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Samenvatting
Van de patiënten met een prostaatcarcinoom heeft 16% bij het stellen van de diagnose al botmetastasen. Nog eens
30% van de patiënten ontwikkelt later botmetastasen. Dit artikel biedt een overzicht van de literatuur over het klinisch
beloop van het gemetastaseerde prostaatcarcinoom. Ook worden de resultaten gepresenteerd van twee Nederlandse studies
naar het klinisch beloop bij prostaatcarcinoom. De meest frequent voorkomende relevante klinische problemen zijn:
fractuur (10–15%), (in)complete dwarslaesie (10–15%), blaasontledigingsstoornissen waarvoor CIC, CAD, SP of een TURP
(25%), symptomatische hydronefrose door obstructie van de distale ureter waarvoor een nefrodrain of JJ noodzakelijk is
(5%), anemie waarvoor bloedtransfusie(s) nodig is (zijn) (35%), ziekenhuisopname vanwege aan het prostaatcarcinoom
gerelateerde problemen (75%) en palliatieve bestraling(en) in verband met pijnlijke botmetastasen (55%). Tot slot wordt
op hoofdlijnen een overzicht gegeven van de meest gangbare behandelingen van voornoemde problemen.
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Clinical course of metastatic prostate cancer

Abstract
16% of the patients with prostate cancer have bone metastases at the time of primary diagnosis. Another 30% of patients
develop bone metastases during the course of the illness. This article first of all provides an overview of what is known
from literature on the clinical course of metastatic prostate cancer. Subsequently, the results are presented of two Dutch
studies giving insights in the clinical course of these patients. The most frequently occurring, relevant clinical problems
are: fracture (10–15%), spinal cord compression (10–15%), bladder outlet obstruction for which CIC, CAD, SP or TURP
(25%), symptomatic hydronephrosis due to obstruction of the distal ureter for which a nephrostomy tube or JJ is required
(5%), blood transfusion because of anaemia (35%), hospitalization for prostate cancer related problems (75%) and ra-
diation therapy for (painful) bone metastasis (55%). Finally, an outline is given of the most common treatments for the
aforementioned problems.
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Introductie

In 2018 is in Nederland bij 12.600 mannen de diagnose
prostaatkanker gesteld (1,5 per 1.000 mannen). Van deze
patiënten heeft 16% bij het stellen van de diagnose al bot-
metastasen, daarnaast ontwikkelt ongeveer 30% van de pa-
tiënten die in opzet curatief zijn behandeld of bij wie een
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waakzaam afwachtend beleid is gevoerd op termijn toch
(bot)metastasen [1, 2]. Hoewel de problemen die zich bij
patiënten met een gemetastaseerd prostaatcarcinoom voor-
doen tijdens het beloop bekend zijn uit de dagelijks prak-
tijk, zijn hierover maar uiterst beperkt data gepubliceerd.
Dit geldt evenzeer voor de verscheidenheid aan toegepaste
palliatieve behandelingen.

In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de actu-
ele literatuur met betrekking tot het klinisch beloop van het
gemetastaseerd prostaatcarcinoom. Verder worden de re-
sultaten gepresenteerd van twee Nederlandse prospectieve
studies naar het klinisch beloop bij deze patiëntengroep
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(de Registratiestudie 2004 en de HORRAD-studie 2018) en
worden op hoofdlijnen de palliatieve therapeutische moge-
lijkheden besproken.

Literatuuroverzicht

Er is een uitgebreide PubMed-search verricht op onder an-
dere de volgende trefwoorden: prostaat, carcinoom, meta-
stasen, castratieresistent, klachten, anemie, vermoeidheid,
LUTS, hematurie, pijn, fracturen en dwarslaesie. Daarnaast
zijn de reguliere handboeken geraadpleegd [3–6]. Het aan-
tal artikelen dat specifiek de aan de ziekte gerelateerde pro-
blemen die zich voordoen bij patiënten met een gemetasta-
seerd prostaatcarcinoom beschrijft, is uiterst beperkt. Een
internationale survey onder 927 patiënten met gemetasta-
seerd prostaatcarcinoom laat zien dat vermoeidheid (73%),
mictieklachten (63%), seksuele disfunctie (62%) en bot-
pijn (52%) de meest gerapporteerde klachten zijn. In wis-
selende mate worden gewichtsverlies, cognitieve achter-
uitgang, misselijkheid en verminderde voedselintake, en
angst- en slaapstoornissen gerapporteerd [7].

Op basis van de gevonden literatuur, maar ook op basis
van de handboeken, resultaten van de twee Nederlandse stu-
dies die verderop besproken worden en klinische ervaring,
zijn de meest relevante en frequentst voorkomende proble-
men gesignaleerd, namelijk: anemie, dwarslaesie (incom-
pleet/compleet), fractuur, hematurie, lymfoedeem, mictie-
klachten, pijn, symptomatische hydronefrose (postrenaal)
en vermoeidheid.

De klachten ten gevolge van de hormonale behandeling
zijn onder andere: libidoverlies, erectiestoornissen, een ver-
minderd gevoel van mannelijkheid, opvliegers en afname
van spiermassa. Deze klachten zijn inherent aan de behan-
deling en er bestaat, behoudens enkele praktische adviezen
hoe ermee om te gaan, geen wezenlijke therapie voor. De
meeste patiënten accepteren dit feit en in het beloop van hun
gemetastaseerde ziekte hebben deze klachten geen grote in-
vloed meer op de algehele kwaliteit van leven, noch op het
mentale welzijn van de patiënt. Daarom zullen we deze
klachten hier niet verder bespreken.

De gevolgen van de ziekteprogressie en de behandeling
van voortschrijdende ziekte bij patiënten met een gemeta-
staseerd prostaatcarcinoom zijn divers en hebben een grote
invloed op zowel de lichamelijke, mentale als de alge-
hele kwaliteit van leven. Gemetastaseerd prostaatcarcinoom
leidt dus tot een aanzienlijke morbiditeit en medische con-
sumptie en heeft daarmee een grote sociaal-economische
impact [8, 9].

Hieronder volgt een overzicht van de relevante en meest
frequent voorkomende problemen die in de literatuur be-
schreven staan.

Anemie

Hoewel anemie frequent voorkomt bij patiënten met een ge-
metastaseerd prostaatcarcinoom, zijn concrete data met be-
trekking tot de incidentie maar beperkt beschikbaar. Op het
moment van het stellen van de diagnose ossaal gemetasta-
seerd prostaatcarcinoom, heeft ongeveer 30% van de patiën-
ten een anemie [10, 11]. De etiologie van anemie bij geme-
tastaseerd prostaatcarcinoom is complex en berust op meer-
dere factoren. Anemie die direct samenhangt met (de pro-
gressie) van de prostaatkanker zelf of met de behandeling,
kan onderverdeeld worden in verminderde bloedaanmaak,
verhoogde bloedafbraak en bloedverlies. De bloedaan-
maak kan vertraagd worden door onder andere beenmerg-
invasie, myelosuppressieve chemotherapie, radiotherapie,
nutritionele deficiënties (ijzer, vitamine B12, foliumzuur)
of inflammatie met als gevolg een functioneel ijzertekort
[12]. Kankercellen produceren tevens inflammatoire cyto-
kinen die de productie van endogeen erytropoëtine (EPO)
remt. Omdat testosteron de aanmaak van EPO in de nier
stimuleert, is ook castratie een oorzaak van anemie, met
name bij totale androgeenblokkade (LHRH-agonist plus
een anti-androgeen). Toch leidt het starten van een LHRH-
agonist slechts in < 5% van de gevallen tot een anemie
[11]. Toegenomen bloedafbraak door hemolyse of hemofa-
gocytose is zeldzaam bij solide tumoren. Bloedverlies kan
optreden door lokale doorgroei van het prostaatcarcinoom
of als gevolg van een (radiatie)cystitis dan wel prostatitis.
Indien er geen aanwijzingen zijn voor een aan de prostaat-
kanker gerelateerde anemie dient verder onderzoek verricht
te worden naar andere oorzaken, waaronder bloedverlies
uit de tractus digestivus.

