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Dr. I.W. Koeter, uroloog
A.M. Meerkerk, verpleegkundig specialist
J. Van Zante, oncologie verpleegkundige 

Prostaatcarcinoom:
zorgpad, diagnose en behandeling
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(potentiële) belangenverstrengeling Geen 

Voor bijeenkomst mogelijk relevante 
relaties met bedrijven

Bedrijfsnamen

• Sponsoring of onderzoeksgeld
• Honorarium of andere (financiële) 

vergoeding
• Aandeelhouder
• Andere relatie, namelijk …

•

•

•

•

Disclosure belangen spreker

Zorgpad prostaatcarcinoom

Focus op de patiënt i.p.v. het systeem

Geprotocolleerd en veilig werken (JCI 
kwaliteitssysteem).

Zorgverzekeraar eist keurmerk. 
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Het zorgpad voldoet aan deze criteria.

• Soncos-normen: MDO/ huisarts/ tijdspad/ samenwerking 
beroepsvereniging.

• Oncoline: voor arts, patiënt, verpleegkundige.

• Protocollen medicamenten (hormoontherapie zytiga)

• SWOP (PROSTAATWIJZER)

• Osteoporoserichtlijnen ivm. botgezondheid bij hormoontherapie.

• Criteria Prostaat Kanker Stichting, vanuit belang patiënt.

De prostaat !
-Klier, grootte van een walnoot.

-Functie: prostaatvocht houdt zaadcellen in leven onderweg naar eicel.

-Groei vanaf puberteit, geregeld door testosteron.

-Vanaf 50e levensjaar geeft groei van de prostaat problemen.



30/11/2021

4

Diagnose

PSA: 

prostaat specifiek antigeen, eiwit in het bloed gevormd door

klierweefsel van de prostaat.

PcA-3 test / Select MDX: 

PcA-3 gen meten in urine, meer prostaatkanker

specifiek dan prostaatspecifiek (zoals PSA).

Bij verhoogde PSA als biopten geen uitsluitsel geven.

Rectaal toucher 

• T1- T4: Tumorgrootte en evt. doorgroei.
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Echo prostaat

Prostaatecho:

TRUSPB= TransRectale UltraSone ProstaatBiopsie

MRI Prostaat 

MRI: 

verdachte laesies zichtbaar?

MRI geleide biopten (minder biopten, gerichter)
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Pi-rads score 

• Race and prostate imaging: implications for targeted biopsy and image-based prostate cancer interventions

• Aug 2019

• Michael D Gross, Bashir Al-Hussein, Jonathan E Shoag[...], Jim C Hu

Tot zover diagnostiek

• PSA

• Rectaal toucher

• TRUS

• MRI prostaat

Hoe interpreteren we deze informatie?
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Prostaatwijzer
Wijzer 3 en 4 met TRUS of DRE: Deze wijzers zijn 
tegenwoordig gecombineerd in 1 beslisboom en 
zijn dus bedoeld voor mannen die nog niet eerder 
een prostaatbiopsie hebben gehad, maar ook voor 
mannen die al eerder gescreend zijn en een eerder 
biopt hebben gehad waarbij geen prostaatkanker 
werd gevonden. Indien MRI-gegevens beschikbaar 
zijn (zoals de PIRADS score), dan kunnen deze ook 
worden ingevoerd.
Er zijn twee opties om gegevens met betrekking 
tot het prostaatvolume te gebruiken: op basis van 
TRUS metingen of MRI, of op basis van een 
inschatting ten tijde van het DRE (25, 40 of 60 
ml). Het includeren van het prostaatvolume in de 
berekening maakt de inschatting van het risico op 
het vinden van (potentiaal agressief) 
prostaatkanker aanzienlijk nauwkeuriger.

Prostaatwijzer 

Man van 72 jaar
Psa 7.4
Prostaatvolume 68 cc 

Rectaal toucher T2
MRI Pirads 4

Rectaal toucher T2
MRI Pirads 2

Rectaal toucher T1
MRI Pirads 2

https://prostaatwijzer.nl/medical-risk-calculators#CalculatorContainer
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Prostaatbiopten; 
transrectaal of transperineaal 

Gleasonscore.

