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Samenvatting

De incidentie, etiologie, klinische aspecten en therapeutische opties bij urotheel carcinoom (UC) 
van de hoge urinewegen en niet-spierinvasief UC van de blaas zijn besproken in Hoofdstuk 1. De 
incidentie van UC van de hoge urinewegen is relatief laag, hoewel enkele studies suggereren dat 
de incidentie gestegen is in de laatste decennia. UC van de blaas wordt frequent gediagnosticeerd, 
wat maakt dat het de 4e meest voorkomende kankersoort is bij mannen en de 12e meest 
voorkomende kankersoort bij vrouwen wereldwijd. Het is een van de meest dure kankersoorten 
wat betreft kosten per patiënt, met name door de noodzaak van levenslange controles en de 
vele recidieven bij niet-spierinvasieve ziekte die herhaalde behandelingen behoeven. 
Het meest voorkomende symptoom van UC is hematurie. Daarom is een grondige analyse van 
de blaas en hoge urinewegen van alle patiënten die zich presenteren met hematurie (zowel 
macroscopisch als microscopisch) geïndiceerd. Op dit moment is het nog onduidelijk welke van 
de diverse beeldvormende modaliteiten voor de hoge urinewegen (CT- of MR-urografie, IVU, 
echo) ingezet dienen te worden in de evaluatie van patiënten met hematurie. Hoewel recente 
publicaties lieten zien dat CT-urografie een betere diagnostische accuratesse heeft dan IVU voor 
de detectie van tumoren in de hoge urinewegen, heeft deze methode ook enkele nadelen (hoge 
stralingsdosis en kosten). Echo heeft deze beperkingen niet en is overal beschikbaar, echter 
tegen de prijs van een lagere diagnostische accuratesse.
Voor de behandeling van UC van de hoge urinewegen is nefroureterectomie altijd de gouden 
standaard geweest, maar de laatste decennia wordt conservatieve chirurgische behandeling 
steeds meer geaccepteerd, zij het in geselecteerde casus zoals kleine, laaggradige, laag-stadium 
tumoren. Desalniettemin, eenduidige data over deze verschuiving in behandeling ontbreken.
Om de diagnose blaaskanker te stellen speelt de combinatie van cystoscopie met cytologie een 
sleutelrol. De directe visualisatie van de blaasmucosa maakt detectie van blaastumoren mogelijk 
alsmede een evaluatie van hun grootte, locatie, aspect en aantal. De belangrijkste beperking van 
cystoscopie is het feit dat sommige tumoren (met name carcinoma in situ (CIS)) gemist kunnen 
worden en dat er geen real-time informatie over pathologische diagnose beschikbaar is. Cytologie 
kan aanvullende informatie leveren over mogelijk maligne urotheelcellen. De sensitiviteit van 
cytologie is zeer hoog voor hooggradige tumoren, maar voor laaggradige tumoren (graad 1 en 
2) is de sensitiviteit beperkt. Bovendien kampt cytologie met een hoge intra- en interobserver 
variabiliteit.
Van alle blaaskankerpatiënten presenteert 70-80% zich met een niet-spierinvasieve tumor. 
Voor deze patiënten is transurethrale resectie (TUR) de behandeling van keus. TUR heeft 
twee doeleinden: het verkrijgen van weefsel voor histopathologische diagnostiek en het 
compleet verwijderen van alle zichtbare tumoren. De suboptimale visualisatie die we kennen 
van diagnostische cystoscopie heeft ook gevolgen voor TUR: tumoren worden soms over 
het hoofd gezien of niet compleet gereseceerd. Dit verklaart, ten minste voor een deel, het 
hoge aantal vroeg recidieven dat gevonden wordt na TUR. Om het risico op tumor recidief te 
verminderen kan een eenmalige intravesicale instillatie met chemotherapie toegediend worden 
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na de TUR. Afhankelijk van de risicogroep zoals gedefinieerd door de EORTC risico tabellen voor 
recidiefkans en progressiekans, kan aanvullende behandeling met intravesicale chemotherapie 
of immunotherapie geadviseerd worden. Desalniettemin, de hoge recidiefpercentages van het 
niet-spierinvasief blaascarcinoom blijven een uitdaging voor de uroloog ondanks modernisatie 
van de instrumenten voor TUR en intravesicale behandelingen.

