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Longkanker: alle  
behandel opties bij elkaar

Voor longkanker hebben we alle onderzoeken 
en behandelmogelijkheden in huis (in samen-
werking met het Arnhems Radiotherapeutisch 
Instituut, ARTI). 

Compliment NIAZ voor longkankerzorg
Het Nederlands Instituut voor Accreditatie 
in de Zorg (NIAZ) heeft Rijnstate afgelopen 
zomer een groot compliment gegeven voor 
de longkankerzorg. Het NIAZ bekijkt of een 
ziekenhuis aan de landelijke kwaliteitsnormen 
voldoet. Het zorgproces bij longkanker werd 
zeer positief beoordeeld. Het gaat dan om het 
hele traject: van de diagnostiek, behandeling 
en begeleiding tot de samenwerking tussen 
de verschillende specialismen en de nazorg. 

Vooruitzichten
Per jaar behandelt Rijnstate 300 nieuwe 
longkankerpatiënten. Longkanker komt 
vooral voor bij mensen die ouder zijn dan 60, 
vertelt longarts Hans Smit. “85 procent van de 
patiënten rookt of heeft gerookt. Longkanker 

wordt vaak relatief laat ontdekt, omdat het 
weinig symptomen geeft. Bovendien is het 
een agressieve kankersoort, dus de voor-
uitzichten zijn voor de patiënt meestal niet 
zo gunstig. Minder dan een kwart hiervan 
kunnen we helemaal genezen. Bij de anderen 
richt de behandeling zich erop om het leven 
te verlengen en vooral de kwaliteit van leven 
zo hoog mogelijk te houden.”

Behandeling
De behandeling voor mensen met longkanker 
bestaat uit een operatie (met chemothera-
pie), uit een combinatie van chemotherapie 
met bestraling of uit chemotherapie alleen. 
Deze behandeling is zwaar. Toch komen er 
steeds meer verbeteringen: voor een bepaald 
soort longkanker (adenocarcinoom) zijn er 
betere medicijnen. Het laboratorium van 
Rijnstate bekijkt bijvoorbeeld of de patiënt 
een zogenoemde EGFR-mutatie heeft. Zo ja, 
dan is de tumor gevoelig voor deze nieuwe 
medicijnen en wordt de levensverwachting 

een stuk hoger. Omdat we bij Rijnstate zelf 
kunnen zien of een patiënt deze mutatie heeft, 
hoeft er geen weefsel opgestuurd te worden 
en kan de behandeling sneller beginnen. Als 
de tumor helemaal verwijderd kan worden, 
gebeurt dit vaak via een kijkoperatie (VATS). Bij 
deze operatie gaat het herstel sneller. 

VATS kijkoperatie:  
een paar kleine littekens
“De operatie ging geweldig”, zegt Corrie van 
de Brug (57), bij wie in juni een longtumor is 
weggehaald. “Ze hebben alles weg kunnen 
halen en omdat het een kijkoperatie was, 
heb ik maar een paar kleine littekens eraan 
overgehouden.” Mevrouw Van de Brug is 
onder behandeling bij ziekenhuis De Gelderse 
Vallei in Ede, maar kwam voor de operatie 
naar Arnhem. Beide ziekenhuizen hebben 
een samenwerkingsverband voor deze 
behandeling, zodat deze zorg behouden blijft 
voor de regio en de specialisten bij Rijnstate 
genoeg ervaring blijven houden met de VATS-

kijkoperatie. “Ik vond het geen probleem en 
heb alles over me heen laten komen. Zowel 
in Arnhem als in Ede werden alle afspraken 
voor me geregeld. Dat is zeker als je in zo’n 
kwetsbare situatie zit heel fijn. Vier dagen na 
de operatie kon ik al weer naar huis.” 

