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Samenvatting
De Prostaatkankerstichting, patiëntenorganisatie voor mannen met prostaatkanker en hun naasten,
vindt dat alle prostaatkankerpatiënten gelijkwaardige toegang moeten hebben tot de state-of-the-artprostaatkankerzorg die hen de beste kansen geeft op overleving, levensverlenging en behoud van een
goede kwaliteit van leven.
Om dit te bereiken, wil de Prostaatkankerstichting dat de diagnostiek, behandeling en nazorg worden
uitgevoerd door toegewijde (dedicated) multidisciplinaire teams waarin alle zorgprofessionals
gespecialiseerd zijn in prostaatkanker. In deze teams wordt consistent samengewerkt en transparant
toegewerkt naar uitkomstverbetering. De basis wordt gevormd door wetenschappelijk onderzoek en
innovatie.
Deze ontwikkeling naar expertzorg vereist een ingrijpende herinrichting van het
prostaatkankerzorgveld. Dit is een gecompliceerd proces dat vanuit ambitie en vertrouwen invulling
krijgt. De Prostaatkankerstichting constateert dat er goede stappen zijn gezet. Tegelijkertijd roept
de Prostaatkankerstichting op tot verdergaande ambities én concentratie die nodig zijn om het
kwaliteitsverschil te maken.

Inleiding
De Prostaatkankerstichting presenteerde in 2017 haar visie op de toekomst van de
prostaatkankerzorg vanuit patiëntenperspectief. Patiënten konden in vrijwel alle Nederlandse
ziekenhuizen terecht voor een deel van de diagnostiek en behandeling van prostaatkanker.
Echter, prostaatkankerzorg is overwegend hoogcomplexe zorg. Betere kwaliteitsresultaten en
meer patiëntveiligheid kunnen worden behaald als deze hoogcomplexe oncologische zorg
wordt uitgevoerd door een beperkt aantal expertteams, die volledig toegewijd zijn in zowel de
diagnostiek als de behandeling van prostaatkanker. Dit was voor de Prostaatkankerstichting in 2017
aanleiding om een visie over expertzorg te formuleren.
Het zorgveld heeft na 2017 flinke stappen gezet in de goede richting. Drie jaar na het verschijnen van
het eerste visiedocument constateert de Prostaatkankerstichting dat het tijd is voor een update, om
aan te sluiten bij de huidige stand van zaken. De Prostaatkankerstichting beschrijft in dit document
enkele ontwikkelingen: expertzorg, netwerkzorg en de implementatie van de MRI in het diagnostisch
zorgpad, na een gewijzigde richtlijn.
De inhoud van dit visiedocument is opgesteld door ervaringsdeskundigen in samenspraak met
kwaliteits- en zorgprofessionals in de prostaatkankerzorg.
Vanuit deze visie blijft de Prostaatkankerstichting in gesprek met het zorgveld en stakeholders, met als
doel gezamenlijk de zorg voor prostaatkankerpatiënten kwalitatief en organisatorisch te optimaliseren.
Door samenwerking vanuit en met de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK)
versterkt de Prostaatkankerstichting eveneens de impact van activiteiten. Het realiseren van
expertzorg voor alle kankerpatiënten is oncologie-breed het gezamenlijk speerpunt van de
19 aangesloten tumor specifieke kankerpatiëntenorganisaties.
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Cijfers over prostaatkanker
Op 1 januari 2019 waren er in Nederland ongeveer 86.000 mannen bekend met prostaatkanker.
Daarmee vormt prostaatkanker bijna een vijfde van alle vormen van kanker bij mannen. Het aantal
nieuwe patiënten met prostaatkanker per jaar (incidentie) is in de afgelopen 25 jaar gestegen van ruim
4.000 in begin jaren negentig naar ongeveer 13.600 in 2019. Deze toename is het gevolg van verhoogd
bewustzijn over prostaatkanker, toegenomen PSA-metingen en verbetering van diagnostische
technieken. Elk jaar sterven in Nederland ongeveer 2.500-3.000 mannen aan prostaatkanker en de
tendens is stijgend (in 2019 waren dat er 2.954).
Ofschoon vaak wordt gedacht dat prostaatkanker alleen een ziekte bij oudere mannen is, krijgt bijna
de helft van de mannen de diagnose prostaatkanker onder de leeftijd van 70 jaar (zie onderstaande
figuur).
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Voorkomen prostaatkanker in Nederland in relatie tot leeftijd (bron: IKNL)

