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In Nederland is cystoprostatectomie de 
standaardbehandeling voor therapieresistent 
oppervlakkig blaascarcinoom en spierinvasief 
blaascarcinoom. Naast de oncologische re-
sultaten is kwaliteit van leven steeds belangrij-
ker geworden in deze behandeling. Dit heeft 
geleid tot zenuwsparende technieken gericht 
op het verbeteren van continentie en seksuele 
functies na cystectomie. Voor geselecteerde 
patiënten is echter een blaassparende of pros-
taatsparende behandeling een alternatief. In 
dit proefschrift beschrijven we de oncologische 
en functionele resultaten van verscheidene 
behandelstrategieën bij verschillende types en 
stadia van blaaskanker.  
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