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Samenvatting
De FUTURE-trial is een multicenter gerandomiseerde studie naar drie technieken van MRI-geleide target biopten (TB’s)
bij patiënten na negatieve systematische biopten (SB’s) en blijvende verdenking op prostaatkanker. Tussen 2014 en
2017 ondergingen 665 patiënten een multiparametrische MRI. 234 (35%) patiënten met een PIRADS-laesie ≥3 werden
1:1:1 gerandomiseerd voor TB: in-bore MRI (MRI-TB), MRI/TRUS-fusie (FUS-TB), en cognitieve fusie (COG-TB). Na
FUS-TB en COG-TB werden tevens SB’s afgenomen. Tussen de drie technieken waren geen significante verschillen in
detectie van prostaatkanker en significante prostaatkanker (MRI-TB 54,5%/32,5%, FUS-TB 49,4%/34,2%, en COG-TB
43,6%/33,3%, p= 0,39/p= 0,98). De combinatie van SB’s en TB’s versus enkel TB’s zorgde voor 1% meer detectie van
significante prostaatkanker (35% versus 34%). Er was geen significant voordeel voor één TB-techniek voor het detecteren
van (klinisch significante) prostaatkanker. De toegevoegde waarde van een SB was beperkt.

Trefwoorden MRI · prostaatkanker · diagnostiek · biopten

The FUTURE trial: a multicenter RCT onMRI-guided prostate biopsies
Comparison of three techniques of targeted biopsies and comparison with systematic biopsies

Abstract
The FUTURE trial is a multicenter RCT on 3 MRI-based target biopsy (TB) techniques among patients with negative
systematic biopsies (SBs) and persisting suspicion of prostate cancer. Between 2014 and 2017 665 patients underwent
multiparametric MRI. 234 (35%) patients with a PIRADS ≥3 lesion were randomised 1:1:1 for TB: in-bore MRI (MRI-TB),
MRI/ultrasound fusion (FUS-TB), and cognitive fusion (COG-TB). After FUS-TB and COG-TB additional SB was per-
formed. No significant differences in prostate cancer detection and significant prostate cancer were found (MRI-TB
54.5%/32.5%, FUS-TB 49.4%/34.2%, and COG-TB 43.6%/33.3%, p= 0.39/p= 0.98). Combined SBs and TBs versus TBs
alone resulted in 1% more csPCa detection (35% vs 34%). There was no significant advantage of one TB technique for the
detection of overall prostate cancer, nor for clinically significant prostate cancer. The additional value of SBs was limited.
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Introductie

Prostaatkanker is de meest voorkomende kanker bij mannen
in Nederland [1]. De standaard diagnostiek naar prostaat-
kanker bestaat uit het onderzoeken van transrectaal echo-
geleide (TRUS) systematische biopten (SB’s) [2]. Conven-
tionele TRUS is niet in staat prostaatkanker betrouwbaar
te onderscheiden van benigne prostaatweefsel [3]. De hui-
dige richtlijn adviseert een multiparametrische (mp)MRI te
verrichten bij patiënten met blijvende klinische verdenking
op prostaatcarcinoom. Indien op mpMRI suspecte afwij-
kingen worden gezien, kunnen er target biopten (TB’s) van
deze laesies verricht worden, al dan niet in combinatie met
herhaalde SB’s [2].

Momenteel zijn er voor het afnemen van TB’s drie ver-
schillende technieken beschikbaar. Allereerst kunnen bi-
opten via MRI (MRI-TB) worden afgenomen onder directe
MRI-geleiding. Een alternatief is MRI-TRUS-fusie (FUS-
TB), waarbij MRI-beelden middels software worden ge-
fuseerd met TRUS-beelden en op deze wijze biopten uit
de afwijking kunnen worden genomen. Ten slotte kunnen
cognitieve biopten (COG-TB) genomen worden, waarbij de
uroloog op de hoogte is van de locatie van de afwijking op
MRI, en gericht biopten neemt van het gebied. Er bestaat
geen consensus over welke techniek de voorkeur verdient.