Het eerste deel van dit proefschrift richt zich op detectie en trends in incidentie en behandeling 
van UC van de hoge urinewegen. In Hoofdstuk 3 hebben we gedefinieerd voor welke patiënten 
die zich presenteren met microscopische of macroscopische hematurie een CT-urografie (CTU) 
geïndiceerd is als beeldvorming van de hoge urinewegen. Daartoe hebben we alle opeenvolgende 
patiënten geëvalueerd die voor het eerst tussen januari 2006 en februari 2010 een moderne 
geprotocolleerde hematuriepoli bezochten. De poli was als volgt gestructureerd: alle patiënten 
ondergingen standaard onderzoek (anamnese, lichamelijk onderzoek, urine analyse via dipstick, 
echografie van de nieren en blaas door de uroloog en cystoscopie en cytologie) en de methode 
van aanvullende beeldvorming van de hoge urinewegen (echografie door de radioloog of 4-fasen 
CTU) werd geselecteerd op basis van een beslisboom die gebaseerd was op risicofactoren. In 
totaal werden 841 patiënten geïncludeerd. Bij 462 patiënten (54.9%) werden er geen afwijkingen 
gevonden die de hematurie konden verklaren, terwijl bij respectievelijk 250 (29.7%) en 124 
(14.7%) patiënten de hematurie veroorzaakt werd door een benigne en maligne aandoening. 
CTU (of MR-urografie (MRU)) werden vervaardigd als additionele beeldvorming voor de hoge 
urinewegen bij respectievelijk 515 en 10 patiënten. In multivariate  analyse waren alleen de 
echografie en het type hematurie (microscopisch of macroscopisch) onafhankelijke voorspellers 
voor relevante bevindingen bij CTU/MRU. Bij 44 van de 456 (9.6%) patiënten zonder afwijkingen 
bij echo bleek uit de CTU/MRU dat dit fout negatieven waren. De meerderheid van deze 
gemiste laesies waren echter stenen. In 253 van 309 (81.9%) patiënten met macroscopische 
hematurie werden geen afwijkingen gevonden in de hoge urinewegen met CTU/MRU, in 
tegenstelling tot 199 van de 216 (92.1%) patiënten met microscopische hematurie. Gebaseerd 
op deze resultaten suggereerden wij dat bij patiënten met microscopische hematurie een echo 
voldoende kan zijn om pathologie in de hoge urinewegen uit te sluiten. Voor patiënten met 
macroscopische hematurie is de kans op het vinden van significante pathologie hoger en is 
een CTU gerechtvaardigd als eerstelijnstest. De vraag die blijft bestaan is welk CTU protocol 
gebruikt moet worden voor hematurie patiënten. In onze studie gebruikten we een 4-fasen 
protocol, maar minder series zouden voldoende kunnen zijn met het bijkomend voordeel van 
een gereduceerde stralenbelasting. Helaas zijn er tot op heden geen vergelijkende studies 
gepubliceerd die zich op deze vraag richten. 
Om veranderingen in incidentie, distributie van stadium en graad en chirurgische behandeling van 
tumoren in de hoge urinewegen in Nederland te evalueren hebben we gegevens van de PALGA 
registratie geanalyseerd. PALGA staat voor Pathologisch-Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd 
Archief, een nationaal netwerk en registratie van pathologie dat alle ziekenhuizen van Nederland 
omvat (Hoofdstuk 4). Het aantal geopereerde hoge urinewegtumoren per jaar, type behandeling 
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en tumor karakteristieken werd genoteerd voor de periode 1995-2005. In de totale populatie 
van 3466 patiënten was de links-rechts verdeling ongeveer gelijk, waren bilaterale tumoren 
zeldzaam (0.6%) en waren de meeste tumoren gelokaliseerd in het pyelum (51.3%), vergelijkbaar 
met de gegevens uit de literatuur. We vonden dat zowel de incidentie als de incidentie per 
100.000 personenjaren van geopereerde hoge urinewegtumoren significant gestegen was in de 
onderzoeksperiode. De meeste tumoren waren graad 2 of 3 en stadium Ta, T1 of T3. Er was een 
statistisch significante stijgende trend richting endoscopische chirurgie, alhoewel het absolute 
getal laag was.

