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Testiscarcinoom

Presentatie

• Pijnloze bobbel in het scrotum 

(bal in de bal)
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Diagnostiek

• Echo: echoarm of gemengd gebied

Echobeeld

• DD: trauma, ontsteking,                        

meestal overduidelijk

• Geen PA voor operatie

• Onderscheid diverse tumoren:   

niet goed mogelijk op echo
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Een man op leeftijd

• Waar moet je aan denken ?

Lymfoom in de testis

• Denk aan lymfoom bij oudere mannen en 

bilaterale afw. 
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Stagering

• CT Thorax-abdomen voor of na de 

orchidectomie

• Botscan: alleen bij verdenking botmeta’s

• MRI hersenen: alleen bij klinische

verdenking hersenmetastasen

Stagering

• Lymfeklieren: als

eerste thv niervene
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Longmeta’s, minder frequent hersenmeta’s



•7

Follow-up in centra

• LO, Tumormarkers

• CT-scan Thorax-abdomen: 

frequentie afhankelijk van PA, invasiviteit en                                

behandeling bv 6, 12, 24, 36, 60 maanden

• Of echo met X-thorax: 

3, 9, 15, 18, 21, 30 maanden

?
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Prostaatcarcinoom

Presentatie

• PSA test, screening

• Mictieklachten

• Klachten van metastasen (↓)

• Na TUR-Prostaat
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Pijn in de schouder

• Pijn in de schouder

• Sclerotische metastase
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Diagnostiek
• PSA

• Rectaal toucher

• Echo met biopten

• Eerst MRI en dan biopten

Stagering

• Met rectaal toucher

• Gleason score en PSA hoogte

• Bij hoger Gleason/PSA; uitsluiten meta’s

- CT abdomen

- Botscan

• Lokale stagering: MRI                              

voor planning RTX, en voor OK
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MRI preoperatief

• Voor stageren T2- T3, 

planning OK, of toch RTX

Uitbreiding buiten kapsel
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• Voorbeeld van 

prostaatcarc met 

diffusierestrictie

T2W

b1000

ADC

MRI ook voor:

• Stagering

• PSA↑ negatieve biopten: op zoek naar carc.

• Meer en meer voor sturing van biopten

• Meer en meer voor active surveillance
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Stageren met CT

• Lymfekliermetastasen

• Sensitiviteit 40%, specificiteit 80%, matig

• PSMA nauwkeuriger

• CT geleide punctie of diagn lymfeklierdissectie

Botscan

• …….
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Follow-up

• (Afhankelijke van stadium)

Vnl met PSA en o.b.v. klachten

• Bij follow-up chemo: CT-scan thorax-abdomen 

en vaak ook botscan

• Bij verdenking metastasen: CT, botscan, 

meer een meer PSMA scan

Typische sclerotische botmeta’s

Vergrote 

lymfeklieren
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?

Blaascarcinoom
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Presentatie

• Hematurie

• Als nevenbevinding bij echo abdomen

• (Mictieklachten)

Diagnostiek

• Echo negatief: afh van leeftijd scopie

• Echo positief: TUR-blaas (resectie)

Protocol hematurie: 

- Microscopisch: echo en cystoscopie (>40-50jr) 

- Macrosc.: (echo), CT, cystoscopie, cytologie 
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Stagering

• PA: niet-spier-invasief vs spier-invasief (≥T2) 

(onbetrouwbaar op echo of CT)

• Niet-spierinvasief: soms CT IVP, vaak alleen

echo

• Spierinvasief: CT thorax-abdomen (excretie)                  

voor beoordelen doorgroei en meta’s

• Botscan: alleen bij specifieke klachten

• Vergrote lymfeklier 

para-iliacaal

CT stageren
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CT stageren

• Infiltratie perivesicale vet

• Kleine lymfeklier
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Blaascarc met lokale 

doorgroei

• …

Bij vergrote 

lymfeklieren en geen 

afstandsmetastasen

CT geleid biopt 
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• Afhankelijk van stadium:

- Niet-spierinvasief: cystoscopie en echo

- Spierinvasief: jaarlijks echo of CT thor-abdo

Follow-up

• Nut screening recidief hogere urinewegen? 

Wel bij multipele tumoren en trigonum

• Bij meta en chemo: CT-scan thorax-abdo

?
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CT protocollen

• CT niersteen: blanco

• CT standaard: 

portale fase

bv voor prostaatcarc

• CT “IVP” 

hematurie/ UCC

Late fase

• CT Niertumor
blanco

contrast
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Urotheelcelcarcinoom    

hogere urinewegen

Presentatie

• Hematurie

• Mictieklachten

• Als nevenbevinding bij echo of CT



•23

Diagnostiek

• Protocol hematurie: 

- Microscopisch: echo en cystoscopie (>40-50jr) 

- Macrosc.: (echo), CT, cystoscopie, cytologie

• Verdere diagnostiek: ureteroscopie met PA

Echo

• Vb pyelumtumor
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CT

• Vb pyelumtumor

Stagering

CT: uitbreiding, doorgroei, 

lymfeklieren, meta’s op 

afstand
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Behandeling

• Hele nier en ureter eruit, 

want ureter is niet goed te 

controleren

Follow-up

• Halfjaarlijks 3 jaar, daarna ieder jaar tot 5-10jr 

• Middels echo (met X-Thorax) of 

• CT (thorax)- abdomen afhankelijk van stadium
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?

