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‘Mijn uroloog besprak de uitslagen van alle onderzoeken in het 
multidisciplinair overleg (MDO). Dat gaf mij veel vertrouwen. 

Besloten werd dat het verstandig was om de prostaat te 
verwijderen. Ik heb gekozen voor een robotoperatie, omdat je dan 

sneller van de operatie herstelt. Dat kon toen nog niet in mijn 
eigen ziekenhuis; ik ben voor deze operatie naar het CWZ gegaan.’

Henk is 

patiënt in 

het MST
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Van den Berg: ‘PKS heeft de taak om het belang 
van prostaatkankerpatiënten te vertegen-
woordigen en vanuit ervaringsdeskundigheid 

bij te dragen aan verbetering van de kwaliteit van 
prostaatkankerzorg. Deze uitwisseling tussen patiën-
ten en professionals is een belangrijke voorwaarde 
voor kwaliteit van zorg. Een ziekenhuisgroep als 
Santeon, waar die samenwerking hoog in het vaan-
del staat, waarderen we zeer. Wij denken graag met 
Santeon mee over wat zij als ziekenhuisgroep kunnen 
betekenen voor kwaliteitsverbetering. Dit doen wij 
bijvoorbeeld in verbeterteams in de ziekenhuizen bij 
het Santeon programma Zorg voor Verbetering.  
Ook is PKS betrokken bij het initiatief van de Santeon 
ziekenhuizen om toe te werken naar concentratie van 
prostaatkankerzorg. 
 
SAMENWERKING 
Wij juichen het toe dat die samenwerking versterkt 
wordt met de academische ziekenhuizen en met de 
huisartsen. Samenwerking in de zorg vindt idealiter 
plaats in die hele keten van zorgverleners. En laat ik 

de knuppel maar in het hoenderhok gooien: uit het 
hele land krijgen we signalen dat de patiënt soms toch 
minder centraal staat dan is beloofd. Verschillende 
factoren lijken een rol te spelen in het bepalen van 
zorgtrajecten. Patiënten worden bijvoorbeeld niet 
doorverwezen als ze elders beter af zouden kunnen 
zijn. Wij geloven bij PKS in concentratie van zorg, er-
van uitgaande dat een patiënt in deze centra dan kan 
rekenen op de beste kwaliteit. Er zitten nog allerlei 
haken en ogen aan en dat moet ook goed bekeken 
worden. Het feit is dat je als patiënt met een levens-
bedreigende ziekte, waar na behandeling ook verve-
lende complicaties op kunnen treden, vanzelfsprekend 
de beste behandeling verdient. Een poll op de PKS 
website met de vraag over ‘bereidheid te reizen voor 
behandeling’ laat met een respons van 179 stemmen 
zien dat 93% (166 stemmen) bereid is om te reizen 
voor de beste behandeling.
 
SPEERPUNTEN
De PKS heeft enkele speerpunten. Daar maken we 
ons hard voor en brengen deze onder de aandacht bij 

EEN INTERVIEW MET  
KEES VAN DEN BERG,  

VOORZITTER BIJ DE  
PROSTAATKANKERSTICHTING (PKS)

Het gaat ons om  
één ding: de beste zorg 
voor elke patiënt

Kees van den Berg heeft als voorzitter van de ProstaatKankerStichting (PKS) contact met Santeon 
en de Santeon ziekenhuizen. De patiëntenorganisatie komt op voor het belang van patiënten met 
prostaatkanker en hun naasten. Alle bestuursleden zijn ervaringsdeskundigen en weten dus als geen 
ander waar verbeteringen mogelijk zijn in de Nederlandse prostaatkankerzorg. 

>



4

PROSTAAT
KANKER



5

zieken huizen en zorgverzekeraars. Onze speerpunten 
zijn 1) goede diagnostiek voor iedereen - een MRI is 
een must! -, 2) bij voorkeur behandeling op enkele 
geconcentreerde locaties waar alle behandelmoge-
lijkheden voorhanden zijn, 3) in het behandeladvies 
de beste behandeloptie voor de betreffende patiënt 
beschrijven, los van of dat in het eigen ziekenhuis 
geboden wordt, 4) transparantie over diagnostiek en 
behandelresultaten in de verschillende ziekenhuizen 
en tot slot 5) er moet meer aandacht zijn voor de 
nazorg. 

