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Opsporing van prostaat-
kanker bij jonge mannen

Vraagstelling
Is onderzoek naar prostaatkanker bij 

ongeselecteerde jonge mannen uitvoer-

baar en zinvol?

Betekenis voor huisarts en patiënt
Prostaatkanker komt erg veel voor. 

Onderzoeken hebben tot op heden niet 

aangetoond vanaf welke leeftijd scree-

ning hierop zinvol is. Dit onderzoek toont 

aan dat jonge mannen veel minder vaak 

reageren op een oproep voor screening 

op prostaatkanker dan oudere mannen. 

De specificiteit van het PSA is laag. Ook 

het RT blijkt in 90% van de gevallen geen 

toegevoegde waarde te hebben. Scree-

ning met PSA en RT is bij mannen van 45 

tot 49 jaar niet zinvol. Het beleid uit de 

NHG-Standaard Bemoeilijkte mictie bij 

oudere mannen behoeft op basis van dit 

onderzoek geen aanpassing.3

Korte beschrijving
Inleiding In veel landen is prostaatkanker 

de meest voorkomende maligniteit bij 

mannen. Onderzoeken hebben nog geen 

eenduidige resultaten opgeleverd over de 

leeftijdsgrens van screening. In verschei-

dene landen kunnen mannen ouder dan 

50 jaar in overleg met hun huisarts een 

PSA-test aanvragen. Bij mannen jonger 

dan 50 jaar is dit het geval bij familiair 

voorkomen van prostaatkanker en/of als 

ze van het negroïde ras zijn. De onderzoe-

kers zijn in een groep mannen van 45 tot 

49 jaar nagegaan wat de reactie is op een 

oproep voor screening op prostaatkanker 

en wat de prevalentie van prostaatkanker 

is.1

Patiëntenpopulatie 1299 ongeselecteer-

de mannen in de leeftijd van 45 tot 49 

jaar. Hiervan reageerden er 786 (40%). Er 

konden 473 mannen worden ingesloten, 

waarvan er uiteindelijk 442 deelnamen 

aan het onderzoek. De gemiddelde leef-

tijd was 48 jaar; 98% was blank.

Onderzoeksopzet Er was sprake van een 

diagnostisch onderzoek met twee jaar 

follow-up. Bij de mannen die reageerden 

op de oproep en die een PSA-waarde van 

1,5 ng/ml of hoger hadden, werden pros-

taatbiopten genomen.

Primaire uitkomstmaat De aanmeldingen 

voor het testen van de PSA-waarde na de 

oproep, de positief voorspellende waarde 

van het PSA en de prevalentie van pros-

taatkanker in deze groep.

Resultaten Het gehoor geven aan een 

oproep voor screening op prostaatkan-

ker is bij de groep mannen van 44 tot 49 

jaar 34%. Van de 442 mannen hadden 54 

mannen (12%) een PSA-waarde >1,5 ng/

ml. De positief voorspellende waarde van 

PSA >1,5 was 21,3% in deze groep. Na 

biopten werd bij 10 mannen prostaatkan-

ker vastgesteld. De prevalentie van pros-

taatkanker in deze onderzochte groep was 

dus 2,3%. Opvallend was dat mannen met 

de hoogste PSA-waarden geen verdacht 

biopt hadden, terwijl het RT bij slechts 1 

van de 10 patiënten met prostaatkanker 

een verdachte bevinding opleverde.

Conclusie van de onderzoekers De 

opkomst bij een oproep voor screening 

op prostaatkanker is in de groep man-

nen jonger dan 50 jaar lager (34%) dan 

bij oudere mannen (uit ander onderzoek 

was dit 50%). Bij een PSA-grenswaarde 

van 1,5 ng/ml is de prevalentie van pros-

taatkanker even hoog als bij oudere man-

nen waarbij de grenswaarde 3,0 ng/ml is. 
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Ingezonden

Mictieklachten bij oudere 
mannen

Roelf Norg levert met zijn recente arti-

kel in H&W 2009;52:11-6 – evenals met 

de andere hoofdstukken van zijn fraaie 

proefschrift – een nuttige bijdrage aan de 

kennis over (het omgaan met) plasklach-

ten bij oudere mannen in de huisartsen-

praktijk. Toch heb ik enkele bezwaren bij 

dit deel van zijn onderzoek.

Mijn voornaamste bezwaar ligt bij het 

bepalen van de PSA-waarde bij alle 

patiënten in zijn onderzoek. Het is niet 

duidelijk waarom dit gebeurde. In het 

eerdere onderzoek van Stoevelaar werd 

prostaatkanker ook niet uitgesloten en 

het wijkt af van de adviezen in de goed 

onderbouwde NHG-Standaard Bemoei-

lijkte mictie bij oudere mannen, die een 

terughoudend beleid over PSA-bepalin-

gen adviseert.1

De auteurs gaan er in de discussie vanuit 

dat de huisarts een (kans op) prostaat-

kanker heeft uitgesloten. Juist deze aan-

name past niet in het standaardbeleid 

waarin - gelukkig - het ontbreken van een 

relatie tussen plasklachten en prostaat-

kanker wordt benadrukt.

De toepasbaarheid van de gegevens voor 

patiënten met een verhoogde PSA-waar-

de bij wie follow-up voor prostaatkanker 

is aangewezen maar die een behande-

ling voor de plasproblemen willen, trek 

ik in twijfel. Deze groep zal bovendien 

niet door de huisarts worden begeleid. 

Overigens geldt dat slechts een selecte 

groep patiënten met gediagnostiseerde 

prostaatkanker in aanmerking komt voor 

‘active surveillance’.

De gegevens van het expertpanel zijn 

relatief oud (1999). Er zijn sindsdien 

geen doorbraken geweest in behandel-

mogelijkheden, zoals Norg terecht stelt. 

In de afgelopen jaren heeft de rol van 

blaasdisfunctie bij oudere mannen met 

plasklachten wel meer aandacht gekregen 

(de gedachte dat plasklachten bij oudere 
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