
... het beste van je 
zelf geven, het beste 
van anderen krijgen, 
samen pieken.

pieken . jaarverslag maastro . 2018
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Pieken. De lat ligt hoog. De ene uitdaging en deadline na de 
andere. Falen is geen optie. Daar is iedereen zich terdege van 
bewust. Toch ga je samen de uitdaging aan. Enthousiast, 
nieuwsgierig, ambitieus… Dat samen, dat is essentieel in dit 
hele verhaal. Sámen de schouders eronder, samen beslissingen 
nemen, in goed overleg weloverwogen keuzes maken, het beste 
van je zelf geven, het beste van anderen krijgen, samen pieken. 
Ondanks de druk en de dipjes, toch ook regelmatig samen 
genieten. En soms ook helemaal niet, geen pieken zonder dalen. 
Dan is het een kwestie van herpakken, elkaar moed inspreken 
en eensgezind en doelgericht doorzetten, stapje terug en weer 
twee vooruit. We zijn er bijna, het doel is in zicht, samen stijg 
je tot grote hoogten. Kloppend hart, kippenvel en adrenaline 
door je lijf… en dan de opluchting. Trots, blij, doodmoe maar 
wildenthousiast. Mission accomplished! Samen! Dát is pieken. 
Dát was 2018.
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“Wat een jaar! De ene 
piek na de andere”

DAT 2018 IN ALLE OPZICHTEN EEN UITDAGING ZOU WORDEN, STOND AL RUIM OP 

VOORHAND VAST. NAAST DE BEHANDELING VAN PATIËNTEN ZOU SLECHTS ÉÉN 

PROJECT TOPPRIORITEIT KRIJGEN: HET REALISEREN VAN PROTONENTHERAPIE 

IN MAASTRICHT. TOT ZOVER DE THEORIE, WANT UITEINDELIJK WERD 2018 EEN 

JAAR MET TOCH NOG HEEL VEEL ANDERE ‘WAPENFEITEN’. BESTUURDER MARIA 

JACOBS VAT DE 365 ENERVERENDE DAGEN VAN 2018 ALS VOLGT SAMEN: “EEN 

SPECTACULAIR, SUCCESVOL JAAR. BOMVOL! DE ENE PIEK NA DE ANDERE.”

TOPPRIORITEIT Protonen, protonen, protonen… 
steevast stond het protonentherapiecentrum 
bovenaan alle ‘to-do-lijstjes’. Niet dat er verder 
helemaal niks nieuws meer op de planning stond, 
maar er waren duidelijke afspraken. Als er qua tijd en 
menskracht keuzes gemaakt moesten worden, dan 
zou protonentherapie altijd vóór gaan. Niet altijd 
voor iedereen even leuk, maar wel noodzakelijk. 
Het doel heiligt de middelen: acht maanden na 

het spectaculair naar binnen takelen van de Mevion 
cyclotron is ons protonentherapiecentrum eind 2018 
klaar voor de start. Helaas zorgt, vlak voor de kerst, 
een defect onderdeel alsnog voor een kink in de 
kabel… De eerste patiënt is uiteindelijk bestraald op 
7 februari 2019. De ontlading bij iedereen die een 
steentje heeft bijgedragen aan het realiseren van het 
protonentherapiecentrum - en wie was dat niet bij 
Maastro? - was groot. 

VEEL PATIËNTEN Opvallend in 
2018, en dan vooral in de eerste drie 
kwartalen, was de enorme toename 
van patiënten. “Patiëntenzorg gaat 
natuurlijk altijd voor. Daar waar 
mogelijk hebben we extra mensen 
ingezet, maar we ontkwamen er 
niet aan om de iets minder urgente 
projecten op een wat lager pitje 
te zetten. Er is voortdurend goed 
overleg geweest met de medische 
staf, met de OR, met de collega’s: 
hoe zorgen we ervoor dat het voor 
iedereen behapbaar blijft? Ik realiseer 
me elke dag opnieuw dat we hier 
met een fantastische groep mensen 
samenwerken. Je kunt de meest 
geweldige apparatuur hebben staan, 
maar zonder de juiste mensen, kun 
je er helemaal niks mee. Het vinden, 
opleiden én het behouden van goed 
opgeleide en ambitieuze collega’s 
is dezer dagen niet gemakkelijk. 
Strategische personeelsplanning was 
in 2018 ook al aan de orde, maar 
wordt voor 2019 echt een speerpunt.”

