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Chapterr 13 

Nederlandsee samenvatting 
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Bijj  de behandeling van kankerpatiënten waren artsen aanvankelijk hoofdzakelijk geïnteresseerd in 
objectievee resultaten, zoals het bestrijden van klachten, de tijd tot progressie en de duur van de 
overleving.. Er werd nauwelijks aandacht besteed aan de invloed die de ziekte en haar behandeling op 
dee kwaliteit van leven (KvL) van patiënten heeft. Deze benadering is in de laatste decennia veranderd. 
Niett alleen artsen maar ook patiënten raken steeds meer geïnteresseerd in het effect van de ziekte en 
haarr behandeling op de kwaliteit van leven. Dit geldt evenzeer voor patiënten met prostaatkanker. 
Ditt proefschrift bestudeert verschillende aspecten van de algehele en ziektespecifieke KvL van 
patiëntenn die lijden aan en behandeld worden voor prostaatkanker. In dit hoofdstuk wordt een 
samenvattingg van het proefschrift gegeven, gecombineerd met conclusies en toekomstbeschouwingen. 

Inn hoofdstuk 1 worden etiologie, klinische beeld, therapeutische mogelijkheden en prognose van 
prostaatkankerr beschreven. Prostaatkanker is wereldwijd de op een na meest gediagnosticeerde solide 
maügniteitt bij mannen. De ziekte wordt op dit moment gezien als een van de belangrijkste medische 
problemenn die de mannelijk bevolkingsgroep bedreigt. De precieze oorzaak van prostaatkanker is 
onbekend.. Risicofactoren zijn leeftijd, belaste familieanamnese en ras. De Europese Associatie voor 
Urologiee heeft recent haar richtlijnen met betrekking tot de behandeling van prostaatkanker 
gepubliceerdd (tabel 2, pagina 13). De indicaties en overwegingen van de verschillende behandelings-
mogelijkhedenn zijn in deze tabel bijeengebracht. Over het algemeen geldt dat mannen in een goede 
conditiee met een lokaal beperkt prostaatcarcinoom en een levensverwachting van meer dan 10 jaar in 
aanmerkingg komen voor een, in opzet, curatieve behandeling. Curatie kan bereikt worden door een 
radicalee prostatectomie of interne dan wel externe radiotherapeutische behandeling. In geval van een 
lokaall  uitgebreide tumor zijn er thans aanwijzingen dat een combinatie van radiotherapie en 
hormonalee therapie de beste objectieve resultaten geeft. Patiënten die lymfekliermetastasen of 
metastasenn op afstand hebben kunnen niet meer worden genezen. Hormonale behandeling is bij de 
meestee patiënten effectief, hoewel dit effect slechts tijdelijk is. De vraag of hormonale behandeling bij 
dezee patiënten direct moet worden gestart of pas op het moment dat zij objectieve progressie 
vertonen,, staat nog steeds ter discussie. Als prostaatkanker progressie vertoont onder hormonale 
behandelingg is er sprake van een hormoonresistent prostaatcarcinoom. De mediane overleving van 
dezee patiënten is 10 maanden. Op dit moment bestaat er geen tweedelijnsbehandeling die een toename 
inn de duur van de overleving laat zien. 

Inn hoofdstuk 2 wordt een aantal methodologische aspecten van KvL besproken. Allereerst komt aan 
dee orde wat precies onder KvL wordt verstaan. Heden ten dage zijn de meeste onderzoekers het er 
overr eens dat het een multidimensioneel concept betreft, dat in ieder geval de domeinen lichamelijke, 
functionele,, psychologische en sociale gezondheid omvat. In dit concept is lichamelijke gezondheid 
gerelateerdd aan klachten, zoals pijn, vermoeidheid, misselijkheid, braken, mictieklachten enz. 
Functionelee gezondheid houdt verband met de mobiliteit, maatschappelijke activiteiten, de mate 
waarinn men in staat is zichzelf te verzorgen en de mogelijkheid tot het uitvoeren van lichamelijke 
activiteiten.. Psychosociale gezondheid is gerelateerd aan cognitieve functies, stress en psychisch 
welbevindenn en de sociale gezondheid tot slot is gerelateerd aan de mogelijkheid tot uitvoeren van 
socialee activiteiten en intermenselijke relaties. Tot op heden is betrekkelijk weinig aandacht besteed 
aann de vraag hoe deze verschillende domeinen, die samen de KvL bepalen, zich onderling verhouden 
enn hoe zij elkaar beïnvloeden. Noch is veel onderzoek verricht naar andere factoren die de ervaren 
KvLL kunnen beïnvloeden. Zo is bijvoorbeeld de individuele beoordeling van de invloed van bepaalde 
symptomenn op de KvL niet voor ieder individu hetzelfde. Het is derhalve zeer aannemelijk dat hierbij 
ookk andere factoren, zoals wellicht persoonlijkheidskenmerken (o.a. stemming, de manier van het 
omgaann met zaken), sociaal-culturele factoren en misschien wel financiële mogelijkheden, van 
invloedd zijn. Onderzoek hiernaar is van eminent belang omdat het de interpretatie van de resultaten 
vann KvL-onderzoek zou kunnen veranderen. Verder wordt in het hoofdstuk aandacht besteed aan de 
vraagg hoe de KvL gemeten zou moeten worden. Op dit moment zijn er in de literatuur niettemin 
voldoendee aanwijzingen dat een prospectieve meting inclusief een meting voordat de behandeling 
gestartt wordt (de zogenaamde 'baseline-meting'), waarbij gebruik gemaakt wordt van gevalideerde 
vragenlijsten,, die door de patiënten zelf worden ingevuld en anoniem worden geanalyseerd - de beste 
manierr is om KvL te meten. Er wordt stilgestaan bij de vraag hoe je KvL-vragenlijsten moet 
ontwikkelenn om ze gevalideerd te krijgen. Er wordt een overzicht van de bestaande gevalideerde 

