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GERICHTE AFGIFTE VAN BESTRALING BIJ PROSTAATKANKER – PROTOTYPE 

Naar een nauwkeuriger behandeling van 
prostaatkanker 
Het bieden van een geleide* die chirurgen helpt tijdens de afgifte van 

focale brachytherapie bij prostaatkanker, om de nauwkeurigheid te 

verhogen 
* In ontwikkeling. Nog niet verkrijgbaar. 

Focale brachytherapie is een minimaal invasieve behandeling 

van kanker waarbij wordt gebruikgemaakt van geïmplanteerde 

radioactieve ‘zaadjes’ om prostaattumoren te doden. Zonder 

goede geleide is het moeilijk voor artsen tijdens het met een 

naald inbrengen van deze zaadjes om de juiste locatie binnen 

de prostaat te vinden. Dit kan het risico verhogen op een 

onjuiste afgifte van de bestraling, wat kan leiden tot ernstige 

bijwerkingen als incontinentie en erectieproblemen. Onze visie 

is een gps-achtig, ondersteunend hulpmiddel dat tijdens de 

afgifte van focale brachytherapie sturing kan bieden aan 

chirurgen, met als doel de kans vergroten dat de behandeling de eerste keer meteen al raak is. 

Wat is het? 

Focale brachytherapie is een minimaal invasieve behandeling van kanker waarbij een stralingsbron – 

zoals radioactieve zaadjes – dicht bij een tumor wordt ingebracht, in plaats van uitwendige 

bundelbestraling toe te passen of radicale chirurgie uit te voeren om de tumor te verwijderen. De 

straling bereikt slechts een zeer gelokaliseerd gebied, waardoor blootstelling aan straling van gezond 

weefsel op afstand wordt verminderd. 

In het geval van prostaatkanker is positionering van de radioactieve zaadjes op de juiste locatie, dicht 

bij de prostaattumor, uiterst belangrijk, aangezien een onjuiste afgifte van de behandeling tot ernstige 

bijwerkingen kan leiden, zoals incontinentie en erectieproblemen. Tijdens het met een naald 

inbrengen van de radioactieve zaadjes is het voor artsen lastig te zien waar ze zich precies bevinden: 

elke naald moet nauwkeurig volgens een bepaald pad in het weefsel worden ingebracht tot op een 

specifieke diepte. 

Ons doel is de ontwikkeling van een ondersteunende oplossing als geleide voor chirurgen voor de 

afgifte van adaptieve behandeling. Door de combinatie van realtime 3D-echografie met vooraf 

gemaakte MRI-beelden (magnetische resonantie) en het met elektromagnetische technologie volgen 

van de naald, willen we een gps-achtig ondersteunende oplossing maken dat in realtime visuele 

feedback geeft. Dit zou artsen helpen patiënt specifieke beslissingen te nemen tijdens de ingreep. 

Wat is er vernieuwend aan? 

 Bedoeld als hulpmiddel voor nauwkeurige positionering: er wordt gebruik gemaakt van 

elektromagnetische velden om de behandelingsnaald in het lichaam te positioneren. De locatie 

ervan wordt geprojecteerd over een eerder gemaakt MRI-beeld (magnetische resonantie). Dit 

systeem is ontworpen om te helpen bij de nauwkeurige positionering van de radioactieve 

behandeling door de locatie van zowel de tumor als de naald in realtime zichtbaar te maken. Deze 

techniek kan artsen daarnaast helpen de procedure aan te passen aan patiënt specifieke doelen. 

 Potentie voor verdere gerichte therapie en behandelingen: een nauwkeurige beeldgeleide 
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behandeling beperkt de beschadiging van gezond weefsel tot een minimum. De beoogde 

ondersteunde oplossing zou tijdens de ingreep daarnaast directe, kwalitatief hoogwaardige 

feedback kunnen geven, waardoor het risico op onnodige bijwerkingen en de noodzaak om de 

procedure te herhalen wordt verlaagd. 

 Ontwikkeld om klinische workflows te verbeteren: het bieden van een geleide en visualisatie van 

de locatie van de naald kan het voor chirurgen gemakkelijker maken om focale brachytherapie toe 

te passen. 

Wat is het voordeel van deze vernieuwing voor 'u'?  

Focale brachytherapie is een benadering voor de gerichte behandeling van zeer lokale tumoren in de 

prostaat. De voordelen van brachytherapie variëren afhankelijk van de patiënt, hun prioriteiten en 

voorkeuren. Maar de voordelen van deze minimaal invasieve behandelmethode, waarmee chirurgie 

wordt vermeden, zijn universeel. Deze zijn onder meer een kortere hersteltijd, een korter verblijf in 

het ziekenhuis en een lager risico op postoperatieve infecties
1
. 

1American Brachytherapy Society 

 

Een nauwkeurige uitvoering van de procedure van focale brachytherapie kan echter moeilijk zijn. 

Precies weten waar de verdachte gebieden zich bevinden, het correct plaatsen van de naald om de 

radioactieve zaden te positioneren en zorgen dat de juiste hoeveelheid straling wordt toegepast, zijn 

slechts enkele van de problemen waarmee artsen kunnen worden geconfronteerd.  

 

Met onze benadering willen we artsen in realtime visuele feedback geven, zodat de naald precies op 

de juiste plek kan worden ingebracht om de radioactieve zaadjes in de nabijheid van een tumor te 

positioneren. Dat zou daarnaast betekenen dat behandelingen ter plekke kunnen worden aangepast 

en noodzakelijke voorzorgsmaatregelen kunnen worden genomen om schade aan omringend weefsel 

te verminderen. Bovendien zou het het risico kunnen verlagen van bijwerkingen veroorzaakt door de 

behandeling - zoals incontinentie en erectieproblemen - die een grote impact kunnen hebben op de 

kwaliteit van het leven van de patiënt. 

Hoe gaan we dit bereiken? 

 Een grondig inzicht in de uitdagingen bij focale therapie. 

 Het selecteren van de juiste klinische partners en belangrijkste opinieleiders. 

 Een hoge mate van hergebruik van bestaande middelen bij Philips Research en Philips Healthcare, 

alle gebaseerd op beschikbare standaardplatforms met een bewezen staat van dienst die in de 

klinische praktijk worden toegepast. 

 Toepassing van een alerte manier van werken met een intensieve en vroege klinische feedback. 

 Een zeer gefocust en toegewijd team. 

Wist u dit al? 

 Op dit moment werken we aan een prototype van de ondersteunende oplossing; dit verkeert nog in 

de onderzoeksfase. 

 In de nabije toekomst komt 60–70% van de prostaatkankerpatiënten in aanmerking voor focale 

brachytherapie. 

http://www.americanbrachytherapy.org/
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Meer informatie 

Externe links zijn nog niet beschikbaar omdat deze ontwikkeling zich nog in de vroege fase bevindt.  

Contactgegevens 

Joost Maltha, +31 6 10 55 8116, joost.maltha@philips.com 

 


