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Stadiumverdeling prostaatkanker in Nederland

IKNL Prostaatkankercijfers in Nederland (1989-2020).
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• mCSPC, metastatic castration-sensitive prostate cancer; Nx, multiple nodes; PC, prostate cancer; PSA, prostate-specific antigen; TNM, tumor-
node-metastasis.Rebello RJ, et al. Prostate cancer. Nat Rev Dis Primers. 2021;7:9; IKNL Prostaatkankercijfers in Nederland (1989-2020).

Jaarlijks 12.000 mannen 
prostaatkanker, waarvan 20% 
lokaal uitgebreid of uitgezaaid 

IKNL cijfers 2015-2020

M+ prostaatkanker gepaard met slechte prognose
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IKNL Prostaatkankercijfers in Nederland (1989-2020).

Behandeling <2015 voor M+ prostaatkanker



IKNL Prostaatkankercijfers in Nederland (1989-2020).

Behandeling 2015-2020 voor M+ prostaatkanker



• Maximaal androgeen remming: 

van 90% remming van testosteron

naar 100% remming

• Volumereductie:  combinatie

therapie chemotherapie aan ADT 

en nieuwe middelen

• Lokale behandeling: bestraling

Multidisciplinaire werken!

Ontwikkelingen behandeling M+ prostaatkanker



These materials are provided to you solely as an educational resource for your personal use. Any commercial use or distribution of these materials or any portion thereof is strictly prohibited.

• Slide courtesy of Alison Birtle, MD, FRCP, FRCR.
• ADT, androgen deprivation therapy; CRPC, castration-resistant prostate cancer; PARPi, poly(ADP-ribose) polymerase inhibitors; PSMA, 

prostate-specific membrane antigen.

177Lu PSMA-617 

PARPi

Castratie sensitief Castratie refractair

Verschuivingen behandellandschap prostaatkanker
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Uitkomstmaten in mate van 
belangrijkheid (voor registratie)
• Overleving
• Progressie-vrije overleving
• Symptomatisch-vrije overleving (pijn

/ fracturen etc)
• PSA-progressie vrije overleving

Uitkomstmaten in prostaatkanker
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Mediane overleving
afhankelijk van 
metastaseringspatroon

• ~2 jaar tot ~6 jaar

Mediane overleving wisselend in M+

50%

18



Prognose afhankelijk van M+ patroon

Heesterman BL et al. BJU Int, 2021 Nov 6. 
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Prognose afhankelijk van volume en presentatie

Laag volume / na initiele behandeling 

Hoog volume / na initiele behandeling

Laag volume / bij eerste presentatie

Hoog volume / bij eerste presentatie
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Relevante verschillen in uitkomsten van behandelingen
voor prostaatkanker

Verschil in mediane overleving

Klinisch relevant in NL: 3 
maanden winst
Risico op overlijden ten minste 30% 
lager = hazard ratio <0.70

PASKWIL criteria – commissie beoordeling oncologische geneesmiddelen. 
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Focus in behandeling en onderzoeksrichtingen M+ prostaatkanker

Holistische
zorg
Botgezondheid, 
spierbehoud en CVRM

Persoonsgerichte
zorg
Juiste behandeling gericht op 
wensen en biomarkers, 
waken voor onder- als
overbehandeling

Kwaliteit van 
leven
Toxiciteit van de 
behandeling vs 
Complicaties van de 
ziekte

Toegang en
kwaliteit van 
zorg
Onderbehandeling
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Patient gerapporteerde kwaliteit van leven

• AAP, abiraterone acetate plus prednisone or prednisolone; QOL, quality of life; SOC, standard of care.
Rush HL, et al. J Clin Oncol. 2022;40:825-836.