188 8 



KvL-instrumentenn gegeven. De vraag wanneer onderzoek naar KvL op theoretische basis een relevant 
eindpuntt in klinische studies kan zijn, wordt verder uitgediept. Hieruit blijkt dat KvL-onderzoek over 
hett algemeen van belang is wanneer relatief nieuwe behandelingsmodaliteiten worden geëvalueerd, 
wanneerr de behandeling zelfbijwerkingen heeft (positief of negatief) of als een nieuwe behandeling 
geenn betere overleving geeft maar beoogt een betere KvL te geven. Methodologische problemen, 
zoalss ontbrekende items en de compliance worden besproken. Verder wordt het probleem van de 
statistischee versus de klinische relevantie met betrekking tot de resultaten van KvL-studies besproken. 
Watt is precies de klinische betekenis van een statistisch significant verschil van 6 punten op een 
schaall  die loopt van 1 tot 100? In de literatuur zijn slechts een paar artikelen verschenen die aandacht 
bestedenn aan dit punt. Of iets ook klinisch significant is blijf t vooralsnog subjectief en daarmee een 
zaakk van persoonlijke inschatting. Niettegenstaande dit feit zijn een aantal onderzoekers het erover 
eenss dat een verschil van 5 tot 10 punten op een schaal van 1 tot 100 gezien kan worden als klinisch 
significant.. Tot slot wordt de vraag bediscussieerd hoe de resultaten van KvL-onderzoek een rol 
kunnenn spelen bij de individuele therapiekeuze. Hiertoe zijn twee modellen ontwikkeld die proberen 
dee objectieve klinische data (o.a. overleving) te combineren met de resultaten van KvL-onderzoek: de 
multimulti attribute utility theory {MAUT ) en de quality adjusted life years (Qualy's). Ondanks het bestaan 
vann deze modellen, en niettegenstaande het feit dat er geen algemeen geaccepteerde gouden standaard 
bestaat,, blijf t het incorporeren van resultaten van KvL-onderzoek in de dagelijkse praktijk een 
moeizaamm proces dat nog steeds afhankelijk is van de persoonlijke interpretatie van de behandelend 
arts. . 

