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Samenvatting
Adequate stadiëring bij blaascarcinoom is van wezenlijk belang voor het verdere behandelbeleid. De NVU-richtlijn (2016)
adviseert een re-TURT bij alle T1- én alle hooggradige (graad 3) tumoren. In de meest recente EAU-richtlijn is dit
aangepast tot alleen T1-tumoren, mits er musculus detrusor in het preparaat zit. Dit retrospectieve multicenteronderzoek
onderzocht de waarde van een re-TURT bij het hooggradig pTa-urotheelcelcarcinoom (UCC). In totaal werden in vijf
centra 65 patiënten geïncludeerd. In deze studie zijn niet meer tumorrecidieven geconstateerd bij de patiënten bij wie geen
re-TURT werd verricht. Was er wél een re-TURT verricht, dan leidde dit geen enkele maal tot upstaging (pT1 of hoger).
Deze resultaten ondersteunen de aanpassing in de nieuwste EAU-richtlijnen niet standaard een re-TURT te verrichten bij
hooggradige pTa-tumoren van de blaas, mits zich in de initiële resectie musculus detrusor in het preparaat bevindt.

Trefwoorden niet-invasief blaascarcinoom · hooggradig blaascarcinoom · pTaG3 · re-TURT

The value of repeat transurethral resection in non-invasive (Ta) high-grade bladder cancer;
a retrospectivemulticenter analysis

Abstract
Accurate staging is of importance in bladder cancer as it determines disease management. The most recent Dutch guidelines
recommend re-TURT in case of all T1 and high-grade (HG) tumours (including Ta), where the most recent updated EAU
guidelines only recommend a re-TURT for T1 bladder cancer, provided that musculus detrusor is found in the initial
resection specimen. This multicentre retrospective study analysed the value of re-TURT for TaHG bladder tumours. A total
of 65 patients were included in five centres. No difference was observed in recurrence/progression rate between the centres
that performed a re-TURT routinely and the centres that did not. If a re-TURT was performed, no upstaging occurred in
any of the patients. These results support the adjustments in the EAU guidelines to not routinely perform a second TURT
in patients with a TaHG tumour, provided that musculus detrusor is present in the initial resection specimen.

Keywords non muscle invasive bladder carcinoma · highgrade bladder carcinoma · pTaG3 · re-TURT

� dr. Oscar Brouwer
o.brouwer@nki.nl

1 afdeling Urologie, Reinier de Graaf Ziekenhuis, Delft,
Nederland

2 afdeling Urologie, Haga Ziekenhuis, Den Haag, Nederland

3 afdeling Urologie, Leids Universitair Medisch Centrum,
Leiden, Nederland

4 afdeling Urologie, Alrijne Hospital, Leiden, Nederland

5 afdeling Urologie, Haaglanden Medisch Centrum, Den Haag,
Nederland

6 afdeling Urologie, Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam,
Nederland

https://doi.org/10.1007/s13629-018-0243-2
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1007/s13629-018-0243-2&domain=pdf


Tijdschr Urol (2019) 9:68–73 69

Introductie

Bij de stadiëring van blaascarcinomen wordt volgens de
laatste WHO-richtlijn een onderscheid gemaakt tussen
spierinvasief blaascarcinoom (T2–4, ca. 30%) en niet-
spierinvasief carcinoom dat zich beperkt tot het urotheel
(carcinoma in situ (CIS) of Ta) of doorgroeit tot in de
lamina propia (T1) [1, 2]. Daarnaast wordt de tumor his-
tologisch ingedeeld: waar voorheen alleen werd gesproken
over graad 1 t/m 3 (waarbij graad 3 volgens de WHO staat
voor slechte differentiatie), worden tumoren nu ook geclas-
sificeerd als papillair urotheelneoplasma met laagmaligne
kenmerken (PUNLMP), laaggradig (LG) en hooggradig
(HG) [2, 3].