In het tweede deel van dit proefschrift hebben we ons gericht op UC van de blaas, in het 
bijzonder op nieuwe optische diagnostiek. In Hoofdstuk 5 hebben we de literatuur over 4 
optische technieken samengevat: Raman Spectroscopy (RS), Optical Coherence Tomography 
(OCT), Photodynamic diagnosis (PDD) en Narrow Band Imaging (NBI). De eerste twee 
technieken pogen een real-time objectieve voorspelling te doen van de pathologische diagnose, 
terwijl de laatste twee zich richten op het verbeteren van de visualisatie van blaastumoren. 
RS is in staat een analyse te doen van het Raman spectrum, een functie van de moleculaire 
compositie van het weefsel dat onderzocht wordt.  De verschillende moleculaire componenten 
kunnen objectief gemeten worden, zowel kwalitatief als kwantitatief. Diverse ex vivo studies 
hebben een goede diagnostische accuratesse laten zien voor de classificatie tussen maligne 
en normaal en inflammatoir urotheel. Echter, het wachten is nog steeds op de eerste studies 
die de applicatie van deze techniek in vivo demonstreren. OCT is een niet-invasieve optische 
techniek die dwarsdoorsnede platen kan genereren met informatie van de weefsellagen liggend 
onder de oppervlakte. Het is de optische equivalent van B-mode echografie, met het verschil 
dat OCT gebaseerd is op teruggekaatste lichtgolven in plaats van geluidsgolven. Dit resulteert in 
platen met een hoge resolutie tot wel 2 µm (wat de resolutie van microscopie benadert) en een 
maximale dieptemeting van 2-3 mm. Omdat OCT geen medium nodig heeft en contact met het 
weefsel niet noodzakelijk is, is het een techniek die geschikt is voor endoscopisch gebruik door 
middel van een flexibele probe die via het werkkanaal van een cystoscoop wordt opgevoerd. De 
eerste in vivo studies lieten een veelbelovende diagnostische accuratesse zien. In verband met 
het beperkte gezichtsveld van zowel RS als OCT lijken deze technieken niet geschikt voor het 
screenen van de gehele blaas. PDD of fluorescentie cystoscopie is een techniek die gebaseerd 
is op de cystoscopische detectie van fluorescerende signalen van neoplastisch weefsel. 
Deze fluorescentie wordt veroorzaakt door intravesicale instillatie van fotosensibilisatoren 
(5-aminolevulinezuur (5-ALA) of diens afgeleide hexaminolevulinaat (HAL)) die een selectieve 
accumulatie van fotoactieve porfirinen in sneldelende cellen (b.v. tumorcellen) veroorzaken. 
