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normale prostaat



normale prostaat

Rectaal toucher



normale prostaat

goedaardige prostaatvergroting prostaatkanker



normale prostaat

goedaardige prostaatvergroting prostaatkanker



urineretentie

blaasstenen

goedaardige prostaatvergroting

Zwakke straal
Hoge plasfrequentie

…



normale prostaat

goedaardige prostaatvergroting prostaatkanker



Prostaatkanker in Europa : de cijfers

1 op 7 mannen in Europa ! 





Wanneer denken aan prostaatkanker ?

Verdachte PSA
Verdacht rectaal toucher
Verdachte zones bij echografie prostaat



Wat dan?

MR prostaat



Wat dan?

Prostaatbiopsie

transrectaal transperineaal



De toekomst: liquid biopsy

Dr. Bram De Laere



Wat dan?

MRI fusie prostaatbiopsie



De diagnose …



Prostaatkanker is een “heterogene” 
aandoening…



Incidentie prostaatkanker bij
autopsie: > 50%

11% kankermortaliteit door 
prostaatkanker !

Prostaatkanker is een heterogene aandoening



Hoe maak je het onderscheid ?



Hoe maak je het onderscheid ?

• Graad

Hoe agressief zijn de kankercellen ? ISUP

• Stadium

Hoe ver gevorderd is de ziekte ? TNM



Graad

Gleason score



Graad

de ISUP score (graad 1 tot graad 5)



Stadium

Gelokaliseerd

Lokaal gevorderd

Uitgezaaid
= Gemetastaseerd



MR prostaat / Rectaal toucher 
Microscopisch onderzoek 

CT thorax-abdomen
Botscan
PSMA scan (normaliter enkel gebruikt bij recidief)

Stadium



Stadium : TNM

x x

T : Tumor
Tumor en prostaat

N : Nodes
Klieren in klein bekken

M : Metastasis
Andere organen



Als er geen uitzaaiingen zijn

Dan is genezing mogelijk

• Active surveillance
• Chirurgie
• Radiotherapie



Active surveillance



Chirurgie

Radicale prostatectomie

Radiotherapie
(= bestraling)

Meestal met hormonale 
therapie



*EPIC-26 scores

After radiotherapy
plus ADT

During active
surveillance

After radiotherapy
alone

After surgery plus
radiotherapy

After surgery alone

(Proportion of all men surveyed with frequent dripping or no control*)

(U2) What proportion of men lack
urinary control after treatment?

61% of men treated say 
they lack some urinary 
control (occasional 
dribbling to complete 
lack of control)

18.2%

17.9

10.6

9.9

7.2

EUPROMS study (Europa Uomo Patient Reported Outcome 
Study) is the first ever prostate cancer quality of life survey 
conducted by patients for patients.



*EPIC-26 scores Worse quality of life Better quality of life

17

Active surveillance

Active surveillance –
radical prostatectomy

Radical prostatectomy

Radical prostatectomy –
radiotherapy

Radiotherapy

Radiotherapy–Androgen
deprivation therapy

Chemotherapy

(Quality of life scores*. Lowest score indicates worst effects)
(S1) How is sexual function after different treatments?

Radiotherapy is related 
to worse quality of life 
than prostatectomy

57

26

21

15

18

12

EUPROMS study (Europa Uomo Patient Reported Outcome 
Study) is the first ever prostate cancer quality of life survey 
conducted by patients for patients.



Als er geen uitzaaiingen zijn, dan is genezing mogelijk

Maar: toch herval bij 20% van de patiënten

Hoe zien we dit ? 
Bijna altijd door PSA stijging

meer dan 0.2 na operatie
meer dan 2 na radiotherapie



Als er geen uitzaaiingen zijn, dan is genezing mogelijk

Maar: toch herval bij 20% van de patiënten

Hoe zien we dit ? 
Bijna altijd door PSA stijging

meer dan 0.2 na operatie
meer dan 2 na radiotherapie (nadir + 2)

Waarom? 
Prostaatkankercellen die blijven zitten lokaal
Uitzaaiingen die niet ontdekt zijn bij staging



Wat dan?

