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Samenvatting
Deze studie toont de uitkomsten van [68Ga]PSMA-PET/CT-gestuurde salvagetherapie bij mannen (n = 142) na radicale pros-
tatectomie (RP) met een stijging van het prostaatspecifiek antigeen (PSA; 0,05–0,5ng/ml). De [68Ga]PSMA-PET/CT-scan
was positief voor tumoractiviteit bij 84 mannen (36: prostaatfossa; 31: pelviene lymfeklieren ± prostaatfossa; 17: metastase
op afstand). N=88 ondergingen een salvagebehandeling (med. follow-up 12,5 mnd). Er was een PSA-respons (PSA<0,01
of reductie >75% in laatste PSA na salvagebehandeling) bij 69,3% van de mannen (83% met een negatieve PET/CT, 81%
met een positieve PET/CT in de prostaatfossa na radiotherapie op de fossa en 48,5% bij een PET/CT die verdacht was voor
een metastase in de pelviene lymfeklieren). [68Ga]PSMA-PET/CT-imaging is instaat om patiënten met een biochemisch
recidief na RP te identificeren die beter reageren op salvagetherapie.

Trefwoorden prostaatkanker · [68Ga]PSMA-PET/CT · salvagetherapie · radicale prostatectomie

Early outcomes after [68Ga]PSMA-PET/CT guided salvage therapy inmenwith biochemical recurrence
after radical prostatectomy

Abstract
This study was performed to assess the value of [68Ga]PSMA PET/CT informed salvage therapy in men (n = 142) after
radical prostatectomy with a rising prostate specific antigen PSA (0.05–0.5ng/ml). [68Ga]PSMA PET/CT scan was positive
for tumor activity in 84 men (36: prostate fossa, 31 pelvic lymph nodes ± prostate fossa; 17 distant metastases. 88 men
underwent salvage therapy, with a median follow-up of 12.5 months. PSA response (PSA� 0.01 or a >75% reduction in
de latest PSA measured after salvage therapy) was recorded in 69.3% of men and found in 83% of men with a negative
PET/CT, 81% of men with a positive PET/CT in the prostate fossa, and 48.5% of the men that were suspected of pelvic
lymph nodes metastases on PET/CT. In conclusion, [68Ga]PSMA PET/CT imaging stratifies men who responds better to
salvage therapy.
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Introductie

Een radicale prostatectomie (RP) is de meest gekozen be-
handeling voor patiënten met gelokaliseerd prostaatkanker
[1]. Na een RP worden patiënten gecontroleerd middels het
meten van het prostaatspecifiek antigeen (PSA). Een meet-
bare of stijgende PSA-waarde na RP duidt op een recidief
prostaatkanker, welke optreedt bij 20–50% van de patiënten
[2–4]. Salvageradiotherapie is een aanvullende bestraling
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na RP en wordt geadviseerd indien er een lokaal recidief
wordt vermoed [5]. Een salvagebestraling op de prostaat-
fossa is de enige potentieel curatieve therapie voor patiënten
met een biochemisch recidief na RP. De vijfjaars progressie-
vrije overleving na salvageradiotherapie bij mannen na RP
varieert tussen de 18% en 71%, afhankelijk van patiëntspe-
cifieke factoren [2, 3]. Salvageradiotherapie gaat gepaard
met een toename van de incontinentie, erectiele disfunctie
en gastro-intestinale problemen [6]. Vanwege de relatief be-
perkte effectiviteit en de ongunstige effecten op de kwaliteit
van leven is preventie van deze salvagebestraling een uit-
daging, waarbij betere selectie en beeldvormend onderzoek
van essentieel belang lijken. Echter, de huidige conventio-
nele beeldvorming, zoals TRUS, MRI, CT en PET zijn niet
sensitief en specifiek genoeg om prostaatkanker te detec-
teren in een zodanig vroeg stadium dat salvagebestraling
curatief kan zijn. Recente publicaties hebben aangetoond
dat de specificiteit van een PET/CT-scan met gallium-68
prostaatspecifiek membraanantigeen ([68Ga]PSMA) hoog is
voor de detectie van een recidief prostaatkanker, ook als
deze zich buiten het standaard bestralingsveld bevindt: bij
een meetbaar PSA na RP is detectie van het recidief pros-
taatkanker mogelijk bij 28–43% van de mannen, afhanke-
lijk van het serum-PSA [7–9]. Deze bevinding heeft reeds
geleid tot bijstelling van het beleid in de dagelijkse praktijk
[10].

