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Blaastumoren

Jaap Nieuwenhuijs, FEBU

opbouw

 Cijfers

 Soorten

 Urotheelcelcarcinoom

 Tussenstapje naar tumoren hogere urinewegen

 Diagnostiek

 Behandeling

 Follow up

 vervolgbehandelingen
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2020
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Testisca. +- 900

Meest voorkomende uro-oncologie 
2016

Incidentie (gevallen/jaar)

Prostaat +/-11.000

Blaas +/-7.000, 7e tumor man, 
11e bij man en vrouw

Nier +/-2.700

Testikel 845
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Epidemiologie cijfers richtlijn.

 Man > Vrouw (4:1)

 Piek incidentie 55-70 jaar

 Goedaardige tumoren 5%

 Kwaadaardige tumoren:

 90% urotheelcel carcinoom

Hiervan 30% is spier-invasief

 8% plaveiselcelcarcinoom

 2% adenocarcinoom

 Obductie: nagenoeg geen blaaskanker gevonden

 Diagnose eerder gesteld

 Preklinische latentietijd is kort
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Gradering

CIS Adenoca

 Platte tumor

 Tot 100% pos. Cytologie, bij 
goede patholoog

 Hooggradige tumor, dan 25% 
ook CIS ergens

 54% wordt spierinvasief, na 
bcg 10-20%

 Primair, bv 
extrofiepatienten, slechte 
prognose, wordt laat 
gevonden

 Urachusca., slijm/bloed uit 
navel, mucocele, slechte 
prognose

 Metastasen
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Overige tumoren

 Kleincelligca., zeer agressief

cave: metastasen vanuit prostaat of long

 Carcinosarcoom, infaust

 Metastasen

 Nonepitheliale, Lymfoom, pheochromocytoom, 

neurofibroom, sarcomen, hemangiomen, 

leiomyosarcoom, rhabdomyosarcoom

UCC, variaties

 Micropapilair

 Plasmocytoid

 Sarcomatoid

 Allen slechtere prognose
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Risicofactoren (1)

 Roken 4 x meer risico

 Aromatische aminen (rubberindustrie, 
leerbewerking, petrochemie)

 Chronische irritatie 

(Bilharzia/schitsosomiasis, CAD,blaassteen, 
chronische infecties)

 Bestraling

 Chemotherapie (cyclofosfamide)

Risicofactoren (2)

 Geassocieerde UCC

Balkannefropathie(gifstof in water?, 
arseen)

Phenacitinegebruik (pijnstiller, omzetting 
in PCM. Tot 1983 oa bekend als Saridon)

HNPCC(lynch syndroom)

Geen gen gevonden, wel predispositie
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Preventie

 Vitamines mogelijk in megadoseringen

 Veel drinken

 NSAID’s mogelijk

 Stop roken, effect na 20 jaar echter bij blaasca mogelijk ook 
direct effect

Screening

 Op hematurie➔ verschuiving naar meer niet invasieve
tumoren (24➔10% invasief)

 20% mensen heeft hematurie, 6-8% daarvan heeft UCC

 Andere testen te lage sens, ook in combinatie. 
Cytologie/sed/scopie superieur

 In toekomst wellicht anders
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Urotheelcelcarcinoom (UCC)

Verdeling UCC

 5-10% UCC hogere urinewegen

 17% heeft ook blaaslocatie

 50% is spierinvasief t.o.v. 25% 

van de blaastumoren

UCC uretertumoren (1)

 Helft pyelum helft ureter

 Proximaal 5%

 Mid-ureteraal 25%

 Distaal 70%

 2%-5% is bilateraal

25%
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UCC Uretertumoren (2)

Recidiefkans 

 33%-55% ipsilateraal en bijna altijd 
stroomafwaarts na sparende 
chirurgie

Symptomen

Hematurie

Irritatieve mictieklachten, vooral CIS

Recidiverende UWI’s

Soms flankpijn bij obstructie (hydronefrose)

Botpijn/gewichtsverlies bij gemetastaseerde blaasca
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Diagnostiek

 Cystoscopie

 Echo nieren/blaas

 CT IVP, bij blaas 1,8% UTUC, 
(trigonum, multiple tumoren hooggradig)

 7,5% kans UTUC bij tumor trigonum

 MRI, bij contra-indicatie ct.

 Urinecytologie 

 Sensitiviteit van vinden afwijkingen naar 97% ipv 72% 
wit licht, vooral voor cis

 eerste recidiefkans lager. Geen verschil progressie of 
mortaliteit

 Hexvix

 Invasief, catheter met stofje 1 uur tevoren, op poli niet 
echt handig. Prijzig ook

5-ala scopie, photodynamische
diagnostiek
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NBI narrow band imaging/SPIES

 Detectie omhoog

Urinecytologie

 Blaascytologie

 Sensitiviteit bij 

 G3 84%

 G1 16%

 Specifiteit 90%

 Selectieve brush cytologie. Of bladderwash out

 Sensitiviteit beter

 The paris system 2016

 Urinemarkers? Zijn er wel maar nog niet geaccepteerd. Zal beter worden.