Als hoogstwaarschijnlijk lokaal recidief

”Salvage” therapie

Na operatie : radiotherapie

Na radiotherapie : ??

soms HIFU, soms brachy, soms chirurgie



Wat dan?

Als hoogstwaarschijnlijk lokaal recidief

”Salvage” therapie

Na operatie : radiotherapie

Na radiotherapie : ??

soms HIFU, soms brachy, soms chirurgie

Als mogelijks toch uitgezaaid ?
Soms eerst scanner (meestal PSMA scan)



PSMA scan

Als negatief (= “niets te zien”)

Salvage lokaal

Als maximaal 4 uitzaaiingen

Uitzaaiings gerichte therapie

Als 5 of meer uitzaaiingen

Echte uitgezaaide ziekte





Stadium : TNM

x x

T : Tumor
Tumor en prostaat

N : Nodes
Klieren in klein bekken

M : Metastasis
Andere organen



mPC
metastatic Prostate Cancer

x

M : Metastasis
Andere organen

mPC = m+PC = m1PC



Als er wel uitzaaiingen zijn

Dan is geen genezing mogelijk

Wel langdurige controle van de ziekte



mPC
metastatic Prostate Cancer

x

mCRPC

castratieresistent

Progressief tijdens
hormonale behandeling

mHSPC

hormoongevoelig

Kanker is nog gevoelig aan
hormonale behandeling



• Jan, een 63-jarige patient zonder klachten, wordt door 
huisarts verwezen naar de consultatie urologie omwille van 
PSA 58 ng/ml

• Prostaatonderzoek: harde knobbel rechtszijdig

• MR prostaat : verdachte zone rechtszijdig

• Biopsie: ISUP grade 4 (“Gleason 8”) prostaatcarcinoom

• CT thorax-abdomen en botscan: 3 meta’s (wervel en bekken)



Jan O.



Primair gemetastaseerd prostaatcarcinoom

De behandeling en het verloop vroeger ?



Primair gemetastaseerd prostaatcarcinoom: vroeger

hormoongevoelige
uitgezaaide

prostaatkanker

Start ADT

(= ”hormonale
behandeling”)



ADT of Androgeen Deprivatie Therapie

Charles Huggins

Nobelprijs Geneeskunde 1966

De groei van prostaatkankercellen is afhankelijk van testosterone

ADT (of “hormonale behandeling”) stopt de productie van testosterone 
of blokkeert de werking ervan

Al meer dan halve eeuw de standaardbehandeling voor gemetastaseerd
prostaatcarcinoom

“hormonale behandeling”



ADT of Androgeen Deprivatie Therapie

Chirurgische castratie

LHRH agonist
Zoladex, Decapeptyl, Depo-eligard,…

LHRH antagonist
Firmagon

x

x



ADT of Androgeen Deprivatie Therapie

Chirurgische castratie

LHRH agonist
Zoladex, Decapeptyl, Depo-eligard,…

LHRH antagonist
Firmagon

(androgeen receptor blokkers)x



ADT of Androgeen Deprivatie Therapie

Start ADT

Erectiele dysfunctie en verlies libido

Meer vet, minder spier

Osteoporose

Warmte opwellingen

Diabetes 

Stemmingsstoornissen
…

26 j

63 j



ADT of Androgeen Deprivatie Therapie

Start ADT

Onco revalidatieprogramma

63 j

26 j

70 j



hormoongevoelige
uitgezaaide

prostaatkanker

castratieresistente
uitgezaaide

prostaatkanker

Start ADT

Uitgezaaide prostaatkanker : vroeger



hormoongevoelige
uitgezaaide

prostaatkanker

castratieresistente
uitgezaaide

prostaatkanker

Start ADT

Chemo

Uitgezaaide prostaatkanker : vroeger



Chemotherapie

• docetaxel (Taxotere) en cabazitaxel (Jevtana)

