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SUMMARY

Chapter 1 discussed the concept of focal therapy for localized prostate cancer. Improved 
diagnostics and new insights in the biology of prostate cancer opened the door for focal 
treatments. With focal therapy the tumour lesion is selectively treated while sparing 
adjacent structures that are of importance for genito-urinary functioning and quality 
of life. An overview was provided on the main outcomes and difficulties surrounding 
current prostate cancer treatments and focal therapy. The technique and background 
of irreversible electroporation (IRE) were summarized since all focal therapy projects in 
this thesis were performed with this ablative modality.

The main aim of this thesis was to evaluate the current standard of focal therapy with 
IRE and to advance this treatment paradigm by improving patient selection, treatment 
planning and follow-up and to identify risk factors for impaired outcomes. This thesis 
consists of 8 separate projects (chapter 2 – 9) to achieve this aim.

An international collaborative consensus project was undertaken among experts in 
the field of prostate cancer using the Delphi method. In Chapter 2 the results were 
published on the use of multiparametric Magnetic Resonance Imaging (mpMRI) for 
the interrogation of prostate cancer in clinical practice and focal therapy. For focal 
therapy consensus was reached on the following recommendations: mpMRI should 
be performed, followed by standard biopsy-based PCa diagnosis, in both the planning 
and follow-up of focal therapy. If a lesion is seen, mpMRI-transrectal ultrasound (TRUS) 
fusion biopsies should be performed for treatment planning. Systematic biopsies are 
still required for focal treatment planning in biopsy-naïve patients and for patients with 
residual PCa after focal therapy. Standardized repeat biopsies should be taken during 
the follow-up of focal therapy. The final decision to perform focal therapy should be 
based on histopathology. Finally, it was stated that standardization of acquisition and 
reading should be the main priority to guarantee consistent mpMRI quality throughout 
the urological community.

The diagnostic accuracy of mpMRI to detect residual prostate cancer following focal 
therapy with IRE was evaluated in Chapter 3. Final analysis was performed on patients 
that received follow-up mpMRI, serial PSA testing and transperineal template-mapping 
biopsies. It was found that mpMRI is able to rule out the presence of high-volume 
residual significant prostate cancer. Despite the high specificity and negative predictive 
value, significant PCa was still missed (mainly low-volume or high-volume Gleason 6). 
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Furthermore, PSA had no additional value in predicting residual significant PCa. Based 
on this preliminary data, mpMRI can rule out high-volume residual PCa, however, follow-
up biopsies should still be performed to determine oncological control

Imaging plays a crucial role throughout the treatment protocol of focal IRE, however, not 
much is published on the IRE-specific changes seen on imaging during and in the follow-
up of IRE. Chapter 4 descriptively reports the utility of contrast-enhanced ultrasound, 
mpMRI and grey-scale TRUS for treatment planning, procedure guidance and follow-up 
of IRE. Furthermore, three-dimensional reconstruction was performed on the ablation 
zone volume seen on follow-up mpMRI and contrast-enhanced ultrasound. This was 
correlated with the treatment planning volumes for therapy feedback. It was shown 
that the ablation zone volumes correlated well with treatment planning, however, the 
volumes on imaging were significantly larger than the planning volumes.

In Chapter 5 focal IRE was performed in patients who met the consensus guidelines 
on patient criteria and selection methods for primary focal therapy. These patients 
were evaluated on safety, quality of life (QoL) and short-term oncological outcomes 
following treatment. No high-grade adverse events occurred. In the QoL analysis it 
was demonstrated that there were no significant deteriorations in the physical, mental, 
bowel and urinary QoL domains. However, there was a mild decrease in the sexual QoL 
domain. A narrow safety margin and system errors were identified as potential early 
risk factors for in-field oncological failure. In-field and whole-gland oncological control 
on follow-up biopsies was 84% and 76%, respectively. This increased to 97% and 87% 
when patients treated with a narrow safety margin and system errors were excluded. 
This report supports the safety and feasibility of focal IRE as a primary treatment for 
localized PCa with effective short-term oncological control in carefully selected men.