Deze studie toont de vroege oncologische uitkomsten
van een serie [68Ga]PSMA PET/CT-gestuurde salvagebe-
handelingen bij mannen met een biochemisch recidief na
RP.

Materiaal enmethode

Patiëntenpopulatie

Voor deze retrospectieve analyse zijn alle patiënten ge-
selecteerd met een meetbare PSA-waarde (PSA≥ 0,05 en
�0,5ng/ml) na RP met of zonder pelviene klierdissectie,
die in aanmerking kwamen voor salvageradiotherapie, bij
wie een [68Ga]PSMA PET/CT-scan was verricht in het St.
Vincent’s Hospital in Sydney (Australië) of in het Antoni
van Leeuwenhoek tussen februari 2015 en juli 2016. Bij
geen van deze patiënten had conventionele beeldvorming
een recidief prostaatkanker aangetoond. Patiënten die eer-
der enige vorm van radiotherapie ondergingen, werden ge-
ëxcludeerd. Van alle geïncludeerde patiënten werden data
verzameld over de leeftijd, eerdere therapie, tijd vanaf RP,
initiële pathologie (pT-stadium, Gleason-score en chirurgi-
sche snijranden), en over de PSA ten tijde van de PSMA
PET/CT-scan.

PSMA PET/CT-protocol

De [68Ga]PSMA (HBED-CC) tracer werd geproduceerd op
locatie volgens de Good Laboratory Practices-procedure.
Patiënten kregen een intraveneuze bolusinjectie van de tra-
cer (2,0MBq/kg). Voor het maken van de PET/CT werd
een Philips Ingenuity TOF-PET/64-slice CT-scanner ge-
bruikt. De PSMA PET/CT-scan werd 45 minuten na in-
jectie van de tracer gemaakt met de volgende instellingen:
coupedikte 2mm, soft-tissue reconstruction kernel 120keV
and 50 mAs; pitch 0,828; field of view, 600mm, en een
512× 512 matrix. Direct na de CT-scan werd een total-
body PET-scan gemaakt met 2 minuten per bedpositie. Alle
PSMA PET/CT-scans werden beoordeeld door een ervaren
en geaccrediteerde nucleair geneeskundige.

Studie-uitkomsten

De uitkomsten van de [68Ga]PSMA PET/CT-scan werden
verzameld en van alle patiënten werden de [68Ga]PSMA
PET/CT-resultaten gedocumenteerd. In het geval van salva-
gebestraling werd de bestraling opgedeeld in radiotherapie
op (1) de prostaatfossa, (2) de pelviene lymfeklieren of (3)
de prostaatfossa plus de pelviene lymfeklieren. De oncolo-
gische uitkomsten werden gebaseerd op de laatst gemeten
PSA-waarde na salvagetherapie. ‘PSA-respons’ was gede-
finieerd als een PSA� 0,01 of als de laatst gemeten PSA-
waarde na salvagetherapie was afgenomen met >75%. Pa-
tiënten bij wie bestraling werd gecombineerd met hormo-
nale therapie (HT) werden geëxcludeerd van de PSA-res-
ponsanalyse. Follow-uptijd was gedefinieerd als de tijd (in
maanden) tussen de start van de radiotherapie en de laatst
gemeten PSA-waarde.