De oplossing die de fotosensibilisatoren bevat wordt voorafgaand aan de operatie in de blaas 
geïnstilleerd via een transurethrale blaascatheter. Door de mucosa te belichten met blauw-
violet licht, kleuren de neoplastische cellen rood of roze tegen een blauwe achtergrond. Diverse 
studies hebben aangetoond dat PDD de detectie van blaastumoren verbetert alsmede de 
resectie, wat resulteert in een verminderd aantal vroege recidieven. Een probleem van PDD 
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blijft de relatief lage specificiteit. Fout-positieve fluorescentie kan teweeg gebracht worden 
door inflammatie, recente resectie of intravesicale therapie of tangentiële belichting van de 
mucosa. Meer multicenterstudies zijn nodig om de toegevoegde waarde van PDD op de lange 
termijn te bevestigen en om de kosteneffectiviteit verder te onderzoeken. NBI is een simpele 
optische techniek die ontworpen is voor endoscopie om het contrast tussen de mucosa en 
microvasculaire structuren te vergroten. Het werkingsmechanisme is gebaseerd op het filteren 
van wit licht naar 2 smalle bandbreedten van licht die gecentreerd zijn rond 415 nm (blauw licht) 
en 540 nm (groen licht). Dit licht penetreert het weefsel slechts oppervlakkig en wordt specifiek 
geabsorbeerd door hemoglobine. Aangezien blaastumoren meestal goed gevisualiseerd zijn, 
zal NBI het contrast tussen deze tumoren en normaal urotheel vergroten. De techniek heeft 
duidelijke voordelen boven PDD (er is geen intravesicaal middel nodig voor het toegepast kan 
worden en het kan zowel met flexibele als starre endoscopen gebruikt worden). De studies die 
tot op heden gepubliceerd zijn rapporteren veelbelovende eerste resultaten. PDD en NBI bieden 
beiden geen informatie over histopathologische diagnose.
De meeste studies naar OCT als een diagnostisch middel voor blaaskanker hebben zich gericht 
op kwalitatieve beeldanalyse, wat echter subjectief blijft. Daarom hebben wij de waarde van 
kwantitatieve OCT analyse onderzocht (Hoofdstuk 6). Humaan blaasweefsel (TUR chips of 
biopten) dat verkregen was tijdens TUR werd ex vivo onderzocht met 850 nm OCT. Op een later 
tijdstip hebben 3 onderzoekers onafhankelijk van elkaar de attenuatiecoëfficiënt (µt), een functie 
van de verzwakking van licht in de diepte, van de OCT platen bepaald. Op dezelfde manier hebben 
3 pathologen onafhankelijk van elkaar de bijpassende histologie objectglaasjes geanalyseerd. 
Voor beide methodes werd nadien een consensus diagnose gesteld. We hebben 76 OCT scans 
van 54 blaas specimen die verkregen waren tijdens 20 procedures in 18 patiënten geïncludeerd. 
De mediane (interkwartiel afstand) µt van benigne weefsel was 5.75 mm-1 (4.77-6.14) versus 
respectievelijk 5.52 mm-1 (3.47-5.90), 4.85 mm-1 (4.25-6.50) en 5.62 mm-1 (5.01-6.29) voor graad 
1, 2 en 3 UC (p=0.732). Interbeoordelaars-overeenkomst van histopathologie was “substantieel” 
(Kappa 0.62, 95%BI 0.54-0.70) vergeleken met “bijna perfect” (ICC 0.87, 95%BI 0.80-0.92) voor 
OCT. In deze studie konden we dus geen verschil in attenuatiecoëfficiënt aantonen tussen 
normaal urotheel en UC, laat staan tussen de verschillende graden van UC. Alhoewel onze 
hypothese niet bevestigd kon worden bracht deze studie toch een paar zaken aan het licht die 
de moeite waard zijn te benadrukken. Zo liet dit onderzoek zien dat de correlatie van ex vivo 
gemeten µt met histopathologie uitdagend kan zijn door de heterogeniteit van blaaskanker en 
de slechts “substantiële” interpathologen-overeenkomst van de gouden standaard. Verder zal 
toekomstig in vivo onderzoek mogelijk ophelderen of het gebrek aan correlatie veroorzaakt 
werd door factoren die typisch zijn voor een ex vivo experimentele opzet of dat er daadwerkelijk 
geen correlatie is.
