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Introductie

Chirurgie is belangrijk in de curatie van niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC), maar gaat gepaard met 
postoperatieve complicaties en afname in functionele capaciteit(FC). Prehabilitatie, een multimodale interventie 
voor operatie, verbetert FC mogelijk en verlaagt mogelijk complicaties en opnameduur. Het interval 
MDOoperatie,  en dus het window  voor prehabilitatie, is bij NSCLC slechts 3 weken. NSCLC-Patiënten zijn 
bovendien vaak (cardio)pulmonaal gecompromitteerd. Onderzoeksdoel was testen van de haalbaarheid van een 
prehabilitatieprogramma bij NSCLC-patiënten in 2 centra.

Methode

Prehabilitatieprogramma (maximaal 3 weken) bestond uit 6 interventies: trainen, voedingsadviezen, mentale 
ondersteuning, stoppen met roken, patiënteducatie en –ondersteuning, longoefeningen. Primaire uitkomstmaat 
was haalbaarheid, gedefinieerd als ?80% van totaal behaalde doelen bij >80% van de patiënten (tabel 1). 
Secundaire uitkomstmaat was toename in FC, gemeten op baseline (T1), preoperatief (T2) en 6 weken na 
operatie (T3; niet meegenomen in abstract), uitgedrukt in “6-minute walk test” (6MWT), “Steep ramp test” 
(SRT), en “one repetition maximum” (1RM), geanalyseerd middels ‘linear mixed models’ gecorrigeerd voor 
leeftijd, geslacht, centrum (SPSS).

Resultaten

Van 01-2020 tot 07-2021 werden 24 patiënten geïncludeerd; 13/14 (92,8%) in centrum 1 en 6/10 (60%) in 
centrum 2 hebben een volledig prehabilitatieprogramma doorlopen (tabel 1). In centrum 2 was het inplannen 
van voldoende trainingen en eiwitinnames een obstakel. Overige doelen in beide centra behaald. FC nam toe op 
alle maten: delta-SRT 17,6Watt (T1: 224,2Watt; T2: 241,8Watt; p<0.001); delta-6MWT 20,1 meter (T1: 
537,5m; T2; 557,6m; p=0.045); delta-1RM-Low-Row 11,4kg (T1: 48,5kg; T2: 59,9kg; p<0.001); delta-1RM-
Chest-Press 6,5kg (T1: 35,2kg; T2: 41,8kg; p<0.001); delta-1RM-Lat-Pull-Down 7,3kg (T1: 44,4kg; T2: 
51,7kg; p<0.001); delta-1RM-Leg-Press 55,7kg (T1: 160,9kg; T2: 216,6kg; p<0.001).



Conclusie

In deze pilotstudie is prehabilitatie bij NSCLC-patiënten haalbaar gebleken en zien we verbetering in FC.
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