 Verse urine, geen ochtendurine(cytolyse)



13/10/2021

13

Therapie:TURT- Trans Urethrale Resectie

Afwachten PA-uitslag - bepaald vervolgbeleid

TUR BT

 Bipolair, obturatorkick

 Glycine niet beter dan water, wel duurder

 Ureterostium, pure cut en niet coaguleren

 Intraperitoneale perforatie: sluiten blaas

 Extraperitoneaal: CAD

 Re-tur bij hooggradig Ta en alle T1’s. na 2-6 weken.

 Combinatie TURP bij laag risico tumor kan anders kans op seeding

 PDD TUR 9% minder recidief of 6 mnd later, echter indien MMC 
geen toegevoegde waarde. Overleving enz onveranderd.

 NBI hogere detectie, dan wit licht alleen

 Post-OK MMC 14% recurrence afname

 Bimanueel toucher



13/10/2021

14

Blaastumor coupe

Ta

Stadiëring

http://162.129.103.34/cgi-win/bladtutor.exe/image2?6


13/10/2021

15

Berekening van recidiefkans en progressie scores

Factor Recidief Progressie

Aantal tumoren

1 0 0

2-7 3 3

>8 6 3

Diameter tumor

<3cm 0 0

>3cm 3 3

Recidieven

Primaire tumor 0 0

<1 recidief/jaar 2 2

>1 recidief/jaar 4 2

Categorie

Ta 0 0

T1 1 4

CIS

Nee 0 0

Ja 1 6

Gradering

G1 0 0

G2 1 0

G3 2 5

Totale score 0-17 0-23
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Kans op recidief/progressie volgens de totaal score

Recidief score

0 Low risk

1-9 Intermediate risk

10-17 High risk

Progressie score

0 Low risk

2-6 Intermediate risk

7-23 High risk

Waar zijn we nu?

 Na operatie

 T stadium bekend

 Gradering bekend
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Therapie/follow up oppervlakkige tumoren:

TaG1: geen aanvullende therapie
(Na tur TaG3 of T1 51% nog rest, 8% understaging)

TaG2 en T1G1: MMC-spoelingen, 14 % reductie(BCG beter maar meer 
bijwerkingen)

Tis, TaG3 en T1G3: MMC-spoeling of BCG-spoeling
Bcg: 32% afname recur. 27% afname progressie!!. > 70 jaar doen het 
minder goed. 36% maakt schema af

Alternatieven: synergo(Hypertermie), emda mmc/bcg(electromotive
drug administration)
Oppervlakkige tumoren: 

• vaak (60-70%) recidief
• wel progressie
• weinig metastasen

spoelingen

 MMC is chemo(6mnd), bcg is immonotherapie(3 jaar)

 Voor CIS: MMC 48% response, BCG 72-93% response, 
tot 50% komt terug

 Bcg toxiciteit serieus <5%

 BCG falen of refractair, dan cystectomie eerste keus tov
andere spoelingen

 Bcg te kort…..
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Blaasca.

oppervlakkig

spierinvasief

MMC
Re-tur
bcg

Controleschema
Scopie/echo/ct/
cytologie

Lokale 
behandeling 
(cystectomie 
enz)

gemetastaseerd chemo

Therapie spierinvasieve tumoren:

Afhankelijk van stagering, conditie en wens van de 
patiënt

T2-3N0M0:   Radicale cystectomie en urine deviatie

alternatief is radiotherapie

T4: Radiotherapie, soms cystectomie

T2-4N+/M+: Chemotherapie

Chemoradiatie, wordt steeds meer gebruikt 
(trimodaliteit) uitkomsten vergelijkbaar met cystectomie

Bij gemetastaseerd ziekte - mediaan overleving is 12 
maanden.
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Neo adjuvante chemotherapie voor 
cystectomie

 Bij vanaf T2N0M0

 MVAC (methotrexaat, vinblastine, adriablastine, cisplatin)

 Gemcitabine-cisplatin/carboplatin

 Kleine meta’s pakken

 Reactie op chemo in preparaat zichtbaar

 Beterverdargen dan na OK

 Kans downstaging(prognose     )

 5-7% 5 jaar overleving toename

 Nog geen voorspeller wie wel of niet(markers)

Neoadjuvante
immunotherapie 
onderzoek staat in



13/10/2021

20

Alternatieve behandeling op 
indicatie op cystectomie

 Irridiumimplantatie

 Chemoradiatie!! 56% OS na 2 jaar

 Radiotherapie 42% OS na 2 jaar

 Multi modale therapie, TUR, chemo/rediosensibilisator,  
radiatie.(cis contraindicatie) 5 jaar= CSS 36-50% OS 74-
82%. Tot 35% wel lokaal recurrence(tur, salvage cystectomie 
10%)