Dwarslaesie (incompleet/compleet)

Wervelmetastasen komen voor bij 25–75% van de oncolo-
gische patiënten met gemetastaseerde ziekte. Bij 1–5% van
de patiënten leidt de metastase tot epidurale dan wel spinale
myelum- of caudacompressie, hetgeen zich klinisch kan
uiten in pijn, neurologische uitval (incomplete/complete
dwarslaesie) en een caudasyndroom (urineretentie, over-
loopincontinentie en obstipatie) [13]. Van de wervelmeta-
stasen betreft het in meer dan 50% van de gevallen uitzaai-
ingen van mama-, long- of prostaatcarcinoom [14]. In de
literatuur zijn geen gegevens beschikbaar over de incidentie
van wervelmetastasen bij patiënten met prostaatkanker en
ook niet of en in hoeverre deze tot klinische symptomen
leiden.

Fractuur

Fracturen treden veelal op als gevolg van een trauma. Het
percentage spontane fracturen is klein. De kans op een
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fractuur is groter in geval van verminderde botdichtheid ten
gevolge osteoporose of een metastase. In meerdere studies
is aangetoond dat de kans op osteoporose en fracturen gro-
ter is bij hormonale behandeling van prostaatkanker in ver-
gelijking met niet-hormonale behandeling en eveneens in
vergelijking met een populatie zonder prostaatkanker [15],
maar ook een populatie patiënten met prostaatkanker die
niet-hormonaal behandeld wordt heeft een iets grotere (sig-
nificante) kans op fracturen dan een populatie zonder pros-
taatkanker [16]. In grote populaties is de overall kans op
osteoporotische fracturen circa 8%. In de literatuur hebben
we geen gegevens gevonden over het percentage fracturen
ten gevolge van een metastase bij patiënten met een geme-
tastaseerd prostaatcarcinoom.

Hematurie

Hematurie is een frequent voorkomende klacht bij patiën-
ten met gemetastaseerd prostaatcarcinoom. In de literatuur
hebben we geen exacte gegevens gevonden over de frequen-
tie van hematurie. Hematurie kan optreden als gevolg van
lokale progressie van de tumor met doorgroei in de blaas
of de urethra prostatica. Hematurie kan ook het gevolg zijn
van eerdere lokale radiotherapie (radiatiecystitis dan wel
prostatitis). Hoewel er zelden sprake is van acuut levensbe-
dreigend bloedverlies, kan hematurie wel leiden tot anemie
en stolselretentie, met als gevolg frequente en langdurige
ziekenhuisopnames, wat door de patiënt en zijn familie als
zeer belastend kan worden ervaren. Indien de hematurie
niet verklaard kan worden door een van de voornoemde
oorzaken, komen andere oorzaken in beeld voor hematurie,
waaronder urolithiasis, infecties en een tweede tumor dan
wel metastasen in de tractus urogenitalis. Tot slot gebruikt
een substantieel deel van de patiënten bloedverdunnende
medicatie, hetgeen vanzelfsprekend een rol speelt bij het
optreden van de hematurie.

Lymfoedeem

Lymfoedeem is een (zichtbare) zwelling van weefsel door
ophoping van eiwitrijk vocht in het interstitium, ten gevolge
van een aanleg- of functiestoornis van lymfestructuren of
een afvloedbelemmering van de lymfevaten [17]. Zonder
behandeling is lymfoedeem een progressieve aandoening,
die kan leiden tot pijn, functievermindering en bewegings-
beperking. Als gevolg hiervan bestaat er een vergrote kans
op het optreden van diepe veneuze trombose, met name in
de benen.

De belangrijkste oorzaken van lymfoedeem bij patiënten
met prostaatkanker zijn:

� lymfeklierdissectie in het bekken;

� bestraling van het bekken of de lies (dit geeft fibrosering
van het lymfesysteem);

� lymfangitis carcinomatosis c.q. ingroei en/of compressie
van lymfevaten of lymfeklieren door een (recidief)tumor
of door metastasen.

In sommige gevallen ontstaat of verergert lymfoedeem
als gevolg van uitlokkende factoren, zoals:

� infecties, trauma of overbelasting van het been;
� veneuze afvloedbelemmering door veneuze insufficiën-

tie, trombose of veneuze compressie door de tumor.

Daarnaast is perifeer (lymf)oedeem beschreven als car-
diale bijwerking van de tweedelijns hormonale therapie, en
is perifeer oedeem beschreven in een aantal casereports op
basis van hypocalciëmie als gevolg van behandeling met
bisfosfonaten en denosumab [18, 19]. Hoewel uit de dage-
lijkse praktijk bekend is dat perifeer lymfoedeem ook bij
patiënten met een gemetastaseerd prostaatcarcinoom regel-
matig voorkomt en wel degelijk tot problemen kan leiden
(pijn en verminderde mobiliteit), hebben we daarover in de
literatuur geen specifieke gegevens gevonden.

Mictieklachten

Ruim 55% van de patiënten met een gemetastaseerd pros-
taatcarcinoom, die geen behandeling van de primaire pros-
taattumor hebben gehad, ontwikkelt hinderlijke mictie-
klachten ten gevolge van lokale tumorprogressie [20]. Bij
patiënten die wel eerder behandeld zijn (radicale pros-
tatectomie of uitwendige bestraling), ligt dat percentage
significant lager (33%), waarbij patiënten die eerder een
radicale prostatectomie ondergingen minder mictieklachten
ontwikkelen dan patiënten die met lokale radiotherapie
zijn behandeld. Uit een kleine studie die is gebaseerd
op de uitkomsten van urodynamisch onderzoek komt naar
voren dat patiënten met gemetastaseerd prostaatcarcinoom
en hinderlijke LUTS, deze LUTS bij slechts 14% van de
patiënten overwegend en bij nog eens 14% van de patiënten
deels wordt veroorzaakt door blaasontledigingsstoornissen
ten gevolge van obstructie. Daarentegen was bij 57% van
de patiënten sprake van detrusoroveractiviteit zonder ob-
structieve component, die mogelijk gerelateerd was aan
een verminderde blaascapaciteit dan wel lokale doorgroei
in het trigonum [21]. De literatuur hierover is echter uiterst
beperkt, het aantal gerapporteerde patiënten klein en de
variatie in uitkomst groot.

Pijn

Bij 50–90% van de patiënten met een gemetastaseerd pros-
taatcarcinoom, speelt pijn een evidente rol en heeft deze
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pijn een grote invloed op de ervaren algehele kwaliteit van
leven. De pijn wordt veelal veroorzaakt door:

� directe (door)groei van de tumor of metastasen (77%),
met pijn als het gevolg van:
– botmetastasen (lokale botdestructie, fractuur, uitbrei-

ding naar de weke delen, compressie van ruggenmerg
of wortels);

– infiltratie van de weke delen;
– infiltratie van ingewanden (bijvoorbeeld darm, lever);
– compressie of infiltratie van zenuwen of zenuwplexus;

� diagnostische procedures;
� behandelingen (chirurgie, radiotherapie, chemotherapie);
� bijkomende factoren (bijvoorbeeld obstipatie, decubitus,

spierspasmen, infectie) of niet aan de maligniteit gerela-
teerde comorbiditeit.

Aan pijn door kanker liggen verschillende mechanismen
ten grondslag, die relevant zijn bij de keuze van de analge-
tische strategie. De onderverdeling tussen nociceptieve en
neuropathische pijn is van belang gezien de keuze van het
type analgeticum. Nociceptieve (somatische en viscerale)
pijn treedt op door weefselbeschadiging. Neuropathische
pijn treedt op door beschadiging van het somatosensori-
sche systeem, dat begint bij de primaire afferente neuronen
en eindigt in de somatosensorische cortex.

Naast fysieke pijn als symptoom van tumorgroei, is er
een evidente wederkerige relatie tussen angst, depressieve
gedachten en boosheid enerzijds en de pijnbeleving ander-
zijds. Pijn dient dan ook niet alleen volgens het mono-
dimensionele biomedische model geduid te worden, maar
meer binnen het concept van total pain, waarbij psychoso-
ciale en spirituele factoren een essentiële rol spelen bij de
pijnbeleving.

