
 
Avondvoorzitter: 
Dr. Joep G.H van Roermund, uroloog  

Prostaatkanker 



Programma 
• 18.15 - 18.25 Introductie op het thema    Dr. J. van Roermund 

 
• 18.25 - 18.40 Ademtest voor de detectie van Prostaatkanker   Dr. J. van Roermund 

 
• 18.40 - 19.05 Keuzehulp prostaatkanker    Mw. A. Ankolekar 

 
• 19.05 - 19.30 Spacer bij uitwendige radiotherapie    Dr. B. Vanneste 

 
• 19.30 - 19.50 Pauze 

 
• 19.50 - 20.15 Rol PMSA-PET-scan biochemisch recidief na primaire behandeling Dr. C. Mitea 

 
• 20.15 - 20.40 Behandeling van oligometastasen    Dr. T. Marcelissen 

 
• 20.40 - 21.55 Systemische therapie bij gemetastaseerd prostaatkanker  Dr. M. Aarts 

 
• 21.55-21.20 Plaats van bekkenbodemfysiotherapie na radicale prostatectomie  J. Beckers 

 
• 21.20 uur Afsluiting 



(potentiële) belangenverstrengeling Zie hieronder  
Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met 
bedrijven Bedrijfsnamen 

• Sponsoring of onderzoeksgeld 
• Honorarium of andere (financiële) vergoeding 
• Aandeelhouder 
• Andere relatie, namelijk … 

  

• 
• Astellas/ Ipsen 
  

• 
• eNose Company 

 

Disclosure belangen spreker 
 



Introductie 



Introductie 
• In 2016: 

• 11.064  nieuwe patiënten gediagnostiseerd. 
• 2.768  patiënten stierven.   

 
• Grofweg: 1 op 7 mannen krijgt Pca en 1 op 32 komt er 

aan te overlijden. 
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Introductie (Diagnose) 
• Rectaal toucher 
• Echo prostaat + biopten 
• PSA 

 
• MRI prostaat 
• Biomarkers (PCA3-test, 4K, PHI) 
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Introductie (Diagnose) 
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Introductie (Screening) 

Voordeel Schade 

reductie Pca mortaliteit 

vals + testen 
biopten 
overdiagnose 
overbehandeling 
 



Introductie (Diagnose) 



Introductie (Diagnose) 

• Klinische stadiering 
• Gleason score 



Introductie (Diagnose) 

• Klinische stadiering 
• Gleason score 



Introductie (Therapie) 

• Lokaal 
• Uitgezaaid (lymfogeen, hematogeen) 



Introductie (Therapie) Voor: 
• Geen bijwerkingen 
• Geen onnodige 

behandeling 
 

Tegen: 
• Onzekerheid 



Introductie (Therapie) 
Voor: 
• Zekerheid 
• Korte behandeling 
• PA verslag 

 
Tegen: 
• Erectiestoornissen 
• Incontinentie 



Introductie (Therapie) Voor: 
• Geen operatie 
• Weinig risico op 

incontinentie 
 

Tegen: 
• Niet direct zekerheid 
• 6-8 weken bezig 
• Erectiestoornissen 
• Darm-, plasproblemen 
• Eventueel hormonen 



Introductie (Therapie) 
Voor: 
• Korte behandeling 
• Weinig risico op incontinentie 
• Minder risico 

erectiestoornissen  
 

Tegen: 
• Niet direct zekerheid 
• Darm- en plasproblemen 

 



Introductie (Therapie) 



Introductie (Therapie) 
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E-Nose 
Dr. Joep G.H van Roermund, uroloog  

Detectie van prostaatkanker m.b.v. 
draagbare elektronische neus 



Introductie 
Diagnostiek prostaatkanker 

Rectaal toucher 
Prostaat Specifiek Antigeen (PSA) 
TRUS guided biopten  
(multiparameter MRI) 

 
Aanvullende biomarkers  wie te biopteren? 

Phi (bloed)   sensitiviteit 95% specificiteit 30%  
4-K (bloed)    sensitiviteit 95% specificiteit 36%  
selectMDX (urine)  sensitiviteit 91% specificiteit 36% 

Lage sensitiviteit 



Introductie 
• 400 BC Hippocrates:  
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Introductie 
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Introductie 

• Nadeel: 
• Kosten 
• Training 
• Houdbaarheid 
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Introductie 

Electronic nose  (E-nose) Smellprint 



Materiaal en Methoden 
• Single centre, proof of principle studie 
 
 Inclusie criteria: 

Patiënten met onbehandeld, primaire prostaatkanker 
Patiënten met verdenking prostaatkanker o.b.v. PSA waarde maar negatieve prostaatbiopten 
Patiënten met BPH 

 Exclusie criteria: 
Bekende maligniteit in een ander orgaansysteem of maligniteit in de voorgeschiedenis 
Infectie op het moment van inclusie 
 

 



Materiaal en Methoden 

• Totaal 85 patiënten geïncludeerd 
 

32 Prostaatkanker 

53 Controle groep 
 23 BPH 
 30 negatieve biopten 



Resultaten 
  Primair 

prostaatkanker 
Controle groep* Totaal p- waarde  

  
N 

  
32 

  
53 

  
85 

  
- 

          
Gemiddelde leeftijd bij inclusie 
(range/SD) 

67.66  
(52-81 /7.76) 

67.23 
(50-80 /6.48) 

67.39 
(50-81 / 6.93) 

0.784 

          
Gemiddelde PSA waarde (ng/ml)  
(range/SD) 

9.27  
(4.60-28.50 / 4.93) 

5.63 
(0.90-15.40 / 3.50) 

7.00 
(0.90-28.50 / 4.44) 

<0.000 

          
Gemiddelde prostaat volume (cc) 
(range/SD) 

52.38  
(24-130 /24.69) 

70.96 
(20-218 / 40.38) 

63.55 
(20-218 /36.28) 

0.021 

          
Gemiddelde Gleason score  
(range) 

7.21  
(6-9) 

- - - 

          
Gleason score         

≤ 3+4 18 - - - 
≥ 4+3 14 - - - 



Resultaten 

Onbehandelde, biopt bewezen  
prostaatkanker vergeleken met  
de controle groep (BPH, neg. biopt) 

 
AUC 0.79  
Sensitiviteit 0.84  (95% BI 0.66-0.94)  
Specificiteit 0.70  (95% BI 0.55-0.81)  
Negatief voorspellende waarde 0.88  



Conclusie en Discussie 
• Gebruikte controle groep representatief voor de kliniek maar niet geheel 

‘schoon’  (er zullen patiënten bij zitten met nog niet klinisch occulte prostaat 
tumoren) 

• Gleason 3+3  28% studiepopulatie  niet de prostaatkankers die klinisch 
relevant zijn 

– Subanalyse van gleason <7 en gleason >= 7 
– Toegevoegde waarde e-Nose aan PSA meting 

• Veelbelovende resultaten, grotere patiënt aantallen nodig om model te 
valideren 
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