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Nieuwe ontwikkelingen op het gebied 

van de Uro-oncologische tumoren

2022
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Urologische tumoren
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(Ferlay J, et al (2018) Eur J Cancer) 

♂

Cancer incidence and mortality patterns in 

Europe: Estimates for 40 countries and 25 

major cancers in 2018

(Ferlay J, et al (2018) Eur J Cancer) 

Cancer incidence and mortality patterns in 

Europe: Estimates for 40 countries and 25 

major cancers in 2018

♀

Cancer patients  3.9 miljoen

Cancer deaths    1.9 miljoen



21/03/2022

3

Aging 

population

Age >60 in 2030 en 2050

(United Nations New York, World Population Ageing 2015)

EU countries

Aging population
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--Toename van vraag naar zorg--

Prostaatcarcinoom
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Incidentie

Het lifetime risico op prostaatkanker

ongeveer 8.8% in NL

Toename prostaatkanker 

aantal patienten

Introductie

PSA in 1987
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Wat is PSA

• Prostaat specifiek antigeen

• Prostaatspecifiek versus tumorspecifiek

• Hoger meer kans op kanker…….?!?!

• Normaal onder <3

Screening voor prostaatkanker

• Relatieve verschil 

prostaatkankermortaliteit tussen de 

interventie- en controlearm 21% 

bedraagt ten gunste van de 

interventie-arm

• De absolute reductie mannen 55-69 

jaar toegenomen van 0,9 naar 1,28 

minder overlijdens per 1000 

gescreende mannen

• Na 16 jaar bleek 570 mannen 

screenen om 1 overlijden aan 

prostaatkanker te voorkomen 

• ‘Overdiagnose’ risico en 

behandelingen, herhaald testen 

(biopteren)
(Hugosson J., (2019); Eur Urol.)
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Dilemma bij screening

‘Een man die is gediagnostiseerd met 

prostaatkanker en radicaal is 

behandeld, heeft het gevoel dat hij is 

gered…………………….en niet het 

gevoel dat hij misschien is behandeld 

voor een ziekte waar hij nooit echt last 

van zou hebben gekregen

PSA bepaling: een 

gezamenlijk besluit
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Risico calculator

www.prostaatwijzer.nl

of app

To screen or not to screen that’s 

the question

(EAU, 2018 Prostate Cancer Guideline)

PSA < 1 op 60 jarige 

leeftijd

Kans overlijden PCA 85 

jaar 0,5%

http://www.prostaatwijzer.nl/
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Klachten 

Vroege stadium

• GEEN (Asymptomatisch)

• Plasklachten meestal niet door tumor

Gevorderde ziekte

• Bloed bij sperma

• Erectie stoornissen

Uitzaaiingen

• Botpijn

Onderzoek prostaatkanker

• Rectaal toucher

• PSA

• Echo met punctie

• MRI

• PSMA Pet

• Botscan

• CT-scan

• Lymfklierverwijdering
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Gleason

ISUP1 - Gleason   3+3=6

ISUP2 - Gleason   3+4=7

ISUP3 - Gleason   4+3=7

ISUP4 - Gleason   4+4=8, 5+3=8 3+5=8

ISUP5 - Gleason   9 of 10

Gleason score = som twee dominanten

Hogere gleason> hoog risico N+M+   

Histologie

(UICC, (2017) TNM 8th edition)

(Andros.nl)

Biochemische vrije overleving
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Gleason 7 en 7

MRI prostaat
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Ga PSMA scan

Wat is de beste behandeling 

voor de individuele patiënt

• Active surveillance  (waakzaam wachten)

• Prostaatverwijdering

– Robot assisted, open, laparoscopisch

• Uitwendige bestraling/LHRH of inwendige 

bestraling

• Hormonen evt combinatie met chemotherapie

• Chemotherapie
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(Voorlichtingscentrum AVL)