– taxanen, gewonnen uit taxusboom

– verstoren de celdeling

– meestal driewekelijks infuus (meestal 6 keer)

– nevenwerkingen:
• bloedstoornissen
• misselijkheid en braken
• neuropathie
• zwellingen



hormoongevoelige
uitgezaaide

prostaatkanker

castratieresistente
uitgezaaide

prostaatkanker

Start ADT

Chemo

overlijden

Uitgezaaide prostaatkanker : vroeger



Vanaf 2010 : nieuwe behandelingen voor castratieresistente ziekte

x

cabazitaxel (Jevtana)

abiraterone (Zytiga)  

enzalutamide (Xtandi)

abiraterone (Zytiga)
radium 223 (Xofigo)

enzalutamide (Xtandi)

castratieresistent



hormoongevoelige
uitgezaaide

prostaatkanker

castratieresistente
uitgezaaide

prostaatkanker

overlijden

Start ADT

Chemo

Uitgezaaide prostaatkanker : vanaf 2010



Vanaf 2015: nieuwe behandelingen voor hormoongevoelige ziekte

cabazitaxel (Jevtana)

abiraterone (Zytiga)  

enzalutamide (Xtandi)

abiraterone (Zytiga)
radium 223 (Xofigo)

enzalutamide (Xtandi)

x

docetaxel (Taxotere)  

abiraterone (Zytiga)

CHAARTED
STAMPEDE

LATITUDE
STAMPEDE

x

hormoongevoelig



hormoongevoelige
uitgezaaide

prostaatkanker

castratieresistente
uitgezaaide

prostaatkanker

overlijden

Start ADT

Chemo

Uitgezaaide prostaatkanker : vanaf 2015



De behandeling in 2022 ?

Niet alleen ADT, maar aanvullende behandeling upfront

chemotherapie
CHAARTED en STAMPEDE

medicatie
LATITUDE, STAMPEDE,…

bestraling
HORRAD en STAMPEDE

Uitgezaaide prostaatkanker : anno 2022



chemotherapie “upfront”

Kyriakopoulos CE, et al. J Clin Oncol. 2018;36:1080-7.

CHAARTED

High volume
De novo metastatic



Kyriakopoulos CE, et al. J Clin Oncol. 2018;36:1080-7.

CHAARTED

High volume
De novo metastatic

chemotherapie “upfront”



Zytiga upfront

2017 : LATITUDE

hormoongevoelig



Wat is Zytiga (=abiraterone) ?



Fizazi K, et al. N Engl J Med. 2017;377:352-60

x

34% minder kans op overlijden bij abiraterone groep

Zytiga upfront



Androgeen receptor blokkers voor uitgezaaide prostaatkanker

• Enzalutamide (Xtandi) ENZAMET
• Apalutamide (Erleada) TITAN
• Darolutamide (Nubeqa) ARASENS

Combinaties x

hormoongevoelig



x

Ze werken allemaal, en allemaal ongeveer even goed



Nevenwerkingen profiel ?

Interactie met andere medicatie ?

Agressievere ziekte (bv neuroendocriene differentiatie) ?

Jongere mannen (“vijftigers”) ?

Intolerantie voor medicatie ?

OVERLEG PATIENT - ARTS - EXPERTVERPLEEGKUNDIGE - APOTHEKER

Hoe maak je de keuze ?



hormoongevoelig

Radiotherapie

Gundem Nature 2015



Parker et al Lancet  2018

STAMPEDE

hormoongevoelig

Radiotherapie



Uiteindelijk…

Toch ontstaan van CASTRATIE RESISTENTIE



Uiteindelijk…

Toch ontstaan van CASTRATIE RESISTENTIE

Wat dan ?

chemo (Taxotere) / abiraterone (Zytiga) / enzalutamide (Xtandi)

wat nog niet gegeven was

PARP inhibitoren (olaparib - Lynparza)

bij BRCA mutatie

Wetenschappelijke studie

ProBio



PARP inhibitoren

olaparib = Lynparza



ProBio trial

Dr. Bram De Laere



ProBio trial



Uiteindelijk…

Toch falen van deze behandeling



Uiteindelijk…

Toch falen van deze behandeling

Wat dan ?

chemo (Jevtana)

PARP inhibitoren 

bij BRCA mutatie

Xofigo (Radium 223)

Lutetium PSMA



Xofigo



Lu PSMA 



E-mail pieter.uvin@icloud.com

Twitter @PieterUvin

Bedankt voor uw aandacht!