De FUTURE trial is een multicenter gerandomiseerde
studie die de drie TB-technieken met elkaar vergelijkt. Data
van de FUTURE trial werden (ten dele) eerder gepubliceerd
of worden momenteel voorbereid voor publicatie [4]. Dit
artikel betreft een subanalyse van de uitkomsten van TB’s
met herhaalde SB’s.

Materiaal

Studieopzet en populatie

De FUTURE trial heeft tussen 2014 en 2017 in twee niet-
academische opleidingsziekenhuizen in Nederland patiën-
ten gerekruteerd, met verwijzingen uit omliggende zieken-
huizen. Het protocol werd geregistreerd bij het Nederlands
Trial Register (NTR4988). Voorafgaand aan inclusie heeft
medisch-ethische goedkeuring plaatsgevonden. Alle deel-
nemers tekenden bij inclusie informed consent.

Inclusiecriteria waren ten minste eenmaal eerder nega-
tieve SB’s in de afgelopen vier jaar en blijvende klinische
verdenking op prostaatkanker (op basis van PSA ≥4ng/ml
en/of een afwijkend rectaal toucher). Exclusiecriteria waren
eerder gediagnosticeerd prostaatkanker, eerdere TB-proce-
dures, een bewezen urineweginfectie, contra-indicaties voor
mpMRI of TB, mpMRI of biopten die niet uitgevoerd wer-
den volgens protocol, of intrekken van consent.

MRI

Deelnemers ondergingen een 3 Tesla mpMRI volgens PI-
RADS-v2-criteria [5, 6]. Beeldvorming bestond uit T2-ge-
wogen opnames (T2W), diffusiegewogen opnamen (DWI)
en contrastversterkte opnamen (DCE). Er werd intraveneus
buscopan- en gadoliniumcontrast gebruikt. De mpMRI-
beelden werden centraal beoordeeld door een van twee ex-
pert uroradiologen met 20 en 5 jaar ervaring in het lezen
van prostaat-MRI’s middels PIRADS-v2 (appendix 1). De
radiologen werden niet geblindeerd voor klinische gegevens
conform de klinische praktijk.

Randomisatie

Deelnemers met een PIRADS-laesie ≥ 3 op mpMRI werden
1:1:1 gerandomiseerd voor het ondergaan van TB’s mid-
dels MRI-TB, FUS-TB of COG-TB. Indien er op mpMRI
geen suspecte afwijking (PIRADS � 2) werd gezien, on-
dergingen patiënten biochemische follow-up middels PSA-
metingen.

Biopten en histopathologie

Rondom de biopten kregen alle patiënten antibiotische
profylaxe bestaande uit drie dagen ciprofloxacine (500mg
tweemaal daags). Patiënten in de FUS-TB-groep ontvingen
een klysma voorafgaand aan de procedure. Anticoagulantia
werden gecontinueerd met uitzondering van coumarinede-
rivaten.

MRI-TB’s werden verricht in de MRI-scanner (Mag-
netom Skyra® Siemens). Suspecte afwijkingen werden
transrectaal aangeprikt met een MRI-compatibele biopsie-
naald. Adequate naaldpositie werd gecontroleerd middels
MRI-beelden. MRI-TB’s werden verricht door een team
van 10 getrainde promovendi.

FUS-TB’s werden verricht op de operatiekamer mid-
dels een transperineaal MRI/TRUS-fusiesysteem (Biopsee®

Medcom) onder algehele of spinale anesthesie in steensne-
deligging. Axiale T2W-beelden werden geïmporteerd in
het systeem. 3D TRUSwerd verricht en softwarematig wer-
den axiale T2W-MRI-beelden en 3D TRUS-beelden rigide
gefuseerd. Biopten werden transperineaal genomen onder
MRI/TRUS-fusiegeleiding door een team van vijf getrainde
urologen of promovendi.