Kosteneffectiviteitsanalyse

Voor de kosteneffectiviteitsanalyse werden de volgende be-
dragen opgevoerd: een PSMA PET/CT 400–1.000 C, sal-
vagebestraling op de prostaatfossa met of zonder pelviene
lymfeklieren 10.000 C en salvagebestraling op de pelviene
lymfeklieren 8.000 C. In dit model werd aangenomen dat in
het scenario zonder PSMA PET/CT alle patiënten met een
positieve supersensitieve PSA-test (>0,05ng/ml) behandeld
werden met salvageradiotherapie.

Statistische analyses

Identificatie van statistisch significante determinanten voor
de PSA-respons na salvagetherapie werden geïdentificeerd
met de Pearsons-correlatie en binaire logistische regressie-
analyse, waarbij een p-waarde< 0,05 werd beschouwd als
statistisch significant. Statistische analyse werd uitgevoerd
met IBM SPSS Statistics V22.0.
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Tabel 1 Patiëntkarakteristieken

variabele PSMA-scan

mediaan leeftijd, jaar 68 (IQR 59–70)

mediaan PSA, ng/ml 0,24 (IQR 0,14–0,35)

mediaan tijd na RP, mnd 36 (IQR 14–69)

variabele RP

mediaan PSA, ng/ml 7,2 (5,2–10,1)

pathologiestadium, n (%)

pT2 30 (21,1)

pT3a 83 (58,5)

pT3b 29 (20,4)

lymfeklierstadium, n (%)

pN0 76 (53,6)

pN1 8 (5,6)

pNx 58 (40,8)

positieve snijranden, n (%) 42 (29,6)

Gleason-score, n (%)

Gleason-6 14 (9,9)

Gleason-7 79 (55,6)

Gleason 8–10 49 (34,5)

Resultaten

Patiënten

Patiëntkarakteristieken zijn samengevat in tab. 1. In totaal
zijn in deze studie 142 patiënten geïncludeerd. Mediane
(IQR) leeftijd was 68 (62–71) jaar. De mediane (IQR)
PSA-waarde ten tijde van de [68Ga]PSMA PET/CT-scan
was 0,24 (0,11–0,34) ng/ml. De mediane (IQR) tijd van het
biochemisch recidief na RP was 36 (13–74) maanden.

[68Ga]PSMA PET/CT-resultaten

[68Ga]PSMA PET/CT was positief voor tumoractivi-
teit bij 84 (59%) mannen. De mediane PSA-waarde
bij mannen met een positieve [68Ga]PSMA PET/CT-
scan was 0,28ng/ml; die bij mannen met een negatieve
[68Ga]PSMA-PET/CT-scan was significant lager, name-
lijk 0,19ng/ml (p< 0,05). Het percentage mannen met
een positieve [68Ga]PSMA-PET/CT-scan was gerelateerd
aan een oplopend PSA-waarde; 45% voor een PSA van
0,05–0,19ng/ml, 61% voor een PSA van 0,2–0,29ng/ml,
64% voor een PSA van 0,3–0,39ng/ml en 79% voor
een PSA van 0,4–0,5ng/ml (fig. 1). De [68Ga]PSMA-
PET/CT-scan was vaker positief bij mannen met een po-
sitieve snijmarge ten tijde van de RP dan bij mannen
met een negatieve snijmarge, namelijk 66,7% en 56,0%
respectievelijk (p< 0,05%). De [68Ga]PSMA-PET/CT-
scan was negatief bij 58 (41%) mannen. Bij 36 (25%)
mannen was de [68Ga]PSMA-PET/CT-scan positief in
de prostaatfossa, bij 31 (22%) mannen in de pelviene

lymfeklieren± de prostaatfossa en bij 17 (12%) mannen
toonde de [68Ga]PSMA-PET/CT-scan een metastase op
afstand± lymfeklieren± prostaatfossa.

[68Ga]PSMA-PET/CT gestuurde behandeluitkomsten

In totaal kregen 20 mannen HT; deze mannen werden ge-
ëxcludeerd van de PSA-responsanalyse. Van de overgeble-
ven 122 mannen hadden er 64 een positieve [68Ga]PSMA-
PET/CT-scan. De uitkomst van de scan (positief of nega-
tief) en de plek van het recidief prostaatkanker had grote
invloed op welke aanvullende behandeling werd gekozen.