• 2-jaar analyse van kwaliteit van leven (globale QOL score)



Behandelopties voor M+ prostaatkanker

ADT of 
castratie

voor 
uitgezaaid 

PCa

2015 
ADT+docetaxel

voor hoog volume 
bot en/or orgaan 

uitzaaiingen

Sweeney C et al. NEJM, 2015
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Winst voor chemo bij aanwezigheid hoog volume bot of 
orgaan uitzaaiingen

castratie

+ docetaxel

33 maanden

48

Definitie studie: 4 
botuitzaaiingen of orgaan 
betrokkenheid (lever, long)

Sweeney C et al. NEJM, 2015



Behandelopties voor M+ prostaatkanker

ADT of 
castratie

voor 
uitgezaaid 

PCa

2015 ADT+ 
+docetaxel
voor hoog 

volume bot 
uitzaaiinge

n

2017 
+abirateron

e

2019 
+apalutamide

2019/2022 
+enzalutamid

e

Fizazi K et al. NEJM, 2017; Davis I et al. NEJM 2019; Armstrong A, JCO 2022; Chi K et al. NEJM 2019
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Winst maximaal androgeen blokkade voor
patienten met M+

castratie

+ docetaxel

33-35 mnd

48

+ abiraterone
+ enzalutamide
+ apalutamide

NR
NR

50

NR=mediane overleving experimentele arm niet bereikt (not reached, NR)

Fizazi K et al. NEJM, 2017; Davis I et al. NEJM 2019; Armstrong A, JCO 2022; Chi K et al. NEJM 2019



Behandelopties voor M+ prostatkanker

2022 
+docetaxel + 
darolutamid

e

2022 
+docetaxel+ 
abiraterone
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Winst M+ prostaatkanker in maanden

castratie

+ docetaxel

33-35 mnd

48

+ abiraterone

+ darolutamide

61

Fizazi K et al. Lancet 2022 Apr 30; Smith MR et al. NEJM, 2022 Mar

NR



Behandelopties voor M+ prostaatkanker

2020 
Indicatie voor 

radiotherapie op de 
prostaat voor laag 

volume bot uitzaaiingen

Parker CP et al. Lancet 2018 Dec; Boeve LMS et al, Eur Urol 2019 Mar



Nieuwe behandelalgorithme Radboudumc

Prognose na
diagnose met 
ADT alleen

Beloop
ontstaan
van 
uitzaaiingen

Locatie
uitzaaiingen en 
aantal

Intensificatie 
met ADT

Extra 
overwegingen

GOED
~7-8 jaar

M+ na eerdere
behandeling

Laag volume bot, geen
orgaanuitzaaiingen

NHT ? Bestraling zichtbare
lesies

MATIG
~4.5 jaar

M+ na eerdere
behandeling

Hoog volume bot of 
orgaanuitzaaiing

NHT Chemotherapie

MATIG
~4.5 jaar

Nieuwe
diagnose M+

Laag volume bot, geen
orgaanuitzaaiingen

NHT +
Prostate RT

?? Radiotherapie
?? Chemotherapie

SLECHT
~2-2,5 jaar

Nieuwe
diagnose M+

Hoog volume bot of 
orgaanuitzaaiing

NHT
+ docetaxel 
indien chemofit

Onderzoek klinische
trials

NHT = nieuwe hormoon therapie , zoals abiraterone, enzalutamide, apalatumaide of darolumatide



TripleAiM1 studie - is meer inderdaad beter?

• Doel van het onderzoek: inzichten in het Nederlandse behandellandschap, 

diagnostiek en uitkomsten voor M+ prostaatkanker (nieuwe diagnose)

• ’Real-world’ effectiviteit

• Impact op kwaliteit van leven

• Multicenter Registry (14 zkh)



Methode TripleAIM1 studie 
• 450 patienten

• Follow-up: 2 jaar
• Klinische data 

• IKNL

• DBC
• CTcue

• QoL data 

Vragenlijsten (PROMs)
• Resultaten / publicaties volgen in 2023-2024



Samenvatting behandellandschap M+ 
prostaatkanker 

• Ziekte stadiering belangrijk

• Beeldvorming (oud vs nieuw)?

• Benadering systeembehandeling behandeling 

• Afhankelijk van risico groep

• Shared decision !!

• Behandeling van bijwerkingen

• Holistische zorg: ondersteuning en voorkomen van complicaties



Dank! 

Alle patiënten 
en hun naasten

TripleAIM1 onderzoekers

Jean-Paul van Basten