Vragen?!



Vraag 1

Hoe de PSA-waarden interpreteren na 
prostaatoperatie gevolgd door bestraling zonder 
hormoontherapie?



Als er geen uitzaaiingen zijn, dan is genezing mogelijk

Maar: toch herval bij 20% van de patiënten

Hoe zien we dit ? 
Bijna altijd door PSA stijging

meer dan 0.2 na operatie
meer dan 2 na radiotherapie (nadir + 2)

Waarom? 
Prostaatkankercellen die blijven zitten lokaal
Uitzaaiingen die niet ontdekt zijn bij staging



Vraag 2

Wat met gewichtstoename tgv hormonale 
behandeling?

Is hiervoor een oplossing?



ADT of Androgeen Deprivatie Therapie

Start ADT

Erectiele dysfunctie en verlies libido

Meer vet, minder spier

Osteoporose

Warmte opwellingen

Diabetes 

Stemmingsstoornissen
…

26 j

63 j



ADT of Androgeen Deprivatie Therapie

Start ADT

Onco revalidatieprogramma

63 j

26 j

70 j



Vraag 3

Blaasbloedingen; ik heb 7 a 8 jaar geen problemen 
gehad , laatste 4 maanden al een viertal ?? 



Chirurgie

Radicale prostatectomie

Radiotherapie
(= bestraling)

Meestal met hormonale 
therapie



Radiocystitis

Radiorectitis



Vraag 3

Blaasbloedingen; ik heb 7 a 8 jaar geen problemen gehad , 
laatste 4 maanden al een viertal ?? 

Is dit normaal verschijnsel?

Midden verleden jaar is er wel een ingreep geweest, 
afschrapen blaas, sindsdien ook terug veel last van 
incontinentie, ik krijg momenteel "duloxetine eg" en dat 
schijnt wel redelijk te helpen, maar zou dat nog volledig 
weggaan?



Strictuur



Vraag 4

Zal het in de (nabije) toekomst mogelijk zijn om ter bestrijding 
van prostaatadenocarcinomen therapieën toe te passen die 
(quasi) enkel de tumorcellen aanvallen ?



Focale therapie prostaatkanker

• Doel : enkel tumor behandelen, niet de prostaat

• Hoe : Bevriezing (cryo-ablatie)
Hoogfrequente geluidsgolven (HIFU)
Chirurgie
…



Focale therapie prostaatkanker

• Probleem : Lokalisatie tumor ?

Vaak multifocale tumor

Bij recidief: moeilijk klassiek te behandelen

• Conclusie : Nog experimenteel !!!
Misschien in de toekomst ?!

…



Vraag 4

Zal het in de (nabije) toekomst mogelijk zijn om ter bestrijding van 
prostaatadenocarcinomen therapieën toe te passen die (quasi) enkel de 
tumorcellen aanvallen ?

Dit bijvoorbeeld door immunotherapie, waaronder (CAR-T-)cel-therapie, enz.

M.a.w. door deze behandelingsvormen van meet af aan (dus niet enkel ter 
bestrijding van metastasen) toe te passen ingeval van P-Ca.



Systemische therapie 
prostaatkanker van in het begin ?

• Chimeric antigen receptor (CAR) T-cell therapy



Systemische therapie 
prostaatkanker van in het begin ?

• Chimeric antigen receptor (CAR) T-cell therapy



Systemische therapie 
prostaatkanker van in het begin ?