In totaal ondergingen 88 (62%) mannen een salvage-
behandeling, met een mediane follow-up van 12,5 maan-
den. In totaal werd een PSA-respons vastgesteld bij 61 van
de 88 (69,3%) mannen. 24 mannen hadden een negatieve
PET/CT-scan en ondergingen bestraling van de prostaat-
fossa; de PSA-respons na salvageradiotherapie werd vast-
gesteld bij 20 (83%) mannen, terwijl de PSA-progressie
werd vastgesteld bij 24 (71%) van de 34 mannen met
een negatieve PET/CT-scan bij wie geen salvagebestraling
werd uitgevoerd (keuze van de patiënt en of de behandeld
arts). 31 mannen hadden een positieve PET/CT-scan al-
leen in de prostaatfossa en kregen bestraling op de pros-
taatfossa, waarbij een PSA-respons optrad bij 25 (81%)
mannen. 33 mannen hadden een positieve PET/CT-scan in
de pelviene lymfeklieren± de prostaatfossa, en kregen sal-
vageradiotherapie en/of salvagechirurgie van de pelviene
lymfeklieren zonder HT, waarbij een PSA-respons optrad
bij 16 (48,5%) mannen (fig. 2).

Uit de multivariate logistische regressieanalyse bleek dat
de PSA-waarde ten tijde van de PET/CT-scan en het resul-
taat van de [68Ga]PSMA-PET/CT-scan significant gecorre-
leerd waren met de PSA-respons na salvagetherapie (tab. 2).

Kosteneffectiviteitsanalyse

Als er geen PSMA-PET/CT-scan gedaan zou zijn, waren
142 patiënten in aanmerking gekomen voor een salvagebe-
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Figuur 1 Percentage positieve 68Ga-PSMA-PET/CT per PSA-catego-
rie
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Figuur 2 Percentage pati-
ënten met PSA-respons na
salvagetherapie op basis van de
[68Ga]PSMA-PET/CT-resultaten

straling op de prostaatfossa (142× C 10.000= C 1.420.000).
In ons studiescenario kregen alle patiënten een PSMA-
PET/CT-scan (142× C 400 tot C 1.000= C 56.800 tot
C 142.000). 17 patiënten hadden een metastase en onder-
gingen geen salvagebehandeling. De PSMA-PET/CT-scan
was negatief bij 58 patiënten (58× C 10.000= C 580.000
voor salvagebestraling van de prostaatfossa). Bij 36 patiën-
ten was de PSMA-PET/CT-scan positief in de prostaatfossa
(36× C 10.000= C 360.000), en bij 31 patiënten in de pros-
taatfossa± pelviene lymfeklieren (15× C 8.000= C 120.000
voor bestraling van het bekkenveld en 16× C 10.000=
C 160.000 voor bestraling van de prostaatfossa met bek-
kenveld). De totale kosten in het huidige scenario waren
C 1.362.000. Dit is kosteneffectief, met een besparing van
C 58.000 tot C 143.200.

Discussie

Er is weinig bekend over het effect van [68Ga]PSMA-
PET/CT-imaging op de uitkomsten van salvagebehande-
lingen bij mannen met een biochemisch recidief na RP. In
deze retrospectieve serie toont de [68Ga]PSMA-PET/CT-
scan bij 34% van de mannen met een biochemisch recidief
prostaatkanker (PSA> 0,05 en PSA< 0,5ng/ml) tumorac-
tiviteit aan buiten het standaard radiotherapieveld. De
mannen bij wie de [68Ga]PSMA-PET/CT-scan negatief is
en de mannen bij wie de [68Ga]PSMA-PET/CT-scan alleen
tumoractiviteit toont in de prostaatfossa reageren relatief
goed op salvageradiotherapie. Kortom, de [68Ga]PSMA-
PET/CT-scan maakt duidelijk onderscheid tussen mannen
die relatief goed (83% van de mannen met een negatieve
[68Ga]PSMA-PET/CT) en minder goed (48,5% van de
mannen met ziekteactiviteit in de pelviene lymfeklieren) re-
ageren op salvagebestraling. Daarnaast blijkt [68Ga]PSMA-