TOPJAAR VOOR TEAM ICT 

De introductie van protonentherapie 
betekende onder andere op het 
gebied van ICT een heleboel extra 
werk. “Er hebben enorm veel ICT-
projecten plaatsgevonden,” zo begint 
Maria te vertellen, “We hebben er 
voor gekozen om alle wijzigingen 

VOORWOORD

Maria Jacobs, Raad van Bestuur “Iedereen hier is trots op ons protonentherapie
centrum. En terecht. We hebben met z’n allen echt een 
megaprestatie geleverd”
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ook meteen door te voeren voor de fotonenbehandeling. Hadden 
we ons met die ICT-projecten nu alleen op het protonengedeelte 
gericht, dan hadden we dezelfde exercitie in 2019 of 2020 nog eens 
moeten overdoen voor fotonen. Dat zou dubbel werk zijn geweest. 
Nu combineren, lag dan wel voor de hand, maar dat betekende 
ook dat de toch al niet geringe druk op het team van ICT nog eens 
werd opgevoerd. Ere wie ere toekomt, laat het team van ICT zelf dat 
verhaal maar verder vertellen.” (zie het verhaal op pagina 70)

PLUIM VOOR ONDERZOEK Onderzoek is - naast patiëntenzorg 
en onderwijs - al vele jaren één van de drie pijlers van Maastro. Een 
succesvolle pijler, zo mogen we gerust stellen. Maastro heeft een 
vooraanstaande positie opgebouwd op het vlak van radiotherapie. 
Maria: “Daar zijn we trots op. Die reputatie wil je graag in stand 
houden. Onze strategie is altijd al geweest om zoveel mogelijk 
vernieuwing zo snel mogelijk door te voeren in de kliniek, zodat 
onze patiënten er baat bij hebben. Sinds we onderzoekers en 
clinici regelmatig bij elkaar brengen om samen af te stemmen 
welke behoeftes er zijn en waar kansen liggen, is de wederzijdse 

betrokkenheid en het begrip enorm toegenomen. 
De ‘oogst’ van 2018 is te meten aan de meer dan 
100 publicaties en enkele belangrijke awards en 
grants die we mochten ontvangen. Dat zegt niet 
alleen iets over de omvang, maar zeker ook over 
de kwaliteit van ons onderzoek. Ook meten we 
hoeveel van die publicaties daadwerkelijk worden 
geïmplementeerd in de kliniek, en daar zien we 
duidelijk een stijgende lijn in.”

TOCH NOG MEER NIEUWIGHEDEN 

Helemaal niets nieuws introduceren, is de eer 
van Maastro en de mensen die er werken te na. 
Onder het mom van ‘stilstand is achteruitgang’ en 
‘waarom niet doen als het wel kan’, introduceerde 
Maastro in de patiëntenzorg - ondanks de drukte 
rondom protonentherapie - een aantal interessante 
nieuwigheden. Maria noemt onder andere het 
geautomatiseerd maken van bestralingsplannen. En 
de introductie van de innovatieteams: “Innoveren 
deden wij hier altijd al, maar het moest altijd maar 
‘even tussendoor’. We hebben weliswaar een hoge 
innovatiescore, maar onze medewerkers betalen 
daarvoor ook een prijs. Onze nieuwe strategie is 
dat we tijd en ruimte en aandacht creëren voor 
innovatieprojecten. We benoemen ze als zodanig, 
halen ze uit het dagelijks werk en brengen ze onder 
de hoede van een van de drie innovatiemanagers. 
Het was wellicht wat veel gevraagd om ook dat goed 
van de grond te krijgen in 2018, maar het begin is 
gemaakt. In 2019 pakken we ook op dit gebied door. 
Nieuw jaar, nieuwe kansen.”