Inn hoofdstuk 3 wordt een uitvoerig overzicht van de bestaande literatuur gegeven. Doel van dit 
overzichtt is na te gaan wat we tot op heden hebben geleerd van de KvL-studies die uitgevoerd zijn bij 
patiëntenn met prostaatkanker. In de PubMed database is gezocht op de sleutelwoorden 'prostate 
cancer'' en 'quality of life'. Dit leverde 854 citaties op, waarvan 630 in het Engels inclusief een 
abstract.. Slechts 54 van deze citaties rapporteren over prospectieve studies inclusief baseline-
metingenn waarbij gevalideerde vragenlijsten zijn gebruikt. De resultaten van deze 54 studies kunnen 
alss volgt worden samengevat. 
CuratieveCuratieve behandeling: de radicale prostatectomie heeft slechts een zeer gering effect op de algehele 
KvL.. Er zijn wisselende rapportages over incontinentie en erectiestoornissen: 7 tot 39% van de 
patiëntenn zijn incontinent en 14 tot 60% heeft na een operatie erectiestoornissen. Het blijkt dat de 
erectiestoornissenn toch continue stress kunnen veroorzaken, met name bij jongere patiënten die 
preoperatieff  seksueel actief waren. Van de patiënten geeft 85% aan, gegeven de keuze, opnieuw voor 
eenn radicale prostatectomie te kiezen. Uitwendige bestraling heeft ook op de lange duur nauwelijks 
effectt op de algehele KvL. Op termijn kan het leiden tot beperkte gastro-intestinale en mictieklachten 
alsmedee erectiestoornissen. Van deze patiënten zou 90% weer voor deze behandeling kiezen. Er zijn 
slechtss enkele studies die een radicale prostatectomie vergelijken met externe radiotherapie. Uit deze 
studiess blijkt dat de chirurgisch behandelde patiënten meer last hebben van incontinentie en 
erectiestoornissenn waarbij de extern radiotherapeutisch behandelde patiënten meer gastro-intestinale 
klachtenn hebben. Verder wordt tussen deze twee behandelingen geen verschil waargenomen in de 
overigee KvL-domeinen. Op dit moment zijn nog geen adequate resultaten van de invloed van 
interstitiëlee radiotherapie op de KvL voorhanden. 
HormonaleHormonale behandeling: de invloed op de KvL van behandeling met LHRH-agonisten enerzijds en 
orchidectomiee anderzijds is vergelijkbaar. Patiënten die behandeld worden met een maximale 
androgeenblokkadee (orchidectomie in combinatie met Flutamide) rapporteren een slechtere KvL, 
meerr gastro-intestinale klachten en een slechtere emotionele functie in vergelijking met patiënten die 
alleenn worden behandeld met een orchidectomie. Er zijn verschillende studies die de invloed op de 
KvLL van hormonale monotherapie vergelijken met behandeling met een LHRH- agonist danwei 
orchidectomie.. Deze studies tonen geen verschillen, behalve wat betreft seksuele interesse en fysieke 
capaciteitt ten faveure van patiënten die met monotherapie worden behandeld. Er zijn enkele studies 
diee het effect van directe hormonale behandeling versus uitgestelde hormonale behandeling op de 
KvLL hebben bestudeerd. In alle studies komt naar voren dat patiënten die direct hormonaal worden 
behandeldd niet alleen meer opvliegers hebben, maar ook meer vermoeidheid, minder energie, meer 
emotionelee problemen, een slechtere seksuele functie en een slechtere algehele KvL rapporteren. 
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BehandelingBehandeling voor het hormoonresistent prostaatcarcinoom: er zijn slechts twee behandelings-
modaliteitenn die een positieve invloed op de KvL laten zien. Allereerst is dat de combinatie van 
behandelingg met externe radiotherapie en Strontium, met name bij patiënten die pijn hebben, terwijl 
hedenn ten dage de combinatie van Prednison en Mitoxantrone gezien moet worden als de gouden 
standaardd bij de behandeling van patiënten met een hormoonresistent prostaatcarcinoom, aangezien 
hett het beste (tijdelijke) positieve effect op zowel ziekte-specifieke als algehele KvL-domeinen laat 
zien. . 

Inn hoofdstuk 4 wordt een literatuurstudie gepresenteerd naar de kwaliteit van gerandomiseerde 
klinischee studies waarbinnen KvL-onderzoek is uitgevoerd. Er zijn 25 gerandomiseerde klinische 
studiess gevonden, waarbij in totaal 8015 patiënten, hoofdzakelijk met een gemetastaseerd 
prostaatcarcinoom,, zijn geïncludeerd. Bicalutamide was verreweg het meest onderzochte medicament. 
Dee studies toonden een aantal methodologische beperkingen, waaronder de volgende: 

dee EORTC QOL C30 is de meest gebruikte vragenlijst, in 56% van de studies zijn echter niet 
adequaatt gevalideerde vragenlijsten gebruikt. 
slechtss 44% van de studies besprak de overwegingen waarom het gebruikte instrument om de 
KvLL te meten was geselecteerd. 
64%% van de studies gaf niet aan op welke wijze de KvL was gemeten. 
56%% van de studies rapporteerde niet wat de compliance was. 
slechtss 13% formuleerde een hypothese met betrekking tot de verwachte resultaten van het 
KvL-onderzoek. . 

Ditt overzicht laat duidelijk zien dat er zelfs in gerandomiseerde klinische studies sprake is van een 
gebrekk aan een uniforme benadering in combinatie met vele methodologische tekortkomingen. Het is 
zeerr goed voorstelbaar dat deze beperkingen de uiteindelijke resultaten van het KvL-onderzoek 
hebbenn beïnvloed. Al met al wordt geconcludeerd dat de huidige resultaten kwalitatief gezien 
teleurstellendd zijn. 