COG-TB’s werden poliklinisch genomen middels TRUS
(Hitachi Hi-Vision Preirus® of BK Pro-Focus®) nadat de
MRI-beelden voorafgaand aan de biopten opnieuw werden
bekeken door de biopteur. COG-TB’s werden verricht door
een team van vijf getrainde urologen of promovendi. In de
FUS-TB- en COG-TB-groepen werden TB’s gevolgd door
herhaalde SB’s middels een vast schema (inclusief ten min-
ste twee anterieure en twee transitiezonebiopten) onafhan-
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Figuur 1 Stroomdiagram van
de studie

kelijk van de locatie van de suspecte laesies op mpMRI. Het
aantal SB’s was afhankelijk van het prostaatvolume (vo-
lume � 40ml= 8 biopten; volume 40–60ml= 10 biopten;
volume ≥ 60ml= 12 biopten) (appendix 2). In de MRI-TB-
groep was het technisch niet mogelijk om herhaalde SB’s
uit te voeren. Deze patiënten werden buiten beschouwing
gelaten in de vergelijking tussen TB en SB.

De biopten werden voor iedere laesie separaat verwerkt
volgens ISUP-criteria en beoordeeld door een uropatholoog
per deelnemend centrum (met 10, 11 en 17 jaar ervaring in
prostaatkankerdiagnostiek) [7]. De biopsie-uitkomsten van
SB- en TB-procedures werden separaat gerapporteerd. De
patholoog was geblindeerd voor de gebruikte TB-techniek.
Klinisch significante prostaatkanker werd gedefinieerd als
elke Gleason-score≥ 3+ 4= 7.

Statistiek

De primaire uitkomstmaat was de detectie van prostaatkan-
ker per TB-techniek. Secundaire uitkomstmaten waren de
detectie van klinisch-significante prostaatkanker, uitkom-
sten van herhaalde SB’s, patiënt- en mpMRI-karakteristie-
ken, en procedurele uitkomsten.

We veronderstelden dat FUS-TB’s een vergelijkbare
prostaatkankerdetectie zouden hebben als MRI-TB’s (non-
inferiority analyse) en dat zowel MRI-TB’s als FUS-TB’s
een betere detectie zouden hebben dan COG-TB’s (supe-
riority analyse). De groepsgrootte werd berekend op basis
van geschatte tumordetectie van 40% voor zowel MRI-TB
als FUS-TB en van 25% voor COG-TB, en een opbrengst
van 69% van PIRADS-laesie ≥3 op mpMRI na eerdere
negatieve biopten [8–10].

Voor de non-inferiority analyse werd een groepsgrootte
van 131 per groep berekend en voor de superiority analyse
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een groepsgrootte van 152 per groep. Om de randomisa-
tie te faciliteren, werd een equivalente groepsgrootte van
152 per groep gebruikt, resulterend in 456 patiënten voor
alle groepen gecombineerd. Om te corrigeren voor ver-
wachte uitval werden 10 additionele patiënten berekend.
Uitgaande van een opbrengst van 69% van PIRADS-lae-
sies ≥ 3 op mpMRI bij deze patiëntencategorie waren in
totaal 675 deelnemers noodzakelijk.

Patiënt- en mpMRI-karakteristieken werden met elkaar
vergeleken middels one-way ANOVA, Kruskal-Wallis en
chi-kwadraattoetsen. De detectie-uitkomsten van prostaat-
kanker en significant prostaatkanker tussen de drie TB-
groepen werden vergeleken middels de chi-kwadraattoets.

