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Summary

Th e objective of this thesis was to investigate patterns of treatment and outcomes among 
older patients with non-small cell lung cancer (NSCLC) in daily clinical practice. 
Clinical evidence for diff erent treatment options, treatment tolerance, and survival are 
accumulating and promising for patients with NSCLC in general. However, evidence 
from clinical trials is predominantly based on the selected group of younger and fi t 
patients without or with only few comorbid conditions. Older patients with NSCLC are 
heterogeneous and greatly diff er from younger patients regarding performance status, 
comorbidity, and patient wishes. Guidelines for older patients specifi cally are highly 
needed and should include evidence regarding treatment options and outcomes with high 
external validity. Also, only limited evidence regarding the potential benefi cial eff ects of 
geriatric assessment and therapeutic training before, during, and after medical treatment 
(prehabilitation and rehabilitation) is available for this population. In chapter 1, we 
presented an elaborate overview of evidence regarding treatment options, outcomes, and 
potentially benefi cial additions to standard care for patients with NSCLC in general, as 
well as the lack of evidence for the older population specifi cally.

Part 1 Population-based data regarding treatment and survival
In chapter 2, we demonstrated that almost half of all patients diagnosed with NSCLC 
in the Netherlands between 1990 and 2014 was aged ≥70 years. Although this group 
received standard treatment options more often over time, relative survival (a proxy 
for lung cancer specifi c survival) was signifi cantly lower compared to younger patients. 
Furthermore, disparities in relative survival between patients aged <70 years and those 
aged ≥70 years were narrowing for stage I NSCLC, remained similar for stage II, and 
were widening for stage III and IV NSCLC at the expense of older patients. For patients 
with stage I specifi cally, chapter 3 indicated that the proportion undergoing surgical 
resection remained similar in 2004-2008 and 2009-2013, whereas the proportion 
receiving radiotherapy increased over time. For elderly, surgery was superior compared 
to radiotherapy in terms of long-term overall survival. Chapter 4 elaborated on patients 
aged ≥65 years with stage I and II NSCLC, and demonstrated that although short-term 
survival was similar between surgery and stereotactic radiotherapy (SBRT), long-term 
survival was superior for those undergoing surgery. Furthermore, patients aged ≥75 
years underwent surgery less often and had poorer overall survival compared to those 
aged 65-74 years, even after adjustment for other prognostic factors. In Chapter 5, we 
found that patients with stage III NSCLC aged ≥75 years received chemoradiotherapy 
less often and overall survival was poorer compared to those aged 65-74 years. However, 
survival rates were similar between age groups within treatment options. Th e oldest 
old patients with stage I-IV NSCLC aged ≥85 years were investigated in chapter 6. 
It appeared that only one in three patients ≥85 years received standard treatment.  In 
the selected group that did receive standard treatment, similar survival outcomes were 
achieved as in patients aged ≤85 years. 

• Among older patients with NSCLC in the Netherlands, increases in standard treatment 
and survival have been seen over time. However, the oldest patients do not always benefi t 
to the same extent as those aged <75 years in terms of standard treatment and survival.

• Older patients often present with high-risk characteristics. Th erefore, confounding by 
indication is an important explanation for diff erences in standard treatment and survival, 
and only relatively fi t (older) patients are considered candidates for standard treatment.
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Part 2 Patient characteristics for treatment tolerance and survival
In chapter 7, we elaborated on patients with stage III NSCLC aged ≥70 years in 
the south-eastern part of the Netherlands by exploring treatment choice, reasons for 
omission of standard treatment, treatment tolerance, and overall survival. The main 
reasons for omission of concurrent chemoradiotherapy were poorer performance status, 
comorbidity, a combination of both, or refusal by patients or family.  It appeared that 
overall survival was comparable between concurrent and sequential chemoradiotherapy 
in this older population, although relatively fit and younger elderly received concurrent 
chemoradiotherapy more often. Furthermore, treatment tolerance was significantly 
poorer for those receiving concurrent compared to those receiving sequential 
chemoradiotherapy. However, the proportion of patients not completing intended 
treatment was comparable between these treatment options. 

Although relatively young and fit older patients with stage III NSCLC received 
concurrent chemoradiotherapy, survival outcomes are similar compared to those 
receiving sequential chemoradiotherapy while treatment tolerance is worse.

Part 3 Optimizing treatment selection and outcomes
In chapter 8, we evaluated current clinical practice of geriatric assessment for older 
patients with NSCLC by sending pulmonologists and radiotherapists involved in 
this field a survey. It appeared that the implementation of geriatric assessment varied 
widely across the country, regarding involvement of geriatricians, geriatric domains, 
and the use of geriatric tools. Although the additive value of geriatric assessment for 
treatment decision-making in vulnerable and frail subgroups for both physicians and 
patients were uniformly recognized, a lack of evidence of the benefits as well as logistic 
problems within the hospital were main barriers for the inclusion of geriatric assessment 
in standard diagnostic work-up. 

