3 jr, daarvoor 75 jr gerookt 
 

 

 



ÅSociale anamnese 
Åwoont zelfstandig met vrouw, gelijkvloerse woning 

Åmobiel met rolstoel, knieklachten 

ÅADL zelfstandig 

 

ÅMedicatie: 
Åascal 80mg 1dd1, pantozol 40mg 1dd1, persantin 200mg 1dd1, amlopine 

10mg 1dd1 
 

 

 

 

Casus dhr  H 



Lichamelijk onderzoek (AIOS longziekten)  

 

 pati±nt oogt jonger dan kalenderleeftijd,ñhelder en fitò 

 WHO 1 
geen lymfadenopathie cervicaal, submandibulair of supraclaviculair 
inspectie mond: geen bijzonderheden. 
pul: VAG bdz, geen geluiden. 
cor: normale cortonen, syst.souffle punctum maximum 2de IC links 
abd: normale peristaltiek,soepel 
extr: malleolair oedeem, soepele kuiten 

 

Casus dhr  H 



ÅX-thorax 23-7-2015:  
Åafwijking t.h.v. hilus links (in 2012 niet zichtbaar) 

 

 

ÅPET-CT 31-07-2015:  

 2 massa's in apex LOK: eerste maximale grootte 3.5cm (SUV 27), 
tweede maximale grootte 2.2cm (SUV 16). Pathologische klieren 
11L, 4L en 8. Bijnieren normaal. In dorsale segment van RBK 
kleine infiltratieve afwijkingen 

Casus dhr  H 



X-thorax 



PET-CT  



ÅLaboratorium uitslagen: kreat 135, MDRD 43, Ca 2.45, 
leverbiochemie ongestoord, Hb 6.7, MCV 80, leuko's 13.9, 
trombo's 554 

 

ÅLongfunctie: TLC 6.37 L (110% pred), RV 2.88L (99% pred), FEV1 
2.28 (129% pred) na ventolin niet reversibel, Tiffenau-index %7, 
DLCO 4.15 mmol/(min*kPa) 72% pred, KCO 0.90 
mmol/(min*kPa*L) 

  Conclusie: niet obstructief of restrictief gestoorde longfunctie,  
normale diffusie 
 

Aanvullende testen 



ÅPathologie uitslagen 

 
Histologie EBUS 4 links:  

 maligne celbeeld passend bij metastase niet kleincellig carcinoom. 
Imuunhistochemie negativiteit voor alle markers, zeer zwakke 
aankleuring in de cytokeratine; mogelijks betreft het een weinig 
niet gedifferentieerd niet-kleincellig carcinoom  

 

  EGFR mutatie negatief, KRAS positief, ALK negatief 
 

 

Aanvullende testen 



cT3N2M0 st IIIA NSCLC 

92 jr 

ófitô 

 

 

   Ÿ beleid ????? 

 

Casus dhr  H 



Wat is uw behandelplan?  

A. concurrent chemo-RT 

B. sequentieel chemo-RT 

C. radicale dosis RT 

D. palliatieve RT 

E. BSC 
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Evidence  behandeling st  III 

ÅNICE guidelines: 
Åconcurrent chemo-RT should be considered 

Åthe benefit in survival and risk of toxicities should be balanced 

ÅChochrane review 2010 

 

ÅDutch guideline: 
Å3 meta-analyses comparing RT with combined chemo-RT 

Åconcurrent chemo-RT is preferred 







 

Auperin et al, J Clin Oncol 2010 
 

Chemo-RT: sequentieel ҭ ŎƻƴŎǳǊǊŜƴǘ 



Chemo -RT: sequentieel ź concurrent  

 

-overleving 
Å3 jr: 18% ź 24% 

 
-toxiciteit 
Ågraad 3 oesofagitis 
Å4% Ÿ 18% (RR 4.9) 

 
 

Auperin et al, J Clin Oncol 2010 
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RT MAASTRO anno 2015  

Conventionele 
Radiotherapie 

+ geïndividualiseerd bestralingsvolume 

 (alleen PET+) 

+ geïndividualiseerde dosis voorschrijving 

(idem met gelijktijdige chemo-radiotherapie ) 

+ geïndividualiseerde dosis voorschrijving 
(Isotoxische behandeling: MLD = 19 Gy, Tumor dosis = 54-79 

Gy 2x/day, sequentiële chemo-radiotherapie ) 

Stadium III: IK -L data door de jaren heen  



    Treatment  of locally -advanced  NSCLC in elderly   

 

ÁNo standard therapeutic approach in elderly with locally-advanced 
(IIIAN2-IIIB) NSCLC  

 
ÁRT is indicated, unless medical contraindications1 

 
Ácombined CT-RT?  

 
Áunderrepresented in clinical trials 

 
Átoxicity? QoL? 