Tot slot is de frequent aanwezige comorbiditeit en bijko-
mende polyfarmacie een belangrijke oorzaak van een on-
voldoende positief effect van pijnbehandeling. Recentelijk
is een opmerkelijke interactie beschreven tussen enzalu-
tamide, als sterke inductor van het cytochroom-P450-sys-
teem, en onder andere fentanyl. De enzalutamide leidt tot
een versterkt metabolisatie, waardoor het pijnstillende ef-
fect van fentanyl sterk afneemt en de pijnbehandeling daar-
door mogelijk onvoldoende is [22].

Symptomatische hydronefrose (postrenaal)

Ongeveer 5–15% van de patiënten met gemetastaseerd pros-
taatcarcinoom krijgt te maken met obstructie van één of
beide ureteren, al dan symptomatisch (pijn, infectie), die
mogelijk leiden tot nierfunctiestoornissen [23]. Over het al-
gemeen wordt deze obstructie veroorzaakt door lokale door-
groei, massawerking van het primaire proces of door lym-
fekliermetastasen. Metastasen van het prostaatcarcinoom in
de ureter worden alleen in casereports beschreven [24]. Er

zijn geen gegevens bekend over de frequentie waarmee hier-
voor interventies (nefrodrain, JJ-katheter, operatie) worden
toegepast. Evenmin zijn er in de literatuur overtuigende
gegevens over de waarde van lokale behandeling van de
prostaat (operatie/radiotherapie) ter preventie van, dan wel
directe behandeling van, de hydronefrose ten gevolge van
obstructie van de distale ureteren door lokale tumorprogres-
sie [20, 25, 26].

Vermoeidheid

Vermoeidheid is een zeer frequent voorkomende klacht bij
patiënten met een (gemetastaseerd) (prostaat)carcinoom. In
de literatuur varieert het percentage oncologische patiënten
bij wie (ernstige) vermoeidheid voorkomt van 19–66%. De
etiologie van vermoeidheid is divers en kan voorkomen ten
gevolge van de ziekte zelf, de behandeling, anemie, ouder-
dom, een a priori slechte conditie of psychogene factoren
(stress, depressie, angst). Daarnaast kan vermoeidheid se-
cundair zijn aan klachten, en dan met name pijn en mis-
selijkheid. Vaak zijn de oorzaken multifactorieel en is niet
altijd goed te achterhalen wat de exacte oorzaak van de
vermoeidheid is. Wel is bekend dat vermoeidheid de be-
langrijkste factor is bij een mindere algehele kwaliteit van
leven, een slechtere mentale gesteldheid en meer psycholo-
gische stress [27]. Meer specifiek voor prostaatkanker is de
ernstige (graad 3–4) vermoeidheid die wordt gerapporteerd
als bijwerking van de tweedelijns hormonale therapieën
(abiraterone/enzalutamide) en dan voornamelijk wanneer
deze medicatie wordt toegediend aan chemotherapienaïeve
patiënten [28].

Resultaten van twee Nederlandse
prospectieve studies

Registratiestudie 2004

In 2004 is in Nederland een prospectieve studie gestart naar
de klinische karakteristieken van patiënten bij wie in dat
jaar een prostaatcarcinoom is vastgesteld en het behande-
lingspatroon bij deze patiënten. Dertig ziekenhuizen heb-
ben in deze studie geparticipeerd, waarbij in totaal 2.714
patiënten zijn geïncludeerd, van wie 12% (n= 316) een pri-
mair ossaal gemetastaseerd prostaatcarcinoom had.

Van de geïncludeerde patiënten is in 2009 (retrospec-
tief) het klinisch beloop onderzocht [29]. Hierbij zijn on-
der andere geregistreerd: tijd tot progressie (biochemisch,
objectief), overleving, oorzaak overlijden, PSA-nadir, se-
cundaire hormonale manipulaties, aantal en aard fractu-
ren, aantal (incomplete) dwarslaesies, ziekenhuisopnamen
en palliatieve behandelingen. Statische analyses zijn goed-
deels descriptief. Met behulp van Kaplan-Meier en Cox-
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regressieanalyses zijn overleving en prognostische factoren
berekend en prognostische modellen opgesteld.

Resultaten

� Geïncludeerde patiënten: n= 254; van 62 patiënten was
het niet mogelijk voldoende betrouwbare gegevens te
achterhalen.

� Karakteristieken: Leeftijd (mediaan) 73 jaar (sprei-
ding 68–79), PSA-mediaan 146ng/ml (spreiding 46–
461), PS 0 (50% van de patiënten), pijnscore 0 (60%),
Charlson Index 0 (45%).

� Klinisch beloop: 10% van de patiënten kreeg een fractuur
en 1% twee fracturen. Bij drie patiënten was sprake van
een spontane fractuur. De fractuur werd veroorzaakt door
een metastase (75%), osteoporose (4%) of was het gevolg
van een trauma waarbij een fractuur optrad van een niet-
pathologisch bot (21%). Het merendeel van de fracturen
betrof de heup (60%) of een wervel (20%). Bij 61% van
de patiënten was chirurgisch ingrijpen noodzakelijk.

� 10% van de patiënten ontwikkelde compressie van
het myelum of een zenuwwortel, die leidde tot een
(in)complete dwarslaesie: bij 39% van hen door een
traumatische wervelfractuur en bij de anderen door lo-
kale progressie van metastasen met compressie. Op twee
na alle wervelfracturen waren pathologisch (metastasen):
bij één patiënt was de wervelfractuur het gevolg van
osteoporose en bij een andere patiënt trad de wervelfrac-
tuur op bij normale botdichtheid.

� Ziekenhuisopnamen: eenmalig (70%), tweemaal (32%),
driemaal (15%), viermaal (5%) en vijfmaal (2%). Re-
den voor ziekenhuisopnamen waren: anemie, fractuur,
(in)complete dwarslaesie, mictieklachten, pijn en/of al-
gehele malaise.

� Palliatieve behandelingen:
– externe radiotherapie van de pijnlijke metastasen: één

behandeling (43%), twee behandelingen (18%), drie
behandelingen (8%), vier behandelingen (4%), vijf
behandelingen (3%);

– behandeling met radionucliden (11%);
– chemotherapie (19%);
– bisfosfonaten (25%).

� Overleving: mediane tijd tot biochemische progressie
voor de gehele groep 18 maanden, overleving 27 maan-
den.

� Onafhankelijke prognostische factoren voor overleving:
differentiatiegraad van de tumor, het aantal botmetasta-
sen, de performance status en de PSA-nadir.

Op basis van de onafhankelijke prognostische factoren
is een prognostisch model voor overleving geconstrueerd.
Volgens dit model is de mediane overleving 13 maanden
bij een G3-tumor, een PS> 1, meer dan 15 botmetastasen

en een PSA-nadir > 75%, terwijl de mediane overleving
44 maanden is bij een patiënt met een G1–2-tumor, min-
der dan 5 botmetastasen, PS van 0–1 en een PSA-nadir
< 25%. Opmerkelijk is dat de hoogte van het initiële PSA
en de leeftijd geen onafhankelijke prognostische factoren
zijn. Oorzaak van overlijden is het prostaatcarcinoom bij
70% van de patiënten.

HORRAD-studie

In 2018 zijn de resultaten gepresenteerd van de HOR-
RAD-studie, een prospectieve gerandomiseerde studie bij
patiënten met een primair ossaal gemetastaseerd prostaat-
carcinoom die behandeld zijn met standaard hormonale
therapie of met standaard hormonale therapie gecombi-
neerd met radicale externe radiotherapie op de prostaat
(zie ook artikel elders in dit tijdschrift) [30, 31]. Van
deze studie is ook het klinisch beloop van patiënten ge-
registreerd. In het totaal zijn 446 patiënten geïncludeerd.
Een deel van de patiëntenpopulatie is nog in leven en
van een deel zijn de data nog niet bewerkt. In dit artikel
worden dus alleen de resultaten gepresenteerd van de in-
terimanalyse van 311 patiënten. Deze analyse betreft een
aantal patiëntkarakteristieken, de frequentie van het aantal
tweedelijnsbehandelingen en de frequentie van de aan de
ziekteprogressie gerelateerde problemen (lokale obstructie,
anemie, fracturen, (in)complete dwarslaesies, palliatieve
radiotherapie en ziekenhuisopnamen). Tot slot hebben we
de correlaties geanalyseerd tussen deze problemen en de
overleving, vanuit de klinische observatie dat patiënten
tegenwoordig als gevolg van de tweedelijns behandeling
weliswaar langer leven, maar die langere overleving wel
gepaard gaat met meer klachten en problemen.