We examined systematic evidence regarding prehabilitation and rehabilitation including 
a home-based component in chapter 9. We found that physical fitness was improved 
significantly or clinically relevant among patients with NSCLC undergoing curative 
treatment. Furthermore, combining (home-based) resistance and endurance training, 
as well as supervision and personalization, seem necessary to optimize physical fitness, 
adherence, treatment tolerance, and recovery. 

• Age alone should not be decisive for treatment decision-making. Therefore, outcomes 
of a geriatric assessment can contribute to tailored treatment choices, including the 
needs, interests, and values of older patients including quality of life. Some form 
of geriatric assessment should be included as part of standard diagnostic work-up, 
leading to multidisciplinary and shared treatment-decision making.

• Patients with NSCLC could benefit from supervised and personalized 
prehabilitation and rehabilitation in order to improve physical fitness, treatment 
tolerance, and adherence. Moreover, vulnerable and high-risk patients are expected 
to benefit most.
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Summary

Finally, in chapter 10, the fi ndings of this thesis were thoroughly discussed in relation 
to current literature, strengths and opportunities for improvement, and future 
perspectives for research with regard to older patients with NSCLC.  Th e results of this 
PhD thesis indicated that treatment and outcomes among the older population are 
improving, although elderly remain disadvantaged as compared to younger patients in 
terms of survival. Th e eff ects of geriatric assessment for treatment decision-making are 
recognized by physicians in clinical practice, and eff ects of prehabilitation and 
rehabilitation on physical activity, treatment tolerance, and quality of life are promising. 
Altogether, some extra personal care during the poignant time of diagnosis and treatment 
could contribute to improved short-term and long-term outcomes which could 
ameliorate the balance between survival and quality of life for each individual within the 
heterogeneous population of elderly with NSCLC in daily clinical practice. 
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Het doel van dit proefschrift was om de patronen van behandeling en overleving te 
onderzoeken bij oudere patiënten met niet-kleincellig longcarcinoom, oftewel longkanker, 
in de dagelijkse praktijk. In de literatuur verschijnt steeds meer wetenschappelijk bewijs 
over de verschillende behandelopties, behandeltolerantie en overleving bij patiënten met 
deze ziekte. Dit bewijs is tot nu toe gebaseerd op klinische trials waaraan voornamelijk 
jonge en fi tte patiënten zonder comorbiditeit1 deelnemen. De groep oudere patiënten 
met longkanker is heterogeen2 en verschilt in sterke mate van jongere patiënten op het 
gebied van performance status,3 comorbiditeit,1 wensen en behoeften van de patiënt. 
Behandelrichtlijnen specifi ek voor oudere patiënten zijn hoognodig. Hiervoor is 
onderzoek nodig dat bewijs levert over oudere patiënten met longkanker in de dagelijkse 
klinische praktijk. Daarnaast is slechts weinig bekend over de potentiële voordelige 
eff ecten van geriatrisch assessment,4 prevalidatie5 en revalidatie.6 In hoofdstuk 1 werd 
een uitgebreid overzicht gegeven van het beschikbare wetenschappelijk bewijs over 
behandelopties, uitkomsten, en de potentieel gunstige toevoegingen van geriatrisch 
assessment,4 prevalidatie5 en revalidatie6 aan de standaardzorg voor patiënten met 
longkanker.

Deel 1 Data van de Nederlandse populatie met betrekking tot 
behandeling en overleving
Hoofdstuk 2 laat zien dat bijna de helft van alle patiënten die tussen 1990 en 2014 
gediagnosticeerd werden met longkanker, 70 jaar of ouder waren. Ondanks dat deze 
oudere patiënten in de loop van de tijd vaker de standaardbehandeling kregen, bleef 
de relatieve overleving7 signifi cant slechter ten opzichte van patiënten jonger dan 70 
jaar. Daarnaast is gevonden dat de verschillen in relatieve overleving tussen patiënten 
jonger dan 70 jaar en patiënten van 70 jaar of ouder in de loop der tijd kleiner werden 
voor diegenen met stadium I longkanker en gelijk bleven voor diegenen met stadium II 
longkanker. Deze verschillen werden echter groter voor patiënten met stadium III en IV 
longkanker ten koste van de ouderen. In hoofdstuk 3 is specifi ek gekeken naar patiënten 
met stadium I longkanker. Het percentage patiënten dat geopereerd werd, bleef gelijk 
tussen de tijdsperiodes 2004-2008 en 2009-2013, terwijl het percentage patiënten 
dat behandeld werd met (radicale) radiotherapie toenam. Ook bleek de overleving bij 
deze oudere populatie op de lange termijn superieur te zijn voor chirurgie ten opzichte 
van (radicale) radiotherapie. Patiënten met stadium I en II longkanker van 65 jaar en 
ouder zijn onderzocht in hoofdstuk 4. Hierbij bleek dat de korte-termijn overleving 
vergelijkbaar was tussen patiënten die geopereerd werden en diegenen die behandeld 
werden met stereotactische radiotherapie (SBRT). De lange-termijn overleving bleek 
het beste te zijn na chirurgie. Patiënten van 75 jaar en ouder werden echter minder vaak 
geopereerd en de overleving was slechter dan patiënten die 65-74 jaar oud waren, zelfs 
na correctie voor prognostische factoren.8