Chapter 6 further assessed patients that received primary focal IRE. In this chapter 
the genito-urinary function and QoL outcomes were evaluated per segment that was 
treated in the prostate. Furthermore, IRE system settings and patient characteristics 
were compared between patients with preserved versus impaired erectile function 
and urinary continence. It was demonstrated that there were no statistically significant 
differences in the genito-urinary function or QoL scores between prostate segments 
treated. Older patients or those with poor baseline sexual function at time of treatment 
were associated with a greater risk of developing erectile dysfunction. The report 
demonstrated that IRE is a feasible modality for all prostate segments without any 
different effects on the QoL outcomes. Older patients and those with poor sexual 
function need to be counselled regarding the risk for erectile dysfunction.
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The first series on salvage focal IRE for localized radio-recurrent PCa is discussed in 
Chapter 7. Eighteen patients with localized, radio-recurrent PCa without evidence 
of metastatic or nodal disease were offered focal IRE according to the consensus 
guidelines. The feasibility, safety, early QoL and oncological outcomes were evaluated 
up to 12 months following treatment. No high-grade adverse events or recto-urethral 
fistulae occurred. No statistically significant declines were observed in the QoL domains, 
except for the sexual domain. Three and four patients experienced biochemical failure 
using the Phoenix and Stuttgart definitions of biochemical failure, respectively. Eight 
out of 10 patients were free of any PCa on follow-up biopsy, whereas two patients had 
significant PCa on follow-up biopsy. Based on these results a prospective multicentre 
study (FIRE trial) has been initiated that will provide further insight into the ability of 
focal IRE to obtain oncological control of radio-recurrent PCa with acceptable patient 
morbidity.

The design, conduct and completion of randomized trials for curative PCa treatments 
are challenging. In Chapter 8 focal IRE is compared with expert robot-assisted radical 
prostatectomy (RARP) on patient-reported QoL. Patients with T1c-cT2b significant 
PCa that received unifocal IRE were propensity-score pair-matched to patients that 
received nerve-sparing RARP. Patient-reported outcomes were prospectively assessed 
at baseline, 1.5, 3, 6, and 12 months. It was shown that IRE was significantly superior 
to RARP in preserving pad-free continence and erections sufficient for intercourse. 
The QoL summary scores showed no statistically significant differences. These data 
demonstrated the superior preservation of urinary continence and erections sufficient 
for intercourse with IRE compared to RARP up to 12 months after treatment. However, 
long-term oncological data is warranted to provide ultimate proof for or against focal 
therapy.

In Chapter 9 the protocol is published of the randomized controlled trial on IRE in 
unilateral localized PCa. A total of 200 patients with low- to intermediate-risk PCa on 
transperineal template-mapping biopsies will be randomized into focal or extended 
ablation with IRE. Patients will be evaluated up to 5 years on functional outcomes, 
QoL and oncological control. This prospective randomized controlled trial will provide 
important short- and long-term data on focal IRE for patients with localized, unilateral 
low- to intermediate-risk PCa. Furthermore, it will elucidate the differences in outcomes 
between focal or extended ablation protocols with IRE.
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NEDERLANDSE SAMENVATTING

Hoofdstuk 1 werd het concept van focale therapie voor gelokaliseerd prostaatkanker 
beschreven. Ontwikkelingen in de diagnostiek, en nieuwe inzichten in het natuurlijk 
beloop, hebben de deur geopend naar een lokale behandeling van prostaatkanker. 
Met focale therapie wordt de tumor laesie selectief behandeld, waardoor omliggende 
structuren gespaard worden die belangrijk zijn voor de urogenitale functie en daarmee 
de kwaliteit van leven. Er werd een overzicht gegeven van de algemene uitkomsten 
van de huidige prostaatkankerbehandelingen en van focale therapie. Tevens werden de 
techniek en achtergrond van irreversibele elektroporatie (IRE) samengevat, aangezien 
alle focale therapie projecten in deze thesis zijn uitgevoerd met deze ablatietechniek.

Het doel van deze thesis was het evalueren van de focale therapie met IRE in zijn huidige 
staat en om deze nieuwe behandelmethode vooruit te brengen door het verbeteren 
van de patiëntselectie, behandelplanning en follow-up met het identificeren van 
risicofactoren voor ongewenste uitkomsten. Deze thesis omvat acht gescheiden 
projecten (hoofdstukken 2 – 9) die dit doel dienen.

