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De prostaat



Diagnose prostaatkanker



PSA-dilemma

• Reduceert mortaliteit en kans op metastasen 
prostaatkanker

• Induceert overbehandeling van niet-significante 
tumoren

• Patiënt moet weloverwogen afweging maken

• Indien keuze voor behandeling, nadruk op beperken 
bijwerkingen



Goede selectie voor PSA-screening = crux

Albertsen et al. JCO 2011



Overwegingen PSA-screening anno 2019

• Terughoudendheid overheerst nog steeds bij huisartsen

• Minder overdiagnostiek door pre-biopsie MRI

• Minder overbehandeling door active surveillance

• Minder bijwerkingen behandeling door betere 
uitkomsten radicale prostatectomie



MRI prostaat



TRUS-geleide biopten



Transperineale biopten



MRI-geleide biopten



Gleasonscore









Onderzoeken na diagnose prostaatkanker

• MRI prostaat en lymfklieren

• Lymfklieroperatie (PLND)

• CT scan

• Botscan

• PSMA scan



Uitzaaiingen prostaatkanker

• Lymfklieren

• Botten

• Organen (lever/longen)



MDO

• Uroloog

• Radiotherapeut

• Oncoloog

• Radioloog

• Nucleair geneeskundige

• Verpleegkundig specialist

• Patholoog



Niet uitgezaaide prostaatkanker



Verschillende behandelopties

• Actief volgen

• Verwijderen van prostaat 

• Bestraling (radiotherapie)

• Hormoontherapie      

(niet genezend)



Verwijderen van prostaat 



Samenwerking met Radboud en CZE



Samenwerking

• Opereren op 1 locatie

• Vergelijken en leren van elkaars 

resultaten

• Gezamenlijk operatieplan bespreken

• Diagnostiek

• Onderzoek

• Behandeling



Bespreking van resultaten



Radiotherapie, uitwendig



Radiotherapie, inwendig



Gevolgen behandeling



De Verpleegkundig Specialist

• Aanspreekpunt!

• Samen (met patiënt) beslissen over behandeling

• Diagnostiek prostaatkanker

• Bespreken behandelopties en gevolgen van behandelingen

• Voorzitten van MDO

• Onderzoek

• Kwaliteitsverbetering



Uitgezaaide prostaatkanker



Diagnose: prostaatkanker met uitzaaiingen



Behandelopties

• Afwachtend beleid, watchfull waiting

• Monotherapie met anti-androgeen

• Castratie door middel van androgene deprivatie

• Castratie door middel van operatie



De vader van de hormoontherapie

• Charles Huggins

• Ontdekker van hormoontherapie 
(oestrogeen)

• Nobelprijs 1966



Hormoontherapie

• Onderdrukken mannelijk hormoon (testosteron)

• Remmen van de tumor (geen genezing)

• Bijwerkingen seksueel, opvliegers, botontkalking

• Soms in combinatie met chemotherapie (betere 
overleving/meer bijwerkingen)



Principe van hormoontherapie

• Rol van testosteron bij groei en 
overleving van prostaatcellen

• Hormoontherapie richt zich dus op 
verminderen van groei 
prostaatkankercellen

• Testosteron worden geproduceerd in 
testes (95%) en bijnieren (5%)



Monotherapie met anti-androgeen

• Blokkeren Testosteron op 
weefsel/cel niveau

• Minder bijwerkingen

• Evt preventieve bestraling 
op tepels ivm pijnlijke 
borstvorming



Hormooninjectie

• LHRH-(ant)agonisten: remmen 

aanmaak 

• Uitputting van hypofyse

• 1X per 3 of 6 maanden injectie 

in buikwand

• Behandeling is omkeerbaar

• bij LHRH agonisten: altijd 

samen met anti-androgeen in 

beginsituatie (ivm flare up)



Verwijderen van zaadballen

• Kleine operatieve ingreep

• Testosteron-producerend weefsel wordt verwijderd

• Onomkeerbaar



Gevolgen van behandeling



Wat kun je doen?

• Beweeg regelmatig met 
evenwicht tussen rust en 
inspanning

• Eet gezond (lycopeen, 
zwavelhoudende groenten, 
knoflook, vis, vetarm dieet)

• Bijwerkingen/klachten  
bespreken met uroloog of 
uw verpleegkundig 
specialist!





Radium 223 behandeling

• Castratie resistent prostaatcarcinoom met 

symptomatische uitzaaiingen in bot

• Geen bekende uitzaaiingen elders

• Goede performance status

• Bloedbeeld moet goed zijn: voldoende 

bloedcellen en bloedplaatjes 

• Mediane overlevingswinst 3,6 maanden

• Verbetering van kwaliteit van leven in 

vergelijking met placebo groep



Werking Radium 223

• Radioactieve stof radium-223
• Alleen gericht op botuitzaaiingen
• Geen genezing

• Gedraagt zich als calcium
• Opname door botuitzaaiingen
• Afgifte straling lokaal

Doel: 
Vermindering botmetastasen, 
remming ziekte



Bijwerkingen radium 223

Relatief weinig bijwerkingen.

Echter wel goede patiënt selecteren!

< 10% 
diarree, misselijkheid, braken en 
trombocytopenie (afname bloedplaatjes)

Ernstige bijwerkingen:
Trombocytopenie en neutropenie (afname 
witte bloedcellen)



Botversterkende medicijnen

• Bij langdurig hormoontherapie: botontkalking 
(osteoporose)

• Bij pijnlijke uitzaaiingen in botten bij vaststellen 
prostaatkanker

• Bij castratie resistente prostaatkanker met uitzaaiingen 
in botten 



Soorten botversterkende medicijnen

• Zoledroninezuur

• APD (infuus)

• Denosumab

• +Calcium en Vitamine D



Botversterkend middel bij preventie 
botcomplicaties

Uitzaaiingen maken botten broos

Botcomplicaties:
• Bestralen van metastasen ivm

pijn of breuken.
• Botbreuken bij uitzaaiing in bot
• Operatie aan bot om 

botbreuken te voorkomen
• Ruggenmergcompressie (bijv

dwarslaesie)



Bijwerkingen van botverstekende medicatie

• Osteonecrose
• Hypocalciemie

• Ernstige bot- gewrichts- en 
spierpijn

• Kortademigheid
• Diarree



Vragen?


