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CONTEMPORARY MANAGEMENT OF PENILE SQUAMOUS CELL CARCINOMA 		

Peniscarcinoom is een relatief zeldzame ziekte in westerse landen. Hierdoor is de optimale
behandeling lastig te definiëren. De laatste decennia heeft de behandeling van patiënten met
niet-palpabele lymfeklieren een grote vlucht genomen. Ongeveer 20% van deze patiënten
heeft kliermetastasen. De schildwachtklierprocedure (zie de linkerafbeelding op de kaft voor
een preoperatieve SPECT-CT) wordt als meest geschikte methode gezien voor de selectie van
patiënten met klinisch occulte lieskliermetastasen. In tegenstelling tot het veranderde beleid bij
patiënten zonder palpabele lymfeklieren, is de behandeling van patiënten met preoperatief
aangetoonde - en vaak palpabele - kliermetastasen onveranderd gebleven.
Dit proefschrift beschrijft de resultaten van de schildwachtklierprocedure in specifieke subgroepen
van patiënten met peniscarcinoom, evalueert de waarde van PET-CT beeldvorming (zie de
rechterafbeelding op de kaft), analyseert de huidige behandeling van patiënten met kliermetastasen
en geeft een voorzet voor een verandering in de behandeling, die hopelijk in de toekomst voor
een verbetering zullen zorgen bij deze ernstig zieke patiënten groep.
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