-Score verkregen na onderzoek van weefsel

uit een biopsie of prostaatoperatie.

-Opgebouwd uit 2 cijfers, max. score is 10.

-Hoe hoger de score, hoe agressiever de tumor.

-Gradering wordt gebruikt voor prognose en

behandeling.
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Wanneer is disseminatie onderzoek geindiceerd?

Voor botmetastasen 

o PSA ≥20 ng/mL

o een lokaal gevorderde tumor (cT3)

o gleasonscore ≥8 

o botpijnklachten

o verhoogd alkalische fosfatase.

Voor lymfklierenmetastasen:

• Prostate Cancer Nomograms

• https://www.mskcc.org/
Patient 72 jaar
Psa 7.4
RT T2
Biopten : gleason 6 (4/12)

Botmetastasen.

• Botscan: 

PSA ≥20 ng/mL                                  

een lokaal gevorderde tumor (cT3)

gleasonscore ≥8 

botpijnklachten

verhoogd alkalische fosfatase.

https://www.mskcc.org/


30/11/2021

10

Voorbeeld verschil botscan en PSMA-PET/CT

PMSAPET-scan: betere beeldvorming lymfklier én botmetastasen 

1. Active surveillance

2. Radicale prostatectomie ( RALP)

3. Radiotherapie 
uitwendige radiotherapie

inwendige radiotherapie (brachytherapie)

MRI linac

En andere

4. Hormoonbehandeling
eerste lijn hormoontherapie castratie bdz.

LHRH analogen ( zoladex, lucrin)

LHRH antagonisten (firmagon)

tweede lijn hormoontherapie enzalutamide (xtandi)

abiraterone (zytiga) 

5. Chemotherapie 
eerst lijn : docetaxel (taxotere)

tweede lijn: carbazitaxel (jevtana)

Wat zijn de behandelmogelijkheden en welke keuzes heeft de patient?
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Behandeling

oncologieverpleegkundige

Kan ik genezen?               

PSA?
T-stadium?
Gleasonscore?

Welke behandeling kan ik
kiezen?

Uitzaaiingen?

Emoties!

Folders

Lotgenotencontact

Vragen…..

Mijn kinderen?

oncologieverpleegkundige

Werken?

Onderzoeken?

Incontinent?                   
Impotent?

Relatie?

Voeding

Conditie

Onmacht



30/11/2021

12

Shared decision making

Patiënt maakt weloverwogen keuze.

Patiënt maakt verstandige keuze.

Goed voor arts-patiëntrelatie.

“Ik heb precies de 
hulp gekregen die ik 
nodig had en die ik 
wilde, op het juiste 
moment en op de 

juiste manier.”

Huisarts en wetenschap, november 2012, 516-521
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Huisarts en wetenschap, november 2012, 516-521

Paternalisme Gedeelde
besluitvorming

Geïnformeerde 
patiënt

Informatietransfer

Wikken en wegen arts arts en patiënt patiënt

Besluitvorming arts arts en patiënt patiënt

Waarom Gezamenlijke 
besluitvorming (GB)?

•Patiënt maakt weloverwogen keuze

•Goed voor de arts-patiënt relatie

•Effectievere zorg

Medisch contact , juli 2011 1639-1641
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Wat wilt U weten?

•Mogelijkheden

•Voor- en nadelen

•Hoe waarschijnlijk is het dat die 
optreden?

•Wat is het beste voor mij?

Medisch contact , juli 2011 1639-1641

Informatie over diagnostische en 
behandelmogelijkheden

•Niet-medische bronnen

•Medische bronnen
• Keuzehulp

Medisch contact , juli 2011 1639-1641
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Aandacht voor........

