
Nieuwe ontwikkelingen in de 
behandeling van uitgezaaid 
prostaatkanker

Michiel Sedelaar, oncologisch uroloog
Plv hoofd afdeling Urologie 
Radboudumc Nijmegen
The Netherlands

Marikenhuis
8-nov 2022



Uitgezaaid prostaatkanker
• Curatief? -> oligometastase (synchroon/ metachroon)
• Op tijdstip van presentatie <4 uitzaaiingen
• Klieren of bot
• In verhouding met PSA en Gleason-score
• Bij de ‘jonge’ patient
• Verwachtingsmanagement…. Kans op succes (genezing) blijft erg klein

• Palliatief: systemische behandeling
• Rode draad is altijd hormonale behandeling
• Steeds meer combinatie behandelingen
• Voor wie/welke/wanneer?



Hormonale behandeling
• Castratie
• Chirurgisch
• LHRH agonist
• LHRH antagonist

Charles Huggins, 1941  (latere Nobel prijs winnaar)



Hormonale behandeling
• Charles Huggins, observaties
• Al langer bekend dat beagle* (honden) na castratie minder plasklachten 

hadden.
• -> hierdoor werd (af en toe) therapeutische castratie bij volwassenen 

mannen met mictieklachten toegepast
• Idee dat testosteron een rol zou kunnen spelen bij prostaatkanker
• PSA nog niet bekend, maar wel alk phosphatase
• Studie patiënten met uitgezaaid prostaatkanker: bilaterale 

orchidectomie (castratie)
• Opvallend: pijn en klinische klachten verdwenen, klinische verbetering 

alk phosphatase verminderde. Helaas: voor een beperkte periode
• Rol bijnieren.

* beagle, airedale terrier, doberman, elandhond, schotse terrier, dwergpoedel, shetland sheepdog 



Hormonale behandeling
• Chemische castratie meest gebruikt (maar heeft hetzelfde effect/ dezelfde 

bijwerkingen als chirurgische castratie)

• Weer terug van weggeweest: chirurgische castratie: goedkoper, geen 
prikken, even effectief, eenmalig (maar irreversibel)
• Bekende namen: zoladex, eligard, leuproline, degarelix, etc

• Anti-adrogenen: blokkeren werking van testosteron. Minderkrachtig, maar 
wel beter te titreren en heeft minder bijwerkingen op bijv sexualiteit
• Bekende namen: bicalutamide (enzalutamide/ apalutamide)



Wat meer in detail





Hormonale behandeling: bijwerking
• Seksualiteit, libidoverlies
• Osteoporose, anaemie
• Verlies energie en spieren, gewichts toename, lichaamsbeleving
• Psychologische veranderingen (emotioneler)
• Cognitieve verandering  (vergeetachtiger)
• Cardio vasculaire toxiciteit
• Metabool syndroom, diabetes
• Gynaecomastie
• opvliegingen



Nieuwe ontwikkelingen: combi’s
• ADT

• ADT met docetaxel (CHAARTED/ Stampede/ Getug)
• ADT met abiraterone/prednison (Latitude)
• ADT met radiotherapie (Stampede/HORRAD)
• ADT met enzaluamide (enzamet)
• ADT met apalutamide (titan)
• ADT met docetaxel met abiraterone/prednison (PEACE-1)
• ADT met docetaxel met darolutamide (ARASENS)



• Introductie definitie hoog volume ziekte
• ≥4 metastasen in skelet waarvan  ≥1 buiten axiale skelet en bekken
• Of viscerale metastasen

mCNPC

ADT + docetaxel 

ADT

1:1

CHAARTED



CHAARTED

+17 mnd



GETUG-AFU15 CHAARTED STAMPEDE doc
Periode
n
Exp. Arm

2004 – 2008
385

9 kuren

2006 – 2012
790

6 kuren

2005 – 2013
1086 mPC (2962)

6 kuren

OS

Totaal
62 vs 49
+14 mnd

HR 0,88 (0,68-1,14)

58 vs 47
+10 mnd 

HR 0,72 (0,59-0,89)

60 vs 45 
+15 mnd

HR 0,76 (0,62-0,92)

HV
40 vs 35
+5 mnd

HR 0,78 (0,56-1,09)

51 vs 34 
+17 mnd

HR 0,63 (0,50-0,79)