21/03/2022

14

Maken van behandelkeuze

• Hulp bij behandelkeuze

• Verschillende opties

• Voor- en nadelen

• Mogelijkheden

• Lange termijn effecten

(www.prostaatkankerkeuzehulp.nl)

(prostaat.keuzehulp.nl)

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqr7yIuNvSAhXLWRoKHWDFB-sQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fhuis-aan-huis.com%2Fdiagnose-prostaatkanker-wat-nu%2F&psig=AFQjCNF-w06MHvRrkTXWiD5U2EqtUSedEQ&ust=1489767903132858
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Active surveillance

(EAU, Guidelines prostate cancer 2020)

Opereren:

Uitwendige bestraling:

Inwendige bestraling:

Prostaatkanker behandeling, 

welke voor wie?
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Prostaatkanker behandeling, 

welke voor wie?

Stress-incontinentie/nycturie, ED 

LUTS  verhoogde frequentie/hesitatie

Proctitis/cystitis/vermoeidheid  evt HT 

Robot geassisteerde 

prostatectomie

• Minder peri-operative morbiditeit

• Verlaagd risico postieve marges (vs lap.)

• Urine incontinentie zelfde ED klein verschil

• Hoog volume minder complicaties

• Centra in nederland

(EAU guidelines prostatecancer, 2016)
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Kwaliteit van leven na 

prostatectomie

• Urine incontinentie

– Ongewild urineverlies  

• 3%-5% na 1 jaar

• 40% druppels verlies

• Erectie stoornissen

– Erectie niet voldoende voor sexuele activiteit 

Sexuele gevoel blijft

• Pre-operatieve erectie,

• Leeftijd< 60 jaar

• Zenuwsparing

Vraagt gepersonaliseerde inschatting

Membranous Urethral Lenght

(Grivas, (2018); Neurology and Urodynamics)
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Shorter Inner Lavator Distance on MRI

(Grivas, 2018 Neurology and Urodynamics)

Fascia Preservation

(Grivas, (2018); Neurology and Urodynamics)
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• 11 studies

• Verbetering 3 mnd maar niet 6 maanden
Matige kwaliteit, definitie continentie, variatie type oefeningen, 

kleine patienten populatie

(Chang J.I., 2016, European Urology)

Therapist (Giuded) Pelvic Floor 

Muscle Exercise

• RCT tot maart 2018

• 22 artikelen

• 2647 patienten
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Brachytherapie LDR HDR
Techniek inwendige bestraling

Verdeling jodiumzaadjes in de 
prostaat
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Gevolgen en bijwerkingen 

inwendige bestraling

• Stralingsveiligheid voorschriften 

• Plasklachten

• Erectiestoornissen

Uitwendige radiotherapie

Bestralingsapparaat
Fotocontroles

Steeds kleine dosis (7 weken ook korter)

Goudmarkers

MR-LINAC
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Verdeling van de dosis minder 

bijwerkingen

Proctitis, Cystitis, Vermoeidheid

Teleangiectasieen

Gevolgen en bijwerkingen 

uitwendige bestraling

• Blaasklachten

urge/cystitis

• Proctitis

• Teleangiectasien

• Vermoeidheid

(LHRH)

• Erectiestoornissen

Wat wordt de nieuwe

standaard:

20 x 3Gy

78Gy is beter

5 fracties

Hypofractionering
Geen toename klachten
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(Parker C. et al, 2018 The Lancet)

High metastatic burden:

– 4 of meer ossale metastasen

– Axilaire skelet (schedel/ribben/wervelkolom) 

– en/of vicerale metastasen

Conclusie:

Bij geselecteerde patienten low metastatic burden: 

verbetering van 73% naar 81% OS na 3 jaar
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Algemene principes van 

anti-hormonale therapie

1. Verwijdering of uitschakeling van een 
hormoonvormend orgaan

2. Voorkomen dat testosteron bij tumor komt

3. Uitschakelen van testosteron

WEG

Hormonaal systeem

Testis Ovaria
Bijnieren

Schildklier

Androgene Progestativa - Oestrogenen Androgene - Kortisol

Prostaat Endometrium Mamma Lymfatisch weefsel

Hypothalamus

Hypofyse

LH - RH

FSH/LH ACTH TSH
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Testosteron

ACTH-RHLH-RH

Hypothalamus

Hypofyse

Bijnieren

Prostaat

Testes

Bijnier androgenen 

ACTHLH, FSH

LHRH analogen

Anti androgenen

Negatief 

terugkoppelings 

mechanisme

Negatief 

terugkoppelings 

mechanisme

Hypothalamus-hypofyse-testes as

Wanneer anti-hormonale 

therapie

• Aanvulling bij uitwendige bestraling 
Gleason > 7 

• Patiënt die geen operatie/RT wil

• Oudere mannen?

• Uitgebreide ziekte N+M+
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ADT bij radiotherapie

(Consensus Noordwest Nederland 2020)

Bijwerkingen hormoon 

behanding

• Opvliegers

• Verminderde sexuele aandrang

• Erectie stoornissen

• Verandering van de stemming, 

• Somberheid

• Gewichtstoename

• Lichaamsbeharing

• Borstvorming

• Osteoporose
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Botgezondheid in bij 

hormonale therapie

(ESMO guidelines Zorgpad botgezondheid 2021)

Zorgpad botgezondheid

https://netwerkvso.nl/

Cumulative bone metastasis incidence 

in 10 year follow up of patients with solid 

tumors

(Hernandez R., et al., (2018), BMC)

Prostate cancer 
patients
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Bone remodeling

• Osteoclasts-bone resorptie

• Osteoblasts-bone vorming

Normaal balans

• Balans onderbroken PCA
(tumor en behandeling)

• In PCA meestal osteoblastic bone lesions 
(characterized by bone formation but also increased bone resorption)

(Lin, SC., et al. (2018) Osteoblastic Factors in Prostate Cancer Bone Metastasis. Curr Osteoporos)

Rib

Wervels

Bekken

Femur

Meest 
voorkomende 

plaatsen 
bot metastsen
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Clinsche manifestaties

• Pijn

• Spinal cord compression

• Pathologische fractuur

• Hypercalciemie 

(relatief weing ivm  

osteoblastische versus osteolytische)

• Hypocalciemie

(Uptodate 28-aug-2021  Oliver Sartor et al.)

ADT

• DEXA scan

• Bewegen

• Voeding

• Metabool

-syndroom



21/03/2022

30

High-volume versus low-volume

Definitie high-volume

• Viscerale metastasen (lever/long) en/of

• 4 of meer botmetastasen waarvan minstens 1 

buiten kleine bekken of wervelkolom
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CRPC

• Abiraterone – enzalutamide – apalutamide -

darolutamide

• Is aan het schuiven

• Docetaxel recommended mCRPC

• Post Docetaxel carbazitaxel - radium 233 - Lutetium

(ESMO guideline 2020 prostate cancer)

M0: Apalutamide, darolutamide or enzalutamide should be 

considered as options for men with M0 (on bone scan and CT) 

CRPC and a high risk of disease progression.
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CRPC

Recommendations M1

••Abiraterone or enzalutamide is recommended for asymptomatic/mildly 

symptomatic men with ChT-naive mCRPC.

••Docetaxel is recommended for men with mCRPC 

••In patients with mCRPC in the post-docetaxel setting, abiraterone, 

enzalutamide and cabazitaxel are recommended options.

••In patients with bone metastases from CRPC at risk for clinically significant 

skeletal-related events (SREs), a bisphosphonate or denosumab is 

recommended 

••223Ra is recommended for men with bone-predominant, symptomatic 

mCRPC without visceral metastases.