Voeding

Beweging

Seksualiteit

Maatschappelijke situatie

Familie/partner

“Er moet een cursus komen om 
patiënten met prostaatkanker 
goed voor te lichten”

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPrHx9Ogp8gCFUZxFAod0OUDQg&url=http://hayobol.nl/natuurgeneeskunde/voeding/&psig=AFQjCNE9gmrCxTGOU6I2gICIgy7DvanF7w&ust=1443994297527685
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLOBjeadp8gCFQZMFAod4NkLPA&url=http://bas-p.nl/sample-page/page/3&psig=AFQjCNGcL0uatU2HscVnjaaTQK4GtqEjKw&ust=1443993395702890
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNOvl-qcp8gCFctrFAodfdMHQA&url=http://www.geheugenvanoost.nl/2352/nl/een-gevaar-voor-de-maatschappij&psig=AFQjCNGcL0uatU2HscVnjaaTQK4GtqEjKw&ust=1443993395702890
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPefk42dp8gCFQfpFAodTrsEQA&url=http://www.ru.nl/@756399/ouderen_kijken_geen/?mode=responses&psig=AFQjCNGcL0uatU2HscVnjaaTQK4GtqEjKw&ust=1443993395702890
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMLHwZGgp8gCFcntFAodI_oCPw&url=https://www.az.nl/voeding-wat-is-gezond/15&bvm=bv.104317490,d.d24&psig=AFQjCNE9gmrCxTGOU6I2gICIgy7DvanF7w&ust=1443994297527685
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMLHwZGgp8gCFcntFAodI_oCPw&url=https://www.az.nl/voeding-wat-is-gezond/15&bvm=bv.104317490,d.d24&psig=AFQjCNE9gmrCxTGOU6I2gICIgy7DvanF7w&ust=1443994297527685
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOuc27Shp8gCFYTFFAod-cUGPQ&url=http://www.eigenkracht.nl/nieuws/dossiers/gezondheid&psig=AFQjCNHLq3upimTXOzHSp4Dx7e4HfZnu_A&ust=1443994612964072
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRxqFQoTCJau1vehp8gCFQa6FAodsjYBPw&url=http://www.groeimagazine.nl/page/42/&psig=AFQjCNHuzWvmJY6N-erBPOg3Sio7So3f4w&ust=1443994736246236
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Advies arts-behandeling

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=behandelingen+prostaatcarcinoom&source=images&cd=&cad=rja&docid=9Yx93bmZltimEM&tbnid=X4BPuSSTX25qxM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ikz.nl/nieuws/index.php?id=7339&nav_id=17&ei=_HEVUcCCKYe-0QW-1IGgBA&psig=AFQjCNF5NfbKihsrVnFtuJK7BYkwIBA8rQ&ust=1360446326015387
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• Juridisch: WGBO 

• Ethisch: patiëntgerichtheid

Huisarts en wetenschap, november 2012, 516-521

JIPPAstudie, 
Nijmegen

(Joint implementation Prostate cancer patient-centred care)

Onderzoek naar keuzehulp voor 
patiënten met prostaatkanker

J. Van Tol-Geerdink, Radboud Nijmegen

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCN6qpvuUrMgCFcecGgodAhQN5A&url=https://hvdeb.nl/Zorggroep/Voordelen_voor_de_patient&bvm=bv.104317490,d.d2s&psig=AFQjCNGUbC6xLRJoF7Mf3v-yvlyQghvjDQ&ust=1444163055929724
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Onderzoek

392 patiënten benaderd, 318 patiënten deelname

Zorgverleners: 16 urologen, 8 oncologie 

verpleegkundigen

TumorkenmerkenT1-2, Gleason max.7

Moment van aanbieden: binnen 1 week na

diagnose 100% tevredenheid
JIPPA studie, juni 2015, Nijmegen

Conclusie

Kennis verhoogd

Conflict in besluitvorming is verlaagd door 
criteria voor therapie

Meer kwetsbare patiënten het meeste baat

Verschuiving naar brachytherapie maar niet  
significant

Bewust van keuze mogelijkheid
JIPPA studie, juni 2015, Nijmegen
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Conclusie onderzoeken naar gebruik
van keuzehulp bij prostaatkanker