Bij alle blaascarcinomen bestaat de initiële behande-
ling in principe uit een transurethrale resectie van de tu-
mor (TURT), met als doel zo radicaal mogelijk de tu-
mor(en) te verwijderen en representatief materiaal te ver-
krijgen voor pathologische (PA) bevestiging en stadiëring
[4]. Een tweede TURT (re-TURT) wordt geadviseerd na
een incomplete eerste resectie of indien er geen musculus
(m.) detrusor aanwezig was in het PA-specimen (behalve
bij Ta-laaggradige tumoren of alleen CIS) [5–7]. De hui-
dige Nederlandse richtlijn adviseert nog om de TURT te
herhalen bij álle hooggradige Ta- of T1-tumoren. Tot op
heden was dit ook het advies in de Europese richtlijn. In de
EAU-richtlijn van 2017/2018 is echter het advies om een
re-TURT te verrichten bij hooggradige pTa-tumoren echter
vervallen (mits er m. detrusor aanwezig is in het initiële
PA-preparaat). Deze wijziging wordt niet expliciet toege-
licht in de bijbehorende tekst. De meeste studies naar de
waarde van een re-resectie na initiële TURT onderzochten
met name hooggradige T1-tumoren [8–10]. Deze retro-
spectieve multicenterstudie onderzocht de waarde van de
routine re-TURT bij hooggradige Ta-blaascarcinomen.

Tabel 1 Kenmerken van patiën-
ten in centra die niet routine-
matig vs. wel routinematig een
re-TURT verrichten

niet routinematig
n (%)

wel routinematig
n (%)

totaal aantal patiënten 33 32

re-TURT 3 (9,1) 23 (71,9)

PA initiële TURT: m. detrusor aanwezig 15 (45,5) 26 (81,3)

eenmalig mitomycine/epirubicine 15 (45,5) 23 (71,9)

mito/epi-spoelschema 8 (24,2) 0

BCG-spoelschema 9 (27,3) 26 (81,3)

Materiaal enmethode

Patiëntenselectie en dataverzameling

Dit retrospectieve onderzoek werd uitgevoerd in samen-
werking met vijf centra: Alrijne Ziekenhuis (Leiderdorp/
Leiden), Haaglanden Medisch Centrum (Den Haag), Haga
Ziekenhuis (Den Haag), het Leids Universitair Medisch
Centrum (Leiden) en Reinier de Graaf Gasthuis (Delft).
In drie van deze centra werd routinematig een re-TURT
verricht na een hooggradige pTa-blaastumor, conform de
huidige Nederlandse richtlijn en de vorige Europese richt-
lijnen. In de andere centra werd niet routinematig een re-
TURT verricht (conform de huidige Europese richtlijn). In
alle centra kon afgeweken worden van het beleid indien de
operateur dit nodig achtte.

Patiënten die tussen januari 2015 en december 2016 een
TURT hadden ondergaan in verband met een hooggradig
pTa-blaascarcinoom werden geïncludeerd. Ook patiënten
die eerdere episodes van blaascarcinoom hadden gehad wer-
den geëxcludeerd, evenals patiënten bij wie de resectie door
de operateur als irradicaal was beschreven. Een re-TURT
werd gedefinieerd als een nieuwe TURT zonder tussenlig-
gende cystoscopie of blaasinstillaties. Als datum van laat-
ste follow-up werd de laatste cystoscopie of de (meest re-
cente) TURT genomen. De primaire uitkomstmaat was het
percentage tumorrecidieven en progressie in de routine re-
TURT-centra versus die in de niet-routine re-TURT-centra.
Secundaire uitkomstmaat was de pathologie-uitslag van de
re-TURT-preparaten in alle deelnemende centra.