PET/CT een hogere voorspellende waarde te hebben op de
oncologische uitkomsten van salvagetherapie dan de reeds
bewezen klinische voorspellers, zoals het PSA, de Gleason-
score, het pT-stadium en de chirurgische snijranden. In
het huidige studiemodel is [68Ga]PSMA-PET/CT-gestuurde
salvagetherapie bij mannen met een biochemisch recidief
na RP kosteneffectief met een besparing van C 58.000 tot
C 143.000.

Meer dan de helft van de mannen met ongunstige patho-
logische kenmerken krijgt een biochemische recidief, dat
wordt gedefinieerd als een stijging in het PSA, na een RP
voor de behandeling van een klinisch gelokaliseerd pros-
taatkanker [4]. De optimale behandeling voor mannen met
een biochemisch recidief na RP blijft een klinisch dilemma.
Postoperatieve salvagebestraling is bij sommige van deze
mannen in potentie een curatieve behandeloptie. Drie ge-
randomiseerde studies waarin adjuvante radiotherapie is
vergeleken met observatie na RP, hebben een klinisch voor-
deel aangetoond ten gunste van vroege radiotherapie bij
patiënten met een positief snijvlak, extraprostatische ex-
tensie en/of invasie in de zaadblaasjes [11–13]. Diverse
studies hebben aangetoond dat lage PSA-waarden bij de
start van salvageradiotherapie gecorreleerd zijn aan betere
oncologische behandeluitkomsten [2, 3]. Op grond daarvan
adviseren de American Society for Radiation Oncology en
de American Urological Association postoperatieve radio-
therapie bij het eerste teken van een PSA-recidief (<0,1)
[14]. Tendulkar et al. bevestigen in het recent verschenen
artikel Multi-institutional predictive nomogram for salvage
radiotherapy after radical prostatectomy dat een lage PSA-
waarde na RP is gecorreleerd met significant betere uitkom-
sten na salvageradiotherapie [3]. Op basis van deze gege-
vens, indien behandeling met salvageradiotherapie wordt
overwogen, dient het PSA zo laag mogelijk en bij voor-
keur� 0,2 of �0,5ng/ml te zijn [15]. Zodoende is vroege
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Tabel 2 Associatie klinische factoren en 68GaPSMA PET/CT met de
PSA-respons na salvagetherapie

Odds ratio p-value

PSMA fossa/neg versus lymfeklieren 0,21 <0,01

PSA bij PSMA PET/CT 1,026 0,02

pT-stadium 0,98 0,32

Gleason-score RP 0,91 0,45

positieve snijranden 0,80 0,62

salvagebestraling bij PSA-waarden< 0,2ng/ml, waarbij ge-
bruik wordt gemaakt van ultrasensitieve PSA-essays, steeds
gebruikelijker in de dagelijkse klinische praktijk [14].

In de huidige studie toont de [68Ga]PSMA-PET/CT-scan
aan dat er bij een mediane PSA-waarde van 0,24ng/ml, bij
22% van de mannen tumoractiviteit bestaat in de pelviene
lymfeklieren en dat er bij 12% van de mannen een meta-
stase op afstand is. Derhalve zal, per definitie, 34% van
de mannen oncologisch niet volledig reageren op een stan-
daard salvagebestraling op de prostaatfossa. Wat nog be-
langrijker is, bij deze specifieke groep patiënten kan de be-
stralingsgerelateerde toxiciteit zelfs worden vermeden. Im-
mers, salvagebestraling op de prostaatfossa leidt tot meer
diarree en darmklachten [6]. Daarnaast gaat dergelijke sal-
vagebestraling na RP gepaard met een verminderd herstel
van mictieklachten, incontinentie en erectiele disfunctie,
wat overall leidt tot een verminderde kwaliteit van leven
[6]. [68Ga]PSMA-PET/CT-imaging kan mogelijk gebruikt
worden om deze toxiciteit in de totale groep te verlagen.