De uitkomsten van herhaalde SB’s en TB’s (FUS-TB en
COG-TB) werden vergeleken met McNemar’s test voor zo-
wel prostaatkanker als significant prostaatkanker. De sen-
sitiviteit van TB’s en SB’s werd berekend als het aantal
positieve uitkomsten van TB’s of SB’s gedeeld door het to-
tale aantal positieve uitkomsten (combinatie TB’s en SB’s).
De specificiteit van TB’s en SB’s werd berekend als het
aantal negatieve uitkomsten van TB’s of SB’s gedeeld door
het totale aantal negatieve uitkomsten (combinatie TB’s en
SB’s). Alle statistische analyses werden uitgevoerd met
SPSS en overal werd een 5% significantie toegepast.

Resultaten

Populatie

Er werden 695 patiënten gerekruteerd. Gedurende de stu-
die werden 30 patiënten om verschillende redenen geëx-
cludeerd (fig. 1) resulterend in een totaal van 665 geïnclu-

Tabel 1 Baseline patiënt- en
mpMRI-karakteristieken van
gebiopteerde cohort

cohort met PIRADS ≥3 op mpMRI
(n= 234)

leeftijd, gem. (SD) 65,7 (6,4)

PSA in ng/ml, gem. (SD) 11,2 (8,5)

volume bij TRUS in ml, gem. (SD) 47,4 (17,7)

klinisch stadium (RT), No. (%)

cT1c 188 (80,3)

cT2a/b 40 (17,1)

cT2c 3 (1,3)

cT3a 3 (1,3)

aantal eerdere negatieve biopten

mediaan (IQR) 1 (1–2)

maanden tussen laatste biopt en mpMRI

mediaan (IQR) 8 (4–23)

mpMRI-uitkomst, No. (%)

PIRADS 3 64 (27,4)

PIRADS 4 101 (43,2)

PIRADS 5 69 (29,5)

deerde patiënten. Bij 234 van de 665 geïncludeerde pa-
tiënten werden op mpMRI in totaal 263 PIRADS-laesies
≥3 gevonden. Deze 234 patiënten ondergingen 1:1:1 ran-
domisatie; 77 voor MRI-TB, 79 voor FUS-TB, en 78 voor
COG-TB. De patiënt- en mpMRI-karakteristieken van de
234 patiënten staan weergegeven in tab. 1. De overige 431
patiënten met PIRADS-laesies �2 werden biochemisch ver-
volgd.

Vergelijking van de drie TB-groepen

Er werden geen significante verschillen gevonden in pa-
tiënt- en mpMRI-karakteristieken tussen de drie groepen
(tab. 2). Ook werden tussen de groepen geen significante
verschillen gevonden in prostaatkankerdetectie (MRI-TB
54,5%, FUS-TB 49,4% en COG-TB 43,6%; p= 0,39;
tab. 3). Het verschil in prostaatkankerdetectie tussen
FUS-TB en MRI-TB was –5,2% (95%-BI= –20,6–10,5;
p= 0,52). Het verschil in prostaatkankerdetectie tussen
FUS-TB en COG-TB was 5,8% (95%-BI= –9,8–21,1;
p= 0,47). Het verschil in prostaatkankerdetectie tussen
COG-TB en MRI-TB was –11,0% (95%-BI= –26,2–4,8;
p= 0,17). De non-inferiorityanalyse tussen MRI-TB en
FUS-TB was niet conclusief (aangezien de onderste limiet
van het 95%-BI kleiner is dan –15%). Zowel MRI-TB als
FUS-TB waren niet significant superieur ten opzichte van
COG-TB (p-waarden van 0,17 en 0,47, respectievelijk).