Resultaten

� Karakteristieken: leeftijd mediaan 67 (spreiding 62–72),
PSA mediaan 132ng/ml (spreiding 53–474), PS 0 (85%),
pijnscore 0 (65%). 47% van de patiënten heeft gedurende
het ziektebeloop geen aanvullende tweedelijns behande-
ling gehad in de zin van chemotherapie (docetaxel, caba-
zitaxel, overig), tweedelijns hormonale handeling (abi-
raterone, enzalutamide) of radium-223. 53% heeft va-
riërend van één tot maximaal vijf adjuvante tweedelijns
therapieën gehad.

� Pathologische fractuur: deze trad op bij 14% van de pa-
tiënten (waarvan 60% heupfractuur). Een (in)complete
dwarslaesie ten gevolge van een wervelfractuur dan wel
doorgroei van een metastase met compressie van het rug-
genmerg of de wortel trad op bij 14% van de patiënten.

� Mictieklachten in de zin van blaasontledigingsstoor-
nissen waarvoor clean intermittent self catheterisation
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(CIC), een catheter à demeure (CAD), een suprapubische
katheter (SP) of een transurethrale resectie van de pros-
taat (TURP) noodzakelijk is: 23%.

� Nierinsufficiëntie bij hydronefrose op basis van ureterob-
structie ten gevolge van lokale tumorprogressie waarvoor
een nefrodrain of JJ-katheter nodig is: 5%

� Anemie waarvoor bloedtransfusie nodig is: 34%. Van
hen kreeg 42% één transfusie, 17% twee en 41% drie tot
acht transfusies.

� Ziekenhuisopnamen: 76% van de patiënten is een of
meerdere malen opgenomen in verband met aan de pros-
taatkanker gerelateerde problemen: eenmalig (33%),
twee keer (26%) 3–15 keer (41%).

� Palliatieve radiotherapie: 55% van de patiënten is aanvul-
lend palliatief radiotherapeutisch behandeld op pijnlijke
metastasen, van wie 36% eenmalig, 29% tweemaal en
35% drie- tot negenmaal.

� Aanvullende behandeling met radionuclide vond plaats
bij 12% van de patiënten.

� Overleving: De mediane tijd tot biochemische progressie
en overleving voor de gehele groep was respectievelijk 14
en 44 maanden.

Interimanalyses (Spearmans-rankcorrelaties) laten een
significant verband zien tussen de overlevingsduur en de
frequentie van ziekenhuisopnamen, klachten ten gevolge
van lokale progressie, bloedtransfusies en palliatieve radio-
therapie.

Beknopt overzicht van de palliatieve
therapeutischemogelijkheden

Zoals beschreven is de etiologie van problemen die patiën-
ten met een gemetastaseerd prostaatcarcinoom in het beloop
van hun ziekte ervaren in vele gevallen breed. Het is van
belang om altijd zo goed mogelijk de oorzaak van de pro-
blemen te achterhalen teneinde een zo gericht mogelijke
behandeling te kunnen geven. Hierna volgt een overzicht
van de meest gangbare behandelingen. Dit overzicht beoogt
niet compleet te zijn, maar wel praktisch.

Anemie

Alvorens een patiënt met een anemie transfusiebehoeftig
is, kan gestart worden met meer conservatieve behandeling
als erytropoësestimulerende middelen, suppletie van ijzer,
vitamine B12 en foliumzuur. Dexamethason in lage dose-
ring (0,5–2,0mg 1dd1) leidt ook tot een toename van het
Hb-gehalte [32]. Omdat de beenmergreserve bij de meeste
patiënten niet voldoende is, zullen deze behandelingen mo-
gelijk niet voldoende effectief zijn. Een bloedtransfusie zal
al snel de enige effectieve behandeling zijn bij patiënten

met een symptomatische anemie, met een duidelijke verbe-
tering van de kwaliteit van leven tot gevolg.

Dwarslaesie (incompleet/compleet)

Indien patiënten zich melden met klachten (pijn, radicu-
lair syndroom, sensibele en/of motorische uitval, caudasyn-
droom) die kunnen duiden op een (in)complete dwarslaesie
is een multidisciplinaire aanpak aangewezen. Er dient nauw
overleg te zijn tussen uroloog, neuroloog, radioloog, radio-
therapeut en orthopeed/neurochirurg, bij voorkeur volgens
een vast lokaal protocol. Indien de diagnose (in)complete
dwarslaesie ten gevolge van een metastase prostaatcarci-
noom wordt gesteld (neuroloog/radioloog), is het aan de
uroloog om vast te stellen wat de levensverwachting van
de patiënt is. Er dient direct gestart te worden met een
bolus van 10mg dexamethason i.v. gevolgd door 8–16mg
dexamethason per os. Externe radiotherapie is de behan-
deling van eerste keuze, mits het mogelijk is om een ade-
quate dosis te geven (cave status na eerdere radiotherapeu-
tische behandelingen) en er geen indicatie is voor chirur-
gie. Een eenmalige dosis van 8Gy is in Nederland het
meest gebruikt. Radiotherapie leidt echter niet tot een di-
recte drukvermindering. Chirurgie en dexamethason kun-
nen wel tot drukvermindering leiden. Chirurgie is de behan-
deling van eerste keuze indien de levensverwachting langer
is dan drie maanden, een directe decompressie nodig geacht
wordt, er sprake is van instabiliteit van de wervelkolom,
radiotherapie niet meer mogelijk is, of indien er neurologi-
sche achteruitgang is onder behandeling met radiotherapie/
corticosteroïden. Logischerwijze moet de patiënt opera-
bel zijn, de operatie technisch mogelijk zijn en logistiek
op korte termijn (bij voorkeur < 24 uur) uitgevoerd kunnen
worden. Indien de patiënt aan de indicaties en voorwaarden
van zowel radiotherapie als chirurgie voldoet, zal op basis
van het multidisciplinaire overleg in directe samenspraak
met de patiënt een therapiekeuze gemaakt worden. Indien
een operatie is uitgevoerd met alleen een decompressie, en
er dus geen totale tumorresectie heeft plaatsgevonden, dient
de patiënt 2–4 weken postoperatief lokaal nabestraald te
worden. De resultaten van chirurgie zijn goed en leiden tot
minder pijn, een betere mobiliteit en een betere mentale en
algehele kwaliteit van leven. Persisterende neurologische
uitval is geassocieerd met een kortere levensverwachting.
Dergelijke uitval dient bij voorkeur voorkomen te worden
en –indien ze wel optreedt – zo snel mogelijk adequaat be-
handeld te worden teneinde een optimale kans op herstel te
bieden [13, 33, 34].

Fracturen

Een belangrijke pijler in de behandeling is de preventie van
fracturen. Er bestaat overtuigend bewijs dat behandeling
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met vitamine D en calcium in combinatie met een bisfosfo-
naat of denosumab de kans op het optreden van osteoporose
ten gevolge van de hormonale behandeling en daarmee de
kans op het optreden van fracturen reduceert [35]. Daaren-
tegen laat een Cochrane meta-analyse onvoldoende bewijs
zien dat behandeling met bisfosfonaten de kans op het op-
treden van pijn en/of fracturen ten gevolge van metastasen
reduceert. Evenmin wordt een betere overleving aange-
toond [36]. Er zijn publicaties die onder meer op basis van
de T-score (botdichtheid < 2,5) leeftijd (>7 5), BMI (< 19),
comorbiditeit (> 2, waaronder cardiovasculair) en een ver-
hoogde valneiging patiënten selecteren die in aanmerking
komen voor medicamenteuze behandeling [37]. Gezien
het bescheiden bijwerkingenprofiel van de voor te schrij-
ven medicatie en het feit dat de grootste groep patiënten
ook bij voornoemde selectie behandeld moet worden, lijkt
het vooral praktisch om alle patiënten met een gemetasta-
seerd prostaatcarcinoom die continu hormonaal behandeld
worden, ook te behandelen met vitamine D/calcium en een
bisfosfonaat of denosumab.

