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Urologische tumoren 

•  nier 
•  blaas/urinewegen  
•  prostaat 
•  penis 
•  testis 



Prostaat - anatomie: 



Prostaatkanker: 

•  meest frequente kanker bij mannen (1/6) 
•  ouderdomsziekte 
•  mortaliteit 3e plaats bij mannen 

Boyle en Feray: estimates of the cancer incidence and mortality in Europe 2006, An Onc 2007
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Prostaatkanker sterfte:  

Boyle en Feray: estimates of the cancer incidence and mortality in Europe 2006, An Onc 2007



Diagnose: 

•  Symptomen:  
–  meestal geen 
–  ‘prostatisme’ klachten: niet specifiek 

•  Diagnose: 
–  PSA in bloed (>4ng/dl): niet specifiek 
–  PPA (Digital Rectal Examination) 
–  Biopsie 

•  Adenocarcinoma 
•  Gleason score (5-10): maat voor agressiviteit 





Staging:  TNM 

•  T : Tumor in prostaat 
 
•  N : lymfeklieren (Noduli) in het    

 bekken 
 
•  M: Metastasen op afstand  
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Tumor verdubbelingstijd 



Radiotherapie voor verpleegkundigen 

Biologische effecten van ioniserende straling 

•  straling wordt deels geabsorbeerd 
in weefsel  

•  dit proces veroorzaakt de losmaking 
van electronen uit atomen en 
molecules (ionisaties) 

•  daardoor ontstaan vrije electronen 
en vrije radicalen 

•  dit proces brengt chemische 
reacties teweeg, die schade 
brengen aan biologische targets 

•  DNA is het meest belangrijke 
target 



Voorbereiding radiotherapie: 

•  Veldaflijning in rugligging met 
voet- en kniefixatie 

•  CT scan bekken +/- NMR bekken 



Treatment Planning System 



Computerplanning IMRT 



Dosisberekening 



Dosisberekening: 

• Intekening prostaat én zaadblaasjes 
–  rectum en blaas als risico-

organen 
–  met radioloog 

• Dosimetrie:  
–  gebruik intensiteitsmodulatie 
–  meerdere stralingsbundels 

• Dosis:  
–  35-40 bestralingen, 72-78 Gy in 

fracties van 2 Gy 

• Verificatie dosisverdeling vooraf 



De eigenlijke bestraling: 

•  Duur:  
–  7 à 8 weken 

•  Controle tijdens de radiotherapie:  
–  Verificatie positionering van de patiënt met 

beelden van het bestralingsveld 

•  Neveneffecten:  
–  wekelijks folluw-up door arts 



Nevenwerkingen: (acuut – chronisch) 

•  Vermoeidheid 

•  Urologisch:  
–  Verhoogde plasfrequentie overdag en ‘s 

nachts,  
–  5 à 10 % pijn bij wateren 

•  Gastrointestinaal:  
–  Verhoogde stoelgangfrequentie,  
–  anaal slijm- en soms bloedverlies, anale pijn 

•  Erecties mogelijk, soms pijnlijk 



Follow up:  

•  Frequentie:  
•  1ste jr. 3-maandelijks  
•  2de jr. 4 maandelijks  
•  3-4de jr. 6 maandelijks 
•  5de jr. jaarlijks 

•  Hoe:  
•  Klinisch onderzoek 
•  PSA controle  
•  Enkel nieuwe onderzoeken bij gestegen PSA of bij klachten 
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Nieuwe technieken: 



Image Guided Radiotherapy: 



EPID: 

DRR EPI



Voorbereiding darm en blaas:  

-  volle blaas:  
 leegplassen + 4 glazen water  

-  leeg rectum:  
 lavement, suppo, (dieet) 



Goudmarkers (visicoilsR): 

•  betere visualisatie prostaat 
•  betere fusie CT- MRI 
•  betere dagelijkse  positionering (EPI on 

line) 
•  kleinere marges dus minder toxisch 



betere fusie  CT - MRI 

VisicoilsR 



Dagelijks EPI on line: 

DRR EPI
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Verplaatsing prostaat: goed zichtbaar 



CT scan: Cone Beam CT  
  (MV-KV) 



Nieuwe technieken:   

•  2D: 
•  (66Gy) 

•  3DCRT: conformeel 
•  (70Gy) 

•  IMRT: intensity modulated 
•  (>76Gy) 

•  Helicale IMRT 



Principe IMRT 



IMRT segmenten van bundels 



Helicale therapie: TOMO 

Dirk Van Gestel, Frederik Vandaele. Onco,2010; 4/3:106-111 



Dose painting: 



Helicale therapie: 



Helicale therapie: 



Helicale therapie: TOMO 



Tumortracking: Radiofrequency 



Dosisescalatie: 



    Conclusies : 

•  1. grote evolutie RT technieken 
•   - minder toxiciteit 
•   - intensiever behandelen (dosisescalatie) 
•   - betere therapeutische ratio 

