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Longkanker is “hot topic”

= 54 artikels per dag



Grootcellige longkanker: 
overlevingscurves
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Met welke factoren rekening houden 
bij starten behandeling?

Comorbiditeiten

Leeftijd

Voorkeur van patiënt

Histologie en moleculaire pathologie

Karnofsky performantiestatus

 Elke patiënt wordt besproken op het multidisciplinair oncologisch overleg



Epidemiologie: verschillende soorten longkanker

Pikor L et al. Lung Cancer 2013;82:179–89. 

*There is a small subset of tumours with mixed (sarcomatoid and adenosquamous 
carcinomas) or not otherwise specified histologies and clinical characteristics that 
are indistinct from other subtypes.

Grootcellige longkanker

(~85%)

Kleincellig

(10–15%)

Squamous cell 

carcinoma 

(25–30%)

Adenocarcinoma 

(~40%)

Large cell carcinoma 

(10–15%)

Other subtypes*

Adenosquamous 

carcinoma (<5%)

Sarcomatoid 

carcinoma (~1%)

Squameus = 

spinocellulair
Non-squamous
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Stadium I: “gouden standaard” is 
heelkunde : thoracotomie versus VATS 
(video-assisted thoracic surgery)



Stadium I: Heelkunde : thoracotomie versus 
VATS (video-assisted thoracic surgery)

Voordelen 

Sneller herstel, kortere hospitalisatie 

Minder postoperatieve complicaties

Extra voordeel voor high risk patiënten 

Minder inflammatoire respons 

Betere compliantie van eventuele adjuvante chemotherapie 

Oncologische outcome VATS even goed als thoracotomie



Stadium I: SABR =stereotactische 
ablatieve radiotherapie

=SBRT = stereotactic body radiation therapy

SABR als medisch inoperabel of als voorkeur van patiënt

In een beperkt aantal fracties (1-5) wordt een hoge dosis 

radiotherapie toegediend

Bij voorkeur letsels < 3cm, kan tot 5cm

Liefst perifere letsels



Stadium I: SABR =stereotactische 
ablatieve radiotherapie

behandelingsduur beduidend korter en minder toxiciteit dan bij 

conventionele radiotherapie

Indien er een goede patiëntenselectie gebeurt, rekening houdend met de 

locatie en de grootte van de tumor, zijn er weinig verwikkelingen en wordt er 

een zeer goede lokale controle (> 90%) gezien. 
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Stadium II

Heelkunde met nadien chemotherapie

Radiotherapie zo inoperabel
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Stadium III, niet-reseceerbare tumoren 

Ofwel concurrente chemoradiotherapie
Vroeger enkel cisplatine-etoposide met radiotherapie

Nu bij niet-spinocellulaire tumoren cisplatine-pemetrexed (Alimta)
Geen overlevingsvoordeel

Wel minder hematologische toxiciteit

Cave: 10% mortaliteit , meer omkeerbare oesophagitis

Voordeel: betere 5-jaarsoverleving (32%)

Therapieduur bestraling: maximum 7 weken (meestal 30-33 fracties)

Ofwel sequentiële chemoradiotherapie
Minder toxisch

Maar daling 5-jaarsoverleving ivm concurrente chemoradiotherapie

Aanvullend immuuntherapie (cfr later)
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Stadium IV niet-kleincellige longkanker: 
aanwezigheid van metastasen

Focus = palliatie van symptomen en behoud van levenskwaliteit!

Chemotherapie = medicatie met niet-specifieke en anti-proliferatieve

eigenschappen

Moleculaire biologische therapie =  tyrosine kinase inhibitoren (TKI) = 

doelgerichte therapie

Immunotherapie: eigen afweersysteem terug tegen longkanker laten strijden



Therapiemogelijkheden van vroeger tot nu
Grootcellig longcarcinoom

Inleiding

Stadium I

Stadium II

Stadium III

Stadium IV

Chemo: data gebaseerd op verschijnen van meta-analyses over het onderwerp
Doelgerichte therapie

Immuuntherapie en combinaties



Chemotherapie



Chemotherapie



<1990: chemotherapie vs best 
supportive care 



1995: chemotherapie vs best 
supportive care

Verbeterde “Quality of Life”