In hoofdstuk 5 werd aangetoond dat patiënten met stadium III longkanker van 75 jaar 
en ouder minder vaak chemoradiotherapie ondergingen en dat de overleving slechter was 
vergeleken met patiënten van 65-74 jaar oud. Echter wanneer binnen de behandelgroepen 
de overlevingsuitkomsten vergeleken werden tussen patiënten van 75 jaar en ouder en 
patiënten van 65-74 jaar, dan bleek dat deze vergelijkbaar waren. In hoofdstuk 6 zijn 
de oudste patiënten (85-plussers) met stadium I, II, III en IV longkanker onderzocht. 
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Daarvan bleek slechts één op de drie patiënten de standaardbehandeling te ontvangen. 
Voor de geselecteerde groep 85-plussers die wel de standaardbehandeling ontving, was 
de overleving vergelijkbaar met die van patiënten jonger dan 85 jaar.

• Binnen de oudere populatie in Nederland wordt meer standaardbehandeling 
gegeven over de tijd. Desondanks blijft de overlevingskans voor de oudste patiënten 
achter ten opzichte van patiënten jonger dan 75 jaar.

• Het is belangrijk om in acht te nemen dat oudere patiënten bij diagnose vaak 
kenmerken hebben die zijn geassocieerd met hoge(re) risico’s op bijwerkingen van 
behandeling. De medisch specialist beoordeelt of deze van invloed kunnen zijn op 
de tolerantie van behandeling en het krijgen van complicaties. Bij ouderen wordt 
hier extra op gelet. Dit betekent dat de ouderen die wél de standaardbehandeling 
ontvangen, relatief fitter en gezonder zijn dan degenen die niet in aanmerking 
komen voor de standaardbehandeling. 

Deel 2 Patiëntkarakteristieken voor behandeltolerantie en overleving
In hoofdstuk 7 is bij patiënten met stadium III longkanker van 70 jaar en ouder 
onderzocht wat redenen waren voor het afwijken van de standaardbehandeling en hoe de 
behandeltolerantie en overleving waren. De belangrijkste redenen voor het afwijken van 
behandeling met gelijktijdige chemoradiotherapie waren een slechte performance status,3 
comorbiditeit,1 een combinatie hiervan, of weigering van behandeling door de patiënt 
en/of familie. Ook werd gevonden dat de overleving na gelijktijdige chemoradiotherapie 
niet beter was dan na sequentiële chemoradiotherapie. Dit ondanks het feit dat patiënten 
die gelijktijdige chemoradiotherapie hebben ontvangen relatief jonger en fitter waren. 
Daarnaast werd gelijktijdige chemoradiotherapie slechter verdragen dan sequentiële 
chemoradiotherapie. De proportie patiënten die de behandeling niet kon afmaken was 
vergelijkbaar tussen de twee behandelopties.

• Ondanks dat juist de relatief jonge en fitte patiënten met stadium III longkanker 
behandeld zijn met gelijktijdige chemoradiotherapie, bleek dat de overlevingsuitkomsten 
vergelijkbaar waren met patiënten die sequentiële chemoradiotherapie hebben 
ontvangen. Ook kon de groep die gelijktijdige chemoradiotherapie kreeg dit slechter 
verdragen dan de groep die sequentiële chemoradiotherapie ontving.
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Deel 3 Het optimaliseren van behandelselectie en uitkomsten
In hoofdstuk 8 hebben longartsen en radiotherapeuten vragenlijsten ontvangen om de 
huidige standaardzorg van geriatrisch assessment4 bij oudere patiënten met longkanker 
te evalueren. Het bleek dat het uitvoeren van een geriatrisch assessment4 als onderdeel 
van de standaardzorg erg verschilde tussen de ziekenhuizen, met name op het gebied 
van het betrekken van een geriater, de getoetste geriatrische domeinen en het gebruik 
van geriatrische meetinstrumenten. Ondanks dat de toegevoegde waarde van geriatrisch 
assessment4 voor ouderen met longkanker werd erkend door specialisten, bleken 
logistieke problemen en het tekort aan wetenschappelijk bewijs de belangrijkste barrières 
te zijn om een geriatrisch assessment4 in de standaardzorg te implementeren.