•  2. beeldvorming is belangrijk!! 
•   - diagnose, staging 
•   - planning RT (bv. intraprostatische lesie) 
•   - tijdens RT (IGRT!!) 
•   - follow up 

•  3. Toxiciteit is beperkt, maar blijft 
uitdaging 



Hormonale therapie: 

Bolla; THE LANCET • Vol 360 • July 13, 2002 



Proton therapie 

-  rationale: bragg peak, RBE 
-  resultaten: niet beter 

Aaron M. Allen et al. Radiotherapy and Oncology xxx (2012) xxx–xxx 



ENDORECTALE BALLON: 

42 
Robert Jan Smeenk et al.  Radiotherapy and Oncology 95 (2010) 277–282 



SPACER GEL: 

43 
Michael Pinkawa et al. Radiotherapy and Oncology 100 (2011) 436–441 



januari 2011 
 

Radiotherapie voor niet-medici 

Voorbeeld:  
prostaat brachytherapie 

echo dosimetrie 

3D dosimetrie 

simulatiefoto 



Brachytherapie indicaties: 

•  ESTRO/EAU/EORTC guidelines:  

– PSA <10 
– Gleason <7 
– stage T1c-2a 
 
– Vol (cc) <40 
– IPSS 0-8 
– Qmax (ml/sec)> 15  
– geen TURP 



    Brachytherapie: 

•  >160 Gy 

•  Kleine marges 

•  1-dag procedure  

•  goede resultaten 

•  weinig nevenwerkingen/complicaties 

•  boost brachytherapie na externe RT? 



Veel gestelde vragen 

•  word je van bestraling kaal? 
•  kan je misselijk worden van bestralingen? 
•  kan je onvruchtbaar worden van bestralingen? 
•  word ik radio-actief van bestralingen? 
•  ik heb weinig bijwerkingen: werkt de bestraling 

wel goed? 
•  ik heb veel bijwerkingen: kan ik eerder 

stoppen? 
•  ze nemen steeds foto’s: kunnen ze al zien of 

de bestraling werkt? Radiotherapie voor niet-medici 



Vermoeidheid 

•  oorzaken van vermoeidheid 
–  ziekte 
–  bijkomende problemen (anemie) 
–  behandeling 
–  bijwerkingen 
–  depressie 
–  … 

Radiotherapie voor niet-medici 



Vermoeidheid en radiotherapie 

•  precieze oorzaak onbekend 
•  begint meestal in de 3e of 4e week van de 

behandeling 
•  kan ernstig invaliderend zijn 
•  wordt als zeer hinderlijk ervaren 
•  patiënten zijn er meestal niet op voorbereid 

Radiotherapie voor niet-medici 



Wat kun je aan vermoeidheid doen? 

•  energie gedoseerd inzetten 
•  medicamenteus 

–  anemie behandelen 
–  depressie behandelen 

•  fysiek: sporten 
•  psychisch: begeleiding 
•  sociaal: begeleidende maatregelen 

thuis 

Radiotherapie voor niet-medici 



Angst voor de radiotherapie 

•  schrik voor het onbekende 
•  afschrikwekkende verhalen van derden 
•  associatie met andere ioniserende straling: 

kerncentrales, atoombommen 
•  schrik voor fouten 
•  schrik om daar alleen te moeten liggen 

Radiotherapie voor niet-medici 



Wat kan je daar aan doen? 

•  goede voorlichting 
–  arts 
–  verpleegkundige/support team 

•  folders 
•  video 
•  goede begeleiding tijdens de 1e contacten 

Radiotherapie voor niet-medici 



Moeilijke momenten 

•  probeer oog te hebben voor patiënten die het 
moeilijk hebben 

•  probeer er achter te komen of er een 
specifiek probleem is 

•  gesprekken met support team 
•  vergeet de mensen in de directe omgeving niet 

Radiotherapie voor niet-medici 



Einde van de radiotherapie 

•  gevoelens bij einde van de radiotherapie 
–  opgelucht dat het achter de rug is 
–  tijd nodig om te herstellen 
–  angst voor wat nu voor hen ligt 

Radiotherapie voor niet-medici 



tijdens de radiotherapie 

•  dagelijkse gang naar de afdeling radiotherapie 
–  zien mensen tegenop 
–  geeft ook gewenning 
–  geeft gevoel van geborgenheid 

•  ze zijn met me bezig 
•  ik word goed in de gaten gehouden 
•  ik word goed verzorgd 
•  dagelijkse contacten met vaak dezelfde mensen schept een 

band 
•  lotgenotencontact 

Radiotherapie voor niet-medici 



na de radiotherapie 

•  al deze zaken vallen weg 
•  de behandeling is voorbij: nu bang afwachten 

of het aanslaat 
•  minder begrip uit de omgeving: behandeling is 

nu voorbij, alles is ‘terug normaal’ 
•  levensperspectief van de patiënt is echter 

helemaal op zijn kop gezet 

Radiotherapie voor niet-medici 


