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Voorbehandeling van stalen en basis macroscopie 
(Robin Laplanche) 



Prostaat 

• TUR (transurotheliale resecties) prostaten 
 Benigne Prostaat Hypertrofie (BPH) 

 
 

• Prostaatbiopten 
 Verdenking prostaatcarcinoom  
 
 
 
 
 
Tip: Wat is de indicatie m.a.w. waarom ligt dit materiaal in een potje op mijn snijtafel? 

 



TUR-prostaat 

•  Negatieve uitslag sluit een maligniteit niet uit 
 
•  10-14% van het materiaal  adenocarcinoom (dorsolateraal)* 

 

* Epstein et al. 2004, Rohr et al. 1987 
 



TUR-prostaat 
 

•   Insluiten van 8 cass. (gemiddeld: 12,8 gram prostaat chips) detectie van 90%  
      pT1a en 100% pT1b tumoren* 
 
•   Totaal inbedden bij pT1a  3% hogere Gleason-score* 

 
•  Grens voor keuze van behandeling ligt bij 5% carcinoom van het TURP materiaal 

 pT1a: incidentele tumor <5 volume% 
 pT1b: incidentele tumor ≥5 volume% 

 
Tip: Voor en na insluiten wegen, komt het ingeblokte overeen met 12 gram? 

 
*Murphy et al. 1986, Rohr et al. 1987, McDowell et al. 1994 

 



TUR-prostaat 

 
• Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) Oncoline: richtlijnen oncologische zorg 

 
• Oncoline ver. 2.1, 2016: 8 cass. (gemiddeld: 12,8 gram) en totaal inbedden bij pT1a 

 
 
 



TUR-prostaat 
•  GZA: 

 Gewicht < 10g: totaal inbedden 
 Gewicht 11-20g: 7 cass. 
 Gewicht 21-30g: 8 cass. 
 Gewicht 31-40g: 9 cass. 
 Gewicht > 40g: 10 cass.  
 

•  VUMC: 
 Tot 6 cass totaal inbedden, van de rest 1 cass. per 10g 

 

 

14,9 gram 

 



Prostaatbiopten 

 
• 10-12 naaldbiopten (sextant + additionele biopten beiderzijds anterolateraal en 

verdachte gebieden bij RT en TRUS (transrectal ultrasound)* 
 

• Tenminste 2 aansnijdingsniveaus, maar bij voorkeur 3 (kleine foci 
adenocarcinoom niet te missen)** 
 

• Aangeven van de lokalisatie L   R; zonodig ook het segment (apex, midden, 
basis) 
 

• Lengte naaldbiopten  detectie van prostaatcarcinoom  12mm.*** 
 

 
 
 
 
* Ukimura et al. 2012; Scattoni et al. 2007 
** Reyes et al. 1998; Lane et al. 1998 
*** Dell’Atti et al. 2016; Turk et al. 2016 



Radicale Prostatectomie 

• Totaal inbedden (t.i)? 

 Macroscopische beoordeling onvoldoende betrouwbaar 

 Vroege opsporing 

 Multifocaal 70-80% 

 

• T.i. is aanbevolen 



Methode 

• Gewicht + meten 

• Volledig inkten: 2 kleuren (ventraal 
en dorsaal) 

• Lamelleren (3-4 mm) op postero-
rectale oppervlak van apex naar basis 

• Apex en basis lamel  parasagittaal 
lamelleren 

• Insluiten  rechts en links apart 

 

 
*Samaratunga et al. 2011  





Totaal vs. Partieel inbedden 

• T.i. verhoogde detectie van uitbreiding buiten de prostaat 
 Superieur! 

 
• Meest acceptabele partiele sampling methode:* 

 Dorsaal compleet 
 Ventraal partieel  midanterieur rechts + links  alle ipsilaterale zijden ook onderzocht (als 

positief) 
 

• Partiele sampling met alternerende lamellen:** 
 13% v/d positieve snijranden gemist 
 27% v/d extraprostatische uitbreiding gemist 

 
 

* Smith Sehdev et al. 2001; Iremashvili et al. 2013  
** Iremashvili et al. 2013  

 



Radicale prostatectomie 

• “Kleine” prostaten  t.i. 

 

• “Grote” prostaten (> 60 g)  partiele sampling acceptabel* 

 Tijd –en kostensparende overwegingen 

 

 

 
* Samaratunga et al. 2011  



TUR-blaas 

 
• Blaascarcinoomen: (papillair) urotheelcelcarcinomen 

(90%) 
 

• Verwerking materiaal: totaal inbedden* 
 

• Stadiering: diepe spierinvasie vs. tumorvolume (gewicht) 
 

• Invasie  microscopisch beoordeeld 
 
 

* Oncoline versie 1.0, 2009 



Fin! 

• Vragen? 


