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Geacht College, 

Op 30 november ji. heeft GGD Haaglanden van u het verzoek ontvangen om vanuit 
gezondheidsperspectief zieh uit te spreken over de toegevoegde waarde van een bevolkingsonderzoek 
op prostaatkanker. 

In dit advies geeft GGD Haaglanden eerst achtergrondinformatie over prostaatkanker in Nederland en 
bevolkingsonderzoek (screening) in het algemeen. Ook geeft GGD Haaglanden specifieke 
achtergrondinformatie over screening bij prostaatkanker. Vervolgens brengt de GGD advies uit dat 
gebaseerd is op adviezen van de Gezondheidsraad, 1 het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en 
de Nederlandse Vereniging van Urologie (NVU). 

1. Algemeen 

Prostaatkanker in Nederland 
In Nederland wordt er per jaar bij meer dan 10.000 mannen prostaatkanker gediagnosticeerd. Het is 
daarmee onder mannen de meest voorkomende kankersoort. leder jaar sterven in Nederland ongeveer 
2.500 mannen aan de gevolgen van prostaatkanker. 2 De ziekte komt vooral voor bij oudere mannen. 
Prostaatkanker (een kwaadaardige tumor in de prostaat) groeit vaak langzaam. De ziekte is in dat geval 
over het algemeen goed te behandelen en heeft vaak zelfs geen behandeling nodig. In sommige 
gevallen groeit de tumor echter snel en kan de kanker uitzaaien naar andere organen. In die situatie is 
de kanker minder goed te behandelen en is de overlevingskans aanzienlijk kleiner. 3 Bij vroege 
opsporing kan voorkomen worden dat de tumor zieh lokaal en via uitzaaiingen verspreidt. Vooral bij 
snel groeiende turnaren zou dat veel gezondheidswinst kunnen opleveren. Probleem is dat de duiding 
naar de aard van de tumor vooraf vaak niet is te geven. 

Criteria voor screening 
Bevolkingsonderzoek (screening) naar prostaatkanker zou mogelijk een manier zijn om deze vroege 
opsporing te realiseren. Om te beoordelen of screening bij een bepaalde ziekte verantwoord is zijn 
internationale criteria opgesteld.4 Een aantal van deze criteria zijn bijvoorbeeld dat de ziekte in een 

1 De Gezondheldsraad, ingesteld in 1902, is een adviesorgaan met als taak de regering en het parlement 'voor te lichten over de 
stand der wetenschap ten aanzien van vraagstukken op het gebied van de volksgezondheid en het gezondheids(zorg)onderzoek' (art. 
22 Gezondheidswet). De adviezen van de Gezondheidsraad zijn openbaar en worden als rege! opgesteld door multidisciplinaire 
commissles van - op persoonlljke titel benoemde - Nederlandse en soms buitenlandse deskundigen. 
2 Integraal Kankercentrum Nederland (IKN). Prostaatcarcinoom. Landelljke richtlijn versie 2.0. Utrecht: IKN; 2014. 
3 American Urological Association (AUA). Prostate-specific antigen (PSA) best practice policy. Oncology (Williston Park). 2000 
Feb;l4(2):267-72, 277-8, 280. 
4 Rijksinstituut voor Volksgezondheld en Milleu (RIVM). Criteria voor verantwoorde screening. [Online]. (bezocht op 29 jan 2018); 
Beschikbaar op URL: 
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vroeg stadium herkenbaar moet zìjn, dat er een betrouwbare en aanvaardbare opsporingsmethode voor 
de ziekte moet bestaan en dat er een algemeen aanvaarde behandelingsmethode voor de ziekte moet 
zijn die ook in voldoende mate beschikbaar is. Ook moet de effectiviteit van het screeningsprogramma 
wetenschappelijk bewezen zijn en dienen de voordelen van de screening op te wegen tegen de 
mogelijke nadelen. 

Testeigenschappen bij screening en vertekening door screening 
Om een ziekte via screening op te sporen moet de gebruikte test voldoende onderscheid kunnen maken 
tussen deelnemers die de ziekte hebben en degenen die de ziekte niet hebben (sensitiviteit en 
specificiteit). Het risico op een negatieve test terwijl iemand toch ziek is (een fout-negatieve uitslag) of 
een positieve test terwijl iemand niet ziek is (een fout-positieve uitslag) moet zo klein mogelijk zijn.5 
De test dient dus voldoende betrouwbaar te zijn. 
Daarnaast kan screening leiden tot vertekening met betrekking tot behaalde gezondheidswinst. 
Bijvoorbeeld als door screening een ziekte wel eerder wordt vastgesteld, maar de patiënt uiteindelijk 
niet langer leeft dan wanneer de ziekte in een later stadium, als gevolg van klachten en symptomen, 
zou zijn vastgesteld. De patiënt leeft nu langer met de bekendheid dat hij of zij ziek is, maar leeft 
uiteindelijk niet meer jaren dan hij of zij zonder screening zou hebben geleefd. Belangrijk is ook dater 
verantwoorde termijn tussen 2 screening-momenten kan worden bepaald. Anders worden alleen 
relatief langzaam groeiende tumoren ontdekt, terwijl deze turnaren gezien hun aard geen reden zijn om 
ze te behandelen. Meer agressieve tumoren, die sneller klachten veroorzaken, worden dan door de 
patiënt zelf ontdekt waardoor de screening feitelijk niet effectief is. 