• Probleem : Resistentie mechanismen die ontstaan na jaren



hormoongevoelige
uitgezaaide

prostaatkanker

castratieresistente
uitgezaaide

prostaatkanker

Start ADT

Chemo

overlijden



Systemische therapie 
prostaatkanker van in het begin ?
• Probleem : Neveneffecten 



Vraag 5

Mijn prostaat werd verwijderd, alsook mijn zaadzakjes, 
uit voorzorg.

Aangezien mijn teelballen nog intact gebleven zijn, 
veronderstel ik dat ze nog steeds spermatozoïden 
aanmaken.

Wat gebeurt daarmee in mijn lichaam en ben ik dan 
eigenlijk nog vruchtbaar ?







Vraag 6

Bij verlies na prostaatoperatie; efficiëntie & 
doeltreffendheid van een sling, kans op slagen? Kans 
op verbetering? Wat ingeval ingreep niet lukt?



Kans op succes

Int Braz J Urol. 2021 Nov-Dec; 47(6): 1131–1135.

At 24 months, 90% of participants self-reported 
improvement in their condition.

80.6% used one or no pads daily.

After irradiation : 25 – 50% cure rate



Artificiële urinaire sfincter



Vraag 6

• In maart 2021 werd bij de diagnose gesteld prostaat 
kanker met uitbraak van tumor PSA 155 , nog niet 
uitgezaaid , ik ben geopereerd geweest op 14/06 /21 . 
Op 30/12 /21 begonnen met bestralingen, 35 in 
totaal, tem 16/2/22. Daarna hormoontherapie 
opgestart voor 3jaar . PSA nu 0,59 . 19/10/22 . 
• Mijn vraag is , wat na de 2jaar die ik nu nog moet 

ondergaan? Kan niet meer genezen maar kunnen het 
onder controle houden met de hormoontherapie, 
moet ik dan voor de rest van mijn leven 
hormoontherapie krijgen? En wat doet dit dan met 
mijn lichaam 



ADT of Androgeen Deprivatie Therapie

Start ADT

Erectiele dysfunctie en verlies libido

Meer vet, minder spier

Osteoporose

Warmte opwellingen

Diabetes 

Stemmingsstoornissen
…

26 j

63 j



ADT of Androgeen Deprivatie Therapie

Start ADT

Onco revalidatieprogramma

63 j

26 j

70 j



Vraag 7

Als bij de verwijdering van de prostaat de zenuwbanen die 
erectie mogelijk maken, doorgesneden zijn, is dit dan 
onherroepelijk, of bestaan er hiervoor nog oplossingen die 
niet verregaand ingrijpend zijn?

Zijn nachtelijke erecties na robot prostatectomie mogelijk? 





Vraag 8

Ik wou vragen wat er als behandeling volgt als de psa-
waarde weer meetbaar is, nu bijna 2j na de 
bestralingen.



Als er geen uitzaaiingen zijn, dan is genezing mogelijk

Maar: toch herval bij 20% van de patiënten

Hoe zien we dit ? 
Bijna altijd door PSA stijging

meer dan 0.2 na operatie
meer dan 2 na radiotherapie (nadir + 2)

Waarom? 
Prostaatkankercellen die blijven zitten lokaal
Uitzaaiingen die niet ontdekt zijn bij staging



Wat dan?

Als hoogstwaarschijnlijk lokaal recidief

”Salvage” therapie

Na operatie : radiotherapie

Na radiotherapie : ??

soms HIFU, soms brachy, soms chirurgie



Wat dan?

Als hoogstwaarschijnlijk lokaal recidief

”Salvage” therapie

Na operatie : radiotherapie

Na radiotherapie : ??

soms HIFU, soms brachy, soms chirurgie

Als mogelijks toch uitgezaaid ?
Soms eerst scanner (meestal PSMA scan)



PSMA scan

Als negatief (= “niets te zien”)

Salvage lokaal

Als maximaal 4 uitzaaiingen

Uitzaaiings gerichte therapie

Als 5 of meer uitzaaiingen

Echte uitgezaaide ziekte



Vraag 9

Als men prostaatkanker vaststelt bij een ouder 
persoon.