Verder is het van belang om aandacht te hebben voor een
eventuele verhoogde valneiging bij deze patiënten (door on-
der meer duizeligheid, evenwichtsstoornissen, medicatie,
‘slecht ter been zijn’), wat goed beoordeeld kan worden
door de oncologieverpleegkundige. Gerichte interventies
waaronder bijvoorbeeld lopen met een rollator, aanpassin-
gen in huis en samen met de huisarts de medicatie aanpas-
sen, zijn uiterst zinvol. Het voorkomen van fracturen leidt
tot minder pijn, een betere kwaliteit van leven en een betere
overleving [38].

Indien er toch een fractuur optreedt en de levensverwach-
ting langer is dan drie maanden, moet primair een chirurgi-
sche interventie overwogen worden. Zo’n interventie leidt
in ieder geval tot minder pijn en een betere kwaliteit van
leven. In de literatuur hebben we niet kunnen vinden of het
de overleving ook beïnvloedt. Indien er geen oncologische
(radicale) resectie is geweest, dient ongeveer 2–4 weken na
de operatie de behandelde fractuur nabestraald te worden
ter preventie van lokale progressie, waarbij een kortdurend
schema meestal volstaat. Indien opereren om wat voor een
reden dan ook niet kan, is bestraling voor de bestrijding van
pijn aangewezen.

Hematurie

Logischerwijs zijn urologen bekend met de primaire be-
handeling van hematurie, waaronder het inbrengen van een
spoelkatheter en het spoelen van de blaas. Als medica-
menteuze behandeling van hematurie beschrijft de literatuur
tranexaminezuur 3 dd 1000mg oraal (echter niet bij mas-
sale hematurie en/of aanwezigheid van stolsels vanwege
de toegenomen kans op stolselvorming), of aluin 0,5–1%
blaasspoelingen. De effectiviteit van deze behandelingen

is echter onduidelijk. Indien de hematurie persisteert en
wordt veroorzaakt door lokale progressie of lokale bloe-
dende laesies in de blaas, is operatief ingrijpen in de vorm
van transurethrale coagulatie of resectie zinvol [39]. Pallia-
tieve uitwendige bestraling op de prostaat behoort eveneens
tot de behandelopties als voornoemde mogelijkheden niet
effectief blijken.

Indien een radiatiecystitis oorzaak is van persisterende
hematurie is behandeling met hyperbare zuurstoftherapie
succesvol bij 50–80% van de patiënten [40, 41].

Als geen van deze behandelingen effectief is en de bloed-
transfusiebehoeftige hematurie blijft bestaan, kan besloten
worden tot een radiologische embolisatie van de arteria
prostatica en in uitzonderlijke gevallen zelfs tot een palli-
atieve (cysto)prostatectomie [42]. Uiteraard dient een stol-
lingsstoornis of een trombopenie te worden gecorrigeerd;
bij gebruik van antistolling dient deze medicatie, in overleg
met de voorschrijvend behandelaar, zo mogelijk te worden
gestaakt.

Mictieklachten

De algehele conditie en levensverwachting van de patiënt
zal het beleid ten aanzien van mictieklachten sterk bepa-
len. De work-up van patiënten met mictieklachten bij pros-
taatcarcinoom is vergelijkbaar met die van patiënten met
benigne prostaathyperplasie (BPH) en kan worden toever-
trouwd aan een uroloog. Indien de klachten berusten op
een blaasontledigingsstoornis dient deze stoornis primair
medicamenteus behandeld te worden (alfablokkers). Bij
onvoldoende resultaat is een palliatieve TURP een goed
alternatief met succespercentages tot 90% en acceptabele
complicaties die vergelijkbaar zijn met die van een TURP
voor BPH [43]. Indien ook die behandeling onvoldoende
effect heeft of indien een patiënt niet meer geopereerd kan
of wil worden rest, zeker bij forse residuvorming of reten-
tie, CIC, of een permanente transurethrale of suprapubische
katheter.

Indien opslagklachten meer op de voorgrond staan, al
dan niet bewezen met een urodynamisch onderzoek, kan
gestart worden met de bekende anticholinergica. Tot slot
kan een medicamenteuze combinatiebehandeling (alfablok-
ker met anticholinergica) succesvol zijn.

Pijn

Een mooi en handzaam overzicht van de pijnbestrijding
bij patiënten met kanker is te vinden op www.pallialine.nl
onderdeel van de IKNL-richtlijnen [44].

Behandel volgens het concept van total pain en schenk
bij behandeling van pijn ook aandacht aan de lichamelijke,
cognitieve, emotionele, gedragsmatige en sociale aspecten
die een rol spelen bij de pijnbeleving. Het is belangrijk om

http://www.pallialine.nl
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te weten in hoeverre de pijn interfereert met het dagelijks
leven. Bevorder de therapietrouw door goede voorlichting
omtrent het doel en de mogelijke bijwerkingen van de be-
handeling, bespreek verwachtingen en mogelijke weerstan-
den, benadruk het belang van regelmatige inname van de
medicatie, ook als er geen pijn is, en onderstreep het feit
dat verslaving klinisch minder relevant is [45].

Een systematische medicamenteuze behandeling van
pijn is gebaseerd op de gemodificeerde WHO-pijnladder en
bevat op hoofdlijnen de volgende stappen bij nociceptieve
pijn:

1. Paracetamol 4 dd 500–1000mg p.o. of 3–4 dd 1000mg
supp.±NSAID (niet bij nierfunctiestoornissen): diclo-
fenac tot 4 dd 50mg p.o. of rectaal, naproxen tot 2 dd
500mg p.o. of rectaal, of ibuprofen tot 4 dd 600mg p.o.
of 4 dd 500mg rectaal.

2. Morfine slow release (startdosis: 2 dd 20mg, bij patiën-
ten > 70 jaar 2 dd 10mg) of fentanyl transdermaal
12μg/uur: eventueel in combinatie met paracetamol
en/of NSAID’s, altijd in combinatie met een snelwerkend
opioïd voor doorbraakpijn (oxycodon). Daarnaast altijd
een laxans voorschrijven (macrogol/elektrolyten 1–2 sa-
chets dd of magnesium(hydr)oxide 3 dd 500–1000mg).

3. Opioïdrotatie (zie de omrekentabel opioïden in de IKNL-
richtlijn [44]) bij onvoldoende effect van het opioïd on-
danks aanpassing van de dosis, toedieningsfrequentie en
toedieningsweg en/of bij onaanvaardbare bijwerkingen:
morfine vervangen door fentanylpleister of vice versa
eventueel oxycodon slow release 2 dd of hydromorfon
slow release 2 dd.

En bij neuropathische pijn, eveneens gebaseerd op de
gemodificeerde WHO-pijnladder, de volgende stappen:

1. Opioïden als bij stap 2 voor nociceptieve pijn (alsmede
tramadol 4 dd 50–100mg). Bij zuiver neuropathische
pijn kan deze stap in eerste instantie worden overgesla-
gen; eventueel kan dan in een later stadium (bij onvol-
doende effect op de hierna genoemde middelen) een opi-
oïd worden toegevoegd.

2. Amitriptyline of nortriptyline: startdosis 10–25mg p.o.
voor de nacht, zo nodig op te hogen met stappen van
25mg per 3–7 dagen tot maximaal 75mg voor de nacht.

Bij gelokaliseerde pijn die wordt veroorzaakt door een
botmetastase is eenmalige (1× 8Gy) externe radiotherapie
zeer effectief, met bij ongeveer 70% van de patiënten een
afname van de klachten van 70% [46–49]. De eerste dagen
na de bestraling kan de pijn tijdelijk iets heviger worden.
De afname van de pijn kan optreden tot zes weken na de
behandeling. De bestraling van dezelfde metastase kan nog
een- tot tweemaal herhaald worden met tussenpozen van
minimaal zes weken. Bij meerdere (> 3) pijnlijke botmeta-
stasen is behandeling met radionucliden (strontium en sa-

marium-153) effectief bij 60–80% van de patiënten [50].
Ook de palliatieve pijnbestrijding met een radionuclide kan
in voorkomende gevallen meerdere malen worden ingezet.
De voorkeur gaat uit naar samarium, omdat dit middel snel-
ler werkt en zo nodig iedere maand herhaald kan worden.

