
Samenvatting 

 

In hoofdstuk 1 wordt een korte introductie gegeven over de etiologie, behandeling en 

prognose van het blaascarcinoom. Hoofdstuk 2 beschrijft de incidentie en overleving van 

blaascarcinoom patiënten in Nederland tussen 1989 en 2009. Voor zowel mannen als vrouwen 

steeg de incidentie van het niet invasieve blaascarcinoom terwijl de incidentie van het 

invasieve blaascarcinoom gelijk bleef bij mannen en iets daalde bij vrouwen. Verklaringen 

hiervoor zijn mogelijk toegenomen bewustzijn en alertheid ten aanzien van de eerste 

symptomen van blaascarcinoom bij zowel patiënten als urologen. 

Het aantal cystectomieën als primaire therapie voor stadium II en III blaascarcinoom is nog 

steeds aan het toenemen voor zowel patiënten onder de 75 jaar als patiënten boven de 75. 

Ondanks deze toename is de overleving niet verbeterd.  

Vroege herkenning van patiënten die ondanks blaassparende therapie voor niet spierinvasief 

blaascarcinoom (NSIBC) spierinvasief blaascarcinoom(SIBC) ontwikkelen is een grote 

uitdaging. In hoofdstuk 3 beschrijven we een groep van NISBC patiënten die spierinvasief 

blaascarcinoom ontwikkelden. Deze groep werd vergeleken met patiënten met primair 

spierinvasief blaascarcinoom die een cystectomie ondergingen. De overleving in beide 

groepen was niet verschillend. Patiënten met hoog risico NSIBC en die progressie vertoonden 

hadden een slechtere overleving in vergelijking met laag/intermediair risico NSIBC na 

cystectomie voor spierinvasief blaascarcinoom. Het aantal patiënten met vergevorderde ziekte 

was onverwacht hoog in the groep patiënten die progressie vertoonden naar spierinvasieve 

ziekte. Het  optimale moment van cystectomie is moeilijk te bepalen, actieve herstadiëring 

(re-TUR) gedurende conservatieve behandeling van NSIBC en het gebruik van EORTC 

tabellen kunnen hierbij helpen. Progressie van T-stadium en differentiatiegraad zijn 

waarschijnlijk net zo belangrijke criteria voor vroege cystectomie als het traditionele criterium 

van spierinvasie. Hoofdstuk 4 beschrijft een groep blaascarcinoom patiënten die zich 

presenteren met supra-regionale lymfeklier uitzaaiingen zonder hematogene uitzaaiingen. 

Deze patiënten werden behandeld met combinatietherapie bestaande uit neoadjuvante 

chemotherapie gevolgd door  een cystectomie bij een partiële of complete klinische respons. 

In deze selecte patiëntengroep overleeft 24% van de patiënten 5 jaar na cystectomie. In 

hoofdstuk 5 worden de klinische en oncologische resultaten geanalyseerd van een groep van 

16 patiënten met kleincellig blaascarcinoom die werden behandeld met chemoradiatie. 

Vanwege de slechte prognose door snelle hematogene metastasering lijkt een blaassparende 

behandeling aantrekkelijker dan de traditionele benadering van een cystectomie om lokale 

controle te verkrijgen. In een aantal patiënten kan hiermee lange remissies en zelfs genezing 

worden bereikt. Het feit dat geen van de patiënten overleed als gevolg van lokale progressie 

van de tumor geeft aan dat cystectomie als initiële behandeling niet de voorkeur heeft. 

Hoofdstuk 6  beschrijft de associatie van klinische factoren, complicaties en functionele 

resultaten van 4 verschillende urinedeviaties na cystectomie. In totaal ondergingen 281 

patienten een cystectomie en urinedeviatie: 118 een deviatie volgens Bricker (IC), 51 een 

Indiana pouch(IP), 62 een neoblaas(CN), en 50 een seksualiteit preserverende cystectomie en 

neoblaas(SPCN).124 patiënten ontwikkelden een of meer complicaties binnen 30 dagen, een 

complicatie percentage van 44%. Hoge ASA-score was als enige factor geassocieerd met 

meer vroege complicaties in zowel uni-(ASA 1 vs. 3: HR 0.32; 95%C.I. 0.14-0.72) als 

multivariate analyse (HR 0.36; 95%C.I. 0.14-0.91). Geen van de andere variabelen was 

geassocieerd met vroege of late complicaties. Late complicaties traden op in 139 

patiënten(51%). Patiënten met een deviatie volgens Bricker hadden een lager risico op het 

ontwikkelen van late complicaties in vergelijking met neoblaas patiënten; 49%(IC), 62%(IP), 

59%(CN), 60%(SPCN), respectievelijk. Leeftijd, ASA-score, tumorpositieve lymfeklieren, 



extravesicale tumorgroei, of preoperatieve radiotherapie hoeven geen absolute contra-

indicaties te zijn bij de keuze voor een deviatie. 