De waarde van NBI cystoscopie voor het detecteren van blaastumoren werd onderzocht 
in Hoofdstuk 7. In deze studie vergeleken we het aantal gedetecteerde blaastumoren van 
standaard wit licht cystoscopie met NBI cystoscopie. Daartoe hebben we een prospectieve 
vergelijking gedaan binnen 95 patiënten van 103 opeenvolgende procedures voor (re)-TUR van 
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blaastumoren of blaasbiopten in het Academisch Medisch Centrum, Amsterdam en het General 
Faculty Hospital, Praag. Wit licht cystoscopie en NBI cystoscopie werden achtereenvolgens 
uitgevoerd door verschillende urologen die elk onafhankelijk van elkaar alle tumoren en 
verdachte laesies in een blaasdiagram intekenden. Al deze laesies werden gereseceerd of 
gebiopteerd en voor histopathologisch onderzoek gestuurd. In bijna 36% van de patiënten met 
een bevestigd UC detecteerde NBI cystoscopie additionele tumoren (17.3% van het totaal aantal 
gedetecteerde tumoren). NBI overtrof wit licht cytoscopie significant met een respectievelijk 
detectiepercentage van 94.7% versus 79.2%. Anderzijds was het fout-positief percentage 
van NBI ook significant hoger dan dat van wit licht cystoscopie (respectievelijk 31.6% versus 
24.5%). Er konden geen duidelijke conclusies getrokken worden over de waarde van NBI voor 
de detectie van CIS, door het laag aantal van CIS in de studiepopulatie. Deze studie bevestigde 
dus de veelbelovende resultaten van de schaarse eerder gepubliceerde artikelen over deze 
techniek voor blaaskankerdetectie. Het belangrijkste verschil tussen het huidige onderzoek en 
deze eerdere studies ligt met name in de methodologie: omdat standaard cytoscopie en NBI 
cystoscopie uitgevoerd werden door verschillende urologen, weerspiegelen de resultaten van 
deze studie zuiver het effect van de techniek. In de andere studies werd NBI cystoscopie direct 
uitgevoerd na standaard wit licht cystoscopie door dezelfde uroloog wat een observer-bias 
introduceert: laesies die gedetecteerd waren met wit licht werden automatisch ook gezien met 
NBI.
Idealiter zou de verbeterde detectie van blaastumoren met NBI ook moeten leiden tot een 
reductie in het aantal vroeg recidieven (of rest-tumoren) na TUR als de TUR wordt uitgevoerd 
met ondersteuning van NBI. Dat hebben we uitgezocht in een vergelijkend onderzoek (Hoofdstuk 
8) naar patiënten met niet-spierinvasief blaascarcinoom die behandeld zijn met NBI-TUR versus 
standaard wit licht TUR. Tijdens NBI-TUR werden alle verdachte laesies die gedetecteerd 
waren met zowel NBI als wit licht gereseceerd. De 40 NBI-TUR patiënten werden prospectief 
gerekruteerd en de 120 controlepatiënten werden retrospectief verzameld. De samenstelling 
van de wit licht groep vond geblindeerd voor de uitkomst van de eerste controle cystoscopie 
plaats. Patiënten met een niet-radicale TUR, patiënten zonder bewijs van UC in het pathologisch 
specimen en patiënten met geïsoleerd CIS of spier-invasieve ziekte werden geëxcludeerd. 
De patiëntengroepen werden gematched op basis van de 2 meest belangrijke risicofactoren 
voor tumorrecidief: a) de EORTC recidief risico score en b) het wel of niet toegediend hebben 
van één intravesicale chemotherapie instillatie direct na de TUR. Alle patiënten ondergingen 
routinecontroles met standaard wit licht cystoscopie aangevuld met cytologie 3 maanden na de 
TUR of een re-TUR in geselecteerde gevallen. De rest-tumorpercentages bij de eerste controle 
van de beide patiëntengroepen werden vergeleken en waren statistisch significant verschillend: 
30.5% voor de wit licht TUR groep versus 15.0% voor de NBI-TUR groep. Deze studie toonde 
dus dat het rest-tumorpercentage, in vergelijking met een gematched cohort van wit licht TUR, 
gehalveerd werd door NBI-TUR.
 