Een internationaal consensusproject werd geïnitieerd onder experts in het veld van 
de prostaatkankerzorg met gebruik van de Delphi methoden. In Hoofdstuk 2 werden 
de resultaten gepubliceerd over het gebruik van de multiparametrische Magnetische 
Resonantie Imaging (mpMRI) bij de diagnostiek naar prostaatkanker in de klinische 
praktijk en voor focale therapie. Voor focale therapie werd er consensus bereikt over 
de volgende aanbevelingen: mpMRI moet worden verricht naast de standaard biopsie-
gebaseerde prostaatkankerdiagnostiek voor zowel de behandelplanning als de follow-
up van focale therapie. Indien er een laesie wordt gezien moet er gebruikt worden 
gemaakt van mpMRI-transrectale echografie fusie biopten voor de behandelplanning. 
Systematische biopten zijn nog steeds nodig voor de behandelplanning van focale 
therapie in biopsie-naïeve patiënten en voor het detecteren van patiënten met 
achtergebleven prostaatkanker na focale therapie. Geprotocolleerde follow-up biopten 
moeten genomen worden na focale therapie. De uiteindelijke keuze om focaal te 
behandelen moet gebaseerd zijn op histopathologie. Als laatste werd benadrukt dat de 
standaardisatie van het verrichten en interpreteren van de mpMRI de hoogste prioriteit 
moet krijgen om te bewerkstelligen dat er consistente mpMRI kwaliteit is.

De diagnostische accuratesse van de mpMRI om achtergebleven prostaatkanker na 
focale therapie te detecteren wordt geëvalueerd in Hoofdstuk 3. De uiteindelijke 
analyse werd uitgevoerd op patiënten die follow-up mpMRI, PSA testen en 
transperineale template-mapping biopten ondergingen. De resultaten waren dat de 
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mpMRI de aanwezigheid van hoog-volume achtergebleven significante prostaatkanker 
kan aantonen. Ondanks de hoge specificiteit en negatief voorspellende waarde, werd 
er toch significante prostaatkanker gemist (voornamelijk laag-volume of hoog-volume 
Gleason 6). Daarnaast bleek dat PSA geen toegevoegde waarde had in het voorspellen 
van de aanwezigheid van achtergebleven significante prostaatkanker. De conclusie 
luidde dat, gebaseerd op deze preliminaire data, de mpMRI de aanwezigheid van hoog-
volume significante prostaatkanker kan uitsluiten. Echter, follow-up biopten moeten 
nog steeds verricht worden om oncologische controle vast te stellen.

Beeldvorming heeft een cruciale rol in alle stadia van het behandelprotocol van focale IRE, 
echter er is weinig gepubliceerd over welke IRE-specifieke veranderingen gezien kunnen 
worden op beeldvorming en gedurende de follow-up na IRE. Hoofdstuk 4 beschrijft 
het gebruik van contrastechografie, mpMRI en grijs-waarden transrectale echografie 
voor de behandelplanning, procedurele begeleiding en follow-up van IRE. Daarnaast 
werden de ablatiezone volumes, die werden gezien op mpMRI en contrastechografie, 
driedimensionaal gereconstrueerd. Deze volumes werden gecorreleerd met de 
behandelplanningsvolumes voor surrogaat voor therapiefeedback. Dit liet zien dat de 
ablatiezone volumes goed correleerden met de behandelplanning, echter de volumes 
op beeldvorming waren significant groter dan de volumes van de behandelplanning.

In Hoofdstuk 5 werd focale IRE verricht bij patiënten die voldeden aan de consensus 
richtlijnen voor patiëntkarakteristieken en selectiemethoden voor primaire focale 
therapie. Deze patiënten werden geëvalueerd op veiligheid, kwaliteit van leven (QoL) 
en korte termijn oncologische uitkomsten na behandeling. Er traden geen belangrijke 
bijwerkingen op. In de QoL analyse werd aangetoond dat er geen significante 
verslechteringen gezien werden in de fysieke, mentale, gastro-intestinale en mictie QoL 
domeinen. Echter, er was een milde afname in de QoL van het seksuele domein. Een 
krappe behandelmarge en het optreden van systeemfouten werden geïdentificeerd als 
potentiele vroege risicofactoren voor het optreden van in-veld oncologisch falen. In-veld 
en gehele-prostaat oncologische controle op follow-up biopten waren respectievelijk 
84% en 75%. Dit verbeterde aanzienlijk tot 97% en 87% wanneer de patiënten 
geëxcludeerd werden die behandeld waren met een krappe behandelmarge of met 
systeemfouten. Dit onderzoek ondersteunt het veiligheidsprofiel en mogelijkheid om 
focale IRE als primaire behandeling voor gelokaliseerd prostaatkanker te gebruiken 
met een effectieve korte termijn oncologische controle in nauwkeurig geselecteerde 
mannen.