Data-analyse en interpretatie

Analyse van de data vond plaats met IBM SPSS statis-
tiek 23 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA). Rapportage van
niet-normaal verdeelde data vond plaats met de mediaan en
de interkwartielrange (IQR). De verdelingen tussen twee
groepen is vergeleken met de chikwadraattoets, maar als
n< 5 is de Fisher-exacttest gebruikt. De recidiefvrije over-
leving is weergegeven met Kaplan-Meier-curves. Het ver-
schil in overleving is getoetst met de log-rank test, waarbij
een p-waarde < 0,05 als statistisch significant is beschouwd.
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Tabel 2 Histopathologie van
alle re-TURT-preparaten in alle
centra

aantal preparaten n (%) 26 (40)

interval tot re-TURT (dagen) mediaan 40,5 (IQR 34–49, max. 123)

PA re-TURT n (%)

– geen maligniteit 20 (76,9)

– pTa laaggradig 1 (3,8)

– pTa hooggradig 3 (11,5)

– CIS 2 (7,7)

CIS carcinoma in situ, IQR interkwartielrange

Tabel 3 Oncologische uitkomsten, ingedeeld naar centra die niet routinematig vs. wel routinematig een re-TURT verrichten

niet-routinematig
n (%)

wel routinematig
n (%)

p-waarde

follow-up 20,6 maanden (3,2–33,2) 21,2 maanden (5,1–36,3)

lokaal recidief 8 (24,2) 8 (25,0) 1,00

PA-recidief

– CIS 2 (6,0) 3 (9,4) 0,59

– pTa laaggradig 3 (9,1) 2 (6,3) 0,59

– pTa hooggradig 2 (6,0) 2 (6,3) 1,00

– pT1 hooggradig 1 (3,0) 0 (0,0) 0,30

– pT2 hooggradig 0 (0,0) 1 (3,1) 0,30

Resultaten

Onderzoekspopulatie

Tussen 2015 en 2016 werden binnen de vijf deelnemende
centra in totaal 96 patiënten gediagnosticeerd met een hoog-
gradige pTa-blaastumor. 26 patiënten werden geëxcludeerd,
omdat zij een eerdere episode van blaaskanker hadden door-
gemaakt. Nog eens 5 patiënten werden geëxcludeerd, om-
dat de initiële TURT als niet-radicaal werd beschreven. Dit
resulteerde in 65 geïncludeerde patiënten. In totaal werden
33 van de geïncludeerde patiënten geopereerd in een cen-
trum waar niet-routinematig een re-TURT werd verricht.
In deze groep werd alsnog driemaal een re-TURT verricht
(9,1%). 32 patiënten werden geopereerd in een centrum
waar routinematig een re-TURT werd verricht. Van deze
groep ondergingen 23 patiënten een re-TURT (71,9%).

Er waren enkele duidelijke verschillen tussen de twee
groepen (tab. 1). Bij patiënten die niet-routinematig een re-
TURT kregen, was minder vaak m. detrusor aanwezig in
de initiële TURT. Zij kregen postoperatief minder vaak een
mitomycine- of epirubicineblaasspoeling en nadien werd
minder vaak gestart met BCG-blaasinstillaties.

Uitkomsten

In alle vijf centra samen werd bij 26 patiënten een re-TURT
verricht (tab. 2). Bij 20 patiënten (76,9%) werd geen malig-
niteit meer gevonden, bij twee vond upstaging plaats naar

CIS (7,7%), maar dit zorgde niet voor veranderingen in het
directe vervolgbeleid (BCG-spoelschema). Bij geen enkele
patiënt vond upstaging plaats naar T1 of hoger.

De oncologische uitkomsten van patiënten die niet rou-
tinematig vs. wel routinematig een re-TURT kregen, zijn
weergegeven in tab. 3. De mediane follow-up was 20,6
maanden (range 3,2–33,2) in de niet-routine re-TURT-
groep en 21,2 maanden (range 5,1–36,3) in de wel-routine
re-TURT-groep en het aantal tumorrecidieven was in beide
groepen 8 (24,2% resp. 25,0%; p= 1,00). In de wel-routine
re-TURT-groep vertoonde 1 patiënt met een recidief pro-
gressie naar een spierinvasieve tumor (T2, 3%). In de niet-
routine re-TURT groep was er ook 1 patiënt met progressie
(T1; 3,1%; p= 0,30). De recidiefvrije overleving in beide
groepen verschilde niet van elkaar (p= 0,836) (fig. 1).