In moderne oncologische behandelstrategieën is orgaanbehoud een belangrijk streven. Bij een 

groot aantal kwaadaardige aandoeningen zoals borstkanker, kanker in het hoofd-halsgebied, 

endeldarmkanker en weke delen tumoren van de ledematen is behandeling met behoud van 

functie tegenwoordig standaard. 

Bij patiënten met spierinvasief blaascarcinoom wordt radicale cysto(prostate)ctomie al dan 

niet gecombineerd met chemotherapie echter nog steeds beschouwd als de standaard 

behandeling. In hoofdstuk 7 worden de langtermijns resultaten van de prostaatsparende 

cystectomie(PSC) beschreven. Doel van deze ingreep is behoud van seksuele functies zonder 

nadelige gevolgen voor de oncologische resultaten. Een selecte groep van 63 mannen 

ondergingen een PSC en werden vergeleken met een groep van 73 mannen die een standaard 

cystoprostatectomie (SC) ondergingen. Er waren geen statistisch significante verschillen in 

lokaal recidief percentage en het aantal metastasen op afstand(7.9% and 16%, p=0.1; 29% and 

33%, p=0.4 in de PSC en in de SC, respectievelijk).  

The 3 en 5-jaars ziektespecifieke overleving was 77% and 66% in de PSC groep and 68% and 

64% in the SC groep (log-rank, p=0.6). In de multivariate analyse waren alleen extravesicale 

ziekte (HR 3.58, p=0.003) en tumor positieve lymfeklieren(HR 5.75, p=0.0004) significant 

geassocieerd met een slechtere overleving. Twee patiënten in de PSC groep ontwikkelden 

prostaatcarcinoom, een overleed na 126 maanden als gevolg van uitzaaiingen van 

blaascarcinoom; de andere is nog in leven na 50 maanden. In de SC groep, werd incidenteel 

prostaatcarcinoom gevonden in 9 patiënten(18%). Geen van de lokale recidieven in de PSC 

groep bevond zich in de urethra prostatica of prostaat.  

Het percentage recidieven in het kleine bekken na cystectomie varieert van 4-34%, terwijl 

uitzaaiingen op afstand optreden in ongeveer 50% van alle patiënten, beide zijn afhankelijk 

van het initiële tumor stadium. In hoofdstuk 8 onderzochten we het patroon van recidieven, 

de relatie met klinische en pathologische factoren en diagnostiek. Hiertoe werden 343 

cystectomie patiënten die in het NKI-AVL werden behandeld en vervolgd, bestudeerd. De 

kans op recidief was verhoogd bij hoger T-stadium, niet radicale chirurgie, tumorpositieve 

lymfeklieren, en pre-operatieve dilatatie van de hogere urinewegen. 84% van alle recidieven 

trad op binnen 2 jaar na cystectomie, met slechts één recidief dat na bijna 8 jaar optrad. Van 

alle recidieven was 64% symptomatisch bij diagnose, terwijl 34% werd gevonden tijdens de 

standaard follow-up. Hoewel de meerderheid van de patiënten zich presenteerde met 

symptomen ten tijde van diagnose, hadden patiënten met a-symptomatisch recidief een betere 

overleving. 

Hoog T-stadium, tumorpositieve lymfeklieren, pre-operatieve dilatatie van de hogere 

urinewegen, en irradicale chirurgie zijn factoren die kunnen helpen bij de selectie van 

patiënten die een lage of hoge recidiefkans hebben. Dit zou kunnen resulteren in een minder 

frequent en meer kosteneffectief follow-up schema. Echter, op dit moment zijn de 

therapeutische opties voor patiënten met een symptomatisch recidief zeer beperkt en de 

prognose is dan ook slecht. 