Naar onze mening zijn er nog te grote verschillen 
tussen ziekenhuizen. Regionale ziekenhuizen hebben 
in het algemeen minder mogelijkheden, zowel voor 
diagnose als behandeling. Daarom hechten we zoveel 
waarde aan goede voorlichting. Want de assertieve 
patiënten vinden hun weg wel, maar het gaat om die 
patiënten die misschien wat minder assertief en on-
derzoekend zijn. Hier ligt ook een rol voor de zieken- 
huizen, bijvoorbeeld in het stimuleren van lotgeno-
tencontact. Wij proberen hier als stichting een gids te 
zijn door het aanbieden van onafhankelijke informatie. 
Zo brengen we met de Patiëntenwijzer prostaatkanker 
het zorgaanbod van de ziekenhuizen in beeld voor pa-
tiënten. Dit maakt het mogelijk dat patiënten bewuste 
keuzes maken. 
Die voorlichting aan patiënten over hun opties en 

waar ze terecht kunnen is essentieel. Er geldt een 
richtlijn voor de behandeling van prostaatkanker, 
maar dan nog kan het behandeladvies erg verschillen 
tussen twee ziekenhuizen. En wat is dan het beste? Als 
patiënt is dat moeilijk te beoordelen. Dat betekent dat 
gekeken moet worden hoe je patiënten kunt informe-
ren, liefst in Jip-en-Janneketaal. Een keuzehulp (die je 
samen met een arts of verpleegkundige invult) en dui-
delijke infographics met behandeluitkomsten kunnen 
hierbij helpen. Zeker als je de uitkomsten onderling 
kunt vergelijken en als je resultaten van ziekenhuizen 
af kunt zetten tegen de cijfers van heel Nederland. Ik 
hoor vaak dat vergelijking niet mogelijk is omdat de 
meetmethoden verschillen. Het is heel mooi dat dit 
bij Santeon wel geüniformeerd is zodat deze zieken-
huizen in ieder geval onderling kunnen vergelijken.  

Als ik de uitkomsten in het Santeon Uitkomstenboek 
bekijk, dan worden de goede dingen gemeten. De 
overleving, maar ook de mogelijke complicaties na 
operatie of bestraling: incontinentie of erectiestoor-
nissen. Met name dat laatste kan een heel grote 
invloed hebben op je kwaliteit van leven. Dus mijn 
oproep aan Santeon: ga door met meten en die resul-
taten inzichtelijk maken voor patiënten. Maar vooral: 
gebruik die metingen om de zorg verder te verbeteren. 
Bij Santeon, maar het liefst in heel Nederland zodat 
elke patiënt de beste zorg kan krijgen.’

‘Gebruik de metingen 
om de zorg verder te 

verbeteren. Bij Santeon, 
maar het liefst in heel 
Nederland zodat elke 
patiënt de beste zorg 

kan krijgen.’
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BESCHRIJVING INDICATOREN
(LANGETERMIJN)OVERLEVING 
De overleving is per patiënt vastgelegd door het combineren 
van de diagnosedatum en de datum van overlijden. Indien 
de patiënt nog in leven is, is de laatst bekende datum van 
leven genomen. De rapportage in dit hoofdstuk betreft de 
ongecorrigeerde overleving in de vorm van Kaplan-Meier-
curves en voor patiëntkenmerken-gecorrigeerde uitkomsten 
in de vorm van hazard rate ratios (HRRs). Voor details, zie de 
bijlage datamanagement en rapportage. De overleving geeft 
een indicatie van de totale kwaliteit van de zorgketen.

BEHANDELRESULTAAT NA RADICALE 
PROSTATECTOMIE
Dit betreft het percentage patiënten met positieve 
snijvlakken (R1 of R2) na radicale prostatectomie, het 
percentage patiënten met een PSA hoger dan 0,1 ng/ml 
drie maanden na radicale prostatectomie. De uitkomsten 
worden uitgedrukt in ongecorrigeerde percentages, en voor 
patiëntkenmerken-gecorrigeerde uitkomsten in de vorm 
van odds-ratios (ORs). Het behandelresultaat na radicale 

prostatectomie geeft een indicatie van de kwaliteit van de 
diagnostiek en van de chirurgische ingreep.

COMPLICATIES NA RADICALE PROSTATECTOMIE

De gerapporteerde complicaties betreffen Clavien-
Dindo graad 3 (herbehandeling noodzakelijk), graad 4 
(levensbedreigend) en graad 5 (overlijden). Zie ook de bijlage 
afkortingen en definities. Iedere indicator betreft het aantal 
patiënten met één of meerdere complicaties, gedeeld door 
het totale aantal patiënten dat een radicale prostatectomie 
heeft ondergaan. De uitkomsten worden uitgedrukt in 
ongecorrigeerde percentages en als gecorrigeerde ORs. 
Voorbeelden van complicaties na radicale prostatectomie 
zijn: letsels door de operatie, vesico-urethrale naadlekkage 
(lekkage tussen blaas en plasbuis), en anastomotische 
vernauwing van de blaashals. De complicaties na radicale 
prostatectomie geven een indicatie over aspecten van het 
chirurgisch handelen (zorgvuldigheid en kundigheid) en van 
de kwaliteit van de nazorg.