••223Ra is not recommended in combination with abiraterone and prednisolone 

••The use of a second AR inhibitor (abiraterone after enzalutamide or vice 

versa) is not recommended

(ESMO guideline 2020 prostate cancer)

Genmutatie

• BRCA1-, BRCA2 of ATM gen mutatie 

bepaling*  en olaparib

DISCOVER studie  

• M1 

• BorstCA, pancreasCA, Joods

• Gl7> 2 of meer ½ graad fam PCA

• 1 of meer ½ graad , <55jr PCA

• 3 opvolgende generaties PCA

*(Advies Comm BOM 11-2020)
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Blaaskanker

Urologische tumoren

(www.iknl.nl/kankersoorten 10-03-2022)

http://www.iknl.nl/kankersoorten
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Incidentie

(NKR geraadpleegd 10-03-2022)

(+/- 5350 Niet spier invasief (2021))

(+/-2200 spier invasief (2021))

(NKR geraadpleegd 10-03-2022)
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Risico factoren 

1.

2.

3.

4.

Risicofactoren  

1. Roken

2. Roken

3. Aromatische aminen (en dan vooral 2-naftylamine, 4-aminobiphenyl 
en benzidine)  
Deze werden veelvuldig gebruikt in onder andere de farmaceutische 
en rubberindustrie. 

4. Langdurige irritatie van blaasslijmvlies b.v. recidiverende 
urineweginfecties,blaasstenen

5. Lange termijn gevolgen van behandeling van carcinomen met 
radiotherapie en cystostatica
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Klachten 
• Hematurie

• Strangurie

• Urge

• UWI

• Aanhoudende koorts

• Lusteloosheid

• Vermoeidheid

• Nachtzweten

• Gewichtsverlies

• Verlies van eetlust

Histologie 3 types

• Urotheelcarcinoom 

(overgangsepitheelcelcarcinoom) met 

papillaire of niet-papillaire bouw (90%) 

• Plaveiselcelcarcinoom ( 8%)

• Adenocarcinoom (2%)
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Blaaskanker TNM
CIS

Ta

T1

T2

T3

T4

Stadiëring

Non-muscle invasive

Muscle-invasive

>70%

<30%
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Niet spierinvasief

CIS

Ta

T1

T2

T3

T4

Niet-spierinvasief:

• 70% van totaal 

• Tumor beperkt tot het urotheel of bindweefsel

(Cis, Ta, T1)

• 50-70% ontwikkelt 1 of meer recidieven

• 15% progressie naar spierinvasieve tumor

➢ Goed/Matig gedifferentieerd: 5-jrs overleving 

90%

➢ Slecht gedifferentieerd: 5-jrs overleving 60-75%

Spierinvasief
CIS

Ta

T1

T2

T3

T4

Spierinvasief:

• 30% van totaal

• Tumor doorgroei in detrusorspier (≥T2)

➢ 5-jrs overleving 36-62%

➢ ≥T3

➢ N+
5-jrs overleving 26-38%
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Diagnostiek/behandeling

• Trans Urethrale Resectie-blaas
* Binnen 24 uur post operatief MMC spoeling

• Eventueel met fotodynamische diagnostiek (fluorescentie)
* Completere resectie 
* Minder recidieven

CT scan versus FDG PET scan
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TIS of CIS

• Oppervlakkige groei, niet in de spier maar ook niet in

de richting van de blaasholte

• Oogt als “cobblestones”

Let op bij cystoscopie wordt deze afwijking vaak gemist!!

Behandeling niet spierinvasieve 

blaastumoren

Behandeling niet spier invasieve 

blaastumoren 

• Low risk (TaG1 solitair):
 Eenmalige blaasinstillatie met Mitomycine C

❖ Recidief-risico  40%

• Intermediate risk (TaG1 multipel, TaG2, 
T1G1-G2):

 Mitomycine blaasinstillaties 

❖ 6 maanden lang (4x wekelijks daarna 

maandelijks)

