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PATIËNTENINFORMATIE 

Geachte heer, 

U heeft een afspraak gekregen op de polikliniek urologie voor een onderzoek van de prostaat (echo 

prostaat en biopten), omdat is gebleken dat de PSA waarde in het bloed verhoogd is. 

U wordt hierbij gevraagd vrijwillig deel te nemen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek. 

Voordat u een beslissing maakt, is het belangrijk om meer te weten over het onderzoek. 

In deze informatie wordt een beschrijving gegeven van deze studie, die in meerdere ziekenhuizen in 

Nederland wordt uitgevoerd. Lees deze informatiebrief rustig door. Bespreek het met uw partner, 

vrienden of familie. Hebt u na het lezen van de informatie nog vragen? Dan kunt u terecht bij de 

verschillende personen, op bladzijde 5 vindt u de contactgegevens. 

1. Achtergrondinformatie 

De prostaat is een orgaan dat net onder de blaas om de piasbuis van de man heen ligt (zie 

onderstaande afbeelding). De prostaat zorgt voor een deei van de productie van het zaadvocht bij 

een zaadlozing. 

Prostaatkanker is één van de meest voorkomende vormen van kanker in Nederland. Het is soms 

lastig om prostaatkanker op te sporen, omdat mannen hier vaak geen klachten van hebben. 

Een manier om prostaatkanker te vinden is om bloed te prikken en zo het Prostaat Specifiek 

Antigeen (PSA) te bepalen. Deze stof kan verhoogd zijn bij mannen met prostaatkanker, maar is bij 3 

van de 4 mannen verhoogd door andere - goedaardige - oorzaken in de prostaat. 

De enige manier om zeker te weten of er kanker in de prostaat zit, is door prostaatweefsel af te 

nemen. Dit gebeurt door een echo-apparaat in te brengen via de anus, waarna de arts met een 

dunne naald stukjes weefsel weghaalt. Deze stukjes weefsel noemen wij biopten. Deze biopten 

worden nadien onder een microscoop onderzocht om te bepalen of er kankercellen aanwezig zijn 

(zie hiervoor ook het bijgevoegd informatie boekje "echografie van de prostaat met punct ie") . 

Omdat uw PSA te hoog is, heeft uw huisarts u naar de uroloog verwezen voor het afnemen van deze 

biopten. 

Het probleem is dat de PSA-test en de echo-biopten niet 100% nauwkeurig zijn bij het opsporen van 

prostaatkanker. Er worden meestal 10-12 biopten genomen, maar om met zekerheid prostaatkanker 

uit te sluiten zouden er veel meer biopten genomen moeten worden en dat is ondoenlijk. 

Met de echo-biopten is het ook niet altijd mogelijk om betrouwbaar te voorspellen hoe agressief de 

kanker is. Deze informatie is erg belangrijk, want bij de helft van de mannen is de kanker zo weinig 

agressief dat deze niet behandeld hoeft te worden. Immers, de man krijgt hier geen klachten van en 

overlijdt er niet aan. 
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Maar als de diagnose l<anker gesteld is, leidt dit altijd tot angst en onzekerheid waar 

mannen dan kiezen voor een behandeling die eigenlijk onnodig is. Dit is natuurlijl-

want de behandelingen voor prostaatkanker kunnen ook bijwerkingen hebben, zoals in^lW^Tentie 

en/of impotentie. Het zou dus mooier zijn om een techniek te hebben die laat zien of er kanker is 

voordat er weefsel afgenomen wordt en laat zien waar het meest agressieve deei van de kanker zit. 

Dan kan met een minimum aan naalden, gericht op deze agressieve plek, geprikt worden. Het 

weggenomen weefsel laat dan het meest agressieve deel van een eventuele kanker zien. 

2. Hetdoel van het onderzoek 

Het doel van dit onderzoek is om nieuwe en betere opsporingsmethoden voor prostaatkanker te 
onderzoeken. 