NIEUW TEAM,

NIEUWE DYNAMIEK

De eenhoofdige Raad van Bestuur 
bij Maastro - Maria Jacobs - wordt 
ondersteund door een Directie 
Advies Team dat in 2018 deels 
vernieuwd werd en dat nu bestaat 
uit de volgende mensen:
Liesbeth Boersma (directeur 
patiëntenzorg), Enno Soeren 
(manager bedrijfsvoering) en Marc 
Vooijs (manager onderzoek en 
onderwijs).
Het Directie Advies Team wordt 
ondersteund door de Secretaris 
Raad van Bestuur, Danny Vogten.

Sinds 1 januari 2019 maakt 
ook Geert Bosmans als hoofd 
protonentherapiecentrum deel uit 
van het Directie Advies Team.

“Vernieuwing staat garant 
voor een andere dynamiek. 
Maar het doel blijft hetzelfde: 
hoe kunnen we ons werk 
beter en slimmer doen?”
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onszelf niet bepaald 
gemakkelijk. In onze 
genen zit dat wij 
alles graag heel goed 
willen doen. Dat is 
een prima eigenschap, 
daar niet van, maar 
het is ook wel eens 
lastig hoor”

MT Patiëntenzorg, vlnr: Huub Backes, 
Martien van Bussel, Bas Nijsten, 
Mariëlle Vinken (secretaresse), 
Jeroen Buysen en Pascale Simons 
(wetenschappelijk medewerker MT 
Patiëntenzorg)
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HEEL VEEL NIEUWE 

PATIËNTEN

De hoeveelheid patiënten kun 
je vooraf nooit inschatten, laat 
staan dat je de bezetting er op 
voorhand op kunt afstemmen. 
In de eerste drie kwartalen 
was er een grotere toeloop van 
nieuwe patiënten dan voorzien. 
Huub: “Enorm knap hoe we erin 
geslaagd zijn om met minder 
mensen toch uitstekende 
patiëntenzorg te bieden. We 
hebben continu vacatures 
gehad die we helaas niet altijd 
ingevuld hebben gekregen. Ik 
ben heel trots op onze mensen: 
niet zeuren, maar samen de 
schouders eronder en de klus 
klaren.”

“Bepaald geen standaard 
jaar, maar toch kijken we 
heel tevreden terug”

PROTONENTHERAPIE ZO SNEL EN ZO GOED MOGELIJK INTEGREREN IN DE KLINIEK: 

MAASTRO-BREED WAS DAT DE TOPPRIORITEIT IN 2018. MAAR HET MT PATIËNTENZORG - 

HUUB BACKES, BAS NIJSTEN, MARTIEN VAN BUSSEL EN JEROEN BUIJSEN (ONDERSTEUND 

DOOR WETENSCHAPPELIJK MEDEWERKER PASCALE SIMONS EN SECRETARESSE 

MARIËLLE VINKEN) - HAD DAARNAAST NOG EEN ANDERE MISSIE: AAN DE KWALITEIT VAN 

DE ZORGVERLENING MOCHT ABSOLUUT NIET GETORND WORDEN.

HOE DAN? Dat lijkt haast een onmogelijke opdracht. Een 
gigagroot project in goede banen leiden, elke dag opnieuw topzorg 
blijven leveren aan je patiënten - en dat waren er ook nog eens 
veel meer dan het jaar tevoren - en er tegelijkertijd voor zorgen dat 
innovatie en ontwikkeling blijven doorgaan… Hoe doe je dat?