Inn hoofdstuk 5, 6 en 7 worden de resultaten belicht van een studie die in de Amsterdamse regio is 
uitgevoerd.. Het betreft een KvL-studie onder patiënten met een gelokaliseerd prostaatcarcinoom die 
behandeldd zijn met een radicale prostatectomie of externe radiotherapie. 138 patiënten participeerden. 
All ee relevante klinische gegevens zijn geregistreerd. Voor de behandeling en na 12 maanden is door 
dee patiënten een uitgebreide vragenlijst ingevuld met het doel de KvL en verschillende psychosociale 
factorenn te meten. Deze vragenlijst is opgebouwd uit de volgende gevalideerde vragenlijsten; 
SociodemografischSociodemografisch karakteristieken: registratie van leeftijd, niveau van opleiding, huwelijkse staat, 
nationaliteitt en huidige werkkring. 
SocialeSociale wenselijkheid: evaluatie van de mate waarin patiënten geneigd zijn sociaal wenselijke 
antwoordenn te geven en niet proberen de vragen zo eerlijk mogelijk te beantwoorden. 
ZiektegerelateerdeZiektegerelateerde KvL: de European Organization for Research and Treatment of Cancer Quality of 
Lif ee Questionnaire Core 30 (EORTC QLQ C30), die 30 items bevat, is gebruikt om het functioneren 
enn de klachten van kankerpatiënten te inventariseren. 
Piasklachten:Piasklachten: de international prostate symptom score (IPSS) is gebruikt om plasklachten te meten. 
Incontinentie:Incontinentie: om de ernst van de urine-incontinentie te meten is een gevalideerd instrument gebruikt 
datt ontwikkeld is door Van Vierhout. 
SeksueelSeksueel functioneren: seksuele functies zijn gemeten met een vragenlijst die is samengesteld uit 
itemss van de sexual behaviour questionaire, zoals deze door de Derogates is ontworpen, en uit items 
vann de vragenlijst die ontwikkeld is door het Nederlands Instituut voor Sociaal Seksuologisch 
Onderzoekk (NISSO). 
Gastro-intestinaleGastro-intestinale klachten: een zelf geconstrueerde vragenlijst gebaseerd op de EORTC colorectale 
modulee is gebruikt om gastro-intestinale klachten te meten. 
CopingCoping style: de copingstijl is gemeten met de gestandaardiseerde Utrecht Coping List (UCL), de 
dimensiess zijn actieve coping, palliatie, behoefte aan sociale ondersteuning, ontkenning, uiten van 
emotiess en cognitieve correctie. 
PsychologischePsychologische stress: om de psychologische stress te meten is de Profile Mood States (POMS) 
gebruikt.. Dit instrument kent de volgende dimensies: depressie, angst, vermoeidheid, kracht, spanning 
enn een totale score. 
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InvloedInvloed van het feit dat patiënten prostaatkanker hebben: een Nederlandse versie van de Impact of 
Eventt Scale (IES) is gebruikt met het doel de emotionele invloed te meten van het feit dat bij 
patiëntenn prostaatkanker is gediagnostiseerd. 
HetHet uiten van emoties: het uiten van emoties is gemeten met een Nederlandse vragenlijst die de 
dimensiess rationaliteit, introverte emoties, extraverte emoties en de mate van behoefte aan emotionele 
controlee bevat. 
SocialeSociale steun: de hoeveelheid aanwezige sociale steun is gemeten met een Nederlandse versie van de 
verkortee sociale-steunvragenlijst, zoals die is ontwikkeld door Saranson. 
Levensgebeurtenissen:Levensgebeurtenissen: de Life Experience Survey (LES) is gebruikt om 40 potentiële levens-
gebeurtenissenn gedurende de afgelopen 12 maanden te scoren. 

Inn hoofdstuk 5 wordt het mogelijke verband tussen de gemeten KvL en verschillende psychosociale 
factorenn nader onderzocht. Belangrijke psychosociale factoren zijn stress, de mate van sociale steun, 
dee manier waarop wordt omgegaan met emoties en de copingstijl. Stress betreft hierbij het niveau en 
hett aantal ervaren stressvolle levensgebeurtenissen, zoals het verlies van een partner. Sociale steun 
betreftt de mate en de kwaliteit van steun van familieleden, vrienden en professionele hulpverleners. 
Onderr het uiten van emoties wordt verstaan de mogelijkheid om emoties te plaatsen en te uiten. Met 
copingstijll  ten slotte wordt de manier van omgaan met een bepaalde situatie bedoeld. Over het 
algemeenn gaat het hierbij om afstand nemen van een situatie, er actief mee omgaan, de situatie 
ontkennenn of deze rationaliseren. Studies onder patiënten met andere ziekten dan prostaatkanker 
tonenn aan dat de ervaren KvL mede wordt beïnvloed door deze psychosociale factoren. Het doel van 
dee huidige studie is te onderzoeken of er verband bestaat tussen de KvL en de genoemde 
psychosocialee factoren bij patiënten met een gelokaliseerd prostaatcarcinoom die gepland staan voor 
eenn radicale prostatectomie of externe radiotherapie. De resultaten laten allereerst zien dat er een 
sterkee relatie bestaat tussen de gemeten KvL enerzijds en leeftijd en sociaal-economische status 
anderzijds.. Verder bestaan er significante correlaties tussen KvL en verscheidene psychosociale 
factoren.. Zo zijn ontkenning als copingstijl, vermoeidheid als geestestoestand en stress negatief 
gecorreleerdd met nagenoeg alle KvL- functieschalen zoals gemeten met de EORTC QLQ C30. 
Ontkenningg is positief gecorreleerd met seksueel disfunctioneren. Conclusie: bij patiënten met 
prostaatkanker,, die gepland staan voor een in opzet curatieve behandeling, bestaat een significant 
verbandd tussen de gemeten KvL enerzijds en leeftijd, sociaal-economische status en verschillende 
psychosocialee factoren anderzijds. Verder onderzoek onder grotere heterogene groepen patiënten 
moett aantonen wat dit verband is en hoe de gemeten KvL precies beïnvloed wordt. 

