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Indeling voordracht

• Wat is prostaatkanker

• Diagnose en standaard onderzoek

• Indeling in stadia van prostaatkanker

• Verschillende behandelmogelijkheden

• Bijwerking behandelingen

• Vervolgen na behandeling
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PSA…pfff….

• Reden voor consult: PSA bepaling

• Eigenlijke reden voor consult: Prostaatkanker?

 Relatie PSA  Prostaatkanker?

 Screening zinvol?

 Behandeling zinvol?
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Dr. Ablin: inventor of PSA

There were two men, both 65 years of age. Let us call them Tom and Bill.

• Tom goes for PSA screening, has a biopsy resulting in a diagnosis of prostate 

cancer, and is treated. He dies at the age of 75 yrs.

• Now, Bill does not get screened. He waits for symptoms to surface. When he 

is 70 yrs old, Bill gets some symptoms, is diagnosed with prostate cancer and 

treated. He too dies at 75 years of age.

• People, who believe in screening will say that Tom was smarter as he lived 

10 yrs. and Tom only 5 yrs. However, the truth of the matter is both Tom and 

Bill lived 10 yrs. and both died at 75 years. Tom might have had incontinence, 

maybe he was also impotent, and had a poor quality of life…



Risico factoren?



Relatie PSA  Pca?

22% PCA0 – 10PSA

23% PCA3 – 4PSA

26% PCA4 – 10PSA

57% PCA> 10PSA

5% PCA95% BPH3e biopsie

10% PCA90% BPH2e biopsie

22% PCA78% BPH1e biopsie
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Prostaatziekten

Rectaal toucher



TRUS



Prostaatwijzer



MRI prostaat inc MRI geleide biopten



MRI geleide biopten

Na PSA bepaling en echo prostaat de 

prostaatwijzer in te vullen. Dan als er een indicatie 

voor biopten is eerst een MRI.

Als afwijking op MRI dan biopten. 

Als geen afwijkingen op MRI  PSA herhalen en bij 

verdere stijging alsnog biopten. 

Regionaal Beleid tav MRI en prostaat biopten



Prostaatbiopsie –MRI geleid

Meestal 10 of meer 

biopten naar PA:

-Maligne?

-Gleason score?

-Hoeveel % van het 

weefsel is kanker?



MRI & fusiebiopten



Gleason Sum Score
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T stadium

1. Rectaal onderzoek

2. TRUS

3. MRI



N stadium en M-stadium

Hoger PSA en hoger Gleason geven hoger risico op 

metastasering

PSA > 20 ng/ml 

Kans op lymfkliermetastasen 

lymfklierdissectie

PSA >50 ng/ml 

Kans op afstandmetastasen 

botscan



PSMA-PET-CT



PSMA-PET-CT

Gevoeligheid van de PSAM-PET is nog niet goed 

bekend

Als de scan een klier laat zien zit daar misschien 

geen kanker in

Als de scan geen afwijkingen laat zien kan iemand 

misschien wel uitzaaiïngen hebben



Behandeling

• Laaggradig lokaal  active surveillance

• Hooggradig lokale ziekte 

• Operatie

• bestraling

• Uitgezaaide ziekte  levensverlengende behandeling
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Active Surveillance

De kans dat laaggradig prostaatkanker hooggradig wordt is 

op jaarbasis 1,7%

Om mannen met prostaatkanker te beschermen voor de 

nadelige gevolgen van behandeling kan laaggradig 

prostaatkanker daarom goed vervolgt worden

Elke 3 maanden PSA bepaling

Elke 6 maanden lichamelijk onderzoek

Rol MRI?



Behandeling

• Laaggradig lokaal  active surveillance

• Hooggradig lokale ziekte  genezende behandeling

• Uitgezaaide ziekte  levensverlengende behandeling



1. Prostaatverwijdering (Radicale prostatectomie)

2. Uitwendige bestraling

3. Inwendige bestraling (brachytherapie)

Genezende (curatieve) behandeling



Robot Assisted Radical Prostatectomy [RARP of RALP]

Operatieve verwijdering prostaat



Lymfklierverwijdering



Controle na een operatie

• PSA controle elke 4 maanden

• Als PSA < 0.1 ng/ml [“onmeetbaar”]  geen 

tumoractiviteit. 

• Bij PSA stijging 



Overleving lokaal Pca

Hamdy et al. Protect NEJM 2016

10 jaars overleving > 99% !!!



VRAGEN ????


