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Nieuwe inzichten in diagnostiek
• Tegenwoordig zien we een verandering in primaire diagnostiek
• Van: verhoogd PSA en/of abnormaal RT -> sextant biopten
• Naar nu: verhoogd PSA en/of abnormaal RT, gevolgd door serum/urine 

markers, gevolgd door mpMRI, gevolgd door 12x random biopsies,  gevolgd 
door MRI-fusion targeted biopten

• Met als doel: meer significant, minder insignificant, verbeterde patient
stratificatie voor laag, intermediate en hoog risico prostaatkanker

• Nieuwste inzichten? LESS IS MORE!



Belangrijke rol voor MRI
• MpMRI = 3 afzonderlijke MRI-onderzoeken in 1

• Uitslag mpMRI: PIRADS-score

• -> waarschijnlijkheid klinisch significant PCa
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Kracht van mpMRI bij beslissing voor
primair of vervolg biopten
• Cochrane systematic review

•N=18 studies

•mpMRI vergeleken met random biopten

• initieel en herhaal biopten

• Significant = ISUP grade ≥2 prostaatkanker

Drost FH et al. Cochrane Database Syst Rev 2019 April 4(4): CD012663

Drost FH Eur Urol 2020 77(1):78-94
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In a second cochrane review the authors state: 

‘…findings suggest that the MRI pathway is better than systematic biopsies in making the correct diagnosis
of clinical important prostate cancer and reducing redundant biopsies/ clinical unimportant prostate cancer…’ 



Studie van eigen bodem



Conclusies 4M
• MRI (iets) beter dan TRUS bij het vinden van klin-sign Pca

• MRI (veel) beter in het verminderen van detectie van non-klin-sign Pca

• In deze studie bij 50% van de mannen: niet verdachte mpMRI

• Dus: bij 50% had geen biopt genomen hoeven worden (-80% biopten)

• Na 1 jaar 4% risico in missen significant prostaatkanker



Radboudumc PDC
• Niet meer, maar minder biopten

• Primaire voorwaarden voor dit traject:

• 1) leidende rol MRI
• 2) bij negatieve MRI: geen biopten
• 3) bij positieve MRI: alleen target biopten
• 4) bij neg MRI: terug huisarts met adviezen voor veilig vervolg
• 5) random biopten alleen bij neg MRI en blijvende verdenking



Oude situatie:

1) bron: urologie Radboudumc
2) 2350 euro voor vijf dagen, o.b.v gem prijs behandeling o.b.v. data VGZ 2013, de overige patiënt heeft te maken met ong. 5 dagen op de IC (2600 euro per dag, bron: Strategisch Plan NexCob)
3) Verhoudingen tussen behandelingen bron: urologie Radboudumc, prijzen van de behandelingen zijn gebaseerd op de gem. kosten per patiënt voor elke behandeling (bron: data VGZ – 2013)
4) Complicaties staan los van diagnose; complicatie heeft geen effect op vervolgtraject
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• Alle patiënten ontvangen TRUSbiopsie
• Op basis van TRUSbiopsie(ën) wordt bij 35 patiënten prostaatkanker 

vastgesteld1)

• 5 van de 100 patiënten hebben (ernstige) complicaties naar aanleiding van 
TRUSbiopsie1)

• In 4 van de 5 gevallen gaat het om een ziekenhuisopname van max 5 dagen
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• Kosten dubbele behandeling meegerekend: 
15% van de patiënten ondergaat nog een 
dubbele behandeling.

• Kosten lange termijn meegerekend: binnen 
2, 5 en 10 jaar ontvangt in totaal 60% van 
de active surveillance patiënten alsnog een 
behandeling



1) bron: urologie Radboudumc
2) 2350 euro voor vijf dagen, o.b.v gem prijs behandeling o.b.v. data VGZ 2013, de overige patiënt heeft te maken met ong. 5 dagen op de IC (2600 euro per dag, bron: Strategisch Plan NexCob)
3) Verhoudingen tussen behandelingen bron: urologie Radboudumc, prijzen van de behandelingen zijn gebaseerd op de gem.  kosten per patiënt voor elke behandeling (bron: data VGZ – 2013)
4) Complicaties staan los van diagnose; complicatie heeft geen effect op vervolgtraject
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• Alle patiënten ontvangen een MRI scan, 51 patiënten keren hierna direct 
terug naar de huisarts

• 49 patiënten ondergaan nog een TRUS-biopsie, het aantal complicaties 
wordt hierdoor gereduceerd naar 2-3 patiënten.