BIJWERKINGEN NA BESTRALING OF 

HORMOONTHERAPIE 

De gerapporteerde bijwerkingen betreffen CTCAE graad 
3 (ziekenhuisopname of verlengde ziekenhuisopname 
nodig), graad 4 (levensbedreigend) en graad 5 (overlijden). 
Bijwerkingen na inwendige of uitwendige bestraling 
betreft het aantal patiënten met één of meerdere 
bijwerkingen binnen een half jaar na inwendige of 
uitwendige bestraling, gedeeld door het totale aantal 
inwendig of uitwendig bestraalde prostaatkankerpatiënten. 
Bijwerkingen na hormoontherapie betreft het aantal 
patiënten met één of meerdere bijwerkingen binnen 
een jaar na hormoontherapie, gedeeld door het totale 
aantal prostaatkankerpatiënten met hormoontherapie. 
Voorbeelden van bijwerkingen zijn: urineretentie, fecale en 
urine-incontinentie, hematurie en obstructies. 
De bijwerkingen geven een indicatie van de zorgvuldigheid 
en de kundigheid waarmee de behandeling is toegediend. 
De uitkomsten worden mede bepaald door de intensiteit 
van de straling of de frequentie van de hormoontherapie.

Overzicht gerapporteerde 
uitkomstindicatoren prostaatkanker

OVERZICHT INDICATOREN

(LANGETERMIJN)OVERLEVING 

BEHANDELRESULTAAT NA  

RADICALE PROSTATECTOMIE

-   PERCENTAGE POSITIEVE SNIJVLAKKEN

-   PERCENTAGE PSA>0,1 NG/ML DRIE  

MAANDEN NA PROSTATECTOMIE

COMPLICATIES NA RADICALE  

PROSTATECTOMIE

BIJWERKINGEN NA BESTRALING OF  

HORMOONTHERAPIE

PROSTAAT
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FIGUUR 1

FIGUUR 2

FIGUUR 3

Verdeling behandelmodaliteiten  

per ziekenhuis

Aantal patiënten per primaire  

behandeling per ziekenhuis

Aantal patiënten per ziekenhuis De uitkomsten voor prostaatkanker hebben betrekking op patiën-

ten die de diagnose kwaadaardige primaire tumor in de prostaat 

kregen, in de jaren 2008 tot en met 2014 in één van de Santeon 

ziekenhuizen. De door andere ziekenhuizen doorverwezen patiën-

ten zijn niet meegenomen in de analyses. 

Gezien de fusie van de maatschappen urologie uit het MST en 

ZGT per januari 2014, zijn voor het ZGT patiënten met genoemde  

diagnose in 2014 geïncludeerd (n=220) en samengevoegd met de 

MST-data. Zie de bijlage datamanagement en rapportage.

FIGUUR 1 toont het aantal prostaatkankerpatiënten per ziekenhuis 

dat geïncludeerd is in de analyses; dit bedraagt in totaal 7698 over 

de periode 2008-2014. Ten opzichte van het totale aantal prostaat-

kankerpatiënten in Nederland over dezelfde periode wordt er zo’n 

12,4% gediagnosticeerd in één van de Santeon ziekenhuizen (bron: 

IKNL).

De patiënten zijn ingedeeld naar primaire behandeling:

•  Patiënten die een radicale prostatectomie hebben ondergaan

•  Patiënten die met uitwendige bestraling zijn behandeld (EBRT)

•   Patiënten die met inwendige bestraling (brachytherapie) zijn 

   behandeld

•  Patiënten die met hormoontherapie zijn behandeld

•   Patiënten waarbij afwachtend beleid is toegepast. Deze categorie 

is verder uitgesplitst naar active surveillance en watchful waiting 

(voor definitie, zie de bijlage afkortingen en definities). Een be-

langrijk onderscheid tussen deze twee categorieën is dat bij active 

surveillance-patiënten in opzet curatie mogelijk wordt geacht, in 

tegenstelling tot watchful waiting.

FIGUUR 2 toont hoe het aantal patiënten verdeeld is over de be-

handelmodaliteiten per ziekenhuis en Santeonbreed. Deze inde-

ling is gebaseerd op de primaire behandeling van de patiënt. Het 

verschil in percentages tussen de ziekenhuizen is te verklaren door 

praktijkvariatie, ofwel de voorkeur van bepaalde behandelingen per 

ziekenhuis. Niet weergegeven in de figuur zijn de patiënten met een 

behandeling in de categorie ‘overige’ (n=34; 0,4%), of ‘onbekend’ 

(n=28; 0,4%).

In FIGUUR 3 is het aantal patiënten per primaire behandeling per 

ziekenhuis en Santeonbreed te zien.