Actievere deelname in besluitvorming

Vaker beslist in hun voorkeur

Meer kennis

Meer patiënten voorkeur brachytherapie

en ook vaker uitgevoerd

Keuzehulp leidde niet tot meer angst of spijt

JIPPA studie, juni 2015, Nijmegen

“Ik vind dat je als patiënt 
een  keuzehulp moet 
worden aangeboden”

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCP2Q_LyctsgCFQS2Ggod84wJOg&url=http://spks.etna.vps.proteon.nl/darmkanker/nieuws&psig=AFQjCNFXnBnKgvPTmZYPswTzI8COQOsCxA&ust=1444508717080166
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Praktijk

Gesprek over

Keuze mogelijkheid
Opties
Besluit

Hulpverleners denken dat dit al gebeurt

TGE, jaargang 25, 2015,nr.1, 33-36

Stappen in gezamenlijke besluitvorming

Wederzijds informatie uitwisselen

Bedenktijd inlassen, zodat de patiënt evt. een
keuzehulp of belangrijke anderen kan raadplegen

Vragen of de patiënt wil meebeslissen

Gezamenlijk een beslissing nemen

Gezamenlijk een plan opstellen

Vervolgafspraken maken

Nederlands tijdschrift Geneeskunde, 2011, 1-5
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‘’Uiteindelijk beslist de patiënt zelf of en hoe hij 

wil worden geïnformeerd’’

Nederlands tijdschrift Geneeskunde, 2011, 1-5

Casus 

• Patient 72 jaar. Locaal beperkt prostaatcarcinoom zonder metastasen. 
Na uitgebreide voorlichting en shared decision making besloten tot 
active surveillance. Na twee jaar nog geen tekenen van progressie 
vastgesteld. Patient tevreden. 

• Patient 74 jaar, Marokkaans, dochter tolkt.

Gemetastaseerd prostaatkanker. Hormonale behandeling met of 
zonder vroege chemo. Keuze aan patient voorgelegd. Patient switched
van dokter, want komt voor advies en voelt zich niet serieus genomen. 
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Active Surveillance.

• Aktief afwachtend beleid bij beginnende prostaatkanker.

• Intensieve follow-up volgens PRIAS schema.

• Uitstel aktieve behandeling en evt. bijwerkingen/  gevolgen.

Prias-schema.

Elke 3 maanden:                                                             Na 1-4-7 jaar:

PSA controle controle biopsie / MRI

Rectaal Toucher
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RALP: Robot geAssisteerde Laparoscopische Prostatectomie.

• Verwijderen van prostaat inclusief zaadblazen met nieuwe aansluiting 
tussen blaas en plasbuis.

1-2 dagen wonddrain

14 dagen catheter

3-5 dagen ziekenhuisverblijf.

• Soms klassieke procedure noodzakelijk, langere opname/herstel.

Complicaties prostatectomie.

-Wondinfectie, (schouder)pijn, bloeding.

-Urine-incontinentie, faecesproblemen,

bekkenbodemfysiotherapie voor ingreep!

-Erectieproblemen. 

-Plasbuisvernauwingen.
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Radiotherapie 

Brachytherapie.
Inwendige bestraling mbv. radioactieve jodiumzaadjes.

Criteria:    PSA<20

gleason≤7                              

stadium< 2B

prostaatvolume< 50 ml

IPSS< 15, residu<200 ml

geen recente TURP.
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Complicaties en nadelen van brachytherapy.

• Acute urineretentie.

• Erectieproblemen (minder voorkomend dan bij EBRT).

• Plasklachten: aandrang/ urge-incontinentie.

• Vermoeidheid.

• Nadelen brachytherapie: 6 weken niet fietsen.

4 maanden geen kleine kinderen op schoot.

EBRT (External Beam Radiation Therapie).

• Groter gebied mogelijk.

• Ct-scan of MRI.

• Goudmarkers voor lokalisatie.

• 35 keer in 7 weken bestralen.

• Meer bijwerkingen.

• Kan na een operatie.