Er zijn veel studies over de relatie tussen volume en resultaten na oncologische chirurgie. In 

de meeste studies wordt er een sterke relatie tussen korte termijn resultaten en volume 

gevonden in het bijzonder bij hoog risico ingrepen. In hoofdstuk 9 onderzochten we de 

resultaten na cystectomie voor blaascarcinoom vergeleken tussen laag volume ziekenhuizen 

en een oncologisch centrum(NKI-AVL) in de IKCA-regio. Alle blaascarcinomen die werden 

gediagnosticeerd en behandeld tussen 1989-2003 werden geselecteerd uit de registratie van 

het Integraal Kanker Centrum Amsterdam (IKCA). In totaal werden 1185 cystectomieën 

uitgevoerd in de twintig ziekenhuizen van de IKCA regio. De postoperatieve mortaliteit(≤30 

dagen na cystectomie) was 3.2%, variërend van 0% tot 10%. Tussen 1989-2003 was de 



postoperatieve mortaliteit in het oncologisch centrum(NKI-AVL)1.8% in vergelijking met 

3.5% voor alle andere ziekenhuizen. 184 patiënten (19.9%) ontwikkelden een locoregionaal 

recidief na cystectomie. De meerderheid (91%) van de recidieven ontwikkelde zich binnen 3 

jaar na cystectomie, 81% binnen 2 jaar. Slechts zes patiënten ontwikkelden een recidief meer 

dan 5 jaar na cystectomie.  

Er was geen statistisch significant verschil in het optreden van het aantal locoregionale 

recidieven tussen het oncologisch centrum (18.9%) en alle andere ziekenhuizen(20%). Om de 

voordelen van centralisatie aan te tonen of juist te af te wijzen zullen grotere patiënten 

populaties moeten worden vergeleken. 

Hoofdstuk 10 beschrijft de korte termijn resultaten na cystectomie waarbij 2 verschillende 

perioperatieve protocollen werden vergeleken. Tussen juni 2007 en november 2008 werden 

85 blaascarcinoom patiënten behandeld met een cystectomie en urinedeviatie. Alle patiënten 

werden geopereerd in 2 ziekenhuizen door 4 urologen. In ziekenhuis A werden patiënten 

vroeg enteraal gevoed via een jejunumsonde, werd de neusmaagsonde binnen 24 uur na 

operatie verwijderd en kregen alle patiënten selectieve darm decontaminatie. In ziekenhuis B 

bestond het posoperatieve beleid uit totale parenterale voeding via een centrale lijn en werd de 

neusmaagsonde na 24 uur verwijderd. Opnameduur en complicaties werden vergeleken tussen 

de twee ziekenhuizen. Meer dan de helft van alle patiënten(52%) ontwikkelde een of meer 

complicaties binnen 30 dagen na cystectomie, 37% in ziekenhuis A en 71% in ziekenhuis B. 

Patiënten die in ziekenhuis A werden behandeld hadden een kortere opname duur; 13 dagen 

in vergelijking met patiënten in ziekenhuis B. Vroege enterale voeding zou gunstig kunnen 

zijn in vergelijking met parenterale voeding en leiden tot minder infectieuze complicaties en 

kortere opnameduur. Selectieve darm decontaminatie speelt mogelijk een toegevoegde rol in 

de preventie van infectieuze complicaties na cystectomie.  

Intraperitoneale uitzaaiingen van het blaascarcinoom zijn relatief zeldzaam in vergelijking 

met bijvoorbeeld vergevorderd ovarium, colon, maag, pancreas, en borstcarcinoom. In 

hoofdstuk 11 wordt een 45 jarige patiënte beschreven met een voorgeschiedenis van 20 jaar 

recidiverend niet spierinvasief blaascarcinoom behandeld met herhaaldelijke transurethrale 

resecties en uiteindelijk een cystectomie en nefro-ureterectomie. Deze patiënte presenteerde 

zich uiteindelijk met klinische verschijnselen van een ovarium carcinoom 4 jaar na 

cystectomie. Pathologisch onderzoek toonde echter uitgebreide peritoneale uitzaaiingen van 

een urotheelcelcarcinoom van de blaas. Het vermogen tot uitzaaien is bekend van hooggradig 

urotheelcelcarcinoom en al beschreven in recente beschrijvingen over trocarmetastasen bij 

laparoscopische chirurgie. Alhoewel het exacte mechanisme niet geheel duidelijk is in deze 

patiënte, wordt het vermogen tot uitzaaiien door deze ziekte geschiedenis nogmaals 

onderstreept. 


