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Onderwerpen
§ Algemene uitleg over bestralingen

§ Brachytherapie

§ Uitwendige bestraling
§ Toevoegen van hormoontherapie
§ De MRI-versneller
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Voorwerk door de uroloog
§ Is het echt prostaatkanker?
§ Hoe agressief is het tumortype?
§ Hoe hoog is het PSA?
§ Blijft het binnen het kapsel van de prostaat?
§ Is er verspreiding naar lymfeklieren of botten?
§ Welke behandelingen zijn opties?
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Radiotherapie
Met bestralingen kunnen we niet-uitgezaaide prostaatkanker
§ Vaak volledig vernietigen
§ Of anders grotendeels opruimen en heel lang tot rust brengen

Maar alleen als de juiste
cellen worden geraakt!
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Effecten van bestraling
Gevoeligheid

§ Prostaatkanker Hoog
§ Gezonde prostaat Gemiddeld

§ Blaas Gemiddeld
§ Endeldarm Gemiddeld
§ Botten Laag
§ Spieren Laag
§ Bloedvaten Laag
§ Zenuwen Laag

Gezonde weefsels herstellen na bestraling, maar tumorcellen niet
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Beeldgestuurde behandeling
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Brachytherapie

Informatieavondprostaatkanker Tergooi, 2-10-2019

Brachytherapie
Inwendige bestraling door radioactieve zaadjes
die in de prostaat zijn geplaatst

Vooraf
§ MRI scan voor berekening van zaadjes
§ Pre-operatieve screening

Dag van behandeling
§ Kortdurende opname (1 nacht blijven)
§ Procedure op operatiekamer
§ Ruggenprik als pijnstilling
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Het plaatsen van de zaadjes
§ Handwerk door medisch specialisten!
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Voor- en nadelen brachytherapie
Voordelen
§ Behandeling in 1 keer klaar
§ Weinig straling in gezonde organen
§ Geen hormoontherapie nodig
§ Lage kans op incontinentie
§ Lage kans op verlies erecties
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Nadelen
§ Niet voor iedereen mogelijk

§ Beperkte tumor
§ Goed bereikbaar
§ Geen plasklachten vooraf
§ Geen bloedverdunners

§ Procedure op operatiekamer
§ Ruggenprik voor pijnstilling
§ Periode pijnlijk beurs gevoel
§ Periode flinke plasklachten
§ Leefregels straling enkele weken
§ Regels voor crematie na overlijden

Uitwendige bestraling
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Voorbereiding
De prostaat moet goed zichtbaar zijn voor bestraling
en zo stabiel mogelijk in het lichaam zitten

§ Plaatsen goudmarkers
§ Blaas halfvol
§ Rectum leeg
§ CT-scan en MRI-scan
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Intekenen
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De bestraling
Aanpak
§ Lineaire versneller
§ Bundel fotonen straling
§ Van buiten naar binnen
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De bestraling
§ Bundels kruisen
§ Brandpunt in prostaat

Zo min mogelijk in
§ Blaas
§ Endeldarm
§ Andere organen

Bestraling verdelen over 
meerdere dagen voor
tussentijds herstel
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Moderne bestraling
§ Geen aparte bundels meer, maar van alle kanten
§ Scherp gericht, minder bestralingen nodig
§ Goed voorspelbaar waar klachten kunnen ontstaan
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Het aantal bestralingen
Afhankelijk van tumor
§ Groot veld 35 x 7 weken lang elke werkdag
§ Normaal veld 20 x 4 weken lang elke werkdag
§ Beperkte tumor 5 x 2,5 weken lang 2 per week

Het reizen kan wel een flinke
extra belasting zijn
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Toevoegen van hormoontherapie
Kan de kans op genezing vergroten,
of het eventueel terugkomen van de tumor vertragen

§ Beperkte tumor Geen
§ Standaard 6 maanden
§ Uitgebreide tumor 18 maanden

Mogelijke bijwerkingen
§ Vermoeidheid, spierzwakte, gewichtstoename
§ Geen erecties, geen zin in seks
§ Warmte flushes
§ Stemmingswisselingen of somberheid
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Voor- en nadelen uitwendige bestraling
Voordelen
§ Vrijwel altijd mogelijk
§ Geen operatie nodig
§ Geen ruggenprik nodig
§ Geen risico op bloeding / infectie
§ Geen leefregels voor straling
§ Lage kans op incontinentie
§ Lage kans op verlies erecties
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Nadelen
§ Eerst 3 prikken voor goudmarkers
§ Periode vermoeidheid
§ Periode plasklachten
§ Periode wisselende ontlasting

En afhankelijk van de tumor
§ Behandeling duurt lang
§ Veel op en neer reizen
§ Soms tijdelijk hormoontherapie

Nieuwe ontwikkeling: de MRI-versneller
§ MRI scanner ingebouwd
§ Amsterdam en Utrecht

Voordelen
§ Prostaat beter zichtbaar
§ Geen goudmarkers nodig

Nadelen
§ Langer liggen
§ MRI herrie en nauwe tunnel
§ Wetenschappelijk onderzoek

De behandeling is vooralsnog hetzelfde, later mogelijk wel nog nauwkeuriger
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Voor- en nadelen
Voordelen
§ Vrijwel altijd mogelijk

§ MRI soms niet mogelijk
§ Alleen beperkte tumor

§ Langer liggen
§ Geen operatie nodig
§ Geen ruggenprik nodig
§ Geen risico op bloeding / infectie
§ Geen leefregels voor straling
§ Lage kans op incontinentie
§ Lage kans op verlies erecties
§ Nauwkeuriger in de toekomst
§ Meehelpen aan zorgverbetering
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Nadelen
§ Geen goudmarkers meer nodig
§ Periode vermoeidheid
§ Periode plasklachten
§ Periode wisselende ontlasting

Afhankelijk van de tumor
§ Behandeling duurt niet lang
§ Op en neer reizen valt mee
§ Soms tijdelijk hormoontherapie

Tergooi vooraan!
Aantal Totaal Tergooi
§ Prostaat 20 fracties 31 7
§ Prostaat 5 fracties 8 3

Hartelijk dank aan Tergooi
en haar patiënten!
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De juiste keuze maken
§ Soms zijn meerdere behandelingen mogelijk
§ Vaak is de kans op een goed behandeleffect vergelijkbaar

Maar de verschillen kunnen groot zijn in
§ Bijwerkingen op korte termijn
§ Bijwerkingen op lange termijn
§ Benodigde prikken of medicatie
§ Wachttijd voor start
§ Duur van de behandeling
§ Lengte van hersteltijd
§ Aantal keer naar het ziekenhuis reizen
§ Stress over risico’s
§ Invloed op werk en gezin
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Iedereen is anders
Praat uitgebreid over alle opties
§ Uroloog
§ Radiotherapeut
§ Huisarts
§ Verpleegkundig specialist
§ Familie
§ Vrienden

Informatieavondprostaatkanker 24Tergooi, 2-10-2019



10/7/19

5

Dank voor uw aandacht
Dr. Wouter V. Vogel
Nucleair geneeskundige en radiotherapeut
Antoni van Leeuwenhoek – Het Nederlands Kanker Instituur
Amsterdam
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