NB: Niet alle behandelingen worden in het ziekenhuis zelf uitge-

voerd, maar patiënten kunnen voor een specifieke behandeling 

zoals brachytherapie of prostatectomie verwezen worden naar 

Santeon 809 508 1692 1614 1690 1329

Antonius 195 152 349 397 337 321

Catharina 130 136 202 188 178 203

CWZ 101 22 122 398 270 165

Martini 125 37 310 149 337 220

MST/ZGT 114 78 271 275 338 214

OLVG 144 83 438 207 230 206

 Active Brachy-  Prostatec- Hormoon- Watchful 
surveillance therapie EBRT tomie therapie waiting

4.2 KARAKTERISTIEKEN POPULATIE PATIËNTEN
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FIGUUR 4

FIGUUR 5

FIGUUR 6

Verdeling Charlson-score

Verdeling leeftijd 

Verdeling d’Amico-risicoscoreeen ander ziekenhuis. Patiënten blijven wel onder controle van het  

‘eigen’ ziekenhuis.

Uitkomsten van zorg worden mede bepaald door patiëntkenmerken 

op het moment van diagnosestelling. Om ziekenhuizen onderling te 

vergelijken wordt daarom gecorrigeerd voor patiëntkenmerken die 

mogelijk invloed hebben op het resultaat. Deze initiële patiëntken-

merken betreffen: de d’Amico-risicoscore, de mate van comorbidi-

teit, de leeftijd en het tumorstadium (zie de bijlage afkortingen en 

definities).

FIGUUR 4 toont de d’Amico-risicoscore per ziekenhuis en Santeon-

breed. Deze indeling is gebaseerd op de d’Amico-risicoscore bij  

diagnose. Eén van de onderdelen van de d’Amico-risicoscore is het 

klinisch tumorstadium.

Het klinisch tumorstadium is mogelijk vertroebeld doordat in som-

mige ziekenhuizen de resultaten van de MRI zijn verwerkt in het 

klinisch stadium. De MRI geeft doorgaans een hoger klinisch sta-

dium. Hoewel de registratie in de loop der jaren sterk is verbeterd, 

kan deze vertroebeling een mogelijke verklaring voor de gevonden 

verschillen tussen de ziekenhuizen in de d’Amico-risicoscore zijn 

(p<0,001). De populatieverschillen tussen de ziekenhuizen zijn een 

andere mogelijke verklaring.

FIGUUR 5 toont de Charlson-score per ziekenhuis en Santeon-

breed. In totaal heeft 2,0% (n=154) van de patiënten een onbeken-

de Charlson-score. 

De leeftijd op moment van diagnose is opgesplitst in drie catego-

rieën: jonger dan 65 jaar, van 65 tot en met 74 jaar en 75 jaar of 

ouder.

FIGUUR 6 toont de leeftijdsverdeling van de patiënten per zieken-

huis en Santeonbreed. 

PROSTAAT
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FIGUUR 7 Verdeling klinisch tumorstadium FIGUUR 7 toont de verdeling van het klinisch tumorstadium van 

de patiënten per ziekenhuis en Santeonbreed. Een heel kleine groep 

patiënten heeft een onbekend stadium (n=22; 0,3%).

4.2 KARAKTERISTIEKEN POPULATIE PATIËNTEN
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De overlevingskarakteristieken in dit hoofdstuk worden gepresen-

teerd voor de volgende cohorten van patiënten:

•  Laagrisico-profiel

•  Midden/hoogrisico-profiel zonder metastasen

•  Palliatief-profiel (gemetastaseerd)

De patiënten in de groep met een  laagrisico-profiel, hebben de vol-

gende kenmerken:

•  d’Amico-risicoscore =1 én

•  leeftijd < 75 jaar én

•  de comorbiditeiten zijn beperkt (Charlson-score ≤1)

In de overlevingsanalyse is onderscheid gemaakt tussen de volgen-

de primaire behandelingen:

•  Prostatectomie binnen een half jaar na diagnose (n=321)

•  Brachytherapie binnen een half jaar na diagnose (n=126)

•  EBRT binnen een half jaar na diagnose (n=44)

•  Active surveillance (n=797)

De active surveillance-groep bestaat uit patiënten die ten tijde van 

de retrospectieve dataverzameling (nog) geen prostatectomie of 

brachytherapie of EBRT hebben ondergaan (n=558), of één van die 

therapieën pas later (een half jaar na diagnose) hebben ondergaan 

(n=239). De keuze voor deze definitie is gebaseerd op de volgende 

overwegingen:

•  De definitie is eenduidig.

