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De ontwikkelingen rond de diagnostiek en behandeling van
patiënten met een gevorderd prostaatcarcinoom zijn de laat-
ste jaren aan verandering onderhevig en volgen elkaar in rap
tempo op. Voor de praktisch ingestelde specialist zijn ze
nauwelijks bij te houden en is er behoefte aan enig over-
zicht. Dat bieden we met dit themanummer rond het ge-
metastaseerd prostaatcarcinoom. Om te beginnen met de
diagnostiek.

Daniela Oprea Leger en Emile Comans bespreken de
waarde – voor zover bekend – van enkele traditionele
en nieuwe beeldvormende technieken bij de diagnostiek
van prostaatcarcinoom en adresseren het grote klinische
dilemma van het toenemende gebruik van nieuwe beeld-
vormende technieken [1]. Met beeldvorming worden meer
en eerder metastasen gedetecteerd, terwijl in studies waarop
actuele therapeutische strategieën zijn gebaseerd, de tra-
ditionele beeldvormende technieken zijn gebruikt. Wat te
doen als bij hedendaagse beeldvorming dan sprake blijkt
van gemetastaseerde ziekte?

De Nederlandse HORRAD-studie is mondiaal de eer-
ste prospectief uitgevoerde en gepubliceerde studie naar de
waarde van lokale behandeling van de prostaat bij patiënten
met een primair ossaal gemetastaseerd prostaatcarcinoom.
Daar mogen we als Nederlandse urologen best trots op zijn.
In een bondig overzicht onderbouwen Liselotte Boevé en
collega’s de nieuwe aanbeveling (EAU guidelines on pros-
tate cancer) om patiënten met een primair gemetastaseerd
prostaatcarcinoom en een lage metastaselast, behalve de
standaard hormonale therapie, ook radicaal extern radio-
therapeutisch te behandelen op de prostaat [2].

Gisèle Leyten en collega’s beschrijven in een zeer fraai
overzichtsartikel dat voor patiënten met een primair geme-
tastaseerd prostaatcarcinoom en een hoge metastaselast de
therapie van eerste keuze bestaat uit de standaard hormo-
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nale therapie, in combinatie met docetaxel/prednison [3].
Daarnaast hebben zij alle behandelingsmogelijkheden bij
patiënten met een hormoongevoelig en castratieresistent ge-
metastaseerd prostaatcarcinoom op een rijtje gezet. Verder
worden in hun artikel toekomstige ontwikkelingen bespro-
ken en wordt aandacht besteed aan de directe behandeling
van oligometastasen door middel van externe radiotherapie.

Binnen de oncologie zijn de laatste jaren grote vorde-
ringen gemaakt met de doelgerichte en immuuntherapieën,
al dan niet gebaseerd op predictieve biomarkers. Deze
vorderingen betreffen met name de behandeling van het
melanoom en het long- en niercelcarcinoom. In een niet
zonder meer eenvoudig, maar wel zeer lezenswaardig en
informatief Engelstalige artikel, beschrijven Minke Smits
en collega’s de actuele status van deze therapieën bij pa-
tiënten met een gemetastaseerd prostaatcarcinoom [4]. Het
betreft een overzicht van predictieve biomarkers, zoals mis-
match repairdeficiëntie en DNA-repairdeficiëntie, en veel-
belovende nieuwe therapieën, zoals PSMA-ligandtherapie,
behandeling met PARP-remmers en immunotherapie. Deze
therapieën zullen naar de inschatting van de auteurs zowel
als monotherapie, als in combinatieschema’s hoogstwaar-
schijnlijk de behandeling van het prostaatcarcinoom in de
komende tien jaar veranderen. De steeds beter geïnfor-
meerde patiënt zal vaker vragen naar de mogelijkheden van
‘immuuntherapie’, en dus is voor een adequaat antwoord
kennis nemen van dit artikel onontbeerlijk. Tevens vindt
u in dit artikel een overzichtstabel met alle lopende on-
derzoeken. Indien patiënten gemotiveerd zijn, kunnen zij
verwezen worden om te participeren in een onderzoek, ten-
einde antwoorden te vinden op de klinische vragen die op
dit moment spelen.

Tot slot beschrijven Ronald ter Haar en collega’s in een
uitgebreid overzichtsartikel het klinisch beloop bij patiënten
met een gemetastaseerd prostaatcarcinoom [5]. De behan-
deling van het gevorderde prostaatcarcinoom betreft niet
alleen palliatieve therapieën die het leven verlengen, maar
met name ook behandeling van de problemen waarmee pa-
tiënten worden geconfronteerd ten gevolge van de ziek-
teprogressie. Omdat er een trend is dat urologen langer
zelf patiënten met een gemetastaseerd prostaatcarcinoom
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behandelen, is kennis van de aard van deze problemen, de
behandeling daarvan en de noodzakelijke organisatie van
deze zorg, noodzakelijk. Dit artikel ondersteunt daarbij.

Wij hopen dat u na het lezen van dit themanummer weer
helemaal bij bent!
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