• Behandeling duurt 10 minuten.
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Complicaties na radiotherapie.

• Plasklachten: aandrang/ incontinentie.

• Diarreeklachten/ rectaal slijmverlies.

• Erectieproblemen.

• Vermoeidheid.

Incidentie complicaties per behandeloptie.

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=uitwendige+bestraling+bij+prostaatcarcinoom&source=images&cd=&cad=rja&docid=Faz7bmj4bZnqoM&tbnid=kuIZPiCE73VFLM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.cwz.nl/specialismen/urologie/prostaat-kanker-centrum-nijmegen/behandeling/uitwendige-bestraling.html&ei=vWMVUY2VDKit0QW5uoCoAw&bvm=bv.42080656,d.d2k&psig=AFQjCNF2T7n527N_cRhKXpd2Ukz2Ygy6xQ&ust=1360442637421621
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Combinatietherapie (Bolla).

EBRT i.c.m. hormoontherapie gedurende 2 - 3 jaar.

Bij hoog-risico tumor -PSA/ Gleasonscore
-een enkele lymfeklier positief
-lokale uitbreiding.

Behandelingen bij uitzaaiingen

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=2+cirkels+in+elkaar&source=images&cd=&cad=rja&docid=cTqUH3ZRBdWXoM&tbnid=8pPxktp16s4yuM:&ved=0CAUQjRw&url=http://lichtwerker.com/shalastake/2006/maart.htm&ei=MUoWUZXVK46r0AX5v4DYBw&psig=AFQjCNHotI32Dmj2d5BFrpa1Du0A_FB-qQ&ust=1360501546032647
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKXAxur6psgCFQedGgodX7IIrg&url=http://www.medscape.com/viewarticle/831548&psig=AFQjCNEZe5bV5Egn3Xj37sS6SbpvbAsQqA&ust=1443984290331861
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKH9nq37psgCFQXXGgodxXIDlA&url=http://www.prostaat.be/uitzaaiingen-prostaatkanker/zytiga/&psig=AFQjCNFC4wf0zyJ0qG3OQHjAMd9cupypdg&ust=1443984435610838
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=infuus&source=images&cd=&cad=rja&docid=3Qrwc2D5HkNSwM&tbnid=zouGeW0Ksm2WlM:&ved=0CAUQjRw&url=http://wiskunde.stmichaelcollege.nl/DITwis/&ei=SqoWUZn5FbCk0AXpp4D4Dw&psig=AFQjCNH7AUJQ5yYxCfALG3w8tyQoPCYhrw&ust=1360526229176513
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=lhrh&source=images&cd=&cad=rja&docid=HuScjqfgss2WRM&tbnid=YjG8aJuPSt8OCM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.argent-labs.com/argentwebsite/hormones.htm&ei=sZYWUbyFIsWV0QXrzIGQCA&bvm=bv.42080656,d.d2k&psig=AFQjCNGpIpimgMavfgZQRUrLCN6eYQcGOA&ust=1360520791097554
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=injectie+lhrh&source=images&cd=&cad=rja&docid=WnzrrrP0HcAe5M&tbnid=_VJ8DRwxtnMqHM:&ved=0CAUQjRw&url=http://o.elobot.eu/onderwerp/huidkanker/hormoontherapie-voor-prostaatkanker&ei=9ZkWUe_3HInO0QXY9YBI&bvm=bv.42080656,d.d2k&psig=AFQjCNE2fH6IhwZhgGg2L2ZjSbyppFy7bg&ust=1360522025868974
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=injectie+lhrh&source=images&cd=&cad=rja&docid=HR00XrvXJjK1pM&tbnid=ZkwQAOWcso0gXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.prostaat.be/uitzaaiingen-prostaatkanker/firmagon/&ei=upkWUdreB6q40QX9zoCgCQ&bvm=bv.42080656,d.d2k&psig=AFQjCNE2fH6IhwZhgGg2L2ZjSbyppFy7bg&ust=1360522025868974
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Hormoontherapie.

• Waarom?

-Palliatieve therapie.