40 vs 35
+5 mnd

HR 0,81 (0,64-1,02)

LV NB vs 83

HR 1,02 (0,67-1,55)

64 vs NB mnd

HR 1,04 (0,70-1,55)

93 vs 77
+17 mnd

HR 0,76 (0,54-1,02)



Latitude

Hoog 
risico

Ten minste 2 factoren:
- Gleason score ≥8
- ≥3 skeletmetastasen
- Viscerale metastasen



Mediane OS 53,3 vs 36,5 mnd 
+16,8 mnd

Betere uitkomsten bij hoog volume



Stampede radiotherapy

Nieuw 
gediagnostiseerd 

mCNPC 

n=2061
18% vroeg docetaxel

40% LV

ADT +/- doc

ADT +/- doc
+ radiotherapie

20x2,75 Gy / 6x6 Gy

Vooraf gedefinieerde subgroepen:
- hoog versus laag volume
- Radiotherapie schema



Stampede radiotherapy

3 jr OS 81% vs 73% (+8%)



ADT met enzalutamide of apalutamide
• ENZAMET ADT + enzalutamide vs ADT (open-label)
• TITAN ADT + apalutamide vs ADT (+ cross-over)

Primaire eindpunt:
- ENZAMET OS 
- TITAN OS en radiologische PFS 

mCNPC

ADT + AR-antagonist

ADT

1:1



ADT met enzalutamide of apalutamide
ENZAMET

TITAN

HR 0,70 (0,58-0,84)
Op 3 jaar nog 62% ADT + enzalutamide

Mediane behandelduur ADT + 
apalutamide: 39,3 mnd

HR 0,65 (0,53-0,79)



Triple therapie???
• ARASENS: ADT Docetaxel Daralutamide

Mediaan 48,9 vs NB Mediaan 19,9 vs NB

OS Tijd tot CRPC

Geen gegevens over hoog-laag volume



Triple therapie???
• PEACE-1: ADT Docetaxel Abiraterone

rPFS: median 4.5 vs 2.0 jaar OS: median 4.4jr



Triple therapie???
Laag volume Hoog volume



Belangrijke bijzaak: kosten
Therapie €’s per jaar Verschil

Abiraterone + prednison < 900 1

Enzalutamide < 27.000 30x

Apalutamide 43.763,50 30-49x

Darolutamide 43.515,50 30-48x

Docetaxel 4.833,60 (6-behandelingen)



Overwegingen en conclusies
• Uitganspunt: onderscheiden laag-hoog volume ziekte
• Botscan en CT (wel in studies, niet in dagelijkse praktijk)
• 18F PSMA PET-scan

• Andere overwegingen:
• Synchroon vs metachroon
• PSA
• Gleason score
• Leeftijd, comorbiditeit
• Wens van patient
• Bij de novo: radiotherapie op prostaat als meeste volume daar zit

• Doelmatigheid



Overwegingen en conclusies
• LAAG-volume
• Geen docetaxel, dus ook geen triple
• Synchroon M+: ADT met RT eenoptie
• Laag volume high risk: ADT + abiraterone/ prednison
• Laag volume intermediate risk: eventueel ook ADT +abi?
• Laag volume low risk (of contra-indicatie): ADT met enza?

• HOOG-volume
• ADT met docetaxel
• Veel risicofactoren: triple docetaxel met abi
• Indien contraindicaties: docetaxel met darolutamide?



Niet besproken, wel een rol?
• Immunotherapie staat nog in kinderschoenen
• Relatief weinig DNA-mutaties (itt melanoom, longkanker, blaaskanker)
• +/-10% MSI-high of meer mutaties/immunogeniciteit (CDK12)
• PROMPT (biopt vers metastase weefsel)
• Bij CRPC patienten met bewezen BRCA1/2: PARP-remmer olaparib
• Uiteindelijk +/-25% CRPC-pt met targeteble mutaties

• Lutetium PSMA -> VISION
• Nog veel onduidelijk: wordt met name nog gegeven binnen studies.
• VISION: vergelijkbare effect als cabazitaxel
• Discussie over vergoeding loopt, inclusie zal zeer waarschijnlijk pas zijn 

bij CRPC en een zeer goede PSMA-uptake op de scan.
• Kosten €10.000 per kuur, ten minste 5x
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