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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



Diagnostiek
• Rol voor PSA screening? 

• Jarenlange discussie. ERSPC
• Op dit moment een lobby in het Eur-Parlement
• Combinatie PSA – Risk Calculator – MRI – target biopten

• Rol MRI inmiddels bijna on-omstreden



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

• Uitslag mpMRI: PIRADS-score

• -> waarschijnlijheid 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

Performance detecting high-grade cancer

NPV

91
%

9%

Risk of missing clinically 
significant PCa in case of 

a negative test

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…’ 



Precision studie (2018)



De 4-M studie (2019)

o Snelle conclusie

o Met MRI 25% csPCa en 14% ciPCa

o Met TRUS-GB 23% csPCa en 25% ciPCa

o Met MRI-pathway 49% biopt vermeden en het totaal 
aantal biopten gereduceerd met 89%

o Bij de 49% patienten werd 1 jaar later 4% csPCa
gevonden



De Target studie (2022)

Radboudumc: alleen target (MRI-in bore/ MRI-fusion), 663 patienten
Andros: random 12-biopt en MRI-fusion biopt



Conclusie
• Met alleen mpMRI-target biopten wordt 96% van alle csPCa gevonden
• Methode is veilig in oncologische opbrengst met lage complicaties
• Opbouwen van een veiligheidsnet voor patiënten met persisterend 

verhoogd PSA en voor patiënten met PIRADS 3

• Keerzijde:
• Dit kan alleen in centra met dedicated MRI-core-> High quality van MRI 

en het ‘lezen’ van MRI.
• Target only: weinig info contralaterale prostaat, voorzichtig met focale 

therapie en prostatectomie.



Conclusion: focussing on catching the significant 
prostate cancer

Old School:
TRUS and sextant 

Contemporary:
random combined
with MRI-target

Tomorrow:
MRI-target only



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



Biopten nemen: hoe?
• In EAU-richtlijn nu opgenomen om transperineaal te prikken, 

geadviseerd om MRI-echo fusie te doen
• Reden: minder infecties, betere kwaliteit biopten (?)
• Nadeel: moeilijk, zeer pijnlijk, investering in nieuwe echo (80K-130K)

• Infectiekans:
• Afh van aantal PBx

• 2-4 transrectaal
• 12-16 transperineaal
• Rectal-swab



Genetic markers?
• Uit de Noord Amerikaanse onderzoeken naar active surveillance

• Verschil in genetische markers bij laag vs hoog risico
• Germ-line testing

• Veelbelovende nieuwe markers?
• Nomogrammen
• Experimentele modeling

• Invloed tumor-micro environment



Genetic markers
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Genetic markers

5222 PC patienten, 1139 andere pt

Genome wide association studie (GWAS)

GWAS: 18-varianten geassocieerd met progressie: conversie

2 nieuwe genen geassocieerd met conversie: MAST3 GAB2

Eerder 269-genen panel positieve associatie met conversie

Kan helpen bij bepalen welke pt niet geschikt is voor AS

Toekomst-muziek



Focale behandeling
• 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



Focale behandeling
• 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



Prostate kanker 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?
• Of het behandelen van de bekende significante afwijking?
• In de tweede situatie accepteer je dat er 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?
• Gleason Grading.

• Focale behandeling 
voor ISUP 1 en ISUP 2



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.



Toekomst focale behandeling?
• Nog niet in de richtlijnen

• RCT: randomizeren tussen AS – FT – OK – Rth

• RCT nodig waaruit blijkt dat FT nét zo goed is als OK/radiotherapie, en dat 
het béter is wat betreft functionele uitkomsten

• Wederom een studie-voorstel ingediend…

• Wordt vervolgd.



Dank voor de aandacht. Vragen?