Er werden geen significante verschillen gevonden in
de detectie van significante prostaatkanker tussen de drie
groepen (MRI-TB 32,5%, FUS-TB 34,2%, en COG-TB
33,3%, p= 0,98) (tab. 3). Het verschil in significante pros-
taatkankerdetectie tussen FUS-TB en MRI-TB was 1,7%
(95%-BI= –13,1–16,4; p= 0,82). Het verschil in signifi-
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Tabel 2 Baseline patiënt- en
mpMRI-karakteristieken per
TB-techniek

FUS-TB
(n= 79)

COG-TB
(n= 78)

MRI-TB
(n= 77)

leeftijd, gem. (SD) 64,6 (SD 6,9) 66,5 (SD 6,3) 66,0 (SD 5,9)

PSA in ng/ml, gem. (SD) 11,6 (SD 9,0) 11,0 (SD 7,1) 11,0 (SD 9,4)

volume bij TRUS in ml, gem. (SD) 45,4 (SD 14,4) 48,5 (SD 18,1) 48,3 (SD 20,2)

klinisch stadium (RT), No. (%)

cT0 62 (78,5%) 64 (82,1%) 62 (80,5%)

cT2a/b 16 (20,3%) 12 (15,4%) 12 (15,6%)

cT2c 0 (0%) 2 (2,6%) 1 (1,3%)

cT3a 1 (1,3%) 0 (0%) 2 (2,6%)

aantal eerdere negatieve biopten

mediaan (IQR) 1 (IQR 1–1) 1 (IQR 1–2) 1 (IQR 1–2)

maanden tussen laatste biopt en mpMRI

mediaan (IQR) 8 (IQR 3–23) 7 (IQR 4–23) 9 (IQR 4–25)

mpMRI-uitkomst, No. (%)

PIRADS 3 23 (29,1%) 21 (26,9%) 20 (26,0%)

PIRADS 4 34 (43,0%) 32 (41,0%) 35 (45,5%)

PIRADS 5 22 (27,8%) 25 (32,1%) 22 (28,6%)

Tabel 3 Vergelijking uitkom-
sten van drie TB-technieken

FUS-TB
(n= 79)

COG-TB
(n= 78)

MRI-TB
(n= 77)

detectiepercentage prostaatkanker

No. (%) 39 (49,4) 34 (43,6) 42 (54,5) p= 0,39

detectiepercentage significante prostaatkanker

(Gleason-score≥ 3+ 4= 7), No. (%) 27 (34,2) 26 (33,3) 25 (32,5) p= 0,98

biopten

per patiënt, mediaan (IQR) 4 (3–5) 3 (3–4) 2 (2–3) p< 0,05

percentage positieve biopten (SD) 31,3 (37,8) 33,3 (42,1) 47,7 (46,4) p< 0,05

cante prostaatkankerdetectie tussen FUS-TB en COG-TB
was 0,8% (95%-BI= –13,9–15,6; p= 0,91). Het verschil
in significante prostaatkankerdetectie tussen COG-TB en
MRI-TB was 0,9% (95%-BI= –13,9–15,6; p= 0,91). FUS-
TB was niet inferieur ten opzichte van MRI-TB (aange-
zien de onderste limiet van 95%-BI groter is dan –15%).
Zowel MRI-TB als FUS-TB waren niet significant supe-
rieur ten opzichte van COG-TB (p-waarde 0,91 en 0,91,
respectievelijk).

Er was een significant verschil in aantal genomen TB per
techniek (mediaan) aantal biopten voor FUS-TB vier (IQR
3–5), MRI-TB twee (IQR 2–3) en COG-TB drie (IQR 3–4)
(p< 0,05) (tab. 3). Dit resulteerde in significante verschillen
in de verhouding tussen het aantal positieve biopten ten
opzichte van het aantal afgenomen biopten per TB-techniek
(FUS-TB 31,3% (128/358), MRI-TB 47,7% (94/197) en
COG-TB 33,3% (88/275); p< 0,05; tab. 3).

Gestratificeerd voor PIRADS-score werden er eveneens
geen significante verschillen gevonden in prostaatkankerde-
tectie en significante prostaatkankerdetectie tussen de drie
groepen (tab. 4).

Vergelijking TB’s en SB’s

Totaal 152 patiënten ondergingen zowel TB’s (76 FUS-TB
en 76 COG-TB) als SB’s.