• High risk (Ta-1G3, CIS):
 BCG blaasinstillaties

❖ Maintenance (1-3 jaar)

http://img.medscape.com/thumbnail/migrated/408/996/cc0704.02.pow.fig1.gif
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Ontwikkelingen op gebied van 

vesicale spoelingen

Verwarmde MMC
Door verwarming van de blaas gaan de cellen uit elkaar staan waardoor 

medicatie beter intercellulair kan komen

• Synergo micorwave-induced hyperthermia

EAU 2016 resultaten onderzoek:

verbetering van afname recidieven BCG

HIVEC

Spierinvasief blaaskanker

Behandeling afhankelijk van verschillende factoren 

• Histologie

• Mate van door/ingroei 

• Lokalisatie tumor in blaas evt doorgroei urethra 

(prostatica)

• Tumor solitair of multifocaal

• Lymfadenopathie

• Metastasen afstand

• Lymfangio-invasie
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Behandeling

Afhankelijk van voorgaande factoren

• Brachytherapie

• Externe radiotherapie

• Chemo/radiatie

• Cystectomie

• Neo adjuvante chemotherapie/immunotherapie 

gevolgd door cystectomie of externe 

radiotherapie

• Palliatieve chemotherapie

Brachytherapie

Stap 1: Externe Radiotherapie voorafgaand aan operatie 46 Gy

Stap 2: 1 week na xRT partiële cystectomie/inbrengen 

brachyloops

Stap 3: Brachybestraling Vooral in NL en Fr

➢ 10x 2,5 Gy totaal 25 Gy

➢ Dosis toegediend om de 4 uur       

• Observatie mictie klachten 

• (irritatieve klachten door voorbestraling, loups in blaas, 

catheter)
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Brachy blaas

Indicatie: 

• T2 N+ of hydronefrose T3-4 

Nog niet overal toegepast; geeft 7-10% verbetering OS

Welke kuur :

• Voorkeur  MVAC (Methotrexaat, Vinblastine, 

Adriablastine Cisplatin)

– Nierfunctie

– Comorbiditeit, WHO status

Als niet …..dan wat kan……
• Gemcitabine-Cisplatin

• Gemcitabine-Carboplatin

Neo adjuvante chemotherapie

Daarna alsnog cystectomie!!!!!!!!
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Immuuntherapie 2e lijn

• PD1 gereguleerde celdood cytotoxische T 

cellen

• PD-L1 op tumoroppervlak zet een rem op 

immuunrespons van geactiveerde T-cellen

• PD-L1 ligand inhibitor zorgt voor blokkade 

waar tumor kan slinken

• Pembrolizumab 30% effect 1 jaar

– Darmklachten diarree, huidklachten

– Jeuk, vermoeidheid,kortademigheid

• Atezolizumab en Avelumab

TESTIS CARCINOOM
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Testiscarcinoom

• Chemotherapie goede resultaten

• 95% Curatie (good risk group)

• 50% (poor risk group)

• Combinatie chirurgie en RT

• Het is makkelijke op testiscarcinoom overlever te zijn

Ciplantine 

Bleomycin 

Etoposide 
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Testiscarcinoom

Cisplatin gebaseerde chemotherapie

Late effecten:

• Toxische effecten kunnen blijven of op lange termijn 
optreden:

• Vermindere nierfunctie --Cisplatin 

• Neurotoxiciteit --Cisplatin vinca alkaloids

• Pulmonaire toxiciteit --Bleomycin

• Vasculair ziekte --Bleomycin

(Pliarchopoulou K. (2010) Late complications of chemotherapy in 

testicular cancer, Cancer Treatment  Rev. Jan.)