Renaalcelcarcinoom
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Presentatie

• Hematurie

• Klachten door massa

• (Mictieklachten)

• Nevenbevinding bij

echo / CT (tot 50%)

• Door metastasen

Diagnostiek

• Echo

Solide → CT

Cysteus → soms CT



•28

Diagnostiek

• CT abdomen : blanco en portaal

• Aankleurende laesie beschouwen

als maligne

• DD angiomyolipoom, 

meta, lymfoom

Aankleuring
In principe altijd excisie. 

CT duidelijk aankleurend. PA:  clearcell carc
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Hoe zit het met cysten?

• Verdacht indien:

- wandverdikking

- solide partijen

- 3> septae , dikke septae

- niet helder

- aankleuring

Stagering

• CT thorax- abdomen: 

grootte, doorgroei in 

omgeving / niervene, meta’s

• Geschikt voor partiele

nefrectomie
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• Groot RCC met 

lymfadenopathie

Follow-up

• Halfjaarlijks 3 jaar, daarna jaarlijks 5-10 jaar

• Echo (en X-thorax)

• CT (thorax)- abdomen afhankelijk van stadium
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?

De Quiz

• Man van 21 jaar, heeft zwelling in de 

testes ontdekt, pijnloos

• Wat vraag je aan:

1. CT scan

2. Echo

3. MRI scan

4. PSMA scan



•32

1. Verdenking testis tumor

1. CT scan

2. Echo

3. MRI scan

4. PSMA scan

2. 

• Wat is de meest gevoelige techniek 

voor aantonen van metastasen van 

prostaatcarcinoom

1. PSMA scan

2. CT Thorax-Abdomen

3. Total body MRI

4. CT scan mens plus botscan
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2. 

• Wat is de meest gevoelige techniek 

voor aantonen van metastasen van 

prostaatcarcinoom

1. PSMA scan

2. CT Thorax-Abdomen

3. Total body MRI

4. CT scan mens plus botscan

3: Tumor in de nier. Wat denkt u dat het is

1. Nierceltumor

2. Lymfoom

3. Urotheelcelcarcinoom

4. Grawitz
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3: Tumor in de nier. Wat denkt u dat het is

1. Nierceltumor

2. Lymfoom

3. Urotheelcelcarcinoom

4. Grawitz

4: Nog een tumor in een nier

• 65-jr man. Wat is de meest 

waarschijnlijk tumor

1. Lymfoom

2. Metastase

3. Urotheelcel 

carcinoom

4. Nierceltumor
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4: Nog een tumor in een nier

• 65-jr man. Wat is de meest 

waarschijnlijk tumor

1. Lymfoom

2. Metastase

3. Urotheelcel 

carcinoom

4. Nierceltumor

5: Blaastumor

• Stel behandeling is 
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5: Blaastumor

• Stel spierinvasief en 

behandeling is 

cystectomie. 

• Hoe wordt de follow-up 

gedaan ?

1. PSMA scan

2. Afh. van stadium echo met evt thorax, of 

CT (thorax)-abdomen

3. Controle met tumormarker

4. PET-scan

5: Blaastumor

• Stel spierinvasief en 

behandeling is 

cystoscopie. 

• Hoe wordt de follow-up 

gedaan ?

1. PSMA scan

2. Afh. van stadium echo of CT thorax-

abdomen

3. Controle met tumormarker

4. PET-scan
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Samenvatting

• Diagnostiek: LO/RT, scopie, echo, CT, MRI 

nucl. scan

• Stagering: CT, soms MRI, soms nucl.scans

• Follow-up: kliniek, tumormarkers, echo, CT

Urotheelcelcarc

Extra voorbeelden
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Man 39 jr, sinds 1 week zwelling

• Zeer uitgebreide lymfadenopathie bij 

testiscarc
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Prostaatcarc….

• 1 vergrote lymfeklier

lymfekliervergroting bij prostaatcarc
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Levermeta’s bij prostaatcarc

Prostaat stageren

• Erg afh van patient, lft, palpatie, gleason

en psa

• Bij gleason 6, laag psa < 10, geen 

stagering

• Bij gleason > 6 en/of hoger psa of t3 bij 

palpatie of op mri: stageren, vroeger 

met CT abdo /botscan, nu psma (of 

choline pet)
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Prostaatcancer voorbeeld

• Pi-RADS score 5

• Botmeta’s bij 

prostaatcrac



•42

Prostaatcarc

• Prostaatcarc met 

lymfekliervergroting
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Protocol Hematurie
• Micros.

• <50 jr: echo en/of cystoscopie

• > 50 jr: echo en cystoscopie, indien 

neg: evt CT, cytologie

• Macrosp: 

• < 50 jr, echo en cystoscopie, indien neg 

en/of persisterend: CTU en cytologie

• > 50 jr: CTU en cystoscopie, indien neg: 

cytologie

blaascarc
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• Hydronefrose: dus 

uitbreiding in 

ureterovesicale

overgang

Blaascarc met lokale 

doorgroei

• …
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Niercelcarc met lymfeklieren

• …

Kleine niertumor
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….

• …

UCC

renaalclcarc
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Aankleuring

Renaalcelcarc
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Longmeta’s 7 jr na niercelcarc