• In 2 van de 3 gevallen gaat het om een ziekenhuisopname van max 5 dagen
• In de nieuwe situatie wordt nog maar bij 24 personen de diagnose 

prostaatkanker gesteld 

Notes
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• Kosten dubbele behandeling 
meegerekend: 10% van de patiënten 
ontvangt dubbele behandeling

• Kosten lange termijn meegerekend: 
binnen 2, 5 en 10 jaar ontvangt 30% van 
de active surveillance patiënten alsnog 
een behandeling

• Mogelijk nog extra besparing m.b.t. 
shared-decision making voor groep 70-
75 jarigen en 75+
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Nieuwe situatie:



PDC 2021
• >1000 patienten
• Accuratesse van MRI-in bore en Echo-MRI-fusie biopten
• Goede resultaten, conform eerder berekend
• Nu de eerste patienten terug die voor 2de follow-up komen:
• -Vangnet werkt!

• Zeer weinig infecties/complicaties
• Oriënteren op transperineale biopten



Focal therapy
• Richtlijn behandelingen voor laag/intermediar prostaatkanker
• Prostatectomie (open/RALP)
• Brachytherapie (high dose, low dose)
• External radiation (IMRT, MR-Linec, MRIdian, etc)

• Negatieve aspecten: elk van deze behandelingen kan een significante invloed 
hebben op de mictie, continentie, potentie, rectale problemen, etc

• Focal therapy: behandelen van de kanker,maar sparen van gezond prostaatweefsel 
-> goede oncologische uitkomsten, goede functionele uitkomsten



Focal therapy
• Focale behandeling is het afgeven van energie aan een deel van de prostaat.
• Warmte, koude, licht, geluid, elektriciteit, straling, …
• Echt focaal, half, ¾ behandeling, gehele klier.



Focale behandeling: welke patient?
• Patient karakteristieken volgens d’Amico criteria.
• d’Amico laag risico: PSA <10, cT1c/cT2a, Gleason <7 (ISUP 2)
• Focale behandeling overlap tussen active surveillance en actieve 

behandeling:  

AS FT AT

Disease progression/ d’Amico classification progression



Prostaatkanker heeft veel verschillende gezichten
• Zeer heterogene ziekte

• Klein - groot
• Lage Gleason – hoge Gleason
• Significant – insignificant
• Harmfull – harmless (?)
• Mono focaal – multi-focaal



Welke patient?
• Focale behandeling: wat is het doel van de behandeling?

• In opzet leidend tot genezing? (=engels curative)?

• Of het behandelen van de bekende significante afwijking (engels = eradication)?

• In de tweede situatie accepteer je dat er in-significant prostaatkanker kan blijven 
zitten, en dat er in de toekomst een 2de behandeling noodzakelijk zal zijn

-> Incidence of multifocality in prostate cancer 67-87% (Meiers et al 2007)



Welke patient: diagnostiek
• Curative of eradication van de significant tumor.

• Curative: meeste urologen gebruiken saturatie biopten voor een accurate 
en gedetaileerde pathologische informatie en behandelen al het gevonden 
tumor weefsel. Deze zogenaamde focale behandelingen zijn vaak ¾ of zelfs 
volledige behandelingen

• Eradication: detectie en behandeling van significant en zichtbaar 
prostaatkanker. Echte focale behandeling. Belangrijke rol voor mpMRI.



Welke patient
• Gleason Grading.
• Focale behandeling voor ISUP 1 

en ISUP 2 (geen cribriform)



Focale behandeling op Radboudumc
• Ervaring met verschillende focale technieken: studies, experimenteel

• TULSA-Pro: transurethrale HiFu. Gehele klier behandeling. Studie afgesloten. 
Nog geen goedkeuring om in NL toe te passen.

• MRI-cryo: bevriezen. Met name bij recidief na bestralen, maar in uitzonderlijke 
gevallen ook als primair (als er geen operatie of bestraling kan)

• MRI-laser: primaire behandeling, poliklinisch, lokale verdoving.



Positie focale behandeling
• Zoals gezegd slechts 10% van de nieuw gevonden patient zou in aanmerking 

kunnen komen voor focale behandeling (eradication)

• Nationale en internationale richtlijnen: experimenteel

• Wanneer goedkeuring? Als er RCT’s zijn die onomstotelijk aantonen dat focale 

behandeling (even) effectief en veilig is als opereren of bestralen, met dan ook nog 

aangetoond een goede functionaliteit.

• Dat zal nog duren… 



Dank voor de aandacht. Vragen?