Verder lezen over mevrouw Van de Brug?  
Kijk op www.rijnstate.nl/mijnverhaal

Begeleiding
Ook bij longkanker is de zorgketencoördinator 
het eerste aanspreekpunt als er vragen zijn. 
Verder krijgt elke patiënt begeleiding van een 
verpleegkundige longoncologie. Patiënten 
die geopereerd worden, hebben veel baat 
bij fysiotherapie en soms een diëtist om hun 
conditie zo goed mogelijk op peil te brengen 
voor de operatie en erna. Dit zorgt ervoor dat 
het herstel sneller gaat en er een kleinere kans 
is op complicaties.   

www.rijnstate.nl/longkanker

Per jaar krijgen ongeveer 10.000 Nederlanders longkanker. Het 
is de vierde meest voorkomende vorm van kanker. Rijnstate is 
een van de grootste longkankercentra in Nederland. Waarom 
kiest u voor Rijnstate? Dat leest u hier. Cellen van een longtumor

“Da Vinci opereert veilig, snel en besparend”

Prostaat-, blaas- en nierkankerpatiën-
ten worden bij Rijnstate steeds vaker 
geopereerd met de operatierobot. Sinds 
de Da Vinci operatierobot in januari 
2010 werd aangeschaft steeg het aantal 
operaties van 50 naar zo’n 350 per jaar. De 
urologen en gynaecologen van Rijnstate 
zijn zeer enthousiast over de robot. “De 
resultaten van opereren met de robot zijn 
geweldig”, zegt oncologisch uroloog Geert 
Smits. “De robot heeft vele voordelen, 
voor zowel de patiënt, het operatieteam 

als de kosten van de zorg.” De belangrijk-
ste pluspunten van de Da Vinci: 

1.  Snelheid. De duur van een operatie met de 
robot is niet alleen korter geworden, het 
herstel van de patiënt gaat ook sneller. “Bij-
voorbeeld bij blaaskanker gaan patiënten 
vele dagen eerder met ontslag. Bij alle 
operaties zijn er minder complicaties en 
minder bloedverlies.”

2.  Orgaansparend. Bij blaas- en nierkanker 
kun je met de robot alleen het gezwel 

verwijderen en het orgaan verder sparen. 
Rijnstate is het eerste ziekenhuis in 
Nederland waar bij blaaskanker blaasbe-
sparende operaties met de robot worden 
uitgevoerd. Daarvoor hebben de urologen 
samen met het ARTI een nieuwe techniek 
ontwikkeld: “Een combinatie van bestralen 
en een beperkte operatie met de robot. 
Deze patiënten hebben geen stoma meer 
nodig.” 

3.  Veiligheid en controle. Een chirurg kan met 
een operatierobot beter zien wat hij doet en 

makkelijker handelen. “We zien de operatie 
driedimensionaal en hebben meer bewe-
gingsvrijheden dan bij een traditionele 
operatie. Word je moe, dan tril je niet.”

4.  Gemak. Het gebruik van de robot is 
ergonomisch gezien beter voor de chirurg. 
“Bij een gewone blaas-, prostaat- of nier-
operatie zitten of staan we urenlang in een 
onnatuurlijke houding. Dat levert blessures 
op. Met de robot zitten we veel beter.”    

Zie ook: www.rijnstate.nl/davinci 

Beeldscherm
TNO ontwikkelde speciaal voor o.a. 
Rijnstate een beeldscherm waarop de 
operatieassistent aan tafel de operatie 

ook in 3D kan meekijken. 

Camera
De middelste arm van de robot heeft 
de camera vast. Die verschaft de chirurg 
op het scherm in zijn console een drie-

dimensionaal beeld in het lichaam. 

Console
Uroloog Geert Smits bedient de instrumenten 
vanachter zijn console met twee ‘joysticks’. 
Deze bestuurt hij met zijn vingers, waarmee 
hij de operatie tot op een tiende millimeter 

nauwkeurig kan uitvoeren.

Instrumenten
De robot opereert met drie instrumenten: 
een schaartje (arm 1) en twee klemmetjes 
(armen 2 en 3). Die gaan met een buisje via 

een sneetje het lichaam van de patiënt in. 

Oncologisch chirurg Geert Smits laat zien hoe hij een nieroperatie met de Da Vinci operatierobot uitvoert.  

Opereren met robot