Mogelijkheden voor screening op prostaatkanker 
Een mogelijke test voor de opsporing van prostaatkanker is de PSA (prostaat-specifiek antigeen) 
bloedtest.6 Deze bloedtest heeft echter een aantal belangrijke tekortkomingen. De PSA-bloedtest is niet 
sensitief en specifiek genoeg. Een verhoogde PSA-waarde kan ook andere oorzaken hebben. En 
andersom kan er bij een normale PSA-waarde toch sprake zijn van prostaatkanker. Dit leidt tot 
overdiagnose en overbehandeling. Kortom de PSA-bloedtest is niet betrouwbaar genoeg om te 
gebruiken bij bevolkingsonderzoek en voldoet niet aan de voorwaarden om als screeningstest te kunnen 
worden gebruikt (wel bruikbaar bij de opsporing bij individuele patiënten). 

De vervolg diagnostiek in het ziekenhuis ten gevolge vaneen positieve PSA-bloedtest is belastend. 
Bovendien kan de daadwerkelijke behandeling van prostaatkanker, zelfs met het gebruik van moderne 
technieken zoals robotica, leiden tot een verminderde kwaliteit van leven en lichamelijke problemen 
zoals incontinentie en impotentie. 

De Gezondheidsraad adviseert dan ook tot op heden negatief over het gebruik van deze test voor een 
landelijk bevolkingsonderzoek.7 Dit advies van de Gezondheidsraad is gebaseerd op twee grootschalige 
onderzoeken (PLC08 en ERCP9) naar PSA-screening waaruit ook de NHG en de NVU hebben afgeleid dat 
een landelijk bevolkingsonderzoek hiermee niet verantwoordelijk ult te voeren is.10 De Gezondheidsraad 
geeft ook aan dat er ook (nog) geen goed alternatief is voor de PSA-test. 

2. Advies 

Gezien het standpunt van de Gezondheidsraad dat het uitvoeren van een landelijk bevolkingsonderzoek 
op prostaatkanker op dit moment geen toegevoegde waarde heeft vanwege het ontbreken van een 
adequate test is de conclusi e: 

• dat op dit moment een bevolkingsonderzoek op prostaatkanker (nog) niet mogelijk is; 
• dater voldoende landelijke inspanning wordt verricht ter actualisatie van het standpunt. 

http://www. rivm. nl/Onderwerpen/ B/Bevol kingsonderzoeken_ en_screeningen/ Achtergrondinformatie/Screenlng_de_theorie/Criteria_ v 
oor _ verantwoorde_screen ing 
5 Rijkslnstituut voor Volksgezondheid en MIiieu (RIVM). Uitslagen en testeigenschappen. [Online]. (bezecht op 29 jan 2018); 
Beschikbaar op URL: 
http : / /www. rivm . ni/ Onderwe rpen/ B/ Bevo I ki ngsonderz o eke n_ e n_screen i ng en/ Achterg rond Informa tie/Sc ree ni ng_de_ th eo rie/ U i ts la gen 
_en_testeigenschappen 
6 De PSA-test meet het PSA gehalte ln het bleed. PSA Is een elwlt dat elke prostaatcel aanmaakt en tevens ln het bleed terecht kamt. 
Bij prostaatkanker is het mogelljk dater een verhoogd PSA-gehalte Is, waardoor het als screenlnglndicator gebrulkt kan worden. 
7 Gezondheidsraadl Achtergronddocument Nr. 2017/06D - PSA-test voor vroege opsporing van prostaatkanker 
8 PLCO: prostate, lung, colorectal and ovarian cancer screening. 
9 ERSPC: European randomized study of screening for prostate cancer. 
10 https ://www.nhg.org/nhg-standpunt-prostaatkankerscreening-voorlopig-niet-geindiceerd 
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Het advies van de GGD Haaglanden aan het College van B&W van Delft is dan ook dat een 
bevolkingsonderzoek op prostaatkanker op dit moment niet opportuun is. 

De Gezondheidsraad zal dit jaar een nieuw advies uitbrengen aangaande een bevolkingsonderzoek op 
prostaatkanker, gebaseerd op de meest recente inzichten. Over de strekking van het advies valt nu nog 
niets met zekerheid te zeggen. Zo nodig kan, na uitkomen van het nieuwe advies van de 
Gezondheidsraad, dit onderwerp opnieuw overwogen worden. 

Met vriendelijke groet, 
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