Eén-jaarsoverleving: +9%

Mediane overleving: +6 wekeng



Chemotherapie



2004: 2 chemoproducten vs 1 
chemoproduct

Doublet chemotherapie voordeel qua overleving ivm

monotherapie

Geen bijkomend voordeel als 3 chemoproducten gebruikt 

worden 



Chemotherapie



2006: platinumgebaseerde chemotherapie 
vs niet-platinumgebaseerde chemotherapie

Significante reductie van risico op overlijden op 1 jaar voor 

platinumgebaseerde doublet therapie ivm niet-platinumgebaseerde doublet 

chemotherapie

Geen onaanvaardbare stijging van toxiciteit 



Chemotherapie



2007: cisplatine versus carboplatine in 
de doubletschema’s

Hogere kans op respons bij cisplatine

Slechts beperkt voordeel qua overleving

Cisplatine: meer gastro-intestinale, neuro- en nefrologische

nevenwerkingen

Carboplatine: meer hematologische nevenwerkingen



Chemotherapie



2008: behandeling afhankelijk van 
histologie

Niet-spinocellulaire longcarcinomen: 

beperkt overlevingsvoordeel (12,6 vs 10,9m) wanneer behandeling 

met cisplatine-pemetrexed(Alimta ®) ivm cisplatine-gemcitabine

(Gemzar ®)

Betere tolerantie

Spinocellulaire carcinomen

Betere overleving met cisplatine-gemcitabine ivm cisplatine-

pemetrexed



Chemotherapie



2012: onderhoudstherapie met pemetrexed
(Alimta®) bij niet-spinocellulaire longcarcinomen

Na 4 cycli cisplatine-pemetrexed wordt pemetrexed alleen verder gegeven

Betere overleving (mediane overleving 13,9m vs 11m); 1-jaarsoverleving 58 vs

45%, 2-jaarsoverleving 32 vs 21%

Betere ziektecontrole

Bewaarde Quality of Life



Chemotherapie



2016: 2e lijnstherapie taxotere gecombineerd 
met nintedanib (Vargatef ®)

= angiogeneseremmer: remt vorming van bloedvaten, welke essentieel zijn voor 

tumorgroei en metastasering

2x 200mg per dag per os, elke dag behalve op dagen van taxoteretoediening

Aanvaardbaar veiligheidsprofiel, te vergelijken met taxotere mono

Wel meer gastro-intestinale nevenwerkingen en (reversibele) AST en ALT-

stijging



Chemotherapie in stadium IV NSCLC

Responsepercentage: 25 tot 35%

Mediane overleving: 8-12m

1-jaarsoverleving: 30 – 40%

5-jaarsoverleving slechts <5% (voor komst immuuntherapie)



Behandeling van stadium IV NSCLC: chemotherapie: 
mogelijke nevenwerkingen?

Afhankelijk van soort chemotherapie: 

Nausea en braken

Beenmergsuppressie
Neutropenie

Trombopenie

Anemie

Diarree/obstipatie

Haarverlies/uitdunning

Neuropathie/doofheid

Vermoeidheid

Aftosis

…



Behandeling van stadium IV NSCLC: 
chemotherapie: mogelijke nevenwerkingen?

Cisplatine
Zeer emetogeen!

Nefrotoxisch!  prehydratatie!!! 

Cardiale functie moet ok zijn!

Carboplatine
Ivm met cisplatine: minder emetogeen en minder nefrotoxisch

Meer hematologische toxiciteit

Gemcitabine (Gemzar®)
Over 30’ laten inlopen, anders toename toxiciteit!

Nooit samen met radiotherapie! Anders meer kans op oesophagitis en pneumonitis

Pemetrexed (Alimta®)
Minder beenmergsuppressie met foliumzuur en vitamine B12 toediening

Premedicatie met corticoïden ter preventie van optreden en ernst van huidreacties

Taxotere
Premedicatie met corticoïden: ikv preventie overgevoeligheidsreactie!
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Stadium IV grootcellige longcarcinoma met 
moleculaire drivers (EGFR, ALK, ROS1, BRAF)

Mutatieprofiel op tumorDNA is hierbij leidend voor de therapie keuze

Bij wie moeten we zoeken naar moleculaire drivers?
Gemetastaseerde, grootcellige, niet-spinocellulaire longkanker