 

1. Hayakawa A. et al, Lung Cancer 2001 



 Retrospective  elderly  subgroup  analyses of CT -RT trials  

Authors  &  journal  Trials  Efficacy  Toxicity  

Movsas B., 

IJROBP 1999 

6 phase II-III trials on RT, seq. CT-
RT, conc. CT-RT 

>70: best quality-adjusted 
survival with RT alone  

NR 

Werner-Wasik M., 

IJROBP 2000 

9 phase I-III trials on RT, seq. CT-
RT, conc. CT-RT 

>70: worse survival than <70 NR 

 

Langer C.J., 

2000 

3 phase II-III trials on RT or seq. 
CT-RT or conc. CT-RT 

ȁƛƔȯɯÕÖɯÉÌÕÌÍÐÛɯÖÍɯÚÌØȭɯÖÙɯÊÖÕÊȭɯ
CT-RT over RT alone 

Increased incidence of grade 3-5 
toxicities with intensified 
treatment 

Langer C.J., 

IJROBP 2001 

 

Phase III trial of conc. CT-RT (qd or 
bid) vs seq. CT-RT: RTOG 94-10 

ȁƛƔȯɯsurvival  benefit with  conc. 
CT-RT over seq. CT-RT 

ȁƛƔȯɯÔÖÙÌɯÎÙÈËÌɯȁƗɯÕÌÜÛÙÖ×ÌÕÐÈɯȫɯ
more pronounced oesophagitis 

Schild S.E., 

JCO 2003 

Phase III trial of conc. CT-RT bid vs 
conc. CT-RT qd 

ȁ 70: same survival than <70 ȁƛƔȯɯÔÖÙÌɯ×ÙÖÕÖÜÕÊÌËɯ
myelosuppression & pneumonitis  

Schild S.E.,  

Cancer 2007 

2 phase III trials of conc. CT-RT vs 
RT alone 

>65: better ouctome with conc. 
CT-RT over RT alone 

&ÙÈËÌɯȁƗɯtoxicities more 
pronounced in conc. RT-CT vs RT 
alone 

Lancet Oncology 2012 



 
Klinische praktijk in NL: chemoRT ǎǘŀŘƛǳƳ LLL όΨуфҦΩлфύ  

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Å< 75 jrΥ у҈ Ҧ по҈ 
Åҗ тр jrΥ мҦмо҈ 

Van der Drift, JTO 2012 



Chemoradiatie stadium III 

Damhuis, IKNL 2015 



Å9ȄǇŜǊǘΩǎ opinion paper: 

 
Ҧ /ƻƴŎǳǊǊŜƴǘ Ŝƴ ǎŜǉǳŜƴǘƛŜŜƭ chemoRT beide opties 
Åin geselecteerde, fitte patiënten 

Åhoe deze patiënten te selecteren? 

EORTc elderly Task Force and 

Lung cancer Group and SIOG 

Pallis; Ann Oncol 2014 



Ouderen (met comorbiditeit) 

ÅDoen vaak niet mee aan clinical trials 

Weinig bekend bij ouderen over: 

ÅTolerantie/veiligheid van behandelingen 

ÅEffect van behandeling 

ÅInvloed op kwaliteit van leven/functionaliteit 

 

Clinical trials:  

geselecteerde pati ënten  

Dagelijkse praktijk: 

ongeselecteerde pati ënten  

Behandeling  Overleving  Tolerantie  Overleving  Tolerantie  

Concurrent chemoradiatie (cCHRT) +++ -- 

Sequentiële chemoradiatie (sCHRT) ++ - 

Radicale radiotherapie (RT) + +- 

Geen curatieve behandeling - NA ? 



Eigen retrospectief  onderzoek  

Ouderen met stadium III  niet-kleincellig longkanker uit de dagelijkse praktijk  

 

Doel  

Inzicht in behandeling, motieven en predictieve factoren voor tolerantie en overleving 

 

Methode  

ÅMulticenter retrospectieve population-based studie 

ÅInclusie criteria: 

Ådiagnose van stadium III niet-kleincellig longkanker tussen 2009 en 2013  

Åtenminste 70 jaar oud 

ÅPatiëntgegevens van het IKNL en aanvullende gegevens uit dossiers van MUMC, Atrium en 

VieCuri (N=216) 

Driessen et al; Radiother Oncol. 2016   



Resultaten: behandeling en motieven  

CHRT minder vaak bij: 

ī leeftijd Ó75 

ī performance status (PS) Ó2 

ī ernstige comorbiditeit  

} 57% 

Toegepaste behandelingen
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%

Motieven waardoor geen cCHRT is toegepast  N (%) 

Slechte PS 32 (23) 

Comorbiditeit 32 (23) 

PS en comorbiditeit 16 (11) 

Weigering patiënt of familie 21 (15) 

Korte levensverwachting 16 (11) 



Resultaten:  tolerantie van behandeling  

Tolerantie voor behandeling  

= geen ongeplande ziekenhuisopname EN het afmaken van de behandeling 

 

 

 

 

 

 

 

 

ü Bij chemoradiatie is de tolerantie slechter in geval van ernstige comorbiditeit 

 

 