[68Ga]PSMA-PET/CT-imaging is een sensitieve tech-
niek voor de detectie van recidief prostaatkanker na RP
bij een lage PSA [16]. In de huidige studie had een
significant percentage mannen een positieve scan bij een
PSA< 0,5ng/ml, met een toenemende kans op positieve be-
vindingen bij een oplopend PSA. Het is echter ook bekend
dat met [68Ga]PSMA-PET/CT-imaging de actieve ziekte
nog steeds wordt onderschat [9, 17]. De [68Ga]PSMA-
PET/CT-scan is niet in staat prostaatkanker met een klein
volume te detecteren. In een eerdere prospectieve studie
werd 0% van de lymfekliermetastase< 2mm gedetecteerd
met [68Ga]PSMA-PET/CT-imaging, 60% van de lymfe-
kliermetastase van 2–5mm en 86% van de lymfeklier-
metastase≥ 5mm [18]. Daarnaast is de sensitiviteit van
[68Ga]PSMA-PET/CT nog minder in het gebied van de
prostaatfossa door het verstorend effect van urineactiviteit
in de blaas [19, 20]. De resultaten van de huidige studie
lijken te bevestigen dat [68Ga]PSMA-PET/CT-imaging met
name de aanwezigheid van een locaal recidief prostaatkan-
ker onderschat (goede reactie salvageradiotherapie onder
mannen met een negatieve [68Ga]PSMA-PET/CT-scan), en
dat dit moet worden betrokken bij de afweging van wat de
beste salvagebehandeling is voor mannen met een meetbaar
PSA na RP.

Een van de belangrijkste bevindingen onder deze
kleine serie patiënten is dat mannen met een negatieve
[68Ga]PSMA-PET/CT-scan een goede reactie lieten zien op
salvageradiotherapie. In de groep mannen die behandeld
werden met salvagebestraling op de prostaatfossa nadat de
PET/CT-scan geen recidief prostaatkanker liet zien, was
de PSA-respons 83%, terwijl PSA-progressie werd vastge-
steld bij 71% van de mannen met een negatieve PET/CT-
scan bij wie geen salvagetherapie werd uitgevoerd. Het
toont aan dat een significant percentage mannen bij wie
[68Ga]PSMA-PET/CT-imaging negatief is, lijkt te reageren
op lokale (in potentie curatieve) salvagetherapie. Het be-
vestigt het vermoeden dat [68Ga]PSMA-PET/CT-imaging
onvoldoende in staat is om microscopische recidiefziekte
aan te tonen, met name in de prostaatfossa. Dit kan be-
langrijke consequenties hebben voor ons dagelijks gebruik
van [68Ga]PSMA-PET/CT-imaging bij de beslissing aan
wie en wanneer salvageradiotherapie wordt geadviseerd.
Het huidige beleid is dat salvagetherapie vaak pas wordt
gestart bij een meetbare laesie op de [68Ga]PSMA-PET/CT-
scan. Onze resultaten suggereren echter dat [68Ga]PSMA-
PET/CT-imaging juist gebruikt moet worden om de patiën-
ten te identificeren bij wie het effect van locale bestraling
minder is, en die er zelfs helemaal niet op reageren (12%
van de mannen met een metastase op afstand, 22% van de
mannen met PET/CT-positieve afwijkingen in de pelviene
lymfeklieren). De mannen bij wie geen recidiefziekte is
aangetoond, zijn mogelijk goede kandidaten voor salvage-
radiotherapie.