Sluipmoordenaar
Prostaatkanker groeit meestal langzaam en is in sommige gevallen een ‘sluipmoordenaar’ omdat het
meestal pas na jaren, indien het metastaseert, klachten geeft. Vijf jaar na het stellen van de diagnose
is gemiddeld 90% van de mannen nog in leven. De 10-jaarssterfte door prostaatkanker bij patiënten
met gelokaliseerd prostaatkanker (zonder metastasen op afstand) is minder dan 10%.
De 10-jaarssterfte door prostaatkanker bij patiënten met afstandsmetastasen is aanzienlijk hoger,
namelijk ongeveer 75%. [1].

Noodzaak tot verdergaande concentratie van expertzorg
Prostaatkankerzorg is hoogcomplexe zorg. Nieuwe inzichten in de diagnostiek en behandeling
dienen zich in snel tempo aan en vereisen bijscholing, training en het opbouwen van ervaring.
Subspecialisatie van professionals tot experts, volledig gefocust op de diagnostiek en behandeling
van prostaatkanker, is hiervoor onvermijdelijk. Om voldoende kennis en ervaring op te doen voor
deze top-expertzorg, is voldoende volume nodig van betreffende medische handelingen. Dat maakt
concentratie van prostaatkankerzorg onvermijdelijk. Alleen met voldoende data is het mogelijk om de
resultaten van diagnostiek en behandeling optimaal te analyseren, te vergelijken en te leren, met als
doel de kwaliteit voortdurend te verbeteren. In de meest optimale situatie biedt een beperkt aantal
ziekenhuizen alle vormen van diagnostiek en behandeling (chirurgie, radiotherapie en systemische
behandeling) op expertniveau aan, onder één dak.
Een aantal ziekenhuizen in Nederland biedt expertzorg op één of meerdere onderdelen van het
prostaatkanker-zorgpad: de diagnostiek en/of behandeling of nazorg van prostaatkanker. Er is in
2020 nog niet één locatie waar het totale prostaatkankerzorgaanbod op expertniveau voor patiënten
beschikbaar is.
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Criteria voor centra met expertzorg
De Prostaatkankerstichting verwacht van ziekenhuizen met prostaatkanker-expertzorg, dat zij niet
alleen ten minste aan de SONCOS-normen voor prostaatkankercarcinoom voldoen [2], maar daarnaast
ook aan de volgende criteria:
1. Expertise
Ziekenhuizen* met expertzorg bieden bij voorkeur alle schakels van de prostaatkankerzorgketen
aan: van diagnostiek tot behandeling, inclusief nazorg en palliatie. Dit moet worden gestuurd door
één multidisciplinair team dat bestaat uit in prostaatkanker gespecialiseerde professionals. 		
Dit team kan gedurende zeven dagen per week, 24 uur per dag de zorg op het hoogste niveau voor
patiënten met prostaatkanker leveren. Het team bestaat uit:
a. minimaal twee in prostaatkanker gespecialiseerde urologen;
b. minimaal twee in prostaatkanker gespecialiseerde medisch oncologen;
c. minimaal twee in prostaatkanker gespecialiseerde radiotherapeuten;
d. minimaal twee in prostaatkanker gespecialiseerde radiologen;
e. minimaal twee specifiek in prostaat-MRI geschoolde laboranten;
f. minimaal twee in prostaatkanker gespecialiseerde pathologen;
g. minimaal twee oncologieverpleegkundigen met specialisatie in prostaatkanker;
h. minimaal één in prostaatkanker gespecialiseerde nucleair geneeskundige.
Ziekenhuizen met expertzorg voldoen aan de volgende jaarlijkse volumenormen (te meten over een
periode van drie jaar):

•

Een ziekenhuis met expertzorg in de gehele zorgketen biedt zorg aan minimaal 1.000 nieuwe
patiënten met prostaatkanker per jaar. Dit is inclusief patiënten die bestraling krijgen, een vorm
van operatieve of focale behandeling krijgen, palliatief behandeld worden of op een andere manier
begeleid worden zoals via active surveillance.