Nuu er aanwijzingen zijn dat ook bij patiënten met prostaatkanker verband bestaat tussen verschillende 
psychosocialee factoren en de gemeten KvL, is het interessant te onderzoeken wat de KvL en 
psychosocialee factoren zijn van twee patiëntengroepen die met elkaar vergeleken worden, voor het 
beginn van de behandeling (baseline). Indien deze psychosociale profielen verschillen en voornoemde 
factorenn daadwerkelijk de ervaren KvL beïnvloeden, moet er in principe voor deze invloeden 
gecorrigeerdd worden wanneer de invloed van twee behandelingen op de KvL wordt vergeleken in niet 
gerandomiseerdee studies. In hoofdstuk 6 worden de klinische gegevens alsmede de KvL en 
psychosocialee factoren van prostaatkankerpatiënten die gepland zijn voor een radicale prostatectomie 
off  uitwendige radiotherapie met elkaar vergeleken. De resultaten van deze studie laten zien dat 
patiëntenn die met externe radiotherapie behandeld zullen worden, gemiddeld 7,9 jaar ouder zijn en 
eenn lagere sociaal-economische status hebben. Daarnaast worden bij deze patiënten vaker tumorstadia 
T33 en T4, met een slechtere gradering en hogere PSA-waarden, gediagnosticeerd. Tot slot 
rapporterenn zij een slechtere lichamelijke, cognitieve en sociale functie, meer vermoeidheid, meer 
pijn,, een lagere algehele KvL en een slechtere seksuele functie, in vergelijking met patiënten die met 
eenn radicale prostatectomie behandeld zullen worden. Er worden geen verschillen gevonden voor 
gastro-intestinalee en mictieklachten, noch voor de gemeten psychosociale factoren. 
Conclusie:: in deze studie is het KvL-profiel van patiënten die behandeld zullen worden met een 
radicalee prostatectomie aanzienlijk beter dan dat van radiotherapeutisch behandelde patiënten. Deze 
resultatenn komen overeen met die uit andere studies over dit onderwerp. Kennis over de invloed van 
radicalee prostatectomie en radiotherapie op de KvL dient dan ook hoofdzakelijk gebaseerd te zijn op 
longitudinalee studies inclusief baseline-metingen, waarbij de analyses gecorrigeerd moeten worden 
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voorr leeftijd en sociaal-economische status. In dit kleine onderzoek blijkt dat de psychosociale 
factorenn tussen de twee therapiegroepen niet verschillen. We moeten ons wel realiseren dat dit een 
gevolgg kan zijn van relatief kleine aantallen patiënten, waardoor een statistische significantie mogelijk 
niett bereikt wordt. 

Inn hoofdstuk 7 tot slot wordt de invloed op de KvL van een radicale prostatectomie vergeleken met 
diee van externe radiotherapie. Verder wordt uitgediept welke factoren en in welke mate van invloed 
zijnn op de veranderingen in de KvL na 12 maanden. Hiertoe zijn o.a. multipele regressieanalyses 
uitgevoerd,, waarbij alle baseline-karakteristieken, de baseline-KvL en psychosociale factoren in het 
modell  zijn opgenomen. Patiënten die behandeld zijn met een radicale prostatectomie, melden een 
sterkeree toename van hun emotionele functie, hoewel ze daarnaast meer incontinentie voor urine en 
eenn slechtere seksuele functie rapporteren. Een verbetering van de algehele KvL wordt meer door 
radiotherapeutischh behandelde patiënten gerapporteerd, terwijl ze meer gastro-intestinale klachten 
hebben.. De multipele regressieanalyses laten echter zien dat van al deze verschillen alleen het verschil 
inn incontinentie toegeschreven kan worden aan de behandeling zelf. Nagenoeg alle veranderingen in 
dee KvL-scores worden het meest beïnvloed door het niveau van de score vóór de behandeling. Uit 
dezee regressieanalyse blijkt dat de invloed van andere factoren, zoals leeftijd, sociaal-economische 
statuss en verschillende psychologische factoren toch beperkt is. 
Conclusie:: de invloed van een radicale prostatectomie op de KvL is vergelijkbaar met die van externe 
radiotherapie,, met uitzondering van de mate van incontinentie. De veranderingen in de gemeten KvL 
naa 12 maanden worden hoofdzakelijk beïnvloed door het niveau van de KvL-scores vóór de 
behandeling. . 