•   In het ziekenhuisinformatiesysteem wordt vaak niet goed bijge-

houden of er gekozen is voor active surveillance. Er moet dus een 

aanname worden gemaakt die een patiëntengroep geeft die zo-

veel mogelijk in de buurt ligt van de werkelijke groep. Het kan 

aangenomen worden dat de patiënten met een laagrisico-profiel 

hoe dan ook curatief behandeld zullen worden. Als er bij deze pa-

tiënten niet voor één van de daadwerkelijke behandelingen (pros-

tatectomie, brachytherapie of EBRT) is gekozen, is er gekozen 

voor active surveillance. 

•   Het resulterende cohort is een goede benadering van het wer-

kelijke active surveillance-cohort waarbij ‘intention to treat’ na 

verloop van tijd meestal, maar niet altijd, uitmondt in actieve be-

handeling. (Uit een ‘treatment free survival’ analyse blijkt dat op 

lange termijn (6 jaar na diagnose) circa tweederde van alle laag- 

risico-patiënten uiteindelijk een actieve behandeling ondergaat).

IN FIGUUR 8 is de overleving na correctie voor patiëntkenmerken 

voor de vier verschillende behandelopties weergegeven.

Bij vergelijking van deze laagrisico-populaties lijken active surveil-

lance-patiënten, ongunstige overlevingsperspectieven te hebben 

(p=0,066) vergeleken met de vier andere behandelmethoden na 

correctie voor leeftijd en Charlson-score. Ook na brachytherapie 

lijken patiënten minder goed te overleven vergeleken met de ande-

re behandelmethoden (p=0,114).

De mindere overlevingsperspectieven van active surveillance-pa-

tiënten worden mogelijk verklaard door variatie in de daadwerkelij-

ke stadiering. In de laagrisico-groep van meer dan 1000 patiënten 

bevinden zich naar alle waarschijnlijkheid patiënten met ‘understa-

ging’ (ten onrechte in de laagrisico-groep). Als een dergelijke pa-

tiënt geopereerd wordt dan worden de mogelijke gevolgen van een 

ernstiger tumorstadium bij aanvang weggenomen, terwijl active 

surveillance-patiënten dit risico langere of onbepaalde tijd met zich 

meedragen.

Deze uitkomst vraagt om een verbeterde diagnosestelling. Bijvoor-

beeld door het beter inzetten van MRI-beeldvorming juist voor pa-

tiënten die kandidaat zijn voor active surveillance. Verder lijkt het 

van belang deze uitkomsten ook mee te nemen in de follow-up van 

patiënten onder active surveillance.

De patiënten met een midden/hoogrisico-profiel, hebben de vol-

gende kenmerken:

•  d’Amico-risicoscore = 2 of 3 én

•  Leeftijd < 75 jaar én

•  Comorbiditeit: alle categorieën én

•  Geen metastasen (cM=0)

Bij deze indeling is het cN-stadium niet meegenomen omdat bij 

meer dan de helft van de patiënten het klinisch N-stadium onbe-

kend is.

In de overlevingsanalyse is onderscheid gemaakt tussen de volgen-

de primaire behandelingen:

•  Prostatectomie binnen een half jaar na diagnose (n=1211)

•  Brachytherapie binnen een half jaar na diagnose (n= 299)

•  EBRT gestart binnen een half jaar na diagnose (n=1107)

Onbehandelde patiënten (binnen een half jaar na diagnose) en pa-

tiënten met hormoontherapie zijn niet meegenomen in deze ana-

lyse.

Bij vergelijking van deze populaties lijken de met EBRT-behandelde 

patiënten een ongunstiger overlevingsperspectief te hebben verge-

leken met patiënten die een een andere behandelmethode hebben 

ondergaan. Uit een analyse van de patiëntkenmerken blijkt dat de 

EBRT-populatie aanzienlijk ouder is, meer comorbiditeiten heeft en 

gemiddeld veel meer patiënten bevat met een Gleason-score van 

8 of meer (40% in de EBRT-populatie versus 20% bij prostatec-

tomie en nagenoeg geen in de brachytherapie-populatie). Al deze 

4.3 UITKOMSTEN
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factoren verklaren mogelijk (een deel van) de hogere sterfte. Een 

andere factor die mogelijk kan bijdragen aan de hogere sterfte is 

dat de EBRT-groep relatief meer patiënten met aangedane lymfe-

klieren bevat.

Om de populaties onderling beter te kunnen vergelijken, zijn de 

uitkomsten gecorrigeerd voor leeftijd, Gleason-score, Charlson- 

score en d’Amico-risicoscore. In FIGUUR 9 is de overleving na cor-

rectie voor patiëntkenmerken voor de drie verschillende behande-

lopties weergegeven. De overleving na EBRT laat ook na correctie 

een klinisch-relevant verschil zien ten opzichte van de andere the-

rapieën, maar dit is niet statistisch significant (p=0,080).