-Bij metastasen naar botten, lymfeklieren of andere organen.

-PSA-stijging na eerdere (curatieve) therapie, recidief.

• Aanvullend bij curatieve therapie:

-Om prostaat te laten krimpen voor beter effect van bestraling.

-Bolla combinatietherapie.
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Hoe werkt hormoontherapie?

• Testosteron wordt gemaakt door testikels o.i.v. 

hypofysehormoon (LH). 

• De hypothalamus stimuleert de hypofyse middels

LHRH-aanmaak, controleert de testosteronspiegel

in het bloed.

• Anti-androgeen blokkeert werking androgeen-

receptor direct in de cel in bijnier en testis.

Androgeen=geslachtshormonen(o.a. testosteron).

Hormoontherapie.

• LHRH-analoog: Zoladex, Lucrin, Eligard (injecties)

+anti-androgeen eerste maand.

• LHRH-antagonist: Firmagon (injecties)

• Anti-androgeen: Casodex (tablet)

• Orchidectomie = castratie

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=injectie+lhrh&source=images&cd=&cad=rja&docid=WnzrrrP0HcAe5M&tbnid=_VJ8DRwxtnMqHM:&ved=0CAUQjRw&url=http://o.elobot.eu/onderwerp/huidkanker/hormoontherapie-voor-prostaatkanker&ei=9ZkWUe_3HInO0QXY9YBI&bvm=bv.42080656,d.d2k&psig=AFQjCNE2fH6IhwZhgGg2L2ZjSbyppFy7bg&ust=1360522025868974
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Complicaties bij hormoontherapie

Bijwerkingen korte termijn
• Opvliegers

• Transpireren

• Borstvorming

• Erectieverlies

Bijwerkingen lange termijn
• Botontkalking

• Bloedarmoede

• Vetstofwisseling (HVZ)

• Emotionele/psychische effecten

• Wanneer is er sprake van CRPC?

• Hormoonbehandeling 1e lijn niet meer effectief, PSA stijgt.

• Tumorcellen groeien weer oiv. androgenen (testosteron) gemaakt door bijnier of 
tumor zelf of hebben geen testosteron meer nodig voor groei.

CRCP : Castratie Resistent Prostaat Carcinoom.



30/11/2021

31

Behandeling CRPC

• Hormonen 2e lijn (Abiraterone icm. prednison/ Enzalutamide) en/of 

• (Hormonen in tabletvorm (anti-androgenen))

-bijwerkingen hormonen:  opvliegers, moeheid, NA/K-afwijkingen in het bloed, 

hoge tensie, diarree.

• Chemotherapie icm. Prednison (studies).
-Bijwerkingen chemotherapie (Docetaxel/ Cabacitaxel).

misselijkheid, braken, moeheid, haaruitval, kapotte nagels, verminderde weerstand.

Chemotherapie

Chaarted studie

• J Clin Oncol. 2018 Apr 10;36(11):1080-1087. doi: 10.1200/JCO.2017.75.3657. Epub 2018 Jan 31.

• Chemohormonal Therapy in Metastatic Hormone-Sensitive Prostate Cancer: Long-Term Survival Analysis of the
Randomized Phase III E3805 CHAARTED Trial.

• Kyriakopoulos CE1, Chen YH1, Carducci MA1, Liu G1, Jarrard DF1, Hahn NM1, Shevrin DH1, Dreicer R1, Hussain M1, 
Eisenberger M1, Kohli M1, Plimack ER1, Vogelzang NJ1, Picus J1, Cooney MM1, Garcia JA1, DiPaola RS1, Sweeney
CJ1.