Vasculair effect

• Meestal Raynauds phenomeen

• Vasoconstrictie in de vingers tijdens chemo maar ook als 
laaat effect

• Management
– warm water, 

– massage, 

– medicatie 

(calciumantagonist nifedipine)
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Raynauds phenomeen

Vasculaire bijwerkingen

Late effecten: 

• Hypertensie, abdominale obesitas, 
hypertriglyceridemie, laag HDL, insuline resistentie

Survivors      versus     General population

24-40%  3-4%

• Management:
– awareness cardiovasculair risico

– lifestyle aanpassingen 

– screening risk factoren

(Haugnes H.S. (2007) Ann Onco,241-8)
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Perifere neurotoxiciteit

• Verminderde pijn en temperatuur sensatie 

– Tijdens behandeling maar ook daarna (7-51%)

• Gehoorschade

– Tinnitus

– Verlies

• Management

– Awareness, voorkomen risico’s

(Hansen, J Clin. Oncol 1457, 2007) 

Long toxiciteit

• Verschillende risico factoren pneumonitis

– Bronchiolitis obliterans

– Interstitiele pneumonitis

• Pulmonaire functie 

• Hoger risico bij rokers en n

a radiotherapie
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– 30% verhoogd risico voor overlevers op 

ontwikkelen 2e maligniteit vergeleken met 

algemene populatie

– 5-6% behandelde patiente 2e maligniteit

– Chemo of RT 2x groter risico

– Chemo en RT 3 maal hoger risico

• pleura, pancreas, maag, blaas, soft tissue, 

sarcoom, leukemia

Testiscarcinoom

Fertiliteit en libido

• Verlies fertiliteit is verbeterd door:

– Betere chirurgische technieken 

– Vermindering behandeling 

– Sperma cryopreservatie

– IVF

• Tijd van diagnose 10-35% infertiel, abnormaal zaad 50%

• Bilateraal retroperitoneal lymf klier dissectie

– retrograde ejaculatie 90%

(Brydoy M. J Natl Cancer Inst 1580-8, 2005)
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• Door Chemo hormoon veranderingen

– Minder testosteron ED 

– Minder libido 

– Lager score sexuele functie en 

– Lager sociaal en fysieke functioneren

– Hoger BMI, 

• Normaal sperma  

– 50%  2 jaar 

– 80% na 5 jaar

• Risico aangeboren afwijkingen tot 6 maanden na chemo

(Brydoy M. J Natl Cancer Inst 1580-8, 2005)

Fertiliteit en libido

Testicular cancer

• Curable disease since ciplatin based regimens

• Acute toxicity is well established

• Therapeutic strategies to minimize and overcome late 

toxicity
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RENAL CELL CANCER

Urologische tumoren

(www.iknl.nl/kankersoorten 10-03-2022)

http://www.iknl.nl/kankersoorten
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Renal Cell Carcinoma

Factoren

• 80-85% van alle nier tumoren

• 2-3% tumor volwassenen

• Leeftijd 50-70 jaar

• Male : Female  = 2 : 1

• 40% metastasering na nefrectomie 

Diagnoses

• CT Scan abdomen
• MRI Scan abdomen
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Type

• Clear renal cell carcinoma 80%

• Papillary renal cell carcinoma 11%

• Chromofoob carcinoma  4%

Renal cell carcinoma

Nefectomie

• Partieel or totaal

• Open or laparoscopisch

• Met of zonder lymfklieren

• Embolisation

• RFA radiofrequency ablation
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Localized disease  (≤4cm)

• Radio Frequency 
Ablation (heating)

• Cryoablation 
(freezing)

Gelokaliseerde ziekte: 

chirurgie
• Partiele nefrectomie: < 7cm

• Radicale nefrectomie 
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Metastasized renal cell

Voorkeur

hersenen
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Systemische behandeling 

heldercellig niercel carcinoom

• Immunotherapie

• Target therapy

(ESMO 2020 Renal Cell Carcioma guideline)  www.esmo.org/guidelines

Dit is de 1e lijn, maar er is ook een 2e en 3e lijn
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Onze rol bij management van orale 

medicatie

Wat we moeten weten vooraf

• Medicatie wordt niet op juiste manier 

ingenomen

• Medicatie gerelateerde bijwerkingen

• Interactie met andere medicatie en voedsel

• Therapietrouw?  
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Voorbeelden van chemotherapie en  

targeted therapies

• Bexaroteen (Targretin®)