•

Een ziekenhuis met expertzorg in operatieve behandeling voert minimaal 250 radicale 		
prostatectomieën per jaar uit. Per operateur geldt, de onderzoeksliteratuur in ogenschouw 		
nemend, een minimum van 50 radicale prostatectomieën per jaar. De Prostaatkankerstichting
pleit voor 100 radicale prostatectomieën per operateur per jaar, te bereiken binnen enkele 		
jaren. Voor operateurs geldt een leercurve van 250 prostatectomieën: deze moeten derhalve in een
trainingscontext uitgevoerd worden. [3,4,5,6,7].

•

Een ziekenhuis met expertzorg in niet-operatieve behandeling heeft minimaal 100 nieuwe 		
patiënten in systemische behandeling per jaar.

In ziekenhuizen met prostaatkanker-expertzorg zijn de professionals in staat om met de patiënt
grensoverschrijdend te denken, op maat en professioneel verantwoord, op basis van (internationaal)
zich ontwikkelende kennis, innovatie en wetenschap. Zij zijn in staat om behandelingen te overwegen
die nog niet zijn vastgelegd in richtlijnen, maar voor individuele patiënten goede resultaten kunnen
bieden, en deze behandelingen in onderzoeksverband uit te voeren.
Ziekenhuizen bieden patiënten (en naasten), als de patiënten/naasten dit willen, toegang tot
psychosociale zorg, seksuologische zorg, fysiotherapie, bekkenbodemtherapie met specialisatie
prostaatkanker, oncologische revalidatie en palliatieve zorg, dan wel verwijzen zij patiënten gericht
naar deze (para)medische zorg, met prostaatkankerexpertise.
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2. Wetenschappelijk Onderzoek
Ziekenhuizen met expertzorg initiëren, stimuleren en dragen actief bij aan wetenschappelijk
onderzoek inzake prostaatkanker. Ziekenhuizen met expertzorg hebben wetenschappers in 		
huis die verbinding hebben met de kliniek. Vanuit het expertteam wordt actief deelgenomen aan
bijeenkomsten van landelijke en internationale onderzoeksgroepen.
3. Kwaliteitsevaluatie en optimalisatie
• Ziekenhuizen met expertzorg registreren en monitoren resultaten en bijwerkingen van diagnostiek
en behandelingen. Een continue verbetering van het zorgproces aan de hand van objectieve
internationale (ICHOM-)uitkomstmaten en patiëntervaringen, zowel op arts- als ziekenhuisniveau,
zowel intern als extern met andere expertziekenhuizen.

•

Ziekenhuizen met expertzorg zijn intern transparant over de uitkomsten van zorg en evalueren
deze minimaal twee keer per jaar, intercollegiaal en met patiëntvertegenwoordigers, gericht op
kwaliteitsverbetering.

•

Ziekenhuizen met expertzorg zijn extern transparant over uitkomsten van zorg op ziekenhuisniveau
en over de manier waarop zij sturen op de verbetering van de zorgkwaliteit.

•

Ziekenhuizen met expertzorg zorgen dat minimaal 50% van de patiënten deelneemt aan een
kwaliteit-van-leven-registratie (PROM).

•

Ziekenhuizen met expertzorg bespreken de uitkomsten van kwaliteit-van-leven-metingen (PROMs)
met de patiënt, onder meer als richtinggevend bij de keuze van behandeling, tenzij de patiënt
aangeeft daar geen behoefte aan te hebben.