De detectie van prostaatkanker middels TB’s was 47%
(71/152) en middels SB’s 32% (49/152) (tab. 5). Dit ver-
schil van 15% was significant (p< 0,001; 95%-BI= 6–22).
Werden SB’s en TB’s gecombineerd, dan werd prostaatkan-
ker in 53% (81/152) van de gevallen gedetecteerd, resulte-
rend in 6% verschil in prostaatkankerdetectie ten opzichte
van TB alleen. De sensitiviteit voor de detectie van pros-
taatkanker van TB’s is 0,88 en van SB’s is deze 0,60; de
specificiteit voor prostaatkanker is 0,72 en 0,91 respectie-
velijk.

De detectie van significante prostaatkanker middels TB’s
was 34% (51/152) en middels SB’s 16% (24/152) (tab. 5).
Dit verschil in detectie van 18% was significant (p< 0,001;
95%-BI= 11––25%). Een combinatie van SB’s en TB’s de-
tecteerde significante prostaatkanker in 35% (53/152) van
de gevallen, wat resulteerde in een verschil in prostaat-
kankerdetectie van 1% ten opzichte van TB’s alleen. De
sensitiviteit voor de detectie van prostaatkanker van TB’s
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Tabel 4 Vergelijking uitkom-
sten van drie TB-technieken per
PIRADS-score

FUS-TB COG-TB MRI-TB

detectiepercentage prostaatkanker, No. (%)

PIRADS 3 (n= 64) 6 (26,1) 5 (23,8) 5 (25,0) p= 0,99

PIRADS 4 (n= 101) 12 (35,3) 7 (21,9) 17 (48,6) p= 0,07

PIRADS 5 (n= 69) 21 (95,5) 22 (88) 20 (90,9) p= 0,66

detectiepercentage sign. prostaatkanker a No. (%)

PIRADS 3 (n= 64) 2 (8,7) 5 (23,8) 4 (20,0) p= 0,38

PIRADS 4 (n= 101) 7 (20,6) 5 (15,6) 9 (25,7) p= 0,60

PIRADS 5 (n= 69) 18 (81,8) 16 (64,0) 12 (54,5) p= 0,15

Sign significante
a Gleason-score ≥3+ 4= 7

Tabel 5 Vergelijking uitkomsten van TB’s en SB’s

systematische biopten (SB’s) totaal

geen prostaatkan-
ker

insignificante pros-
taatkanker
(Gleason-score
3+3=6)

significante prostaat-
kanker
(Gleason-score
≥3+4=7)

targetbiopten
(TB’s)

geen prostaatkanker 71 (46,7) 8 (5,3) 2 (1,3) 81

insignificante prostaat-
kanker (Gleason-score
3+3=6)

12 (7,9) 8 (5,3) 0 (0,0) 20

significante pros-
taatkanker (Gleason-
score≥3+4=7)

20 (13,2) 9 (5,9) 22 (14,5) 51

totaal 103 25 24 n= 152

is 0,96 en van SB’s is deze 0,45; de specificiteit voor de
detectie van prostaatkanker is 0,78 en 0,98 respectievelijk.

Als SB’s geen prostaatkanker detecteerden, werd door
middel van TB’s bij 21% (n= 32) van deze patiënten wel
prostaatkanker gedetecteerd, die in 13% (n= 20) van de
gevallen klinisch significant was. Als TB’s geen prostaat-
kanker detecteerden, werd met SB’s prostaatkanker gede-
tecteerd bij 7% (n= 10) van de patiënten en significante
prostaatkanker bij 1% (n= 2) van de patiënten. In de totale
groep (n= 152) werd klinisch significante prostaatkanker
door TB’s gemist in 1% van de gevallen en door SB’s in
19% van de gevallen. Dit verschil van 18% was significant
(p< 0,001; 95%-BI= 11–24).

