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Longkanker in NL

 Per jaar ruim 10.000 nieuwe patiënten met longkanker

 80% niet-kleincellig, ca. 20% kleincellig

 62% man, 38% vrouw

 Belangrijkste kanker-doodsoorzaak bij mannen en bij vrouwen

 Bij 85% is er een verband met roken.

 1-jaarsoverleving NSCLC 45% (2007), 5-jaarsoverleving 14% 

(2003)

 Bij presentatie heeft 80% reeds gemetastaseerde ziekte



Indicaties Biologicals

Longcarcinoom
 Niet- kleincellig(NSCLC)

 Kleincellig (SCLC)

 Mesothelioom - astbest



EGFR



Klassieke behandeling: 
chemotherapie

 Resultaten: over algemeen slecht: bij stadium 4 

gemiddeld 14 maanden

 Kosten: afhankelijk van welke doublet wordt gebruikt, 

meest gebruikt is pemetrexed en cisplatin: 4 kuren: 

2610 euro per kuur, totaal 10440 euro. (exclusief 

dagopname kosten etc)



Behandeling: biologicals

 Toedieningsvorm: tablet

 Resultaten: bij ideale fit (EGFR expressie) zeer goed, 

maar meestal matig. Gemiddelde overlevingswinst in 

studies door biological tweede lijns therapie: HR 0,81; 

mediaan, 12,0 vs 11,0 maanden, dus 1 maand*                             

 Kosten: dagprijs 85 euro, gemiddelde behandeling twee 

tot drie maanden



Te verwachten ontwikkelingen

 Verdere ontwikkeling op moleculaire diagnostiek, vooral 

bij adenocarcinomen en grootcellige carcinomen.

 Meer EGFR remmers worden op dit moment getest, 

betere “fit” in tumorexpressie

 Patiënten willen steeds meer behandelingen, ook in 

palliatieve fase, tweede lijns therapie en zelfs derde 

lijns therapie geen uitzondering meer



Betekenis voor de huisarts

 Lastig om de ontwikkelingen op longoncologisch gebied 

te blijven volgen in detail

 Behandelingsfase en palliatieve fase scheidingslijn 

steeds lastiger te trekken

 Specifieke bijwerkingen biologicals herkennen is 

belangrijk (vooral darmsymptomen en huidsymptomen)

 In laatste fase is de keuze om (nog) te behandelen vaak 

arbitrair, de mening van de huisarts is voor de patiënt 

en familie erg belangrijk



Take home message

 Longoncologie is sterk in beweging, het aantal 

longcarcinoom patiënten groeit elk jaar

 Vroeger: chemotherapie

 Nu: chemotherapie, en/of biologicals

 Meer lijnen behandeling ná de eerste lijn

 EGFR remmers zijn op dit moment het belangrijkste 

onderzoeksdoel in longoncologie