EBRT

 Kan wel post en pre OK, downsstaging is gezien maar:

 Advies niet doen, survival verbetert niet

 Dus evt post operatief of als alleenstaande behandelling maar 
dan eigenlijk palliatief.
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Radiotherapie

 Bij falen en niet willen of onvermogen te opereren

 50-70% complete response

 Niet voor CIS

 42% OS na 2 jaar

 >50% krijgt progressie

 Palliatief

 Symptoombestrijding 

Chemoradiatie

 Trimodaliteit. TUR, chemo en Rtx

 Chemo cisplatiunim gebaseerd of 5FU zijn 
radiosensibilisatoren.

 Best goede cijfers

 Geven aan zeer gemotiveerde patienten of niet operabele 
patienten.

 Mag geen CIS hebben
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Irridiumimplantatie/Brachytherapie
/HDR

 Wonddrain (laten zitten tot behandeling is beëindigd)

 Zes irridiumnaalden

 CAD

 infuus

 GEEN tractie op irridiumnaalden

T1-3N0M0. <  3cm.
73-83% lokale controle na 5 jaar
Overleving vergelijkbaar met cystectomie. 
Met behoud van blaas.
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Irridiumimplantatie

 Indicatie: unifocale beperkte spierinvasieve blaastumor.

meestal in combinatie met een partiële cystectomie
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Cystectomie

 <3mnd

 N1 kan nog

 PLND extended(tot aan bifurcatie, hoger nog niet zinvol 
gevonden)

 Sexsparing

 Robot geassisteerd, selectie!

 3-8% mortaliteit 90 dagen

 58% complicaties  90 dagen

 58% RFS, 66% CSS 5 jaar

 N+ 33-43% RFS

Cystectomie/urinedeviaties

Voordelen Nadelen

Bricker
• Korte operatieduur
•‘s nachts doorslapen met 

behulp van een nachtzak

• Verandering lichaamsbeeld
• Mogelijke lekkage en 

huidproblemen
• Dragen van een uitwendig 

zakje
• 48% complicaties

Indiana pouch
•Controle over urineren
•Minder verandering lichaamsbeeld
•Meer bewegingsvrijheid

• Langere operatieduur
• Regelmatig en tijdig zelfkatheterisatie
• verstoring van nachtrust
• spoelen reservoir soms noodzakelijk
• Mogelijk mechanische problemen bij 

het katheteriseren
• Verhoogde kans op heroperatie

Neoblaas
• plassen via natuurlijke weg
• Controle over urineren
• normaal lichaamsbeeld

• Langere operatieduur
• Kans op incontinentie
• Kans op zelfkatheterisatie
• Kans op slijm- en steenvorming en  

infecties
•Verhoogde kans op een heroperatie

UWI, stenen, lekkage, stenose, dilatatie, nierfunctiestoonis, metabole stoornissen, Vit B12
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Waar zijn we?

 1e lokale behandeling gedaan

 Gemetastaseerde ziekte

 Vervolgen

 vervolgbehandelingen

Metastasen (1)

 In het algemeen metastaseren niet-
spierinvasieve tumoren niet

 Van patiënten met diepe tumor heeft 25% 
metastasen tijdens  diagnose

Metastasen met name naar lever, long en bot

 Paliatief EBRT blaas of cystectomie
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Metastasen (2)

 5% bij laaggradige tumoren

 20% hooggradig/CIS

 Lymfe gaat voor bloed

 25-33% sterfte blaasca, hebben geen pelviene meta’s

 Vasculair, long 38%, bot 36%,  bijnier 27%, darmen 21%

 Perforatie bij tur, zelden metastasen

Na TUR, HUW?

 0,002-2,4% UCC in hogere urinewegen(nieuw)

 7% bij T1 nieuw in hogere urinewegen

 Advies jaarlijks bij hoog risico tumoren controleren
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Na Cystectomie/urinedeviaties

 Postoperatief:

 Lab: hb, kreat, elektrolyten, bicarbonaat, chloor

 Follow up:

 Halfjaarlijks: X thorax, lab.

 Jaarlijks: echo nieren

 UWI?, residu?, katheterisatie?

 50% krijgt recidief, dan wel lokaal dan wel op afstand

Gemetastaseerd

 Chemotherapie, voorheen median binnen 6mnd overleden door 
chemo median > 14 mnd survival.

 Cis-platinum gebasserd. GEM-CIS. MVAC evt carboplatin

 Immunotherapie

 Biomarkers, wordt naar gekeken voor welke therapie iemand 
beter in aanmerking zal komen.

 Zoledroninzuur of denosumab bij botmeta’s
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Einde


