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Het blijft wonderlijk dat we als urologen bij een patiënt
met kanker op grote schaal niks doen. We zetten geweldige
screeningsstudies op, motiveren mannen deel te nemen aan
onderzoek, vinden de kanker steeds vroeger in de hoop nog
op tijd te zijn met een behandeling en besluiten dan om niks
te doen, te wachten. Daarbij bestaat er relatief weinig high
level evidence over de veiligheid van afwachten en is er
geen uniform bewijs voor welke criteria gehanteerd moeten
worden voor de follow-up en hoe deze eruit moet zien. De
ProtecT-studie laat geen verschil zien in de tienjaarsover-
leving tussen behandelen of losjes wachten, maar de kans
op metastasen lijkt in de active monitoring arm wel hoger.
Goede criteria, het liefst toegesneden op de Nederlandse
populatie zijn nodig.

In deze uitgave blijkt dat van de helft van de patiënten
die kozen voor actief afwachten de consensuscriteria voor
inclusie niet allemaal klopten. Dit had consequenties voor
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die patiënten: bij actieve behandeling waren het tumorsta-
dium en de recidiefkans (maar liefst drie keer!) hoger in de
groep die niet volledig voldeed aan de criteria. Een hogere
PSA-dichtheid bleek de beste voorspeller voor een slech-
tere uitkomst. Belangrijke data van Nederlandse bodem
waaraan u nog maar eens terug moet denken als u de vol-
gende ‘extraprotocollaire’ active surveillance patiënt gaat
adviseren.
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