Primair doel is patiënten zo veel mogelijk pijnvrij te
krijgen, hoewel dat niet altijd mogelijk zal zijn. Indien
het niet lukt om patiënten met voornoemde middelen bin-
nen enkele weken in een acceptabele situatie te krijgen (bij
voorkeur pijnvrij), is verwijzing naar een gespecialiseerd
pijnteam aangewezen. Daar zit niet alleen de kennis voor
veel uitgebreidere en complexere medicamenteuze behan-
deling, maar ook de kunde voor interventionele behande-
lingen (pijnblokkades), waaronder de neurolytische (fenol/
alcohol)infiltratie van de plexus hypogastricus inferior en
van het ganglion van Walther (impar). De eerste ligt an-
terieur van de wervelcorpora L5-S1 en laatste anterieur ter
hoogte van de sacro-coccygeale overgang. Beide technie-
ken zijn laagcomplex, eenvoudig en onderbreken de sympa-
thische grensstreng, met als gevolg een onderbreking van
afferente stimuli die verantwoordelijk zijn voor de sym-
pathisch gemedieerde neuropathische en viscerale pijn bij
ruimte-innemende processen en metastasen in het kleine
bekken.

Hoewel invasieve behandeling vaak als laatste type pijn-
behandeling in de WHO-pijnladder beschreven wordt, die-
nen deze bij voorkeur niet als last resort ingezet te worden,
gezien het opioïdsparende effect en de daarmee gepaarde
verbetering van kwaliteit van leven van dergelijke interven-
ties.

Lymfoedeem

De conservatieve behandeling van lymfoedeem (deconges-
tieve lymfatische behandeling (DLT)) is zowel gericht op
het voorkomen van progressie (de preventie) als op vermin-
dering van de gevolgen van lymfoedeem (de therapeutische
behandeling). DLT omvat: compressietherapie (CT), manu-
ele lymfedrainage (MLD), oefentherapie/beweging en voor-
lichting met ondersteunende zorg gericht op risicoreductie
[17]. Verwijzing hiervoor naar een gespecialiseerde fysio-
therapeut is aangewezen. Indien het lymfoedeem wordt
veroorzaakt door progressie van locoregionale lymfeklier-
metastasen kan, indien mogelijk, palliatieve externe radio-
therapie zinvol zijn. Als het (lymf)oedeem wordt veroor-
zaakt door veneuze afvloedbelemmering ten gevolge van
veneuze compressie (bijvoorbeeld door lymfadenopathie)
is het plaatsen van een veneuze stent (vena Iliaca commu-
nis/externa) door de interventieradioloog uiterst effectief en
is het oedeem binnen enkele dagen geheel verdwenen.
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Symptomatische hydronefrose

Bij hydronefrose met klachten van flankpijn die al dan
niet gepaard gaan met koorts en/of nierfunctiestoornissen
is drainage door middel van een nefrodrain of JJ-katheter
geïndiceerd. Gezien mogelijke compressie van de JJ-kathe-
ter geniet een nefrodrain de voorkeur. Na het plaatsen van
een nefrodrain behoort het antegraad plaatsen (eventueel
na dilatatie van de distale ureter) van een JJ-katheter, door
de interventieradioloog, tot de mogelijkheden. Daarnaast
kan lokale palliatieve radiotherapie of chirurgie (ureter re-
implantatie) overwogen worden in een poging de doorgan-
kelijkheid van de distale ureter te herstellen.

Vermoeidheid

Als de patiënt klaagt over (ernstige, invaliderende) ver-
moeidheid dient allereerst uitgesloten te worden dat er
sprake is van anemie en vervolgens beoordeeld te wor-
den of de vermoeidheid kan samenhangen met tweedelijns
(hormonale) therapie. In voornoemde gevallen is een
bloedtransfusie aangewezen, dan wel het (tijdelijk) staken
van de tweedelijns behandeling, in overleg met patiënt.
Indien er sprake is van pijn of misselijkheid als medeoor-
zaak van de vermoeidheid, moet die behandeld worden.
Daarnaast is er afdoende wetenschappelijk bewijs dat dage-
lijkse gestructureerde lichamelijke inspanning (waaronder
gym, oncofysiotherapie, lopen) een significante reductie
van de vermoeidheid, een toename van de vitaliteit en een
betere algehele kwaliteit van leven en mentaal welbevin-
den geeft [51, 52]. Tot slot is gedragstherapie teneinde
te leren omgaan met de vermoeidheid bij prostaatkanker
zinvol gebleken. De patiënt kan hiervoor verwezen worden
naar gespecialiseerde psychologen/gedragstherapeuten of
instituten zoals het Helen Dowling Instituut in Utrecht.

Discussie

Het gemetastaseerd prostaatcarcinoom komt wereldwijd ui-
terst frequent voor. De laatste jaren is er bijzonder veel aan-
dacht voor het lokaal uitgebreide en gemetastaseerd pros-
taatcarcinoom. Nieuwe behandelingsstrategieën zijn in ont-
wikkeling; er zijn thans meerdere tweedelijns therapieën
voor het castratieresistente prostaatcarcinoom en in de toe-
komst komt nieuwe medicamenteuze therapie beschikbaar,
waaronder doelgerichte therapie en immuuntherapie. Mede
door deze ontwikkelingen is er veel aandacht voor het pros-
taatcarcinoom, niet alleen bij urologen, maar ook bij onco-
logen, radiotherapeuten, radiologen en tal van andere hulp-
verleners. Toch lijkt er meer aandacht voor nieuwe diagnos-
tische en behandelingsmodaliteiten dan voor het klinisch
beloop. Opmerkelijk genoeg zijn er nauwelijks adequate

gegevens beschikbaar over het klinisch beloop bij patiënten
met een gemetastaseerd prostaatcarcinoom. Welke proble-
men doen zich bijvoorbeeld voor tijdens het ziektebeloop
en hoe frequent?

In dit artikel hebben we een overzicht gegeven van
de beperkte literatuur die er is. Daarnaast zijn de (in-
terim)resultaten gepresenteerd van twee studies waarin
het beloop bij deze patiëntengroep in kaart is gebracht.
De gecombineerde resultaten van deze studies geven het
volgende beeld:

� 10–15% van de patiënten krijgt een fractuur;
� 10–15% ontwikkelt een (in)complete dwarslaesie;
� 25% krijgt blaasontledigingsstoornissen waarvoor CIC,

een CAD, een SP of een TURP noodzakelijk is;
� 5% krijgt een symptomatische hydronefrose (nierinsuf-

ficiëntie, pijn, infectie) als gevolg van obstructie van de
distale ureter waarvoor een nefrodrain of JJ noodzakelijk
is;

� 35% anemie waarvoor één of meerdere bloedtransfusies
noodzakelijk zijn;

� 75% van de patiënten wordt één of meerdere malen op-
genomen voor behandeling van aan de progressieve pros-
taatkanker gerelateerde problemen;

� 55% van de patiënten wordt één of meerdere malen pal-
liatief bestraald op (pijnlijke) bot metastasen.