•

Ziekenhuizen met expertzorg meten de patiëntervaringen met gebruik van PREM.
De uitkomsten worden ingezet voor kwaliteitsverbetering van het zorgproces.

4. De patiënt
• De persoonlijke waarden van de patiënt worden centraal gesteld en de patiënt wordt toegerust tot
het maken van gewogen keuzes in een context van gezamenlijke besluitvorming.

•

Behandelaars faciliteren en stimuleren in het zorgpad dat patiënten de regie over hun eigen
zorgproces nemen met o.a. online toegang tot hun medisch dossier via een patiëntportaal en de
gelegenheid en toerusting tot samen beslissen.

•

De optie van het gebruik van gevalideerde keuzehulpen wordt zo snel mogelijk na het stellen van
de diagnose aangeboden.

•

Behandelaars bieden patiënten informatie op maat over prostaatkanker en -behandelingen.

•

Patiënten met een behandelkeuze wordt de gelegenheid geboden om deze opties met de
betrokken medisch specialisten te bespreken, bij voorkeur op één dag tijdens een gezamenlijk
polispreekuur.

•

Behandelaars reiken patiënten tijdig een patiëntenversie van het zorgpad aan.

•

Behandelaars informeren patiënten over de mogelijkheden van een patiëntenorganisatie: de
Prostaatkankerstichting.

•

Behandelaars bieden patiënten een casemanager die fungeert als ‘spin in het web’ in het 		
zorgnetwerk van de patiënt.
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Prostaatkankernetwerken
Samen met andere kankerpatiëntenorganisaties buigt de Prostaatkankerstichting zich de komende
jaren over voorwaarden voor optimale oncologische netwerkzorg. Op basis hiervan ontwikkelt deze
paragraaf zich verder en kan de huidige tekst beschouwd worden als een startpunt voor gedachte- en
visievorming.
De beschikbaarheid van diagnostiek en alle prostaatkankerbehandelingen onder één dak
in een beperkt aantal prostaatkanker-expertziekenhuizen verdeeld over Nederland, ziet de
Prostaatkankerstichting als de meest optimale vorm. Met een bij voorkeur geografische spreiding over
Nederland. De realiteit is dat ziekenhuizen zich de afgelopen jaren hebben verenigd in oncologische
netwerken voor prostaatkanker. Een prostaatkankernetwerk bestaat uit één ziekenhuis, of in
enkele gevallen twee, met expertzorg in een onderdeel van het zorgpad, aangevuld met een aantal
partnerziekenhuizen.
Criteria Netwerkzorg
• Ziekenhuizen die zijn toegetreden tot een prostaatkankernetwerk bieden prostaatkanker-patiënten
een aantoonbaar vergelijkbaar niveau van expertzorg als het ziekenhuis dat expertzorg levert, door
de zorg op het gewenste niveau uit te voeren dan wel door de patiënt patiënt tijdig en gericht
te verwijzen naar een ziekenhuis in of buiten het netwerk dat de diagnostiek of de behandeling op
expertniveau kan leveren.

•

In een netwerk heeft het ziekenhuis met expertzorg medisch leiderschap voor het kwaliteitsniveau
van alle deelnemende ziekenhuizen.

•

Een prostaatkankernetwerk houdt maat met de omvang van het aantal deelnemende ziekenhuizen,
met het oog op kwaliteit, infrastructuur en bestuurbaarheid.

•

De behandeling kan geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd in partnerziekenhuizen van het
ziekenhuis dat de expertzorg levert. Er zijn schriftelijke afspraken in het netwerk over verwijzing,
taakverdeling en verantwoordelijkheid.

•

Idealiter heeft het ziekenhuis dat expertzorg
levert een regiefunctie als hoofdbehandelaar
wanneer een deel van de diagnostiek en/of 		
behandeling in een partnerziekenhuis
plaatsvindt.

•

Het ziekenhuis dat expertzorg levert wordt door
behandelaars in de partnerziekenhuizen 		
geraadpleegd als de patiënt niet naar het 		
expertcentrum kan of wil komen.