Wij denken dat een MRI-scan van de prostaat, prostaatkanker nauwkeuriger kan opsporen en dat 

vooral de agressieve kankers goed zichtbaar zijn. Ook kan er in de MRl scanner weefsel worden 

afgenomen. Dit gaat op dezelfde manier als bij de echo, alleen hoeft er veei minder vaak geprikt te 

worden. De enige manier om te bewijzen dat opsporing van prostaatkanker met MRl beter is dan 

met echo, is door beide methoden direct met elkaar te vergelijken. 

Daarnaast heeft onderzoek in het research laboratorium van NovioGendix (een spin-off bedrijf van 

het Radboudumc) nieuwe markers (merkstoffen) voor prostaatkankercellen gevonden die op meer 

specifieke wijze in de urine de aanwezigheid van kwaadaardigheid zouden kunnen vaststellen. 

Wij hopen dat hierdoor in de toekomst alleen nog de kankers behandeld worden waarbij dat 

inderdaad nodig is en dat het aantal onnodig uitgevoerde biopsieën verminderd kan worden. 

Dit zou betekenen dat in de toekomst deze ziekte beter onder controle kan worden gehouden met 

de juiste therapie en alle mannen met een verhoogd PSA een MRl scan zullen ondergaan. 

3. Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd? 

Als u deelneemt aan deze studie dan zal er bij het eerste bezoek als onderdeel van de standaard 

procedure een keer bloed worden geprikt, altijd een rectaal toucher worden verricht en urine 

worden afgenomen. In deze urine zal specifiek gekeken worden naar prostaatkankerspecifieke 

merkstoffen (o.a. PCA3). 

Ook zal er een MRI-scan worden gemaakt, zie hiervoor ook het bijgevoegd informatie boekje 'MRl 
prostaat detectie'. 

Als de radioloog een afwijking ziet op de MRl scan, wordt hier weefsel van afgenomen door middel 

van 'gerichte' biopten. Als er geen afwijkingen te zien zijn, worden er ook geen biopten afgenomen. 

Aansluitend hieraan gaat ook de uroloog weefsel afnemen via het echo-apparaat (12 prikken). Deze 

prikken via het echo-apparaat zal de uroloog ook afnemen als u niet meedoet aan dit onderzoek. 

Wat u dus extra ondergaat voor dit onderzoek: 1) er zal urine worden opgevangen en 2) een MRI-

scan met eventueel biopten in de MRI-scan. De duur van de MRI-scan is ongeveer een halfuur, van 

de biopten met de MRI-scan ongeveer een uur. Daarbij komt een halfuur voor het afnemen van de 

biopten met de echo. 

Als u meedoet aan dit onderzoek kan het dus zijn dat u tweemaal biopten moet ondergaan. Hier 

tegenover staat dat we bij de extra biopten gericht kijken met de MRl naar de plaats waar we gaan 

prikken, zodat we precies de verdachte plek kunnen zien en ook niet zo vaak hoeven te prikken (2-3 
keer). 

Als laatst zult u worden gevraagd op verschillende tijdstippen vragenlijsten in te vullen. Deelname 
aan deze studie duurt in totaal 1 jaar. 
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4. Mogelijke bijwerkingen 

U krijgt t i jdens het maken van het MRl onderzoek contrastv loeistof toeged iend. 

Een zeer klein deel (minder dan 2,5%) van de personen die een contrast MRl onderzoek ondergaan 

ervaart een bijwerking van het onderzoek. Deze bijwerkingen zijn meestal mild. 

Ernstige bijwerkingen zijn zeer zeldzaam. 

De meest voorkomende bijwerkingen zijn: 

- Hoofdpijn 

- Misselijkheid 
- Door het infuus kan op de plaats van prikken een lichte pijn en/of blauwe plek ontstaan. 

De mogelijke complicaties zijn na de biopten met MRl hetzelfde als na de standaard procedure met 

de echo. Doordat de arts uit de prostaat weefsel wegneemt, ontstaat hier een klein wondje. 

Daardoor hebben veel mannen na het onderzoek last van bloed in de urine, bij de ontlasting of bij 

het sperma. Dit gaat bijna altijd vanzelf weer over. Als u na een week nog steeds bloedverlies heeft, 

neem dan contact op met de onderzoeker. 