Patiëntenn met een lymfogeen gemetastaseerd prostaatcarcinoom kunnen niet meer worden genezen. 
Hormonalee behandeling is de therapie van eerste keuze. Het is nog steeds onduidelijk wat het beste 
tijdstipp is om deze hormonale behandeling te starten. Direct nadat de diagnose wordt gesteld, of op het 
momentmoment dat objectieve progressie wordt waargenomen? Inzicht in de invloed van hormonale 
behandelingg op de KvL speelt bij deze overweging derhalve een essentiële rol. 
Inn hoofdstuk 8 wordt deze invloed onderzocht bij 91 patiënten met een asymptomatisch lymfogeen 
gemetastaseerdd prostaatcarcinoom. De KvL is gemeten met gevalideerde standaard vragenlijsten. De 
meestee patiënten zijn gerandomiseerd voor directe of uitgestelde hormonale behandeling. Voor de 
analysee met betrekking tot de tijd tot progressie en de duur van de overleving is de Kaplan-Meier 
methodee gebruikt. De resultaten laten zien dat patiënten die direct hormonaal worden behandeld een 
significantt slechtere seksuele, emotionele en fysieke functie rapporteren. Zij hebben meer opvliegers 
enn een slechtere algehele KvL in vergelijking met patiënten die niet behandeld worden. De tijd tot 
progressiee was significant korter bij patiënten die geen behandeling kregen in vergelijking met 
patiëntenn die hormonaal behandeld zijn (33 versus 62 maanden, p<0.001). Er zijn echter geen 
significantee verschillen gevonden met betrekking tot de uiteindelijke duur van de overleving. 
Conclusie:: patiënten met een asymptomatisch lymfogeen gemetastaseerd prostaatcarcinoom die 
hormonaall  behandeld worden, rapporteren een evident slechtere KvL in vergelijking met patiënten die 
geenn behandeling ontvangen. De duur van de overleving van beide patiëntengroepen is gelijk. 

Dee beste palliatieve behandeling bij patiënten met een gemetastaseerd hormoonresistente vorm van 
prostaatkankerr is nog steeds onderwerp van onderzoek. In hoofdstuk 9 hebben wij het effect van 
Epirubicinee al dan niet in combinatie met Medroxyprogesteron Acetaat (MPA) in deze patiëntengroep 
bestudeerd.. Het doel van het onderzoek was tweeledig. Ten eerste wilden we onderzoeken of het 
überhauptt mogelijk is om KvL-onderzoek in deze groep van veelal ernstig zieke patiënten te doen. 
Tenn tweede hebben wij gekeken of het toevoegen van Medroxyprogesteron aan Epirubicine een beter 
effectt had op de KvL in vergelijking met Epirubicine alleen. Van de 28 gerandomiseerde patiënten 
kondenn er uiteindelijk 26 worden geëvalueerd. Veertien van hen zijn elke 3 weken behandeld met 
Epirubicinee i.v. 100 mg./m2 in combinatie met MPA oraal 500 mg. 2 dd I tablet. Twaalf patiënten 
zijnn alleen met de Epirubicine behandeld. De Rotterdam-checklist (RCL) is gebruikt om de KvL te 
meten.. Bijwerkingen van de chemotherapie zijn vastgelegd aan de hand van de WHO-criteria. 
Veranderingenn in de performance status en de pijnscore zijn beoordeeld als subjectieve respons. 
87,5%% van de vragenlijsten die zouden moeten worden ingevuld, zijn ook daadwerkelijk ingevuld. 
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Geenn van de patiënten, onafhankelijk van de behandeling die ze ontvingen, ervaart een verbetering in 
dee KvL. Na 12 en 24 weken rapporteren patiënten in beide behandelingsarmen een slechtere fysieke 
functiee in vergelijking met de functie voor de start van de behandeling. Bijwerkingen waren matig tot 
ernstig.. Een biochemische respons, gedefinieerd als een daling van het PSA met meer dan 50%, is 
gezienn bij 5 van de 26 patiënten (19,1%) en een subjectieve respons bij 7 van de 26 patiënten (26,9%). 
Dee mediane overleving voor alle patiënten is 30 weken. Er is geen statistisch significant verschil 
tussenn de twee behandelingen. Er wordt geen verband gezien tussen de aanvankelijk geobserveerde 
subjectievee respons en de uiteindelijke duur van de overleving. Conclusie: deze studie heeft 
aangetoondd dat het mogelijk is bij patiënten met een progressief gemetastaseerd hormoonre si stent 
prostaatcarcinoom,, die in een slechte conditie verkeren, onderzoek naar KvL te doen. Verder blijkt er 
weliswaarr een subjectieve en biochemische respons op te treden in beide behandelingarmen, doch dit 
vertaaldee zich niet in een verbetering van de gemeten KvL. 