Hieruit wordt duidelijk dat de klachten en problemen
waarmee patiënten gedurende het beloop van hun ziekte
geconfronteerd worden aanzienlijk zijn en door hun aard
een grote impact hebben op de algehele kwaliteit van leven.
Omdat deze patiënten niet meer genezen kunnen worden,
dient de behandeling niet alleen gericht te zijn op het ver-
lengen van het leven, maar nadrukkelijk ook op tijdige en
adequate behandeling van de aan de ziekteprogressie gere-
lateerde problemen. Kennis van die problemen en vroegtij-
dige herkenning daarvan, gecombineerd met de mogelijk-
heden tot gerichte behandeling zijn dan ook voorwaardelijk.
Zoals geschetst zijn de problemen zo divers en complex dat
aan deze voorwaarden alleen voldaan kan worden door een
team van toegewijde professionals waaronder in ieder ge-
val een uroloog, oncoloog, radiotherapeut, radioloog, neu-
roloog, orthopeed/neurochirurg, oncologie verpleegkundig,
fysiotherapeut en psycholoog/psychiater. Vanzelfsprekend
moet voor de patiënt duidelijk zijn wie de hoofdbehandelaar
is, die in geval van problemen altijd benaderd kan worden
en garant staat voor een adequate organisatie van de zorg.
Er zijn hierbij een aantal, mogelijk onderbelichte, punten
van belang. Dit zijn:

� Aandacht voor vermoeidheid. Vermoeidheid is de factor
die de grootste impact heeft op de algehele kwaliteit van
leven, het mentale welzijn en mogelijk op de duur van
overleving [27, 53]. Toch is het een klacht die, vanuit
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de gedachte dat er weinig aan te doen is, vaak onderbe-
licht blijft. Neem de klacht serieus, bespreek het met de
patiënt, zoek uit wat de oorzaak zou kunnen zijn, stimu-
leer patiënten dagelijks te bewegen (minimaal een half
uur wandelen) en vraag of patiënt behoefte heeft aan on-
dersteunende gedragstherapie.

� Adequate pijnstilling. Ook pijn heeft een grote impact
op de algehele kwaliteit van leven. Opmerkelijk genoeg
accepteren veel patiënten pijn vanuit de gedachte ‘dat ze
nog wat achter de hand willen hebben voor als het écht
nodig is’. Bespreek dat dit een onjuiste gedachte is en dat
altijd gestreefd moet worden naar een pijnvrije situatie.
Onderstreep dat de medicatie met name ook ingenomen
moet worden als er geen pijn meer is en overweeg an-
dere vormen van pijnbestrijding (externe radiotherapie,
radionucliden, interventionele technieken) als patiënten
morfinepreparaten nodig hebben. Verwijs laagdrempelig
naar een pijnteam indien het niet lukt patiënten pijnvrij te
krijgen met de standaard behandeling. Tot slot, enzalu-
tamide kan de werkzaamheid van onder andere fentanyl
doen afnemen, waardoor hogere doses nodig zijn. Wees
er alert op dat hierdoor bij het staken van de enzalutamide
een intoxicatie kan ontstaan.

� Preventie botdichtheid. Er zijn aanwijzingen dat met
name urologen in vergelijking met oncologen te weinig
frequent medicatie voorschrijven die de reductie van de
botdichtheid voorkomen [54]. Er is voldoende bewijs dat
dit effectief is en een reductie geeft van de zogenaamde
aan het skelet gerelateerde klachten (pijn, fracturen).
Alle patiënten die een (ossaal) gemetastaseerd prostaat-
carcinoom hebben en continu, levenslang hormonaal
behandeld worden, dienen aanvullend medicamenteus
behandeld te worden met calcium/vitamine D in combi-
natie met een bisfosfonaat (bijvoorbeeld ibandroninezuur
150mg 1 tablet/maand) of denosumab.

� Protocol voor verdenking op een dwarslaesie. In de we-
tenschap dat 10–15% van de patiënten een (in)complete
dwarslaesie ontwikkelt, is niet alleen een adequaat pro-
tocol, maar ook een logistieke organisatie waarbinnen
alle noodzakelijke interventies (zowel diagnostisch als
therapeutisch) daadwerkelijk in korte tijd kunnen wor-
den uitgevoerd, een absolute voorwaarde. Dit betekent
een neuroloog die patiënten met een mogelijke dwars-
laesie of caudasyndroom direct beoordeelt, een MRI die
aansluitend gemaakt en beoordeeld wordt, overleg met
de betrokken specialisten (neuroloog, radioloog, uroloog,
oncoloog, radiotherapeut en orthopeed/neurochirurg) om
de optimale behandeling vast te stellen, én de mogelijk-
heid om deze behandeling (radiotherapie/operatie) ook
< 24 uur uit te voeren. Adequate opvang en behande-
ling van patiënten met een (in)complete dwarslaesie die
leiden tot herstel, brengt niet alleen een betere kwaliteit

van leven, maar ook betere overleving met zich mee. Ter
illustratie een tweetal casus (zie appendix).

� Patient Reported Outcome Measures (PROMS). Er zijn
aanwijzingen in de literatuur dat het structureel meten
van PROMS niet alleen leidt tot een betere kwaliteit van
zorg voor patiënten met een gemetastaseerde maligniteit,
maar zelfs tot een betere overleving [55, 56]. In vergelij-
king met de traditionele anamnese maken dergelijke ge-
structureerde metingen, mits regelmatig uitgevoerd, eer-
der zichtbaar wanneer klachten toenemen en de overall
kwaliteit-van-levenparameters afnemen.

� Organisatie van de zorg. Tot slot is een goede organisatie
van de zorg essentieel. Het betreft niet alleen de aanwe-
zigheid van heldere en adequate lokale protocollen, maar
ook goede afspraken tussen zorgverleners onderling. Het
formeren van een vast team toegewijde professionals die
een hoge zorgstandaard hanteren en die regelmatig evalu-
eren, is noodzakelijk. De patiënt moet één aanspreekpunt
hebben waar hij altijd terecht kan. Een team van oncolo-
gieverpleegkundigen die per email en telefoon bereikbaar
zijn en binnen 24 uur reageren is optimaal. In acute si-
tuaties moeten patiënten op de SEH terechtkunnen. Tot
slot is voor de laatste levensfase, die veelal in de thuis-
situatie met terminale begeleiding van de huisarts plaats-
vindt, een goede overdracht van belang, eventueel door
het lokale palliatief oncologisch team, met de mogelijk-
heid voor de huisarts om bij problemen terug te vallen op
dit team.

De mediane overleving in de registratiestudie 2004 was
27 maanden; voor de hier gepresenteerde 311 patiënten uit
de HORRAD-studie 44 maanden. Mede door de tweede-
lijnsbehandelingen is de overleving dus met anderhalf jaar
toegenomen. De indruk uit de praktijk is dat deze toename
gepaard gaat met meer problemen, hetgeen ook logisch lijkt
vanuit het simpele oogpunt dat een langere levensduur meer
kans op ziekteprogressie en de daaraan gerelateerde proble-
men geeft. Analyses uit de groep HORRAD-patiënten on-
derschrijven dit. Hieruit blijkt dat er een hoog-significante
correlatie is tussen de levensduur enerzijds en de frequentie
van ziekenhuisopnamen, klachten ten gevolge van lokale
progressie, bloedtransfusies en palliatieve radiotherapie an-
derzijds. Patiënten leven dus weliswaar langer, maar dit
langere leven gaat wel gepaard met aanzienlijk meer pro-
blemen. Ook dit gegeven onderstreept de noodzaak tot het
leveren van goede palliatieve zorg teneinde de kwaliteit van
leven van deze patiënten zo lang mogelijk op een accepta-
bel niveau te houden. Zeker nu er weer een tendens is dat
urologen, met de nieuwe orale tweedelijnsmedicatie, zelf
patiënten met een gemetastaseerd prostaatcarcinoom lan-
ger behandelen en onder controle houden, is het absoluut
noodzakelijk dat deze urologen weten wat deze patiënten te
wachten staat, daar alert op zijn, en een met adequate pro-
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tocollen bewapend en goed functionerend multidisciplinair
team hebben geformeerd, teneinde goede palliatieve zorg te
kunnen leveren.