•

Het prostaatkankernetwerk beschikt over
een goed functionerende multi- 			
en interdisciplinaire samenwerking
en overlegstructuur.
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•

Er wordt gewerkt met adequate digitale dossiervorming/informatiesystemen om de overdracht van
processen te ondersteunen.
		
• Ziekenhuizen in het netwerk maken afspraken met eerstelijns zorgaanbieders over welke delen van
de zorg dichtbij huis uitgevoerd kunnen worden en hoe de samenwerking is vormgegeven, met
name in de diagnostische en palliatieve fase. Deze zorg wordt gefaciliteerd dan wel aangestuurd
door het expertziekenhuis met een behandelplan, duidelijke afspraken en een casemanager.

•

Er wordt door de ziekenhuizen in het netwerk eenduidig toegelicht en beschreven op welke 		
manier de zorg rondom de patiënt georganiseerd wordt, wie hoofdbehandelaar is en tot welk vast
aanspreekpunt als casemanager, de patiënt zich kan wenden.

Diagnostiek
De Prostaatkankerstichting heeft in een afzonderlijk visiedocument haar standpunten over
bewustwording, vroege opsporing en erfelijkheid van prostaatkanker uitgewerkt.
Diagnostiek is de eerste stap en vormt de basis van het prostaatkankerzorgtraject dat de patiënt
doorloopt. Het eerste onderzoek naar mogelijke prostaatkanker wordt verricht door de huisarts.
Geven de resultaten van het onderzoek aanleiding voor vervolgdiagnostiek, dan wordt de patiënt
verwezen naar een ziekenhuis. Diagnostiek omvat de gehele keten van intake, beeldvorming, biopten
tot PA analyse. De Prostaatkankerstichting bepleit dat huisartsen gericht verwijzen naar ziekenhuizen/
centra met aantoonbare expertise en ervaring in de gehele diagnostische keten.
Vernieuwde diagnostiek
In november 2019 vond er een aanpassing plaats in de module ‘diagnostiek’ van de multidisciplinaire
richtlijn Prostaatcarcinoom. [8]
Het betreft het opnemen van een aanbeveling om bij mannen met een verdenking op (een significante)
prostaatkanker (bijvoorbeeld bij mannen met een verhoogd PSA of positieve DRE) eerst een
prostaat-MRI uit te voeren in plaats van meteen een biopsie. Dit wordt gedaan om te beoordelen of er
sprake kan zijn van de aanwezigheid van een van significante prostaatkanker met indicatie voor
biopsie. Deze biopsie wordt vervolgens MRI-gericht afgenomen. Door de inzet van een prostaatMRI en gerichte biopsie voor vroeg-detectie, kan het aantal onnodige biopsieën verminderen en de
overdiagnose en (mede daardoor) overbehandeling van laaggradige prostaatkanker beperkt worden.
Met het terugdringen van het aantal biopsieën zal het aantal patiënten dalen dat te maken krijgt met
mogelijke complicaties van dit onderzoek.
De opname van MRI en MRI-gerichte biopsie in de diagnostische keten in het zorgpad leidt naar
verwachting tot een grote toename van het aantal prostaat-MRI’s, maar uiteindelijk tot een
vermindering van het aantal biopsieën. [9]
Zowel de beschikbaarheid van prostaat-MRI’s als de kwaliteitsborging vindt de Prostaatkankerstichting
een belangrijk en urgent punt van aandacht. Mannen met een vermoeden van prostaatkanker moeten
gelijkwaardige toegang krijgen tot state-of-the-art MRI-diagnostiek.
Kwaliteit MRI-diagnostiek
In principe zijn alle Nederlandse ziekenhuizen gelegitimeerd om prostaat-MRI’s uit te voeren.
De Prostaatkankerstichting is kritisch over de vraag of er in alle ziekenhuizen state-of-the art
apparatuur, expertise en infrastructuur beschikbaar is om prostaat-MRI’s van een voldoende