• Capecitabine (Xeloda®)

• Chloorambucil (Leukeran®)

• Cyclofosfamide (Endoxan®)

• Erlotinib (Tarceva®)

• Etoposide (Vepesid®)

• Fludarabine (Fludara®)

• Gefitinib (Iressa®)

• Hydroxycarbamide (Hydrea®)

• Imatinib (Glivec®)

• Lapatinib (Tyverb®)

• Lenalidomide (Revlimid®)

• Nivolumab (Opdivo®)

• Ipilimumab (Yervoy®)

• Sorafenib (Nexavar®)

• Pazopanib (Votrient®)

• Sunitinib (Sutent®)

• Everolimus (Afinitor®)

• Temsirolimus (Torisel®)

Risico’s orale therapie

• Minder F-t-F contacten

• Compliance

• Interacties (andere medicijnen, voedsel)

• Cognitieve veranderingen

• Kosten
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Voorbeelden van geen therapietrouw

• Te veel of te weinig intake medicatie

• Verkeerde manier van intake

• Verkeerde tijd

• Verkeerde dosiering

Therapietrouw

• Wat heeft patient nodig om medicatie 
juist in te kunnen nemen 

• Communicatie

• Informatie en educatie online en 
geschreven en face-to-face

• Bereikbaarheid, vast contactpersoon
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Bijwerkingen

• Vermoeidheid

• Veranderingen ontlasting (Diarrhea)

• Mond problematiek (pijn, smaak, 

stomatitis)

• Huidproblemen (hand foot skin reactie, 

harde huid, droge huid, rash evt jeuk)

• Haar kleur veranderingen (depigmentatie 

tijdens behandeling)

• Itissen…ogen/hypofyse, darm etc etc

Vermoeidheid

Sunitinib, Sorafenib, Temsirolimus, Everolimus  

Bevacizumab                                  

• Behandeling: 

– Geen reden voor dosisreductie

– Let op anemie, hypothyroidisme of depressie

• Patienteducatie: 

– Energie balans

– Vermoeidheid kan verschillen

– Behandelen oorzaak
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Stomatitis

Sunitinib, Temsirolimus, Everolimus

• Verandering 
smaak

• Pijn mond 

• Infectie

• Spoelen

Depigmentatie haar
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Huidveranderingen
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Huidveranderingen na 2 kuren

• Yellow pigmentation
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Interventies (hand-foot skinreaction) 

• Gebruik katoenen sokken 

• Preventie druk voeten (niet te kleine schoenen, zachte 

schoenen

• Gebruik vettige cream, zonder alcohol, in nacht

• Pedicure verwijdering harde huid

Rash met of zonder jeuk en pijn
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Interventie rash 

• Behandeling:

– Na douche en voor slaap gebruik creme

– Jeuk = hydratatie creme (menthol)

– Loshangende kleding

– Vermijd zon gebruik bescherming >15

Andere toxiciteit 

• Splinter hemorrhaga nagels 

• Oedeem rond ogen

• Frontale alopecia (mainly female)
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TARGET en Immunotherapie cursus

www.oncowijs

PENIS CARCINOOM
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Incidentie en sterfte

(NKR geraadpleegd 10-03-2022)

• In de regel ontstaat het peniscarcinoom op de eikel 

en/of onder de voorhuid

Etiologie peniscarcinoom
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Etiologie

• Chronische ontsteking

• Lichen scleroses/Balinitis/Erytroplasie van 

Queyrat

• Phimosis

• HPV+
“HPV is de prijs die we betalen voor 

seksuele contacten”