Discussie

In deze studie werden niet meer tumorrecidieven geconsta-
teerd bij patiënten met een hooggradig pTa-blaascarcinoom
bij wie niet routinematig een re-TURT werd verricht. Bij
patiënten die wel een re-TURT ondergingen, leidde de re-
TURT niet eenmaal tot upstaging naar een infiltratieve tu-
mor (pT1 of hoger). Er was geen verschil in recidief-/
progressiekans tussen beide groepen.

Zoals eerder beschreven, kunnen de tumorkarakteristie-
ken en volledigheid van de initiële TURT ook een reden
zijn om een re-TURT te verrichten. In sommige gevallen
besluit de operateur/behandelaar om op grond van deze as-
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pecten, in combinatie met leeftijd en comorbiditeit van de
patiënt, af te wijken van de normale praktijkvoering: wel of
niet routinematig een re-TURT. Hierdoor zouden de resul-
taten zowel positief als negatief kunnen worden beïnvloed
als de ingeschatte prognose bij de beslissing wordt betrok-
ken. Om deze mogelijke selectiebias te minimaliseren is
ervoor gekozen een vergelijking te maken tussen centra die
wel routinematig een re-TURT verrichten en de centra die
dit niet doen, in plaats van te kijken naar alleen wel of geen
re-TURT.

Deze studie heeft een aantal beperkingen, waardoor de
resultaten met voorzichtigheid dienen te worden geïnter-
preteerd. Zo betreft het een retrospectieve studie met een
relatief kleine studiepopulatie en korte follow-up. Opmer-
kelijk is ook dat in de centra waarin niet routinematig een
re-TURT werd verricht minder vaak een postoperatieve mi-
tomycine- of epirubicineblaasspoeling werd gegeven en dat
nadien minder vaak gestart werd met BCG-blaasinstilla-
tie (om onduidelijke redenen). Een andere mogelijke con-
founder is dat een deel van de patiënten in de niet-routine
reTURT-groep wel een re-TURT onderging en andersom.
Hoewel dit een afspiegeling is van de dagelijkse praktijk,
kan het de interpretatie van de conclusies wel bemoeilijken.

De rationale achter het verrichten van een re-TURT bij
Ta- en T1-tumoren is een definitieve stadiëring te verkrijgen
en eventuele resterende tumor te verwijderen. Eerdere stu-
dies beschrijven dat in geval van re-TURT, bij 17–41% van
de Ta-tumoren en 33–55% van de T1-tumoren residuale tu-
mor wordt gevonden in het tweede PA-specimen [6–8, 11].

Figuur 1 Recidiefvrije overle-
ving na een re-TURT in de cen-
tra die niet routinematig vs. wel
routinematig een re-TURT ver-
richten. De recidiefvrije overle-
ving in beide groepen verschilde
niet van elkaar (p= 0,836)

Hierbij vindt bij T1-tumoren tot in 0–32% van de gevallen
upstaging plaats; bij de Ta-tumoren beloopt dit 0–8% [12].

Ook in deze studie werd bij het merendeel van de re-
interventies geen residuale tumor meer gevonden (76,9%)
en de keren dat dit wel gebeurde, was er bij geen enkele
patiënt sprake van upstaging naar T1 of hoger. Bij slechts
twee patiënten vond upstaging plaats naar CIS (hiervan was
er bij 1 patiënt sprake van focaal CIS).

Het achterwege laten van de re-TURT bij de Ta-patiën-
ten heeft, behalve kostenbesparing en een kortere wachtlijst
voor de T1-patiënten, als mogelijk voordeel dat de Ta-pa-
tiënten geen onnodige vertraging oplopen en eerder aan hun
BCG-spoelschema kunnen beginnen. Daar staat tegenover
dat eventuele persisterende resttumor, door het achterwege
laten van de re-TURT, het effect van het BCG-spoelschema
mogelijk negatief beïnvloedt.