Middels een systematische review van de literatuur zijn prevalidatie5 en revalidatie6 in de 
thuissituatie onderzocht in hoofdstuk 9. De fysieke fi theid bleek signifi cant of klinisch 
relevant te verbeteren door (p)revalidatie.5, 6 Daarnaast bleek dat een combinatie van 
krachttraining en het verbeteren van uithoudingsvermogen de beste optie is. Ook waren 
begeleiding en een persoonlijk trainingsprogramma erg belangrijk. Hierdoor werden de 
oefeningen het beste uitgevoerd en konden de meest optimale eff ecten bereikt worden 
voor fysieke fi theid, behandeltolerantie en het herstel na behandeling.

• Het uitvoeren van een geriatrisch assessment kan bijdragen aan het maken van 
betere behandelkeuzes die passen bij de individuele patiënt. Daarbij kan rekening 
gehouden worden met de behoeftes, interesses en waarden van oudere patiënten, 
waaronder de kwaliteit van leven. 

• Prevalidatie en revalidatie vóór, tijdens en na de intensieve behandeltijd kunnen 
de fysieke fi theid, het verdragen van behandeling en het volhouden daarvan op 
peil houden of zelfs verbeteren. (P)revalidatie wordt het beste volgehouden als 
het programma op maat wordt gemaakt en de patiënt persoonlijk wordt begeleid. 
De verwachting is dat kwetsbare patiënten of diegenen met een hoog risico op 
complicaties het meeste baat hebben bij zo’n programma.

Tenslotte zijn de bevindingen van dit proefschrift en de klinische relevantie uitgebreid 
in de discussie van hoofdstuk 10 beschreven. Hierbij zijn de uitkomsten van de 
hoofdstukken vergeleken met de huidige literatuur, zijn de sterke punten en kansen voor 
verbetering beschreven en is toekomstig onderzoek bij oudere patiënten met longkanker 
voorgesteld. De resultaten tonen aan dat behandeling en overleving voor ouderen met 
longkanker in de loop van de tijd zijn verbeterd. Ondanks deze verbeteringen blijkt 
echter ook dat de overleving voor oudere patiënten slechter blijft dan die van jongere 
patiënten. De mogelijk gunstige eff ecten van geriatrisch assessment4 als onderdeel van 
de behandelkeuze worden erkend door medisch specialisten. Ook zijn de positieve 
eff ecten van prevalidatie5 en revalidatie6 op fysieke activiteit, behandeltolerantie en het 
volhouden van behandeling veelbelovend. In conclusie: een beetje extra zorg voor oudere 
patiënten met longkanker in de roerige tijd van diagnose en behandeling kan bijdragen 
aan het verbeteren van uitkomsten op de korte en lange termijn. Voor de individuele 
patiënt in deze heterogene2 oudere populatie met longkanker kan dit de balans tussen 
kwaliteit van leven en overleving verbeteren.

Lizzy Driessen inhoud v3.indd   197 19-4-2019   13:46:32



198

Chapter 12

Definities:

1 Comorbiditeit: Bijkomende ziekten naast niet-kleincellig longcarcinoom, zoals 
hart- en vaatziekten

2 Heterogene populatie: Een groep patiënten die bestaat uit een zeer diverse 
samenstelling van (patiënt- en tumor)kenmerken en daardoor lastig vergelijkbaar 
zijn als één universele groep

3 Performance status: Score om de algemene toestand van fysiek functioneren en 
hulpbehoevendheid in te schatten

4 Geriatrisch assessment: Uitgebreid onderzoek bij oudere patiënten waarbij met 
verschillende testen en een uitgebreid gesprek het functioneren op alle levensgebieden 
wordt onderzocht. Met name bij oudere patiënten wordt achteruitgang meestal niet 
door één probleem veroorzaakt, maar door verschillende problemen tegelijkertijd 
die niet altijd meteen duidelijk of zichtbaar zijn.

5 Prevalidatie: Extra trainen onder begeleiding van een (oncologie) fysiotherapeut 
vóór aanvang van de medische behandeling om het uithoudingsvermogen en kracht 
te verbeteren 

6 Revalidatie: Extra trainen onder begeleiding van een (oncologie) fysiotherapeut 
tijdens of na de medische behandeling om het uithoudingsvermogen en kracht te 
verbeteren

7 Relatieve overleving: Een benadering van de longkanker-specifieke overleving, 
waarbij gecorrigeerd is voor de leeftijds- en geslachtsgebonden sterfte in de 
Nederlandse populatie

8 Prognostische factoren: Patiënt- en tumorkenmerken die voorspellend kunnen 
zijn voor overleving
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