hoogstaand kwaliteitsniveau te kunnen bieden. Blijkens de ervaringen van patiënten die ons bereiken,
is er bij een deel van de ziekenhuizen vermoeden van een matige kwaliteit van prostaat-MRI’s en
heeft dit geleid tot onvolledige of onjuiste diagnostiek en verkeerde behandelingen.
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Subspecialisatie
Het leveren van kwalitatief hoogwaardige prostaat-MRI’s en MRI-biopten vereist onzes inziens de inzet
van gespecialiseerde prostaatradiologen en urologen, die kennis hebben van prostaat-MRI. Dit zijn
goed opgeleide, gecertificeerde en toegewijde experts, bij voorkeur werkzaam in MRI-geaccrediteerde
ziekenhuizen. Dit maakt het mogelijk om voldoende volume te bereiken en te beschikken over de
noodzakelijke infrastructuur, expertise en cultuur. Expertradiologen en -urologen die participeren
in een goed functionerende multi- en interdisciplinaire samenwerking en overlegstructuur, actief
betrokken zijn bij wetenschappelijk onderzoek en in staat zijn tot kwalitatief goede beeldinterpretatie
en verslaglegging, zijn hierbij essentieel. Een ziekenhuis gespecialiseerd in diagnostiek beschikt over
goede apparatuur om prostaat-MRI’s te maken en MRI-geleide biopten te kunnen verrichten.
Kwaliteitsborging
De Prostaatkankerstichting ziet de Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR) als de aangewezen
wetenschappelijke vereniging om richting te geven aan deze implementatie en kwaliteitsborging.
in juli 2020 heeft de Prostaatkankerstichting haar zorg over de algehele kwaliteit van de
prostaat-MRI-keten in Nederland naar de NVvR
uitgesproken en onder andere gevraagd om
kwaliteitsborging. Het bestuur van de NVvR heeft
geantwoord dat zij een prostaat-MRI kwaliteit werkgroep
heeft geïnstalleerd, die belast is met de implementatie
van een goede prostaat-MRI diagnostische keten
in alle betrokken ziekenhuizen in Nederland. De
Prostaatkankerstichting volgt de vorderingen nauwgezet.
Nieuwe ontwikkelingen in de diagnostiek en behandeling
zijn van levensbelang voor mannen met (mogelijk)
prostaatkanker. De Prostaatkankerstichting volgt
en bevordert dit actief. Hoopgevend is bijvoorbeeld
de innovatie met MR-linac, een combinatie van een
radiotherapie-versneller en een diagnostische MRIscanner.
Referenties:
1. IKNL
2. SONCOS-normeringsrapport
3. Vickers et al, Lancet Oncol 2009 10 475-480
4. Steinsvik et al, Scand J Urol 2013 47 92-100
5. Quoc-Dien Trinh et al, Europ Urol 2013 64 786-798
6. Vickers et al, Europ Urol 2011 59 317-322
7. Yao SL, Lu Yao G, J Natl Cancer Inst 1999 91 1950-1956
8. Module diagnostische prostaat-MRI voor de richtlijn prostaatcarcinoom oktober 2019
9. BJU International 2020 Funding of prostate magnetic resonance imaging leads to fewer 		
		
biopsies and potential savings to health systems in the management of prostate cancer.
		
Thomas Whish-Wilson1,2 , Daniel Costello1,2, Sue Finch3 , Tom Sutherland2,4 and Lih-Ming
		 Wong1,2
* Waar ‘ziekenhuis’ staat kan ook ‘centrum’ of ‘kliniek’ gelezen worden.
* Waar ‘ziekenhuis met expertzorg voor’ staat kan ook ‘ziekenhuis gespecialiseerd in’ gelezen worden.
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Prostaatkankerstichting:
• biedt lotgenotencontact
• geeft voorlichting en informatie
• behartigt de belangen van

mannen met prostaatkanker
en hun naasten

• stimuleert wetenschappelijk
onderzoek

Postbus 8152, 3503 RD Utrecht | secretariaat@prostaatkankerstichting.nl |telefoon: 088-0029730
www.prostaatkankerstichting.nl