De keuze voor EBRT wordt vaak ingegeven door de relatief slechte 

conditie van de patiënt die andere therapieën onmogelijk maakt. 

Het is niet duidelijk of dit altijd het geval is en in hoeverre dit bij de 

getoonde mogelijke overlevingsverschillen een rol heeft gespeeld. 

FIGUUR 10 toont de ongecorrigeerde overleving van de pallia-

tieve patiënten (klinisch M1 stadium, dus een gemetastaseerde 

prostaattumor) per ziekenhuis. Na correctie voor leeftijd, comor-

biditeit en Gleason-score blijken er geen significante verschillen 

tussen de ziekenhuizen te zijn.

In de patiëntengroep die met hormoontherapie behandeld is, is 

na correctie ook geen significant verschil in overleving tussen zie-

kenhuizen.

Tot slot blijkt uit de Cox-regressie dat leeftijd en Charlson-score 

significante voorspellers voor de overleving zijn.

FIGUUR 8

FIGUUR 9

FIGUUR 10

Brachytherapie

EBRT

Prostatectomie

1,00 2,0 3,0
Geen therapie            Resectie            Chemotherapie

Radiotherapie            Chemoradiatie therapie            Overig
SlechterBeter

1825 2190146010957303650

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

          Antonius             Catharina            CWZ             Martini             MST/ZGT             OLVG

Tijd sinds diagnose in dagen

O
verleving (cum

ulatief) 

Brachytherapie

EBRT

Prostatectomie

2,01,00 3,0 4,0 5,0
Geen therapie            Resectie            Chemotherapie

Radiotherapie            Chemoradiatie therapie            Overig

Active
Surveillance

SlechterBeter

Gecorrigeerde overleving voor curatieve  

patiënten met midden/hoogrisico-profiel

Ongecorrigeerde overleving palliatieve 

patiënten (cM1) naar ziekenhuis

Gecorrigeerde overleving curatieve  

patiënten met laagrisico-profiel

HRR met 95%-BI per behandeling t.o.v. de overige 3 behandelingen 

HRR met 95%-BI per behandeling t.o.v. de overige 2 behandelingen 

4.3 UITKOMSTEN



12

0,50 1,0 1,5
Geen therapie            Resectie            Chemotherapie

Radiotherapie            Chemoradiatie therapie            Overig
SlechterBeter

21901825146010957303650

1.0

0,8

0,6

0,4

0,2

          vroege hormoontherapie               uitgestelde hormoontherapie  

Tijd sinds diagnose in dagen

O
verleving (cum

ulatief) 

FIGUUR 11

FIGUUR 12

FIGUUR 13

Gecorrigeerde overleving palliatieve  

patiënten (cM1)

Ongecorrigeerde overleving van jongere 

palliatieve patiënten (cM1)
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Er blijkt wel een overlevingsverschil te zijn tussen palliatieve pa-

tiënten die vroege versus uitgestelde hormoontherapie hebben 

ontvangen. FIGUUR 11 toont de mediane overleving, inclusief 

95%-betrouwbaarheidsinterval, voor beide groepen. Patiënten 

met vroege hormoontherapie hebben een mediane overleving 

die 156 dagen langer is dan patiënten met uitgestelde hormoon-

therapie.

Na correctie voor leeftijd, comorbiditeit en Gleason-score blijkt 

dat het verschil tussen vroege en uitgestelde hormoontherapie 

significant is (p=0,04). Dit is te zien in FIGUUR 12. De patiënten 

met uitgestelde hormoontherapie overleven aanvankelijk (eerste 

100 dagen) slechter en op de langere termijn (na 3 jaar) juist beter. 

Een mogelijke verklaring hiervoor is dat zwakke oudere patiënten 

(ouder dan 65 jaar) met uitgestelde hormoontherapie al snel over-

lijden en de relatief jongere en gezondere patiënten in deze groep 

overleven. Na 3 jaar loopt deze laatste groep waarschijnlijk minder 

risico om te overlijden dan de (meer diverse) groep patiënten met 

vroege hormoontherapie. 

Om dit te onderzoeken is voor de jongere patiënten (jonger dan 

65 jaar) en Charlson-score 0 of 1 de overleving van vroeg-be-

handelde patiënten (n=433) en uitgesteld-behandelde patiënten 

(n=67) vergeleken. FIGUUR 13 toont het resultaat (Kaplan-Mei-

er-curve). Uit deze figuur lijkt het alsof patiënten met uitgestelde 

hormoontherapie het iets beter doen, maar uit Cox-regressie met 

correctie voor comorbiditeiten en Gleason-score komt geen signifi-

cant verschil naar voren (p=0,47).

