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Even voorstellen….. 

• Sinds 1992 uroloog in het Radboud 
• Alleen oncologische urologie 
• 2002 benoeming hoogleraar oncologische urologie 

 

• blaaskanker 
• 1993 promotie op blaaskanker 
• o.a. voorzitter Nederlandse en Europese richtlijn blaaskanker en WHO 

blaaskanker panel 
• Veel onderzoek en publicaties op gebied blaaskanker 
 



Het belang van blaaskanker 



Tumor Incidentie US Incidentie EU 

Blaasca 68,810 149,000 

Colon ca 145,290 376,400 

Long ca 172,570 381,500 

Prostaat ca 232,090 237,800 

Borst ca 211,240 370,100 

Kanker incidentie (= nieuwe patienten/jaar) 

4 



Prevalentie (= iedereen die wordt behandeld) 

 Tumour Incidence US Incidence EU 

Bladder ca 68,810 149,000 

Prevalentie schatting 

estimate 2012 

>600,000 >1,100,000 

Colon ca 145,290 376,400 

Lung ca 172,570 381,500 

Prostate ca 232,090 237,800 

Breast ca 211,240 370,100 

# instillations, 2012 

estimate 

around 3,000,000 around 6,000,000 



Ofwel: blaaskanker komt wel heel 
veel voor en dat weet lang niet 

iedereen 



NCI cancer research funding (106 USD) 
Cancer  

type 
2010 

spending 
2011 

spending 
2012 

spending 
2013 Incidence 

vs deaths 
5 year 

survival 

Lung 282 297 315 228,190/159,480 16.6% 

Prostate 301 288 265 238,590/29,720 99.2% 

Breast 631 625 602 232,340/39,620 89.2% 

Colorectal 270 265 256 142,820/50,380 64.9% 

Bladder 23 21 23 72,570/15,201 77.9% 

Melanoma 102 116 121 76,690/9,480 91.3% 

NHL 122 126 120 69,740/19,020 69.0% 

Kidney 47 46 49 65,150/13,680 71.8% 



Blaaskanker: risico factoren 

• Roken 
• Bij 50% van de patienten, verhoogd risico 2-5 maal 
• Relatie met hoeveelheid (mee)roken 
• Latentie tijd ~30 jaar 

• Risico halveert tot 20 jaar na stoppen 
 

• (petro)chemische industrie: kleine risico verhoging 

 
• Familie: zeer beperkt 



Blaaskanker 

• Begint heel vaak met bloedplassen 
 

• Diagnose middels 
• Urine onderzoek 

• Kijken in de blaas (cystoscopie) 
• Foto’s 



We beginnen met niet invasief 
(“oppervlakkig”) blaaskanker 



+ 3 mm tumor(tje) 



Ta 



 



Probleem 1: we missen ze regelmatig 





Blauw 
licht 



Result: In all studies HAL detected 
more Ta, T1 and CIS 

Tumour type 
Both methods, n 

(%) 

Blue light only, n 

(%) 

Risk ratio (CI) in favour 

of BL 
P value 

Total Ta 1247 (81.6%) 202 (13.2%) 2.136 (1.578-2.890) <0.001 

Total T1 308 (85.3%) 34 (9.4%) 1.807 (0.957-3.412) 0.068 

   Initial 200 (85.8%) 26 (11.2%) 3.978 (1.617-9.785) 0.003 

   Recurrent 108 (84.4%) 8 (6.3%) 0.689 (0.247-1.922) 0.477 

Total CIS 281 (55.1%) 203 (39.8%) 10.949 (6.808-17.610) <0.001 



Significant relative reduction of 24% in 
recurrence rate at 12 mths 



The ICUD consensus 



Probleem 2: ze komen vaak terug 



Oplossing 

• Blaas spoelingen 
• Dit doen we met verschillende middelen en verschillende schema’s 
• De keuze van middel en schema hangt af van de ernst van de poliepen 

 (agressievere poliep  meer en langer spoelen) 

 
 Anita Smits 



Risico groepen 

Groep Description / definition 

Laag 1 spoeling na de operatie 

Middel Serie spoelingen(chemo of BCG) gedurende 6-12 maanden 

hoog 1-3 jaar BCG spoelingen 





Zijn er nieuwtjes op komst? 
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• Blaasspoelen met tegelijk verwarmen blaaswand 
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• Vloeibaar en mengbaar met bijv. mitomycine als het koud is 
• “vaste” gel bij lichaams temperatuur 

• “lost op”  in de blaas in 4-6 uur  betere afgifte 



Nieuwe spoelingen 

• Synergo 
• Blaasspoelen met tegelijk verwarmen blaaswand 

• Nieuwe medicijnen 
• Methodes met vertraagde afgifte van de medicijnen 

• Gel 
• Vloeibaar en mengbaar met bijv. mitomycine als koud 
• “vaste” gel bij lichaams temperatuur 

• “lost op”  in de blaas in 4-6 uur  betere afgifte 
• GemRIS 

• “slangetje” met porieën waaruit in een dag of 5 medicijnen “lekken” 



 



En dan…. 

