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Epidemiologie



 3 X meer bij mannen dan vrouwen 

 Man : 7 % van de kankerdiagnoses 

 Vrouw : 3 % van de kankerdiagnoses



Etiologie en 
risicofactoren



Beroep : kleurstoffen (aniline), pesticiden, lasser, kapper, 
drukkers 

Roken (4 maal meer risico, associatie met spierinvasieve 
tumor, oorzaak van 50% van de gevallen) 

 Koffie en thee, kunstmatige zoetstoffen, Chinese kruiden 

 Analgetica (fenacitine) 

 Leeftijd  

 Erfelijkheid 

 Bestraling klein bekken 

 Chronische UTI , chronische irritatie (blaasteen, sonde) 

 Cyclofosfamide



Anatomie







Lokalisatie



95 % in de blaas 

5 % in de hogere urinewegen 

2 tot 3 % van de patiënten met een 
blaascarcinoom hebben eveneens 
een TCC van de hogere urinewegen 

70 % recidief indien enkel TUR - 
blaas



Stadia



 Klinische TNM 

 Pathologische TNM 

  

T = tumor: Ta, Tis, T1, T2, T3, T4 

G = grading: G1, G2, G3 

N = lymfeklieren 

M = meta’s













Meest voorkomende 
soorten



 Grootste deel 

 Groeien meestal papillair  

 Kan ook sessieel of nodulair of gemengd zijn 

 Vaak genezen met TUR - blaas 

Intravesicale spoelingen zoals met mitomycine,    
farmorubicine, BCG volgens schema

Oppervlakkige TCC





Cis
 Fluweelachtige vlek bij cystoscopie 

 Fokaal of diffuus 

 Cytologie vaak positief 

 Voornamelijk irritatieve klachten (blaas - prostaat) 

 Vaak samen met diep TCC 

 In ongeveer 10 % van de oppervlakkige TCC 

 ONVOORSPELBAAR verloop



Stadium op moment 
van de diagnose



Symptomen



 pijnloze macroscopische hematurie : 80-90% 

 20% heeft microscopische hematurie 

 frequency 

 valse mictiedrang, urgency 

 “hardnekkige” UTI 

 flankpijn, lage abdominale pijn, rectale pijn, perineale pijn 

 oedeem onderste ledematen 

 voelbare abdominale of pelvische massa



Onderzoek



 Klinisch onderzoek 

 Cystoscopie (eventueel met biopsie verdachte zones) 

 IVP (5% kans op tumor thv de hogere urinewegen) 

 Echografie 

 CT-scan (abdomen en eventueel thorax) 

 NMR 

 Botscan



Bevindingen



 macroscopische of microscopische hematurie 

 positieve cytologie (pap) 

 steriele pyurie 

 uitsparingsbeeld op IVP 

 tumor bij cystoscopie 

 nierstuwing



Natuurlijk verloop



Natuurlijk  verloop 1

 Afhankelijk van histologie : 

 goed, matig, slecht gedifferentieerd 
 oppervlakkig, diep 
 metastaserend



Natuurlijk verloop 2

10-15 % progressie van oppervlakkig naar diep 
en / of metastasen 

25 % van de recidieven tonen een progressie 
van de maligniteitsgraad 

80-90 % van de diepe TCC hebben geen 
voorgeschiedenis van oppervlakkige TCC 

 50 % micrometa’s bij diep TCC



Natuurlijk verloop 3
Bij beperkte kliermeta’s is de overleving na 5 jaar 
nog tussen de 10 tot 35 % na radicale chirurgie 

Prognostische factoren van het oppervlakkig TCC 

  - recidieffrekwentie 

  - gradering 

  - infiltratiediepte 

  - grootte en aantal 

  - combinatie met dysplasie/cis
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Behandeling



Behandeling 1

 TUR - blaas : diagnostisch en/of therapeutisch 

    Doel :    - weefsel voor APO 

                 - genezing van de patiënt 

          - evaluatie resterende mucosa



TUR Blaas



Behandeling 2
TUR - blaas, eventueel intravesicale 
chemotherapie of BCG 

Partiële cystectomie 

Nefro-ureterectomie 

Radicale chirurgie met urinederivatie 

   -   Bricker 

   -   Coffey 

   -   vervangblaas (Hautmann) 

   -   pouch 

Radiotherapie (adjuvant of neo-adjuvant) 

Chemotherapie (adjuvant of neo-adjuvant)



Behandeling 3

 Radicale chirurgie (met neo-adjuvante chemotherapie) : 

verwijderen van de blaas, prostaat, zaadblaasjes en 
eventueel de urethra en de lymfeklieren 

verwijderen blaas, baarmoeder, urethra en deel van de 
vaginavoorwand en eventueel de lymfeklieren







Levenskwaliteit !





Behandeling 4

 Radiotherapie (in combinatie met chemotherapie) 

  -   op de blaas (al of niet curatief) 

  -   hemostatisch 

  -   adjuvant na de cysytectomie 

  -   neo-adjuvant voor de cystectomie 

  -   palliatief op de (bot)meta’s



Behandeling 5

 Chemotherapie 

  -   methotrexaat 

  -   vinblastine 

  -   adriamycine 

  -   cisplatinum 

= MVAC schema



Combinaties





Follow-up

 3-maandelijkse cystoscopie 

 2-jaarlijks IVP 

 CT-scan zo nodig



BEDANKT VOOR  
DE AANDACHT !! 