Conclusies

Urologen worden in toenemende mate geconfronteerd met
patiënten die een gemetastaseerd prostaatcarcinoom heb-
ben. Vanzelfsprekend dienen zij op de hoogte te zijn van de
therapeutische mogelijkheden die zijn gericht op het verlen-
gen van de overleving. Echter, voor een goede behandeling
en begeleiding van deze patiënten is eveneens kennis van
de problemen die zich tijdens het ziektebeloop voordoen
en de behandeling daarvan nodig. Dit vereist een multi-
disciplinaire benadering die is gebaseerd op heldere lokale
protocollen, en een logistieke organisatie die op die multi-
disciplinaire benadering is toegesneden. Voor de patiënt is
het van belang dat hij één aanspreekpunt heeft.
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Appendix

In het OLVG worden patiënten met een gemetastaseerd
prostaatcarcinoom van oudsher multidisciplinair behandeld
met de uroloog als hoofdbehandelaar. Dit betreft eveneens
de problemen die zich tijdens het ziektebeloop voordoen.
Jaarlijks worden hiervoor rond de 250 patiënten opgenomen
op de afdeling Urologie. De zorg wordt geleverd door een
team van urologen, oncologen, radiologen, neurologen, or-
thopeden, radiotherapeuten, oncologieverpleegkundigen en
psychologen/psychiaters. Daarnaast wordt, met name bij
de definitieve overdracht van de zorg naar de thuissituatie
(huisarts), indien nodig, het OLVG-brede palliatief oncolo-
gisch team ingeschakeld. Gezien het grote belang voor de
patiënt van vroege herkenning en adequate behandeling van
wervelmetastasen, ter illustratie een tweetal ziektegeschie-
denissen.

Patiënt A, een 68-jarige, uiterst actieve man die nog da-
gelijks fysieke zwaar werk verricht, wordt in oktober 2018
door de huisarts, primair voor de neuroloog, ingestuurd
in verband met sinds drie weken bestaande progressieve

loopstoornissen, verminderde kracht in beide benen, en tin-
telingen in beide armen en benen. De voorgeschiedenis
vermeldt hypertensie en de verdere anamnese levert geen
bijzonderheden op. Bij lichamelijk onderzoek wordt een
vitale man gezien. Aan hart, longen en abdomen geen af-
wijkingen. Bij rectaal toucher een vast aanvoelende prostaat
verdacht voor een T3-prostaatcarcinoom. Neurologisch on-
derzoek: moeizaam, spastisch looppatroon, verhoogde re-
flexen en bilaterale Babinski’s. Aanvullend onderzoek is
verricht. Laboratoriumonderzoek: Hb 9,0mmol/l, eGFR
84kl/1,73m2, AF 119 IU/l en PSA 2165ng/ml, verder geen
afwijkingen. Skeletscintigrafie: uitgebreide ossale metasta-
sen. CT thorax/abdomen: uitgebreide regionale en extrare-
gionale pathologische lymfeklieren verdacht voor metasta-
sen. MRI wervelkolom: meerdere metastasen in cervicale,
thoracale en lumbale wervelkolom, met ter hoogte van C5
evidente compressie op het myelum. Concluderend, een pa-
tiënt met een incomplete dwarslaesie C5 door lokale tumor-
progressie op basis van de klinisch diagnose cT3N1M1a/b-
prostaatcarcinoom. Patiënt is direct behandeld met dexa-
methason i.v. en vervolgens oraal. Daarnaast is gestart met
hormonale therapie, direct een antiandrogeen en een week
later een LHRH analoog. De volgende dag is hij door de
orthopedisch chirurg geopereerd, waarbij een spondylodese
posterieur C3-Th1 (fig. 1) met decompressie C4–C7 is uit-
gevoerd, met uitgebreide excisie van tumorweefsel. De PA
van het verwijderde weefsel laat een metastase-adenocar-
cinoom van de prostaat zien, Gleason 8 (4+ 4) met cri-
briforme groei. Het direct postoperatief herstel was goed.
Zeven dagen later ontwikkelt hij echter een incompleet cau-
dasyndroom met onvermogen tot mictie en defecatie. De
volgende dag wordt hij wederom geopereerd, waarbij een
decompressie L3–L5 wordt uitgevoerd. Hierna wordt hij
in goede conditie ontslagen. Ruim drie weken later is hij
bestraald (1× 8Gy) op C3-Th4 en L2-S2. Omdat hij nog
niet fit genoeg is voor chemotherapie, wordt hij aansluitend
behandeld met abiraterone/prednison met daarnaast calci-
chew en ibandroninezuur. Bij de laatste controle in juli
2019 vergaat het hem uitstekend. Hij is volledig hersteld,
klachtenvrij en heeft zijn werkzaamheden hervat. Het PSA
is 0,57ng/ml.

Patiënt B, een 65-jarige man met, behoudens een de-
pressie, een blanco voorgeschiedenis wordt in april 2015
poliklinisch gezien in verband met al twee maanden be-
staande progressieve heftige pijn lumbaal en in de linker-
heup. De verdere anamnese levert geen bijzonderheden
op. Bij onderzoek wordt een pijnlijke, uiterst moeizaam
lopende man gezien. Aan hart, longen en abdomen geen
afwijkingen. Rectaal toucher is verdacht voor een T4-pros-
taatcarcinoom. Er is drukpijn over de wervelkolom, met
name laagthoracaal en bij het linkerbekken. Oriënterend
neurologisch onderzoek is zonder afwijkingen. Laborato-
riumonderzoek: Hb 8,6mmol/l, eGFR 59kl/1,73m2, PSA
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Figuur 1 Patiënt A: anteri-
eure (a) en laterale (b) rönt-
genfoto van de spondylodese
posterieur C3-Th1 met decom-
pressie C4–C7

Figuur 2 Patiënt B: Dorsale (a)
en laterale (b) röntgenfoto van
de vertebroplastiek van het pa-
thologische inzakkingsfractuur
van Th12. De (preventieve) ver-
lengde gamma nail in verband
met het dreigende femurfrac-
tuur (c)

13.500ng/ml, AF 268 IU/l. Echo prostaat: T4-prostaatcar-
cinoom. PA prostaatbiopten: Gleason 9 (5+ 4) adenocar-
cinoom. Skeletscintigrafie met SPECT CT: uitgebreide os-
sale metastasen, één pathologische lymfeklier parailiacaal
rechts, schrompelnier links. MRI wervelkolom/bekken:
multipele ossale metastasen met een pathologische inzak-
kingsfractuur Th12, zonder compressie op het myelum of
wortels. Daarnaast uitgebreide metastase linkerfemur met
dreigende fractuur.

Conclusie: een patiënt met een cT4N1M1b-adenocar-
cinoom van de prostaat met een inzakkingsfractuur Th12

zonder neurologische uitval en een dreigende fractuur lin-
kerfemur. Patiënt is direct hormonaal behandeld. Vervol-
gens is hij door de orthopeed geopereerd waarbij in één
zitting een vertebroplastiek Th 12 is verricht en een ver-
lengde gamma nail links is ingebracht (fig. 2). Patiënt is
goed hersteld van de operatie. Het verdere beloop is op
hoofdlijnen samengevat als volgt:

� 2015-05: externe radiotherapie proximale femur links
(1× 8Gy).
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� 2015-06: start chemotherapie (docetaxel+ prednison). In
het totaal zes kuren gehad. Goed verdragen. Klinisch
resultaat goed. Pijnvrij! En hij loopt weer normaal.

� 2016-10: klinisch stabiel, biochemische progressief
(PSA= 49; nadir= 0,73). Castratieresistent. Start cal-
cichew en ibandroninezuur.

� 2017-04: evidente biochemische (PSA= 489) en klini-
sche (vermoeid, geen pijn) progressie. Start enzaluta-
mide.

� 2018-09: zowel klinische (vermoeid, pijn rug/ribben) als
biochemische (PSA= 538; nadir= 127) progressie. Stop
enzalutamide.

� 2018-10: PSMA PET-scan: uitgebreide ossale metasta-
sen, geen viscerale metastasen. Start radium 223.

� 2019-02: biochemische progressie (PSA= 1.506; na-
dir= 224), maar klinisch (geen klachten) stabiel. Radium
continueren. Heeft uiteindelijk zes kuren gehad. Goed
verdragen en pijnvrij.

� 2019-06: biochemische (PSA= 4.979) en klinische pro-
gressie (met name vermoeid, geen substantiële pijn).
Start abiraterone/prednison.

Nu ruim vier jaar na de initiële diagnose vergaat het
patiënt nog redelijk goed. Met name de vermoeidheid speelt
hem parten en dat is ook de reden dat hij vooralsnog heeft
afgezien van tweedelijns chemotherapie.
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