MEER FOCUS “Keuzes maken,” aldus Martien van Bussel, 
manager zorg, “door de introductie van protonentherapie konden 

we niet anders. Dat zijn we niet gewend bij Maastro 
en eerlijk is eerlijk, dat doet soms ook flink pijn. 
Vooral voor degenen die een onderwerp een warm 
hart toedragen maar die hun project niet vooruit 
zien komen omdat er steeds andere prioriteiten 
worden gesteld. Maar wat we daardoor wel zien 
is dat er binnen de teams veel meer focus is om 
de echt belangrijke doelen die gelinkt zijn aan 

ONTWIKKELINGEN PATIËNTENZORG 
Management Team Patiëntenzorg

de strategie van Maastro te realiseren. De 
afgelopen jaren hebben we bijvoorbeeld veel 
geïnvesteerd in teamwerken. In 2018 is daar 
weliswaar minder aandacht voor geweest, maar 
we zien wel dat multidisciplinair teamwerken z’n 
vruchten afwerpt. Is het halleluja? Nee, dat niet, 
maar er wordt echt beter overlegd, er gebeurt 
meer in samenspraak, er is duidelijk minder 
frictie tussen de disciplines. Het teamwerken 
ontwikkelt zich zoals we dat voor ogen hadden.”

DURVEN AANPASSEN Bas Nijsten, hoofd  
fysica innovatie, legt uit dat het verminderen 
van bijwerkingen een van de prioriteiten is in 
de strategie van Maastro: “We denken dat dat 
kan door de juiste bestralingsmodaliteit te 
kiezen, waaronder protonentherapie. Maar ook 
door beter op te volgen hoe goed je bestraalt. 
Inherent daaraan is dat je een behandeling 
indien nodig ook durft aan te passen en te 
optimaliseren. Maar je moet je wel realiseren 
dat die manier van werken forse consequenties 
heeft voor onder andere de logistiek, de manier 
waarop je het werk organiseert. Dát zijn 
misschien wel de grootste uitdagingen. En dan is 
er nog de ontwikkeling dat steeds meer stappen 
in het behandelproces computergestuurd gaan 
en dat daardoor het werk van de disciplines 
verandert. Denk aan de snelle opmars van het 
geautomatiseerd maken van bestralingsplannen 
en intekenen. Je hebt de techniek nodig om 
die individuele plannen te kunnen maken, 
anders ben je niet snel genoeg. Maar het 
gaat uiteindelijk om de ideale combinatie van 
techniek en mensen.” 

VISITATIE En dan was er nog de vijfjaarlijkse omvangrijke 
kwaliteits- en opleidingsvisitatie tussen alle drukte door. Alle 
beroepsverenigingen - NVRO, NVKF en NVMBR - op één dag over 
de vloer. Een bomvol programma met gesprekken, presentaties en 
vooraf veel, heel veel informatie aanleveren. Hoe ging het? Jeroen 
Buijsen, medisch manager: “Goed, prima, hectische dag maar 
met voorspelbaar resultaat. Je weet zelf wel hoe je er voorstaat. 
Natuurlijk zijn er altijd wel tips voor verbeteringen, maar al met 
al was iedereen tevreden. Ik vind het altijd wel interessant om te 
horen wat mensen van buiten opmerken.” Bas: “We krijgen ook 
terugkoppeling van de medewerkers richting management; dat 
vind ik altijd erg zinvol.” Huub Backes, manager zorg: “Vaak is het 
zo dat niemand er zin in heeft, maar achteraf vindt iedereen dat 
het toch goed en zinvol is geweest.”

2019? Het afgelopen jaar was vol, bomvol. De ene piek na de 
andere. De heren van het MT Patiëntenzorg hebben niet de illusie 
dat dat de komende tijd anders gaat worden. Jeroen: “Nu begint 
het pas”. Bas ziet 2019 als het jaar van de kennisoverdracht en 
het scholen van nieuwe medewerkers: “De grote drukte stopt niet, 
dat betekent dat andere zaken misschien nog steeds niet kunnen. 
De consequenties van de introductie van protonentherapie 
voor de medewerkers wordt pas de komende tijd duidelijk: wat 
betekent dit voor mijn rooster, voor de werk-privé balans, voor de 
aandachtsgebieden, wat kan ik inhoudelijk doen voor mijn werk?” 
Huub sluit af: “We zullen nog een jaar of twee onze aandacht 
op protonentherapie moeten richten en dan vooral op het zo 
maximaal mogelijk integreren in de bestaande kliniek.”