211

English & Dutch summary

11

Hoofdstuk 6 verdiept zich verder in mannen die primaire focale IRE hebben ondergaan. 
In dit hoofdstuk werden de urogenitale functie en QoL uitkomsten geëvalueerd per 
gebied in de prostaat dat behandeld was. Daarnaast werden IRE systeeminstellingen 
en patiëntkarakteristieken vergeleken tussen patiënten waarbij er respectievelijk wel of 
geen erectiele disfunctie of urine-incontinentie optrad. Er werd aangetoond dat er geen 
statistisch significante verschillen waren in de urogenitale functie en QoL uitkomsten 
per gebied in de prostaat dat behandeld was. Oudere patiënten en patiënten met een 
slechte initiële seksuele functie hadden een verhoogd risico om erectiele disfunctie te 
ontwikkelen. Deze rapportage liet zien dat het mogelijk is om met IRE elk prostaatgebied 
te behandelen zonder een verschillend effect op de QoL uitkomsten. Oudere patiënten 
en patiënten met een slechte initiële seksuele functie moeten ingelicht worden bij de 
behandelkeuze over het risico om erectiele disfunctie te ontwikkelen.

De allereerste serie van patiënten die een salvage behandeling met focale IRE hebben 
gehad voor gelokaliseerd radio-recidiverend prostaatkanker wordt besproken in 
Hoofdstuk 7. Achttien patiënten met gelokaliseerd, recidiverende prostaatkanker na 
radiotherapie (brachytherapie of uitwendige bestraling) werden behandeld met focale 
IRE in navolging van de consensus richtlijnen. De mogelijkheid, veiligheid, vroege QoL 
en oncologische controle werden geëvalueerd tot op 12 maanden na behandeling. 
Er traden geen belangrijke bijwerkingen of urethrorectale fistels op. Er werden geen 
statistische QoL afnames geobserveerd behoudens voor het seksuele domein. 
Respectievelijk drie en vier patiënten kregen een biochemisch recidief wanneer de 
Phoenix en Stuttgart definities voor biochemisch recidief gehanteerd werden. Acht van 
de 10 patiënten die follow-up biopten ondergingen waren vrij van prostaatkanker, twee 
patiënten hadden achtergebleven prostaatkanker bij de follow-up biopsie. Gebaseerd 
op deze data is een prospectieve multicenter studie (FIRE studie) geïnitieerd die 
mogelijk meer inzicht brengt in de mogelijkheid om met focale IRE bij gelokaliseerd 
recidiverende prostaatkanker na radiotherapie (brachytherapie of uitwendige 
bestraling) oncologische controle te verkrijgen met acceptabele patiëntmorbiditeit.

Het ontwerpen, verrichten en voltooien van gerandomiseerde studies voor curatieve 
prostaatkankerbehandelingen is uitdagend. In Hoofdstuk 8 was het doel om focale 
IRE te vergelijken met expert robot-geassisteerde radicale prostatectomie (RARP) 
op het gebied van patiënt-gerapporteerde QoL. Patiënten met T1c-cT2b significante 
prostaatkanker die focale IRE ondergingen werden propensity-score pair-gematched 
met patiënten die een zenuw-sparende RARP ondergingen. Patiënt-gerapporteerde 
uitkomsten werden prospectief verzameld op baseline, 1.5, 3, 6 en 12 maanden. Er 
werd aangetoond dat IRE significant superieur was in het behouden van de pad-vrije 
continentie en erecties voldoende voor geslachtsgemeenschap tot op 12 maanden 
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na behandeling. De QoL totaalscores verschilden niet significant tussen beide 
behandelingen. Echter, lange termijn oncologische uitkomsten zijn benodigd om het 
bewijs voor of tegen focale therapie te kunnen vormen.

In Hoofdstuk 9 wordt het onderzoeksprotocol gepubliceerd van het gerandomiseerd 
controle onderzoek over IRE bij unilaterale prostaatkanker. In totaal worden 200 
patiënten, met biopsie-bewezen laag- tot intermediair-risico prostaatkanker op 
transperineale template-mapping biopten, gerandomiseerd voor een focaal of 
uitgebreid ablatieprotocol met IRE. Patiënten zullen tot 5 jaar gevolgd worden op 
urogenitale, QoL en oncologische uitkomsten. Dit prospectieve gerandomiseerd 
controle onderzoek zal belangrijke korte en lange termijn uitkomsten leveren voor 
IRE bij patiënten met gelokaliseerde, unilaterale prostaatkanker. Daarnaast zal er 
duidelijk worden wat de verschillen in uitkomsten zijn tussen een focaal en uitgebreid 
ablatieprotocol met IRE.