Met welke klinische kenmerken heeft een patiënt een grotere kans op

aanwezigheid van moleculaire drivers?
Nooit-roker

Vrouw

Aziaten

Adenocarcinoma

Waarom deze drivers opsporen?
Duidelijk betere prognose dan patiënt zonder moleculaire drivers

Behandeling dmv tyrosinekinase-inhibitoren (“TKI”)  = doelgerichte therapie
per os

hogere kans op respons ivm chemotherapie

behandeling wordt beter verdragen dan chemotherapie

ook mogelijk bij patiënten in slechtere algemene toestand 



Doelgerichte therapie



Doelgerichte therapie



Ontdekking EGFR-receptor

EGFR = Epidermale Groeifactor  Receptor
Normaal gen: veroorzaakt celdeling als verouderde of defecte cellen moeten 

hersteld worden.  Als dit nodig is, gaan omgevende cellen Epidermale Groei 

factor produceren: dit bindt aan EGFR-receptor  cellen gaan groeien en 

vermenigvuldigen. Als EGF-productie stopt: celdeling stopt

EGFR-mutatie = epidermale groeifactorreceptor-mutatie
Mutaties leiden tot EGFR-overactiviteit  ontstaan van longkanker



EGFR-activerende mutaties leiden tot 
continue signalisatie door EGFR

EGFR WT EGFRm

factor

binding

Pathway 

activationPathway 

activation

EGF

Transcription Protein synthesis Proliferation
Cell 

survival
Transcription Protein synthesis Proliferation

Cell 

survival

No pathway 

activation
Pathway 

activation

Pathway is “on” only when EGF is bound the receptor Pathway is “on” even when EGF is not bound 

to the receptor

EGFR Ex19del

EGFR L858R
EGFR L858R

T790MEGFR WT

EGF

EGF, epidermal growth factor; EGFR, epidermal growth factor receptor; EGFRm, epidermal growth factor receptor mutation-positive; WT, wild-type.

Adapted based on Cho J, et al.Cancer Res. 2013 73 (22): 6770-6779; Plönes T, et al. J Pers Med. 2016; Wang DD, et al. PLoS One. 2015; Brambilla E, et al. Eur Respir J. 

2009



Doelgerichte therapie



TKI’s (tyrosine kinase inhibitors): 
Werkingsmechanisme

ATP, adenosine triphosphate.

1. Bronte G, et al. Crit Rev Oncol Hematol. 2014;89(2):300-313. 2. IRESSA PI.

TKIs compete with 

ATP for binding to 

the intracellular 

EGFR tyrosine 

kinase domain 

EGFR

Ligand

Cell Nucleus

EGFR TKI

Inhibition of 
cell signaling

Inhibition of 
EGFR-dependent

proliferation

EGF



Behandeling van gemetastaseerd EGFR-
gemuteerd niet-kleincellig longcarcinoma 

Doelgerichte therapie: praktisch?

Gefitinib (Iressa®): 1x250mg/d po, bij de maaltijd of op lege maag

Erlotinib (Tarceva®) : 1x150mg/d po, op lege maag, roken kan de 

werking negatief beïnvloeden

Afatinib (Giotrif®): 1x40mg/d, op lege maag

Hoge kans op respons: tot 70%

Gemiddelde progressievrije overleving onder TKI: 14 maanden

Mediane overleving onder TKI: 27 maanden



Na enkele weken therapie:



Voordelen van TKI als eerstelijns-
behandeling

Betere levenskwaliteit

Hogere responsgraad 

Mogelijkheid tot uitstellen van pancraniële radiotherapie bij 

patiënten met hersenmetastasen



Nevenwerkingen 

Diarree in +- 40% bij 

Tarceva en Iressa, in 80% 

bij Giotrif

Nausea

Paronychia en acneïforme

rash in > 50% : 

belangrijkste reden tot 

stopzetting therapie!