De PSA-respons bij mannen met een positieve bevinding
op de [68Ga]PSMA-PET/CT-scan in een of meerdere pel-
viene lymfeklieren was teleurstellend, namelijk 48,5%, on-
danks radiotherapie op de pelviene lymfeklieren. Mannen
bij wie de salvagetherapie was gecombineerd met hormo-
nale therapie werden in de huidige studie niet geanalyseerd.
Echter, de huidige getallen geven wel aan dat bij mannen
met een recidief in de pelviene lymfeklieren meer nodig is
dan salvageradiotherapie alleen. Aangetoond is dat het ge-
durende 24 maanden toevoegen van anti-androgeentherapie
(bicalutamide) aan de salvagebestraling de overleving en
metastasevrije overleving significant verbetert [21]. Mes-
sing et al. toonden in een gerandomiseerde studie aan dat
direct starten met androgeendeprivatietherapie na RP met
pelviene lymfeklierdissectie de overleving significant ver-
betert bij mannen met een histologisch bewezen pelviene
lymfekliermetastase [22].

De huidige studie heeft een aantal beperkingen. Het
is een kleine studie met een beperkt aantal patiënten, ten
tweede wordt de studie gelimiteerd door de relatief korte
follow-up. Daarnaast is de patiëntengroep heterogeen, en
werd salvagebehandeling bij deze patiënten geïndiceerd op
basis van individuele klinische besluitvorming door de be-
handelend dokter en de patiënt. Verder is in deze stu-
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die de optimale PSA-waarde voor het vervaardigen van
een [68Ga]PSMA-PET/CT-scan bij mannen met een bio-
chemisch recidief na RP niet vastgesteld. Ook zijn er on-
voldoende gegevens om de resultaten te corrigeren voor
de berekening van de PSAdt. Zodoende werd voor de
berekening van de kosteneffectiviteit aangenomen dat in
het scenario zonder PSMA-PET/CT-imaging alle patiënten
met een supersensitieve PSA-test (> 0,05ng/ml) behandeld
werden met salvageradiotherapie (PSAdt was niet bekend).
Nog een beperking is dat het recidief prostaatkanker op
de [68Ga]PSMA-PET/CT niet is bevestigd middels patho-
logisch onderzoek. In de meeste gevallen is het recidief
te klein voor een diagnostische punctie. Hierbij dient te
worden opgemerkt dat een [68Ga]PSMA-PET/CT-scan ook
positief kan zijn voor andere tumoren [23]. Als laatste
beperking kan worden benoemd dat gegevens betreffende
de kwaliteit van leven ontbreken. Reden genoeg om op
nationaal niveau een goede registratie bij te gaan houden,
waarin de diagnostische waarde en therapeutische effecten
van [68Ga]PSMA-PET/CT-imaging worden geanalyseerd.

Conclusie

In deze serie identificeert [68Ga]PSMA-PET/CT bij 34%
van de mannen ziekteactiviteit buiten het standaard ra-
diotherapieveld (prostaatfossa). Mannen met een nega-
tieve [68Ga]PSMA-PET/CT-scan en mannen bij wie de
[68Ga]PSMA-PET/CT-scan ziekteactiviteit aantoont in de
prostaatfossa reageren relatief goed op salvageradiothera-
pie. Op grond daarvan kan [68Ga]PSMA-PET/CT gebruikt
worden om patiënten beter te selecteren en te informeren
over salvageradiotherapie bij een lage PSA-waarde. Een
negatieve [68Ga]PSMA-PET/CT-scan maakt ziekteactiviteit
buiten het salvage-radiotherapieveld minder waarschijnlijk
en verhoogt de kans dat de patiënt reageert op standaard
salvagebestraling. Aanvullende prospectieve studies waarin
de diagnostische waarde en de therapeutische effecten van
PSMA-PET/CT-imaging verder worden onderzocht, zijn
nodig.

Open Access This article is distributed under the terms of the
Creative Commons Attribution 4.0 International License (http://
creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted
use, distribution, and reproduction in any medium, provided you give
appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a
link to the Creative Commons license, and indicate if changes were
made.
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