Primairee doel van de studie die beschreven wordt in hoofdstuk 10 is het effect op de KvL van 
Epirubicinee 100 mg/rrr i.v. (Epi 100) dat eens in de 4 weken wordt toegediend te vergelijken met het 
effectt van Epirubicine 25 mg/m" i.v. (Epi 25), dat wekelijks wordt toegediend, bij patiënten met een 
progressieff  gemetastaseerd hormoonresistent prostaatcarcinoom. Bovendien zijn opnieuw de 
subjectievee en objectieve respons en de uiteindelijke overleving bestudeerd. Aan deze 
gerandomiseerdee studie namen 87 patiënten deel, van wie er uiteindelijk 79 evalueerbaar waren (38 
Epii  25- en 41 Epi 100-patiënten). De EORTC QOL 30 is gebruikt om de KvL te meten. Daarnaast is 
dee subjectieve, biochemische en objectieve respons vastgelegd. Bijwerkingen van de chemotherapie 
zijnn gescoord volgens de WHO-criteria. De KvL-meting en de registratie van de klinische data 
hebbenn plaatsgevonden voor de start van de behandeling en zijn vervolgens elke 4 weken herhaald. 
Geenn van de patiënten in de Epi 25-groep noch in de Epi 100-groep rapporteert een verbetering in de 
gemetenn KvL-functieschalen. Er werden wel veranderingen gezien in de KvL-symptoomschalen. Zo 
rapporterenn patiënten die behandeld zijn met Epi 25 minder pijn na 3 maanden in vergelijking met 
baseline.. Epi 100-patiënten rapporteren meer kortademigheid na 4 weken, terwijl ze na 6 weken 
minderr pijn, minder slaapstoornissen maar wel significant minder eetlust hebben in vergelijking met 
baseline.. De bijwerkingen waren ook hier matig tot ernstig, doch vergelijkbaar voor beide groepen, 
behoudenss haaruitval. 82% van de patiënten in de Epi 100-groep rapporteert WHO graad II-II I 
haaruitvall  in vergelijking met slechts 31% in de Epi 25-groep. Er worden geen significante 
verschillenn gezien tussen de twee behandelingsmethoden met betrekking tot de objectieve respons en 
dee overleving. Conclusie: beide behandelingsmethoden laten een vergelijkbare respons zien, maar 
dezee objectieve respons resulteert niet in een verbetering van de KvL. Deze bevindingen komen 
overeenn met de resultaten van andere studies. Derhalve lijk t er geen plaats meer voor Epirubicine als 
monotherapiee bij patiënten met een progressief gemetastaseerd hormoonresistent prostaatcarcinoom. 

Patiëntenn met een progressief gemetastaseerd hormoon resistent prostaatcarcinoom (HRPC) worden 
vaakk gezien als een homogene groep patiënten met een mediane overleving van ca. 10 maanden. De 
volgendee factoren die van prognostische waarde zijn bij patiënten met een HRPC zijn tot op heden 
geïdentificeerd:: biochemische (baseline prostaatspecifiek antigeen, lactaatdehydrogenase, alkalische 
fosfatase,, hemoglobine, kreatinine); objectieve (aantal botmetastasen, duur van de respons op de 
primairee hormonale behandeling en leeftijd) en subjectieve (performance-status en aan de ziekte 
gerelateerdee symptomen). Leeftijd en KvL werden tot op heden niet beschouwd als potentiële 
prognostischee factoren. Het doel van de studie die in hoofdstuk 11 wordt gepresenteerd is tweeledig. 
Tenn eerste willen we onderzoeken of er KvL-factoren met een onafhankelijke prognostische waarde 
voorr de duur van de overleving bestaan. . Ten tweede willen we een model ontwerpen dat gebaseerd 
iss op prognostische factoren en waarmee patiënten met een relatief goede prognose onderscheiden 
kunnenn worden van die met een slechte prognose. De gegevens van 391 patiënten met een progressief 
symptomatischh gemetastaseerd HRPC die hebben deelgenomen aan een drietal gerandomiseerde 
EORTC-studiess zijn voor de huidige analyses gebruikt. 
Dee 15 schalen van de EORTC QOL C30 en 10 baseline klinische en biochemische variabelen werden 
betrokkenn in de analyses. Univariate en multivariate Cox Proportional Hazard-modellen, 
gestratificeerdd voor initiële studie en behandelingen, zijn gebruikt voor statistische analyses. 
Slaapstoornissen,, kortademigheid en gebrek aan eetlust in combinatie met het aantal botmetastasen. 
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dee performancestatus en het hemoglobinegehalte in het bloed blijken onafhankelijke prognostische 
factorenn te zijn voor de overleving in een multivariate analyse. Gebaseerd op deze 6 factoren is een 
prognostischh model (PM) samengesteld. Patiënten kunnen op basis hiervan onderscheiden worden in 
eenn drietal groepen. Eén met een goede prognose, (PM 0-2: 29,8%) met een mediane overleving van 
17,88 maanden; een tweede groep met een intermediaire prognose (PM 3-4: 43,8%) met een mediane 
overlevingg van 11,1 maanden; en een derde groep met een slechte prognose (PM>5: 26,4%) met een 
medianee overleving van 5,4 maanden. Conclusie: de KvL-factoren kortademigheid, verminderde 
eetlustt en slaapstoornissen, zoals ze worden gemeten met de EORTC QOL C30, zijn van 
onafhankelijkee prognostische waarde voor de duur van de overleving bij patiënten met een 
symptomatischh gemetastaseerd HRPC. Bovendien is het mogelijk een prognostisch model te 
construerenn dat in de dagelijkse praktijk gemakkelijk gebruikt kan worden en dat onderscheid kan 
makenn tussen patiënten met een goede, een intermediaire en een slechte prognose. Dit model moet 
nogg gevalideerd worden op een onafhankelijke dataset. Tevens is er een vergelijking met andere 
prognostischee modellen die geen KvL-domeinen bevatten nodig om uit te vinden welk model het 
bestee is. 