Het gevonden verschil tussen vroege en uitgestelde hormoonthe-

rapie is niet in lijn met wat er in de literatuur staat. Om die reden 

is in Santeon verband verdiepend onderzoek ingezet naar achter-

liggende oorzaken voor de verschillen in overleving bij hormoont-

herapie. In dit onderzoek wordt gekeken of verschillen te verklaren 

zijn door het moment van starten en of hier wellicht nog andere 

verklaringen mogelijk zijn. Het onderzoek wordt met een KWF-sub-

sidie mogelijk gemaakt.

Vroege hormoon- 922 833 1011

therapie (N=929) 

Uitgestelde hormoon- 766 623 909

therapie (N=126)

 Mediane overleving 95%-BI 95%-BI 
             (dagen) ondergrens bovengrens
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Percentage patiënten met positieve snij-

vlakken na radicale prostatectomie voor pT3

OR met 95%-BI per ziekenhuis t.o.v. de overige 5 ziekenhuizen 

Gecorrigeerde positieve snijvlakken na 

radicale prostatectomie

Percentage patiënten met positieve snij-

vlakken na radicale prostatectomie voor pT2

De FIGUREN 14 en 15 tonen per ziekenhuis het percentage pa-

tiënten met positieve snijvlakken na radicale prostatectomie voor 

respectievelijk pT2 en pT3 (pathologisch tumorstadium 2 en 3). Het 

Santeongemiddelde is bovenaan weergegeven.

Het gemiddelde percentage positieve snijvlakken bedraagt 23% 

voor pT2- en 49% voor pT3-tumoren. Een te verwachten resultaat 

omdat een meer-gevorderd pT-stadium het lastiger maakt om po-

sitieve snijvlakken te vermijden bij opereren.

De gecombineerde uitkomst na correctie voor pathologisch T-sta-

dium, leeftijd en Gleason-score wordt getoond in FIGUUR 16. Hier-

bij is voor ieder ziekenhuis de odds-ratio, inclusief 95%-betrouw-

baarheidsinterval, uitgerekend ten opzichte van de overige Santeon 

ziekenhuizen. Figuur 16 laat zien dat twee ziekenhuizen significant 

afwijken van het gemiddelde. Het Catharina Ziekenhuis scoort on-

gunstig; MST/ZGT scoort gunstig.

Het pT-stadium blijkt verreweg de belangrijkste voorspeller voor 

de uitkomst. Leeftijd en d’Amico-risicoscore blijken slechts beperkt 

te voorspellen. De C-statistic voor dit model met correctie voor 

pT-stadium, leeftijd en d’Amico-risicoscore bedraagt 0,66 (matig).

Het lijkt erop dat het percentage positieve snijvlakken afneemt in 

de loop van de tijd (2008-2014), maar er is geen sprake van signifi-

cante trend (p=0,160).

FIGUUR 17 toont per ziekenhuis het percentage patiënten met een 

PSA>0,1 ng/ml drie maanden na radicale prostatectomie. Het San-

teongemiddelde is bovenaan weergegeven. 

De uitkomsten na correctie voor pathologisch T-stadium, leeftijd 

en Gleason-score is te zien in FIGUUR 18. Hierbij is voor ieder zie-

kenhuis de odds-ratio, inclusief 95%-betrouwbaarheidsinterval, 

berekend ten opzichte van de overige Santeon ziekenhuizen.

Het pathologisch T-stadium blijkt de belangrijkste voorspeller voor 

de uitkomst en in iets mindere mate de Gleason-score. De C-statis-

tic voor dit model met correctie voor pT-stadium en Gleason-sco-

re bedraagt 0,65 (matig). Twee ziekenhuizen hebben een signifi-

cant-afwijkende waarde ten opzichte van het Santeongemiddelde 

na correctie voor patiëntkenmerken: het CWZ wijkt gunstig af en 

het Martini ongunstig. De verwachting was dat deze indicator cor-

releert met het percentage positieve snijvlakken. Voor CWZ is deze 

correlatie er niet. Mogelijk omdat het pathologieprotocol voor het 

identificeren van postitieve snijvlakken afwijkt van het protocol in 

de andere ziekenhuizen. Voor de overige ziekenhuizen is er wel een 

lichte correlatie tussen PSA>0,1 ng/ml drie maanden na radicale 

prostatectomie en positieve snijvlakken (R2=0,37).
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FIGUUR 19 laat de Santeonbrede percentages zien van patiënten 

met één of meer Clavien-Dindo graad 3, 4 of 5 complicaties of 

bijwerkingen na verschillende behandelingen. Patiënten met me-

tastasen bij diagnose zijn niet meegenomen in de berekening. Het 

gemiddelde percentage patiënten met één of meer graad 3, 4 of 5 

bijwerkingen binnen een jaar na hormoontherapie voor Santeon is 

6,6%. 