Discussie

Dit is de eerste gerandomiseerde multicenter studie in de
internationale literatuur die de uitkomsten van drie TB-tech-
nieken met elkaar vergelijkt bij patiënten na negatieve SB’s
en een blijvende verdenking op prostaatkanker. Op basis
van de resultaten van deze studie zijn er tussen de drie TB-
technieken geen significante verschillen in de detectieper-
centages van prostaatkanker en significante prostaatkanker.
Wel is het aantal benodigde biopten om deze gelijkwaardige
detectie te bereiken, in de MRI-TB-groep het laagst (me-

diaan 2 t.o.v. mediaan 4 in de FUS-TB- en 3 in de COG-
TB-groep). Het is natuurlijk de vraag hoe klinisch relevant
deze laatste bevinding is, aangezien het risico op compli-
caties verwaarloosbaar is bij een mediane stijging van twee
biopten.

De subanalyse van SB’s en TB toont een significante toe-
name van detectie van prostaatkanker en significante pros-
taatkanker in het voordeel van TB. Het toevoegen van SB’s
aan TB leidt niet tot een klinisch relevante stijging in de-
tectiepercentages van prostaatkanker en significante pros-
taatkanker. Met andere woorden, het achterwege laten van
herhaalde SB’s in dit cohort leidde slechts tot het missen
van 1% (n= 2) klinisch significante prostaatkanker.

De 431 patiënten met een negatieve MRI (PIRADS � 2)
ondergingen biochemische follow-up. Ten tijde van deze
analyse werd bij slechts 9 (2%) patiënten prostaatkanker
vastgesteld van wie 2 (0,5%) na een mediane follow-up van
12 maanden significante prostaatkanker hadden. Gezien de
beperkte follow-up van dit cohort moeten deze resultaten
met enige terughoudendheid worden geïnterpreteerd. Een
complete analyse van dit mpMRI-negatieve cohort volgt na
langere follow-up.

Een meta-analyse van onze eigen onderzoeksgroep die
werd gepubliceerd in 2017 en die eveneens de drie tech-
nieken van TB vergeleek, toonde een significant voordeel
voor MRI-TB ten opzichte van COG-TB bij prostaatkan-
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kerdetectie [11]. Er waren geen significante verschillen
tussen MRI-TB en FUS-TB, noch tussen FUS-TB en COG-
TB. Met betrekking tot significante prostaatkankerdetectie
werden geen statistisch significante verschillen gevonden
tussen de drie technieken. Het aantal studies dat meer-
dere technieken binnen één cohort rechtstreeks met elkaar
vergeleek was zeer beperkt ten tijde van de meta-analyse.
De recentere studies die meerdere technieken binnen één
cohort rechtstreeks met elkaar vergeleken, toonden geen
significante verschillen aan tussen de drie technieken, het-
geen in overeenstemming is met onze eigen studieresultaten
[12–14].

De significante verbetering in de detectie van zowel pros-
taatkanker als significante prostaatkanker middels TB, in
een cohort patiënten met eerdere negatieve SB’s, is in over-
eenstemming met de uitkomsten van de review van Schoots
et al. [15]. Filson et al. toonden in een gemixte populatie
(bioptnaïef, eerdere negatieve SB’s en AS) dat een combina-
tie van SB’s en TB meer (significante) prostaatkanker vindt
ten opzichte van elke methode afzonderlijk [16]. In onze
studie is uitsluitend gekeken naar patiënten met eerdere ne-
gatieve SB’s en in dit cohort is de toegevoegde waarde van
het herhalen van SB’s naast TB zeer beperkt.

De belangrijkste beperking van deze studie betreft de
power ervan. Op basis van de literatuur ten tijde van het
opstellen van het protocol werd ingeschat dat 69% van de
patiënten een relevante afwijking zou vertonen op mpMRI
[9]. Binnen ons eigen cohort is dit echter een aanzienlijk
lager percentage (35%). Hierdoor was slechts de helft van
het initieel ingeschatte aantal patiënten beschikbaar voor
TB. De studie heeft daardoor een te lage power voor de pri-
maire uitkomstmaat, hetgeen maar beperkt gecompenseerd
wordt door de hoger dan verwachte detectiepercentages van
de diverse technieken. De verschillen in detectiepercenta-
ges van significante prostaatkanker zijn echter dermate klein
(0,8–1,7%) dat zelfs bij een aanzienlijk groter cohort deze
verschillen waarschijnlijk niet statistisch significant zouden
zijn.