Zelden: 

Interstitieel longlijden (in 0,2 tot 

6% patienten, mortaliteit van 10-

20%)

Leverschade



Doelgerichte therapie



Terugbetaling osimertinib (Tagrisso ®) 
in 1e lijn bij EGFR-mutaties sinds 1 
mei 2019

Ongeveer zelfde kans op respons als eerstelijns-TKI’s

Maar effect blijft langer duren

Minder frequent nevenwerkingen ivm eerste-lijns- TKI’s



Stadium IV grootcellig longcarcinoma

Niet alleen naar EGFR-mutaties zoeken 

Ook naar ALK translocaties, ROS1, BRAF, NGS

Deze doelgerichte therapie is buiten tijdsbestek van deze 

presentatie
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Immunotherapie



Immunotherapie



Nobelprijswinnaars geneeskunde 2018
2 onderzoekers die ontdekten hoe ze het immuunsysteem kunnen doen 
vechten tegen kanker



Immuuntherapie: inleiding

Tumorcellen w herkend door immuunsysteem, maar ontsnappen dikwijls door 

activatie van immuuncheckpoints

Normale functie immuuncheckpoints: afremmen van afweercellen na activatie om 

overdreven immuunreactie en auto-immune weefselschade te voorkomen

Tumorcellen gaan checkpoints activeren en zo ontsnappen aan immuunsysteem

Immuuntherapie= checkpointinhibitors: antistoffen die immuuncheckpoints gaan 

blokkeren en zo de lichaamseigen afweer tegen kankercellen gaan herstellen



Immuuntherapie: inleiding

Voor NSCLC zijn meest succesvolle antistoffen gericht 

tegen

PD-1 (programmed cell death protein 1) en zijn bindingspartner 

PDL-1 (programmed cell death-ligand 1)

PD-1: immuuncheckpoint receptor : expressie in geactiveerde afweercellen 

in perifere weefsels

PDL-1: tot expressie in weefsel- of tumorcellen



In Advanced tumors, the PD-1 Pathway May Be Exploited to 
Evade the Immune Response1,2

APC = antigen-presenting cell; MHC = major histocompatibility complex; NSCLC = non‒small cell lung cancer; PD-1 = programmed death receptor-1; 
PD-L1 = programmed death ligand 1; PD-L2 = programmed death ligand 2; TCR = T-cell receptor.
Image adapted with permission from Pardoll DM. Nat Rev Cancer. 2012;12(4):252–264.

1 SPC Keytruda®, 05/2017

2. Pardoll DM. Nat Rev Cancer. 2012;12(4):252–264. 

• Emerging research has identified PD-1 as a key immune checkpoint pathway 

involved in inhibiting the T-cell–mediated immune response

• Tumor cells can downregulate T-cell activity by exploiting the PD-1 checkpoint 

pathway through expression of the PD-1 ligands, PD‐L1 and PD‐L2

• PD-L1 and PD-L2 engage the PD-1 receptor on T cells to inactivate them, which 

may allow tumor cells to evade the immune response

Antigen

MHCTCR

Activated cytotoxic
T cell

Tumor cell/APC

PD-L2

PD-L1
PD-1

Antigen

MHCTCR

Inactivated cytotoxic
T cell

PD-1

PD-L2

PD-L1

Tumor cell/APC



PD-1 Receptor Blockade 1,2

By inhibiting the PD-1 receptor from binding to its ligands, Immune therapy reactivates tumor-specific cytotoxic T 

lymphocytes in the tumor microenvironment and reactivates antitumor immunity1

APC = antigen-presenting cell; MHC = major histocompatibility complex; PD-1 = programmed death receptor-1; PD-L1 = programmed death ligand 1; 

PD-L2 = programmed death ligand 2; TCR = T-cell receptor.

Image adapted with permission from Pardoll DM. Nat Rev Cancer. 2012;12(4):252–264. 

1. SPC Keytruda®, 05/2017

2. Pardoll DM. Nat Rev Cancer. 2012;12(4):252–264.  
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Immunotherapie



Nivolumab (Opdivo ®) in 2e lijn vs taxotere

Niet-spinocellulaire NSCLC

Overleving op 18 maanden 39% 

vs 23%

Graad 3 of 4 events: 10% vs 54%

Duur respons: 17,2 vs 5,6m



Immunotherapie



Pembrolizumab (Keytruda ®) in 1e lijn vs platinum-
doublet chemotherapie in PDL1 >50% NSCLC

Mediane PFS 10,3 vs 6m

RR 45 vs 28%

Mediane respons duur: “not
reached” vs 6,3m

Graad 3 en 4 events: 26,6 vs
53,3%

NEJM, Reck et al , nov 2016



4-Year Overall Survival KEYNOTE-001

Felip et al., ASCO 2018





Infusiereacties

Mild:

Koorts

Rillingen

Hoofdpijn

Nausea

Ernstig:

Thoracale benauwdheid

Dyspnoe/desaturatie

Wat te doen?