De Santeon ziekenhuizen laten grote verschillen zien op deze kwa-

liteitsindicatoren. De resultaten zijn dermate divers, dat deze eerst 

aanvullend onderzocht moeten worden. Een mogelijke verklaring 

is dat er verschillen zijn in registratie van complicaties en bijwer-

kingen in de Santeon ziekenhuizen én in de ziekenhuizen waar pa-

tiënten naar verwezen worden voor sommige behandelingen (bijv. 

radio therapeutisch centrum). Daarnaast is het percentage bijwer-

kingen in de registratie afhankelijk van waar de patiënt zich meldt. 

PROMs

De kwaliteit van leven van een patiënt wordt bepaald door zijn 

functioneren op fysiek, psychisch (emotioneel) en sociaal gebied 

voor, tijdens en na de behandeling. Om deze ervaringen van de pa-

tiënt te meten worden PROMs gebruikt. In de periode van juni 2014 

tot en met juni 2016 hebben patiënten gevalideerde vragenlijsten 

ingevuld: de EQ5D en de EPIC 26. Van maart 2013 tot en met mei 

2014 is een uitgebreidere set aan vragen afgenomen. De nulme-

tingen worden op papier ingevuld door de patiënt en vervolgens 

door de verpleegkundig specialist ingevoerd in het systeem. Er zijn 

946 unieke patiënten die de nulmeting en één of meer digitale ver-

volgmetingen hebben ingevuld. Van de 946 unieke patiënten die 

de PROMs hebben ingevuld, hebben 90 patiënten één of meerdere 

keren (dus bij één of meerdere metingen) de vragenlijst vroegtijdig 

beëindigd (=9,5%). Aan de hand van de afzonderlijke vragen wor-

den geaggregeerde scores op de verschillende domeinen berekend 

(EQ5D, plasklachten, darmklachten, seksuele gezondheid, hormo-

nale klachten en urine-incontinentie). Als er teveel afzonderlijke 

vragen niet ingevuld zijn, wordt er geen score berekend. Het kan 

dus zijn dat er op sommige domeinen een lagere respons is. 

Het responspercentage is niet exact te berekenen, omdat de totale 

populatie die de nulmeting heeft ontvangen onbekend is. Een in-

dicatie van de respons van de nulmeting, gebaseerd op de periode 

juni t/m december 2014 (in deze periode deden alle Santeon zie-

kenhuizen mee aan de PROMs én is de totale patiëntenpopulatie 

bekend uit Zorg voor Uitkomst), bedraagt 175/688= 25%. Dit kan 

een onderschatting zijn indien niet alle 688 patiënten daadwerke-

lijk de vragenlijst hebben ontvangen.

PROSTAAT
KANKER
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In totaal zijn er 377 nulmetingen ingevuld door patiënten waarvan 

de vitaliteitsstatus (in leven of overleden, op 31-12-2014) bekend is. 

FIGUUR 20 laat de respons ten opzichte van de nulmeting zien op 

de meetmomenten 3-, 6- en 12-maanden van deze 377 patiënten.

FIGUUR 21A en 21B laten de uitkomsten van twee indicatoren met 

betrekking tot kwaliteit van leven zien voor alle patiënten die de 

PROMs vragenlijst hebben ingevuld in 2013-2016 én waarvan de 

behandeling bekend is (uit de datacollectie Zorg voor Uitkomst of 

uit de registratielijst die de coördinator in het ziekenhuis invult). 

Afwachtend beleid kan niet uitgesplitst worden naar active surveil-

lance en watchful waiting omdat het onderscheid niet te maken is 

met de beschikbare informatie. Deze patiënten zijn samengevoegd 

in de categorie afwachtend beleid.

Wat opvalt, is dat de scores van patiënten met een prostatectomie 

na de nulmeting afnemen en bij de 12-maandsmeting weer stijgen. 

Patiënten met afwachtend beleid hebben ten opzichte van de ande-

re behandelingen vergelijkbare of betere resultaten. Een verklaring 

hiervoor is dat er geen ingrijpende behandeling wordt toegepast en 

vermoedelijk het lagere tumorstadium van deze patiënten.

Bij het uitsplitsen van de resultaten van patiënten met hormoon-

therapie naar wel of geen metastasen, is er geen verschil te zien 

in de uitkomsten. Deze conclusie is niet hard te maken omdat de 

aantallen daarvoor te laag zijn.

Voor een betrouwbare uitsplitsing naar stadium gelokaliseerd, lo-

kaal gevorderd en gemetastaseerd of naar wel of niet gemetasta-

seerd zijn de patiëntengroepen nog te klein. Dit komt onder andere 

door het deels ontbreken van aanvullende data over patiëntken-

merken en de lage respons. 
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