Stampede studie

• Survival with Newly Diagnosed Metastatic Prostate Cancer in the "Docetaxel Era": Data from 917 Patients in the
Control Arm of the STAMPEDE Trial (MRC PR08, CRUK/06/019). James ND et al. Eur Urol. (2015) 

• Combining enzalutamide with abiraterone, prednisone, and androgen deprivation therapy in the STAMPEDE trial.
Attard G et al. Eur Urol. (2014) 

• The STAMPEDE trial: paradigm-changing data through innovative trial design. Carthon BC et al. Transl Cancer Res. 
(2016) 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=infuus&source=images&cd=&cad=rja&docid=3Qrwc2D5HkNSwM&tbnid=zouGeW0Ksm2WlM:&ved=0CAUQjRw&url=http://wiskunde.stmichaelcollege.nl/DITwis/&ei=SqoWUZn5FbCk0AXpp4D4Dw&psig=AFQjCNH7AUJQ5yYxCfALG3w8tyQoPCYhrw&ust=1360526229176513
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25301760
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24985962
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27738594
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Vroege chemo

• Bij multipele metastasen op het moment van diagnose 

• Start hormonale therapie en binnen drie maanden na start 
hormonale therapie , ook starten met docetaxel (6 kuren) 

Toekomst 

• Wat is Behandeling prostaatkanker met Lutetium-177-PSMA

• (UMCU) : We zijn in afwachting van registratie van het middel Lutetium-177-
PSMA. Tot die tijd wordt de behandeling niet gegeven.

• Wat is Behandeling prostaatkanker met Lutetium-177-PSMA

• Het UMC Utrecht is als eerste ziekenhuis in Nederland gestart met het 
behanLutetium is een scheikundig element met symbool Lu en 
atoomnummer 71. Het is een zilverwit lanthanide.delen van patiënten 
met prostaatkanker met Lutetium-177-PSMA. Een innovatieve behandeling 
met als doel het leven verlengen van patiënten met prostaatkanker en het 
verbeteren van de kwaliteit van leven.

• Werking en resultaat Lutetiumbehandeling

• Door het toedienen van Lutetium-177-PSMA bij een patiënt met 
prostaatkanker is het mogelijk om tumoren met precisie te behandelen. Bij 
de behandeling hechten de peptiden zich specifiek aan de kankercellen, en 
door de radioactieve straling worden de cellen vernietigd of wordt de groei 
ervan geremd. Zo kan de tumor zeer gericht en nog effectiever behandeld 
worden zonder veel gezond weefsel aan te tasten. De behandeling met 
Lutetium-177-PSMA leidt zelden tot genezing maar is gericht op het 
verlengen en het verbeteren van de kwaliteit van leven. Lutetium is een scheikundig element met symbool Lu 

en atoomnummer 71. Het is een zilverwit lanthanide.
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Incidentie/ erfelijkheid.

• Jaarlijks krijgen 9500 mannen de diagnose prostaatkanker.

• 5-10% is erfelijk.

• Bij 2 of meer directe verwanten prostaatkanker: PSA screening vanaf 
50e jaar. 

Stichting Opsporing Erfelijke Tumoren (STOET).

Urologische verenigingen

Prostaat Kanker Stichting voor de patiënt, 

lotgenotencontact, voorlichting, belangen.                          

KWF: wetenschappelijk onderzoek faciliteren, delen 

kennis kanker en behandeling, beïnvloeden beleid.

IKNL: Kennis en kwaliteitsinstituut, patiënt centraal.

Positioneren de belangen verpleegkundigen en verzorgenden.
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NVU: Beroepsvereniging voor de medisch specialisten.      

EAU: Stemmen bij elkaar brengen op Europees platform, voor medici, verpleegkundigen,                 
en patiënten.

Mensen bewust maken van de prostaat en het risico op prostaatkanker, kansen vergroten

op snelle herkenning, behandeling en betere overlevingskansen.

Websites voor patiënten: www.websiteprostaatkanker.nl

www.oncoline.nl

www.voedingenkanker.nl

www.kanker.nl

www.deblauweanemoon.nl

www.rivas.nl : lotgenotenochtenden 4 keer per jaar in Beatrixziekenhuis.

Vragen?

Bedankt voor de aandacht!

http://www.websiteprostaatkanker.nl/
http://www.oncoline.nl/
http://www.voedingenkanker.nl/
http://www.kanker.nl/
http://www.deblauweanemoon.nl/