Conclus iee en toekomstperspect ie f 
Hett is duidelijk dat onderzoek naar KvL heden ten dage definitief zijn plaats binnen het 
onderzoeksterreinn van patiënten met prostaatkanker heeft gevonden. Toch moeten we ons realiseren 
datt dit onderzoek nog in de kinderschoenen staat. Dit blijk t onder andere uit de teleurstellende 
resultatenn van de overzichten zoals die gepresenteerd worden in hoofdstuk 3 en 4. Het feit dat deze 
resultatenn teleurstellend zijn, wordt mede veroorzaakt door het relatief kleine aantal studies dat tot op 
hedenn is verricht en de methodologische chaos die nog steeds heerst. Als gevolg hiervan zijn de 
resultatenn van de verschillende studies niet met elkaar te vergelijken en heeft de kennis die we hebben 
allee kenmerken van een verzameling van resultaten van solitaire studies. Deze kennis is in ieder geval 
niett gebaseerd op de consistente resultaten van meerdere, wetenschappelijk verantwoorde, goed 
vergelijkbare,, crossculturele studies. Er moet derhalve nog veel werk verzet worden. Dit geldt onder 
meerr voor het gebruik van vragenlijsten. Op dit moment zijn er, op een aantal gevalideerde 
vragenlijstenn na, hoofdzakelijk niet-(crosscultureel)gevalideerde vragenlijsten in gebruik, die allemaal 
dee specifieke klachten en problemen van patiënten met prostaatkanker beogen te meten. Idealiter 
wordtt er één uniform gebruikte, internationaal geaccepteerde, crosscultureel gevalideerde, in vele 
talenn beschikbare vragenlijst ontworpen, die de specifieke noden van prostaatkankerpatiënten 
inventariseert.. Verder moet er internationaal overeenstemming bereikt worden over de vraag welke 
statistischh significante verschillen die gevonden worden bij KvL-onderzoek, ook klinisch relevant 
zijn.. Tot slot dient de relatie tussen psychosociale factoren en de gemeten KvL verder bestudeerd te 
worden.. Hiernaar is bij patiënten met een prostaatcarcinoom nauwelijks onderzoek gedaan, 
behoudenss een studie van Ethan en de studies beschreven in dit proefschrift. Hoewel in de literatuur 
eenn basale correlatie wordt aangetoond, is de invloed van psychosociale factoren op de veranderingen 
inn de gemeten KvL niet onderzocht in een longitudinale studie. Uit de resultaten van de studie die 
beschrevenn is in dit proefschrift, blijk t dat de invloed van psychosociale factoren op de gemeten 
HRQOLL in een regressieanalyse beperkt is. We dienen ons echter te realiseren dat dit onderzoek 
slechtss een klein aantal patiënten betreft. Het is zeer goed mogelijk dat deze invloed, indien 
onderzochtt bij grotere aantallen patiënten, wel evident wordt. In de toekomst zou een dergelijk 
onderzoekk dan ook uitgevoerd moeten worden, want kennis omtrent de invloed van de psychosociale 
factorenn op de gemeten KvL is van essentieel belang voor een goede interpretatie van de resultaten 
vann KvL-onderzoek. 

Gezienn voornoemde methodologische en logistieke problemen is het niet verwonderlijk dat de 
resultatenn van KvL-onderzoek nog niet beschouwd worden als een solide eindpunt in klinische 
studies.. Zo zijn deze resultaten nog nimmer betrokken bij de opstelling van richtlijnen voor de 
behandelingg van prostaatkanker. Het is derhalve ook niet verwonderlijk dat onder clinici nog immer 
eenn zekere scepsis bestaat over de klinische toepasbaarheid van KvL-onderzoek, ondanks het feit dat 
dee meerwaarde in theorie breed onderschreven wordt. Het is duidelijk dat deze scepsis in het belang 
vann de patiënten maar ook van de clinici zelf doorbroken moet worden. 

Vandaarr dat ik met klem wil pleiten voor een wereldwijde standaardisatie van het onderzoek naar 
KvLL bij patiënten met prostaatkanker. Deze standaardisatie geldt met name de compliance, het 
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gebruikk van vragenlijsten, het ontwerp van studies (inclusief de tijdstippen waarop de KvL gemeten 
wordt),, de statistische analyses en de presentatie van de resultaten. Alleen als dat bereikt wordt, zijn 
dee resultaten van KvL-onderzoek waardevol en daarmee bruikbaar in de dagelijks praktijkvoering en 
alss solide eindpunt in klinische studies. Een eindpunt dat in dat geval vergelijkbaar is met 
bijvoorbeeldd PSA-respons, tijd tot progressie en de duur van overleving. 
Err is echter nog een lange weg te gaan, voor dat doel bereikt is. 
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