Mild: onderbreek toediening of 

verminder infusiesnelheid: 

overweeg premedicatie voor 

profylaxe voor volgende 

infusiereacties

Graad 3 of 4: definitief stop 

therapie



Nevenwerkingen kunnen ook nog optreden 

als immuuntherapie reeds gestopt is!





Maatregelen om risico op en ernst van 
IrAEs te beperken

Meer risico bij voorafbestaand auto-immuunlijden

Hoge verdenking op IrAEs nodig, vaak aspecifieke 
presentatie

Als bijwerking (algemene richtlijnen): 
Immuuntherapie verderzetten als mild (graad 1)

Immuuntherapie tijdelijk onderbreken en eventueel lage dosis 
corticoïden (0,5-1mg/kg/f) als graad 2 IrAEs

Bij ernstige  en zeer ernstige bijwerkingen: corticoïden in hoge 
dosis (1-2mg/kg/d), eventueel 2e immuunsuppressivum
associëren

Wanneer therapie stoppen?
Levensbedreigende nevenwerking (gr 4)

Recidief van ernstige nevenwerking (gr 3)

Graad 2 nevenwerking die niet opgelost geraakt met adequate 
therapie binnen de 12 weken



Immunotherapie



Waarom triple therapie?

Bij niet-spinocellulaire carcinoma combinatie van cisplatine-

pemetrexed (Alimta ®) en pembrolizumab (Keytruda ®)

Na 1 jaar 70% in leven in cis-pem-pembro vs 49% in chemogroep

Ernstige nevenwerkingen: 69% vs 66%



Immunotherapie



Waarom triple therapie?

Bij spinocellulaire carcinomen combinatie van carbo-

paclitaxel en pembrolizumab (Keytruda ®)

Mediane overleving van 15.9 in the pembrolizumab-chemogroep

versus 11.3 maanden in de chemo groep!

Ernstige nevenwerkingen: +- 70% in pembrolizumab-chemogroep vs 

68% in chemogroep. 



Immunotherapie



Zelfs vierledige therapie!

Vanaf 1 april 2019: atezolizumab (Tecentriq®) in combinatie 

met bevacizumab (Avastin®) en chemotherapie 

(carboplatine & paclitaxel) voor de eerstelijnsbehandeling 

van volwassen patiënten met gemetastaseerde niet-

squameuze niet-kleincellige longkanker (NSCLC).

Bevacizumab = angiogeneseremmer

Mediane overleving: voor vierledige 19,2m vs 14,7m voor drieledige 

therapie (zonder atezolizumab)



Welke immuuntherapie beschikbaar 
voor gemetastaseerd NSCLC?

Nivolumab = Opdivo ®
Tweewekelijkse toediening

Terugbetaling onafhankelijk van PDL1 status, enkel in 2e lijn

Anti-PD1

Pembrolizumab = Keytruda ®
Driewekelijkse toediening

In 1e lijn als PDL1>50% of in 2e lijn

In combinatie met chemotherapie (cisplatine-alimta of carboplatine-
paclitaxel)

Anti-PD1

Atezolizumab = Tecentricq ®
Driewekelijkse toediening

Terugbetaling in 2e lijn, onafhankelijk van PDL1

In combinatie met chemotherapie (carbo-paclitaxel-bevacizumab
(Avastin)



Immunotherapie nu ook in stadium III



Durvalumab (anti-PDL1, Imfinzi ®) na 
concurrente CRT

10mg/kg Iv om de 2 weken gedurende 

1 jaar, na beëindigen 

chemoradiotherapie

Mediane PFS 16,8m vs 5,6m

Mediane duur respons: 72 vs 47% 

persisterende respons op 18m

Nevenwerkingen: 30 vs 26%



Behandeling bij niet-kleincellige 
longkanker per stadium?

“Early” 

Stadium I: heelkunde of radiacale radiotherapie als inoperabel

Stadium II: heelkunde + adj chemotherapie of radicale RT als inoperabel 

“Locally advanced”
Stadium IIIa: Inductiechemotherapie + heelkunde of radiochemotherapie

Stadium IIIb: chemoradiotherapie

“Advanced”
Stadium IV: chemotherapie of TKI of immunotherapie of combinatie



Vragen?