• Nadat het spoelschema af is vervolgen met cystoscopie en urine onderzoek 
• Hoe langer het goed gaat hoe minder vaak de afspraken 

 
• Af en toe een foto van de nieren 

 
• We zoeken naar urinetesten om de cystoscopie te vervangen, maar die zijn 

er (nog)  niet 



Tot zo ver vragen??? 



En nu de invasieve blaaskanker 



Ta 



Een heel andere behandeling 

• Om de diagnose te stellen beginnen we weer met een TUR (schrapen) 
 

• Maar als de tumor in de blaaswand blijkt te groeien 
• Onderzoek naar uitzaaiingen (CT) 

• Discussie over start met chemotherapie 
• Met als uiteindelijke doel: verwijderen blaas 
 





Incisie en spreider 





 



Leeg klein bekken 

 

Urethra 

stomp 



 





Een stoma 



UMC St. Radboud, Nijmegen 
Afdeling Urologie 



Een neoblaas 





UMC St. Radboud, Nijmegen 
Afdeling Urologie 









Wat is het beste 

• Beide vormen hebben voor maar ook nadelen  Anita 
 

• Maar…………………….. 



 



Verwijderen blaas……. 



Blaas verwijderen????????? 

• Moet de blaas er eigenlijk wel uit 
• Combinatie behandeling van TUR, bestralen en chemotherapie 
 
• Nog experimenteel 

• Zeer geselecteerde patiënten (kleine tumoren) 
• Ook belastend 
• Zeer nauwkeurige follow up 

• Gedeelte alsnog blaas verwijdering 
• Lange termijn resultaten? 



Blaas verwijderen????????? 

• Moet de blaas er eigenlijk wel uit 

• Combinatie behandeling van TUR, bestralen en chemotherapie 
• Kan het met de robot en is dat dan ook echt beter? 

• De RACE studie: open versus robot operatie 

 



Voors en tegens Robot 

• Prima indicatie bij ook reconstructie, én ergonomisch veeeeel beter 
• Partiele nefrectomieen 
• Prostatectomieen 
• Cystectomieen? 

 
• Maar cave 

• Kosten 

• Leercurve 
• Is het echt beter?? 

 

• Zéér waarschijnlijk is het de “man”, niet de “machine” 
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Blaas verwijderen????????? 

• Moet de blaas er eigenlijk wel uit 
• Combinatie behandeling van TUR, bestralen en chemotherapie 

• Kan het met de robot en is dat dan ook echt beter? 
• De RACE studie 

• Behoud erecties door sparen prostaat 
 

Erectie-zenuwen 



 

Zenuw sparend opereren 

stomp 
plasbuis 

katheter 

Erectie 
zenuw 

Toch >50% verlies erecties 



zaadleider 

“kale”basis 
prostaat 

zaadblaas 

Prostaat sparend opereren 



Prostaat sparende blaas verwijdering 

• Resultaten  kwa behoud erecties en vruchtbaarheid wel erg goed 
• Altijd blijft risico op prostaatkanker 
• Dus een zeer nauwkeurige selectie, anders…………… 



Oefening baart kunst 



Cystectomy volume (Goosens et al, Eur Urol 2011) 

• Review 10 larger series 

• Significant relation volume and outcome 
• Cut-off undefined 

Department of Urology 

Radboud University Nijmegen Medical Centre 

The Netherlands 

 



Conclusies 1 

• Blaaskanker komt (heel) veel voor 
 

• De diagnose (kijken in de blaas en schrapen) is wel verbeterd 
 

• We moeten  nog steeds veel blaas spoelingen doen, maar er komen 
nieuwtjes aan 
 



Conclusies 2 

• Als de kanker de blaaswand ingroeit is de standaard nog steeds het 
verwijderen van de blaas 
 

• Er is een keuze tussenstoma en neoblaas, de keuze wijzer komt eraan 

 
• Er komen mogelijke alternatieven voor de blaasoperatie 

 

• Oefening baart kunst 
 



Bedankt voor uw aanwezigheid 
 
Discussie/vragen…………. 