Wat is de maximumleeftijd om een ingreep te doen die 
nog verantwoord is? Als het goedaardig (zal niet 
gebeuren) of kwaadaardig is ?



Asian J Androl. 2019 Jan-Feb; 21(1): 32–36.



normale prostaat

goedaardige prostaatvergroting prostaatkanker



urineretentie

blaasstenen

goedaardige prostaatvergroting

Zwakke straal
Hoge plasfrequentie

…



Vraag 10

Gewichtstoename tgv hormonen behandeling is dat 
controleerbaar , ttz per 6 maandelijkse injectie kom ik 
gemiddeld 2 kg bij , momenteel 12 kg bijgekomen, 
maar ik krijg problemen met mijn cardioloog ? Is 
hiervoor een oplossing aub ?



ADT of Androgeen Deprivatie Therapie

Start ADT

Onco revalidatieprogramma

63 j

26 j

70 j



Vraag 11

Mijn laatste bestraling was december 2019 van niet 
uitgezaaide prostaatkanker met ernstfactor 7,5. 
Hoeveel is de kans op hervallen, is er dan nog iets aan 
te verhelpen, terug bestralen of opereren, hoe kan 
men het voorkomen of op tijd vast stellen? Ik doe 
iedere zes maand een bloedonderzoek.



Vraag 12
Hoe interageren de urineblaas, sluitspieren van de urineblaas, prostaat, 
bekkenbodemspieren (BB), … bij:
• normaal functioneren
• vergrote prostaat met/zonder in-/veruitwendigd carcinoom (4 

mogelijkheden)
• verwijderde prostaat (zenuwsparend uitgevoerd)



Vraag 13

Waarom heeft het verwijderen van de prostaat zo’n grote 
invloed op werking van de andere “spelers” in het 
urinelozingsgebeuren (oa. sluitspieren vd urineblaas, …)?



Vraag 14

• Na een prostatectomie gaat enorm veel aandacht 
naar het beheersen van de bekkenbodemspieren. 
Functie van deze spiergroep voor/na een 
prostaatverwijdering? Hoe slaagt de BB erin om de 
sluitspierfunctie over te nemen?



Vraag 15

• Hoeveel patiënten zijn tevreden met de oplossingen 
voor de complicaties (incontinentie & impotentie)? 



Male sling



Kans op succes

Int Braz J Urol. 2021 Nov-Dec; 47(6): 1131–1135.

At 24 months, 90% of participants self-reported 
improvement in their condition.

80.6% used one or no pads daily.

After irradiation : 25 – 50% cure rate



Artificiële urinaire sfincter





Vraag 15

• Hoeveel patiënten zijn tevreden met de oplossingen 
voor de complicaties (incontinentie & impotentie)? 

Artificiële urinaire sfincter: 
Of these patients, 92% indicated to be satisfied with their current continence status.

World J Urol 2022 Feb;40(2):497-503

Intracaverneuze injecties:
Mean time to follow-up was 25±12 months (range 6-106 months). 65% of patients 
continued injections at the time of follow-up. `

J Sex Med 2011 Feb;8(2):512-7.

Erectieprothese
76.2% of surveyed men were satisfied or highly satisfied with device function, 86.5% 
would undergo the penile prosthesis implantation again, and 88.2% would recommend 
an implant to a relative or friend.

Adv Urol. 2012; 2012: 707321



Vraag 16

• “Incontinentie is er in het begin quasi altijd wel een 
beetje, maar het gaat in bijna 95% van de gevallen 
VANZELF weg”
Volgens mijn arts/kiné werk je er best hard aan om 
de incontinentie weg te werken (via BB training). Niks 
doen = blijvend incontinent??!! Uw mening.







E-mail pieter.uvin@icloud.com

Twitter @PieterUvin

Bedankt voor uw aandacht!

Vragen?!