In deze studie is ervoor gekozen patiënten bij wie de eer-
ste TURT als irradicaal werd beschreven door de operateur,
te excluderen. In de meeste studies is een irradicale TURT
geen exclusiecriterium en wordt deze categorie patiënten
niet apart beschreven in de resultaten, wat mogelijk een
verklaring is voor het hogere percentage residuale tumor
bij re-TURT in sommige studies.

De aanwezigheid van m. detrusor in het preparaat speelt
bij pT1-tumoren een belangrijke rol, aangezien dit kenmerk
van het preparaat vereist is om het onderscheid te kunnen
maken tussen T1- en T2-tumoren [13]. Tevens is aange-
toond dat de afwezigheid van m. detrusor in het initiële
PA-specimen de kans op resttumor vergroot en de BCG-
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respons kan verlagen [14, 15]. Zodoende wordt de afwe-
zigheid van m. detrusor gezien als harde indicatie voor het
verrichten van een re-TURT. Aanvullend zijn er enkele stu-
dies die beschrijven dat indien er wél m. detrusor aanwezig
is bij de initiële TURT, het herhalen van deze ingreep geen
grotere overlevingskans geeft bij T1-tumoren [10, 16]. Dit
biedt mogelijk ruimte voor discussie over de indicatie voor
een re-TURT bij T1-tumoren, indien er bij de eerste (macro-
scopisch radicale) TURT voldoende m. detrusor aanwezig
is. In deze studie was er bij de patiënten bij wie geen m.
detrusor aanwezig was in het initiële preparaat, ook geen
sprake van een verhoogde kans op het vinden van residuale
tumor bij de re-TURT. De studiepopulatie is echter te klein
om hier conclusies aan te verbinden.

Ondanks de hier genoemde beperkingen is deze mul-
ticenterstudie een van de weinige waarbij de onderzoeks-
vraag en focus gericht zijn geweest op specifiek hooggra-
dige pTa-tumoren van de blaas. Om een definitief antwoord
te kunnen geven op de vraag wat de waarde is van een re-
TURT bij hooggradige Ta- (en T1-) tumoren op recidief-
vrije, progressievrije en uiteindelijk algehele overleving, is
een goede prospectief gerandomiseerde trial nodig (RCT),
en deze ontbreekt tot op heden. Wel is recentelijk een sys-
tematische review gepubliceerd naar de waarde van de re-
TURT bij hooggradige Ta- en T1-tumoren door Cumber-
batch et al. [12]. Ook in deze analyse werd geen duidelijk
relatie gevonden tussen een tweede TURT bij Ta-tumoren
en de kans op ziekteprogressie. Wel werden er meer re-
cidieven gezien in de niet-re-TURT-groep, maar dit ver-
schil was verreweg het grootste bij T1-tumoren (en was er
slechts 1 studie die Ta-tumoren bij het onderzoek betrok)
[12]. Daarom concludeerden ook de auteurs van deze RCT
dat er een tekort is aan RCT’s en dat er grotere prospectieve
studies nodig zijn alvorens er definitieve en harde uitspra-
ken gedaan kunnen worden over de waarde van re-TURT
bij hooggradige pTa-tumoren van de blaas.

Conclusie

Er zijn in deze studie niet meer tumorrecidieven geconsta-
teerd bij patiënten met een hooggradige pTa-tumor bij wie
niet routinematig een re-TURT werd verricht dan bij pa-
tiënten bij wie dit wel het geval was. Het wel verrichten
van een re-TURT leidde niet eenmaal tot upstaging naar een
infiltratieve tumor (pT1 of hoger). Deze resultaten onder-
steunen de aanpassing in de nieuwste EAU-richtlijnen om
niet standaard een re-TURT te verrichten bij hooggradige
pTa-tumoren van de blaas, mits er m. detrusor aanwezig is
in het initiële PA-preparaat.
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