
Persoonsgerichte radiotherapie
voor niet- of beperkt uitgezaaide 
prostaatkanker

Dr. Linda Kerkmeijer
Radiotherapeut-oncoloog



Behandeling niet-uitgezaaide prostaatkanker
• Soms keuze verschillende 

behandelingen
- Actief vervolgen
- Operatie
- Uitwendige bestraling
- Hormoontherapie zo nodig
- Inwendige bestraling



Keuze behandeling
• Genezing operatie/bestralen gelijk
• Bijwerkingen verschillend
• Keuzehulp bij meerdere opties
• Niet voor alle soorten keuze mogelijk

Keuzehulp: Radboudumc/ www.Prostaatkankerstichting.nl



Radiotherapie
• Radiotherapie = behandeling van kanker met 

straling
• Lokale behandeling
• Kankercellen vernietigen, gezonde cellen 

sparen
• Kankercellen kunnen niet meer delen door 

schade DNA en sterven af



Voorbereidingen bestraling
• Intakegesprek arts
• Goudmarkers (indien nodig)
• Tattoeage puntjes
• CT scan
• MRI scan



Inwendige bestraling
• Brachytherapie = dichtbij
• Radioactieve jodium-zaadjes (blijvend)
• Radioactieve naalden (tijdelijk)



• Bestraling van buitenaf
• Aantal bestralingen hangt af van:

- Soort kanker
- Plaats tumor
- Doel behandeling
- Bestralingstechniek
- Conditie patient

Uitwendige bestraling



Vroeger:

Nu:

Gerichter bestralingsplan



• MRI als voorbereiding radiotherapie: standaardzorg in Nederland
• Prostaat en tumor beter zichtbaar dan op CT
• Gezonde organen beter zichtbaar

Rasch et al 1999, Ingrosso 2011, afbeelding van NKI

Paars: prostaat op CT
Rood: prostaat op MRI

Rol van MRI VOOR radiotherapie



• CT gestuurde radiotherapie
• Voor prostaatkanker: goudmarkers om dagelijks positie prostaat te zien

CT tijdens bestraling met goudmarkers

Goudmarkers en CT-gestuurde bestraling



Rol van MRI TIJDENS radiotherapie
• MR-linac = bestralingsapparaat + ingebouwde MRI
• Continu MRI: preciezere bestraling
• Aangepast aan ligging prostaat en organen op dat moment
• Geen goudmarkers nodig

Video: Daan de Muinck Keizer



Goudmarkers en CT MRI

Doel van MRI TIJDENS radiotherapie
Preciezer bestralen met als doel:
• Minder bijwerkingen
• Hogere kans genezing
• Minder vaak (laag- en matig risico in 5x)

https://www.radboudumc.nl/afdelingen/radiotherapie/mri-gestuurde-bestraling



CT-gestuurde bestraling (5x/20x/35x) 

MR-linac (5x)

Steeds hetzelfde bestralingsplan

Dagelijks nieuw bestralingsplan

MRI
Intekenen
Plan 
MRI
Bestralen
MRI

MR-linac behandeling



Unity MR-linac (Elekta/Philips)
• Radboud UMC 
• UMC Utrecht 
• NKI-AvL
• Radiotherapiegroep 
• Radiotherapeutisch Instituut Friesland (volgt)

MRIdian (Viewray)
• Amsterdam UMC 
• Eindhoven (volgt)

MR-linacs in Nederland



MR-linac Radboudumc
• 1e jaar: 100 patiënten behandeld
• 85 patiënten met prostaatkanker 

behandeld



• Tumor komt meestal terug op dezelfde plek
• Hogere dosis hele prostaat effectief, maar meer bijwerkingen
• Oplossing: bestralingsboost gericht op tumor in prostaat

Kerkmeijer et al JCO 2021

www.Nu.nl/gezondheid/6102635

Bestralingsboost



• CT-gestuurde bestraling (35x)
• Hoog-risico niet-uitgezaaide prostaatkanker
• Na 5 jaar halvering terugkeer prostaatkanker (15% à 8%)

FLAME bestralingsboost
Zonder bestralingsboost

Bestralingsboost (FLAME studie)

Kerkmeijer et al JCO 2021

www.Nu.nl/gezondheid/6102635



Stereotactische bestraling prostaat
• Standaard optie laag en matig risico 

prostaatkanker
• Uitwendige bestraling in 5x (vroeger: 35x)
• MR-linac (geen goudmarkers) of CT-gestuurd 

(met goudmarkers)
• Niet bij zeer ernstige plasklachten

Keuzehulp prostaatkanker
Morgan et al JCO 2018



Hypo-FLAME en hypo-FLAME 2.0
• Bestralingsboost in 5x
• Hypo-FLAME onderzoeken bijna afgerond
• Nieuwe onderzoeken in voorbereiding

Draulans et al Radiother Oncol 2020



Beperkte uitzaaiingen
• Beperkt aantal uitzaaiingen in klieren of bot
• Prostaat en uitzaaiingen behandelen
• Doel van behandeling: 

- tumor plaatselijk onder controle
- uitstel systeemtherapie (bijvoorbeeld chemotherapie)
- kwaliteit van leven behouden
- genezing niet in alle situaties mogelijk



Beperkt uitgezaaide prostaatkanker
• Bij diagnose:

- Bestraling klieren bij beperkte klier uitzaaiing
- Operatie klieren bij beperkte klier uitzaaiing
- Stereotactische bestraling bij beperkte bot uitzaaiing
- Behandeling prostaat 
- Hormonale behandeling



Beperkt uitgezaaide prostaatkanker
• Terugkeer na behandeling prostaat:

- Stereotactische bestraling klier- of bot uitzaaiing
- Operatie klier uitzaaiing
- Doel: uitstel hormonale behandeling

• Onderzoek: 
- ADOPT studie: bestraling 
met of zonder hormonale 
behandeling



Radiotherapie voor prostaatkanker
• Persoonsgerichte behandeling
• Veel verschillende 

behandelmogelijkheden
• Volop in ontwikkeling 
• Verbeteren uitkomsten en kwaliteit 

van leven



Dank!
• Ontwikkelingen mogelijk voor en door patiënten!
• Team afdeling Radiotherapie
• Collega’s prostaatkankerzorg Radboudumc, CWZ, Boxmeer
• Samenwerkende ziekenhuizen onderzoek
• KWF subsidie FLAME studie



Voor meer informatie over indicaties radiotherapie of MR-linac: 
Via behandelend arts of een van de MR-linac centra

mr-linac@radboudumc.nl

Vragen?

mailto:mr-linac@radboudumc.nl

