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Patiëntenzorg: 
    
Totaal Santeon   
Bedienen  1,5 milj. Nederlanders 
Bedden  4.716   
Opnamen  229.122   
Polikliniek bezoeken 3,5 miljoen  
Verpleegdagen 1,36 miljoen  
Zorgomzet  2,16 miljard  

  
Bron: jaarberichten ziekenhuizen 2014 

CWZ heeft alliantie met CZE en RUMC  



WHO : 2008 Totaal 1 milj. nieuwe prostaatkanker ptn 

WHO : 2030 1.700.000 new PCa cases 

Center MM. Eur Urol 2012;61:1079-92 

Aging 
Screening 
Lifestyle? 

Gezondheidsprobleem? Incidentie & mortaliteit 





 

 
 

 
Prostaatkanker Feiten en trends 

 

vrouwen mannen 



Prostaatkanker en leeftijd  

 

48%  >70 jaar 

 ± 11.000 in NL  



Prostaatkanker Toekomstige trend aantal nieuwe gevallen 

  

Tussen 2011 en 2030 stijgt het aantal nieuwe prostaatkankerpatiënten met 49% !  

 vergrijzing 
 groei bevolking 



Prostaatkanker Feiten en trends 

  

Hoeveel mannen overlijden jaarlijks als gevolg van prostaatkanker? 
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 ± 2.500 in NL  



Prostaatkanker in Nederland Feiten en trend 

  

-45% 

Ongeveer 80% van mannen met prostaatkanker is tien jaar na diagnose nog in leven 

vroege opsporing 



Prostaatkanker en kosten Feiten en trend 

  

 254 miljoen euro in 2011 

Invoering screeningsprogramma leidt tot verdubbeling van kosten 



Maar waar gaat het over? 
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Wat is een prostaat? 



Anatomie 
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Prostaat en seksuele functie 



Prostaatkanker Diagnostiek door uroloog 

 

 
 

Biomarkers 

ECHO-biopten MRI 

MRI-TRUS fusie perineale biopsie  

Pathologie (weefselonderzoek) 
Prostaatkanker wordt weergegeven  
met Gleasonscore.  
 
Hoe agressiever,  
hoe hoger de Gleason score  
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Bloed PSA –test (prostaat-specifiek antigeen)? 



Prostaatkanker 

 
 

PSA is de meest belangrijke voorspeller voor het identificeren van mannen met een 

verhoogd risico op ontwikkeling van prostaatkanker en sterfte aan de ziekte 

 

 

% Risico op  
prostaatkanker 

PSA  



Bloed PSA –test? 

• PSA screening verhoogt de detectie van prostaatkanker 

 

• Reduceert de sterfte met 20-30%  

 

• Vermindert ook  risico op uitzaaiingen  

 

• Vermindert risico op ongeneeslijke prostaatkanker 



Prostaatkanker  

PSA waarde neemt toe met leeftijd 

 
 

 

Hoe hoger de leeftijd, hoe hoger de normaal waarde van PSA  



Rectaal toucher (RT),  voelen naar de prostaat  

 

 

Positief voorspellende waarde : 6-33% 

 

Combinatie PSA en RT, positief voorspellende waarde: 50%  

Onderzoeksstandjes 

 

 

Voorspellende waarde rectaal toucher beperkt!  



 ‘Knobbeltjes en natte vingers’  

T1c:  aanwezig maar niet te voelen 

 

T2: te voelen maar niet door het 

kapsel 

 

T3(a): buiten het kapsel 

 

T3b :in de zaadblazen en blaas 

 

T4 : vast in de omgeving (rectum, 

bekkenwand/bodem) 

 

Interobserver variatie groot: 

 30% overeenstemming !  

Kwaliteit van diagnostiek : RT 



 

 

Prostaatkanker 

TUMORSTADIUM 

 

 
 

 

Stadium : T(umor), N(ode), M(etastasis) 
 
Gradering: Gleasonscore  
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Prostaatkanker Risico stratificatie 
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Onderzoek naar uitzaaiingen  



Verder onderzoek ?  

• Botscan / skeletscintigrafie : Ja 
 
• MRI: Nee (voor klieren) 

 
• CT:   Nee 

 
• PET–scan: Nee 

 
• Lymfeklieroperatie (pelviene klierdissectie):  
 Ja, indien risico >5%volgens nomogram 



Beeldvormend onderzoek 

Onderzoeken hebben beperkte waarde ! 



Operatieve verwijdering van lymfeklieren 



Behandeling bij gelokaliseerd prostaatkanker 

• Active surveillance  (volgen)  

•  (Robot-assisted) Radicale 

prostatectomie (operatie) 

• Brachytherapie  

• Externe radiotherapie  
 



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 
 



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! 
 



Hormoontherapie en 
vroegtijdig chemotherapie 
• Chaarted studie 

 
• Chemotherapie < 4 maanden na start 

hormoontherapie 
 

• Hormonale behandeling blijft 
hoofdbehandeling! 



Hormoon therapie en chemotherapie gecombineerd 



Na chemotherapie 3 maanden extra overleving 



Gevolgen chemotherapie 

• Misselijkheid en/of braken 

• Beenmergsuppressie 

• Infectiegevoeligheid 

• Spier- en gewrichtsklachten 

• Mucositis 

• Polyneuropathie 

• Smaakverlies & smaakverandering 

• Geringe kans op haaruitval 



Castratie resistent 
prostaatcarcinoom 
• Enzalutamide 

 
• Abiraterone + prednisolon 

 
• Radium 223 

 
 
 

• Immunotherapie (experimenteel) 
 



Enzalutamide 

• Blokkeert op meerdere manieren 
hechting van mannelijke 
geslachtshormonen (androgenen) 
 

• Enza bindt aan androgeenreceptor, 
testosteron kan niet meer hechten 
 

• Enza blokkeert het verplaatsen van 
androgeen receptor 
 

• Enza blokkeert DNA binding 
 
 
 
 



Abiraterone 

• Voor en na chemotherapie 
 

• Testosteronproductie remmen op alle 
drie de plaatsen: 

– Bijnier 
– Testikels 
– Prostaattumorcellen 



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 

• >10%  

diarree, misselijkheid, braken en 
trombocytopenie (afname 
bloedplaatjes) 

 
Ernstige bijwerkingen: 
Trombocytopenie en neutropenie 

(afname witte bloedcellen) 
 
Relatief weinig bijwerkingen. 

 
Echter wel goede patiënt selecteren! 
 

 



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 



 
 