“laagrisico” HPV → goedaardige wratten, 

condylomen

“hoogrisico” HPV 16-18 → kanker

1. Adequate lokale (bij voorkeur penissparende) 

behandeling

→ Evolutie van penisamputaties naar penissparende 

modaliteiten 

2. Vroege detectie en behandeling van kliermetastasen

→ Voorkomen van uitgroeien van kleine kliermetastasen 

naar grotere

Behandeling peniscarcinoom
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• Afhankelijk van de grootte van de tumor en de locatie 

op de penis

• Belangrijk: behoud van (staande) mictie en continentie

1. Penissparend: bv. laserbehandeling, circumcisie, 

lokale tumor verwijdering

2. Partiële amputatie

3. Totale amputatie

Lokale behandeling = chirurgie

• Weinig over bekend

• in recente retrospectieve studie (46 pt):

• 98% kon eerste symptomen herinneren

• 37% vertraging > 6mnd met 1e artscontact

→ m.n. alleenstaanden 

• “Logische verklaringen” voor delay lijken 

onbekendheid met ziekte, angst en schaamte

→ Reden tot onderzoek

“Patient delay” en QoL 
na penisbehandeling
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Kwaliteit van leven

• Verandering in gevoel man te zijn

• Verdere weinig verandering in 

zelfbewustzijn, sexualiteit en sociale 

structuur

(Sosnowski R, 2018 Sex Health.)

Although partial penectomy and 

lymphadenectomy were significantly 

associated with more postoperative pain, 

no differences were observed in other 

HRQoL domains. Sexual function was 

severely affected in patients treated with 

partial penectomy.

(Suarez-Ibarrola R et al (2018) Health-Related Quality of Life and Sexual Function in Patients Treated for Penile Cancer. Urol Int.)

(Weinig studies

kleine groepen 

kwalitatief)

Behandeling lymfeklieren

2e drainerende klieren

1e drainerende klieren
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2 mogelijkheden:

1. Geen lymfeklieren palpabel (cN0) 

→ ca. 20% heeft kliermetastasen

2. Palpabele lymfeklieren (cN+)

→ ca 50-70% heeft kliermetastasen

→ Verschil in beleid cN0 en cN+ patiënt 

Behandeling lymfeklieren
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1. Preoperatief lymphoscintigrafie met een 
radioactieve marker (99mTc-nanocolloid)

2. Kort voor de operatie: injectie van blauwe stof

3. Operatie: ~ 4 cm. incisie in de lies

De sentinelnode wordt gevonden mbv de gamma-
probe en blauwe speurstof 

4. Histologisch onderzoek wordt gedaan met serie 
snijden en immunohistochemische kleuringen

5. Liesklierdissectie indien SN tumor-positief

(Leijte et al. Two-center evaluation of dynamic sentinel node biopsy for squamous cell carcinoma of the 
penis. Journal of Clinical Oncology 2009;27:3325-3329

Dynamic sentinel node biopsy
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FDG opnemende klieren rechter bekken verdacht voor 

lymfeklier metastasen

Voorbeeld 1: PET-CT in cN+ patiënt 

• Liesklierdissectie: verwijderen van alle lymfeklieren in 

de lies door middel van een operatie

• Uitstekende behandeling van patiënten met kleine 

lieskliermetastasen

• Dus → in alle patiënten?

– Geen voordeel in verwijderen van normale klieren

– Duidelijke nadelen → complicaties in 35-70%

Behandeling lymfeklieren
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• Lokale wondbehandeling

– Vochtige gazen

– Alginaat

– Chirurgische necrotectomie

– VAC therapie

• Lymfedrainage behandeling

– Compressie kousen

– Fysiotherapie 

Behandeling complicaties na 
liesklierdissectie

• Ivm complicaties niet in alle patiënten 

• Doel van optimale behandeling: 

Selectie van patiënten met kliermetastasen op het 

vroegst mogelijke moment die baat hebben bij 

liesklierdissectie 

Voorkomen van onnodige liesklierdissecties. 

Behandeling lymfeklieren
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Conclusie

Nieuwe ontwikkelingen op het gebied 

van de Uro-oncologische tumoren 

2022

Erik van Muilekom

verpleegkundig specialist