In onze studie is de primaire uitkomstmaat prostaatkan-
kerdetectie. Voor de praktijk zou detectie van klinisch sig-
nificante prostaatkanker een relevantere uitkomstmaat zijn
geweest. Helaas is er momenteel geen eenduidige definitie
van klinisch significante prostaatkanker in de setting van
targetbiopten. In de meest recente literatuur wordt elke
Gleason-score≥ 3+4= 7 gebruikt als definitie van signifi-
cante prostaatkanker, een definitie die ook wij hebben ge-
hanteerd als secundaire uitkomstmaat [16]. Onze conclusies

blijven overigens overeind bij het hanteren van een alterna-
tieve definitie van klinisch significante prostaatkanker (ge-
baseerd op Gleason-score, PSA-density, tumorvolume en
klinisch stadium) [1].

Een bekend fenomeen bij prostaatkankerdiagnostiek is
de interobserver/operatorvariabiliteit die kan optreden bij
de beoordeling van mpMRI’s, het nemen van TB en de
histopathologische analyse van biopten. Het feit dat onze
onderzoeksgroep bestaat uit een team van dedicated radio-
logen, urologen en pathologen met betrekking tot prostaat-
kankerdiagnostiek, maakt dat de generaliseerbaarheid van
de uitkomsten van gerichte biopten naar de algemene Ne-
derlandse praktijk mogelijk beperkt is. Er is onmiskenbaar
een leercurve bij het verrichten van TB, die door alle bi-
opteurs in iedere groep was doorlopen alvorens zij in het
kader van de studie biopten gingen nemen.

Tot slot kon niet worden geblindeerd voor suspecte lae-
sies bij het verrichten van SB’s, gezien dit primair een studie
was die drie technieken van TB vergeleek. Hierdoor was
het noodzakelijk om bij de procedures te starten met TB om
deformatie als gevolg van SB’s te voorkomen. De effecten
van het niet blinderen hebben we zo veel mogelijk proberen
te beperken door een gestandaardiseerd schema voor SB’s
te gebruiken.

Conclusie

Bij patiënten met negatieve SB’s en een blijvende klinische
verdenking op prostaatkanker wordt in 35% van de gevallen
een relevante afwijking op mpMRI gezien. In onze studie
wordt geen significant voordeel gevonden voor één spe-
cifieke TB-techniek voor het detecteren van (significante)
prostaatkanker in een populatie patiënten met eerder nega-
tieve SB’s. TB detecteerden significant meer (significante)
prostaatkanker dan SB’s binnen dit cohort. Gezien de be-
perkte toegevoegde waarde van SB’s aan TB in deze popu-
latie, kunnen SB’s waarschijnlijk veilig achterwege gelaten
worden.
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Tabel 6 PIRADS v2 PIRADS 1 Zeer laag: aanwezigheid klinisch significante prostaatkanker is zeer onwaarschijnlijk

PIRADS 2 Laag: aanwezigheid klinisch significante kanker is onwaarschijnlijk

PIRADS 3 Intermediair: aanwezigheid van klinisch significante kanker is onduidelijk

PIRADS 4 Hoog: klinisch significante kanker is waarschijnlijk aanwezig

PIRADS 5 Zeer hoog: klinisch significante kanker is zeer waarschijnlijk aanwezig

Appendix 1

Appendix 2

Tabel 6 Schema systematische biopten [5] a Prostaatvolume< 40ml. b Prostaatvolume 40–60ml. c Prostaatvolume> 60ml
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