Voor het onderzoek moet u antibiotica innemen, waardoor de kans op een infectie erg klein is. Toch 

helpt dit soms niet genoeg. U merkt dit doordat u koorts krijgt of doordat u pijn krijgt bij het plassen. 

U moet dan direct contact opnemen met de spoedeisende hulp van het dichtstbijzijnde ziekenhuis. 

Heeft u metalen voorwerpen in uw lichaam, zoals een pacemaker, bepaalde implantaten, metalen 

kunsthartklep of een bepaalde vaatprothese? Dan kunt u niet aan deze studie meedoen. Ook als u 

bang bent voor kleine ruimtes (claustrofobie) kunt u niet meedoen. 
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•zs t 5. Vriiwilligheid 
U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Deelname is vrijwillig. Beslui 

geeft u toestemming door ondertekening van het schriftelijke toestemmingsformulier i n % i ^ o u d . 

Eén exemplaar is voor u, en de andere toestemmingsverklaring wordt opgenomen in uw medische 

dossier. 

Als u besluit niet mee te doen, hoeft u verder niets te doen. U hoeft niets te tekenen. U hoeft ook 

niet te zeggen waarom u niet wilt meedoen. Als u wel meedoet, kunt u zich altijd bedenken en toch 

stoppen ook wanneer u al schriftelijk heeft verklaard te willen deelnemen. Deze beslissing zal geen 

nadelige gevolgen hebben op uw verdere behandeling en geen invloed hebben op de zorg en 

aandacht waarop u recht heeft. 

6. Vertrouweliikheid 
Om wetenschappelijk onderzoek te kunnen doen, zijn er gegevens nodig van alle deelnemers. 

Tijdens deze studie worden de benodigde gegevens in de ziekenhuizen geregistreerd aan de hand 

van medische dossiers. Er wordt informatie verzameld over de ziekte, de behandelingen en het 

verdere verloop. Ook uw naam en geboortedatum worden in de registratie opgenomen. Deze 

privacygevoelige gegevens worden zorgvuldig afgeschermd. Dat wil zeggen: 

• De gegevens worden in een 'versleutelde' vorm onherkenbaar gemaakt, zodat ze niet meer tot 

één persoon te herleiden zijn. 

• Alleen speciaal bevoegde werknemers met geheimhoudingsplicht hebben toegang tot deze 

gegevens. 

Alle informatie die zal worden verzameld in het kader van de studie wordt strikt vertrouwelijk 

behandeld conform de nationale wetgeving. Er zal geen informatie aan derden verstrekt worden. In 

de verwerking en/of publicatie van deze resultaten (binnen en/of buiten de Europese Unie) zal uw 

naam niet worden gebruikt. Uw deelname aan de studie wordt beëindigd op het moment dat we 

alle benodigde gegevens hebben verzameld. 

Als u niet wilt dat uw gegevens worden geregistreerd, kunt u dit melden aan uw behandelend arts. 

Deze noteert het bezwaar in uw dossier en zorgt ervoor dat uw gegevens niet worden geregistreerd. 

Wij zijn verplicht uw onderzoeksgegevens 15 jaar te bewaren. Daarvoor geeft u toestemming als u 

meedoet aan dit onderzoek. 

7. Nadere informatie 
Neemt u rustig de tijd om een en ander te overwegen. U kunt thuis en/of met uw huisarts 

overleggen. Mocht u na het lezen van deze brief nog vragen hebben over het onderzoek of de studie 

dan kunt u dit bespreken met E. Willemsen, Oncologie verpleegkundige Urologie ZGT (tel 088-708 

5925) of 1 van artsen betrokken bij dit onderzoek: Dr J Veltman, radioloog (tel 088-708 5266) of Dr 

E.B. Cornel, uroloog (tel.: 088-708 5260). 

Wilt u graag een onafhankelijk advies over meedoen aan dit onderzoek? Dan kunt u terecht bij een 

onafhankelijk deskundige: drs. R.D.M. Mus, afdeling Radiologie (tel.: 024-361 9196). Deze 

onafhankelijke radioloog is niet betrokken bij de studie, maar is er wel van op de hoogte. 
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