Op de volgende pagina’s vindt u een overzicht van de ontwikkelingen 
in de patiëntenzorg in 2018.
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Dose Guided Radiation 
Therapy: hoe gaat het met 
DGRT?

VIJF JAAR GELEDEN VERKOCHT MAASTRO HET CONCEPT VAN DOSE GUIDED RADIATION 

THERAPY (ZIE KADER) AAN LEVERANCIER VARIAN. BAS NIJSTEN PRAAT ONS BIJ OVER DE STAND 

VAN ZAKEN VAN ‘ZIJN KINDJE’. SINDS 2000 WERKT HIJ HIERAAN, HIJ PROMOVEERDE OP HET 

ONDERWERP EN INMIDDELS IS DGRT EEN VAN DE GROTE SPEERPUNTEN BINNEN MAASTRO. EEN 

TEAM VAN KLINISCH FYSICI, PROJECTFYSICI, SOFTWARE ENGINEERS EN STUDENTEN WERKT 

ERAAN. SAMEN MET HET NKI (NEDERLANDS KANKER INSTITUUT, AMSTERDAM) IS MAASTRO 

WERELDWIJD VOORLOPER OP HET GEBIED VAN DGRT. MAASTRO GEBRUIKT DGRT IN ONGEVEER 

70% VAN ALLE BESTRALINGEN. 

ONTWIKKELINGEN PATIËNTENZORG

Bas Nijsten, klinisch fysicus, hoofd fysica innovatie
WAT IS DGRT?

(Uit het Maastro-jaarverslag van 2014)
Bas: “Onze uitvinding noemen we 
Dose Guided Radiation Therapy, 
afgekort tot DGRT. Dit is een 
verzamelnaam voor methodes die de 
kwaliteit van een bestraling verifiëren 
aan de hand van de afgegeven dosis 
aan een patiënt. Deze methodes 
kunnen metingen zijn maar ook 
simulaties. Onze uitvinding richt zich 
specifiek op het gebruik van de ‘EPID’ 
(Electronic Portal Imaging Device). Dit 
meettoestel, dat al aanwezig is op een 
lineaire versneller, wordt normaliter 
gebruikt om beelden te maken en de 
positie van een patiënt en interne 
organen te controleren. Met de door 
ons ontwikkelde software kunnen 
we dit apparaat met toepassing van 
correctiemodellen gebruiken als 
‘dosimeter’. We meten de afgegeven 
dosis en kunnen zo controleren of de 
geplande dosis ook daadwerkelijk is 
‘aangekomen’. Indien nodig kun je de 
behandeling aanpassen, waardoor de 
patiënt de optimale bestraling krijgt. De 
methode is ook bijzonder interessant 
voor onderzoek: je kunt immers 
datagegevens gebruiken die zijn 
verkregen tijdens de daadwerkelijke 
bestraling. Zonder deze software 
gebruik je data van je planning: de 
bestraling die je wilde geven.”

tijdelijk uitgeleend aan radiotherapeutische 
instituten in bijvoorbeeld Barcelona, Parijs 
en Stockholm. We kunnen veel van elkaar 
leren, maar we laten hiermee ook aan Varian 
zien dat DGRT op verschillende plekken 
werkt. Ook voor Varian is deze informatie 
erg interessant, omdat het hun DGRT-
apparatuur veel sterker en veel relevanter 
maakt voor de markt. Iedereen stelt immers 
dezelfde vraag: bij welke uitkomsten pas ik 
de behandeling aan? In 2018 hebben we een 
flink aantal stappen afgerond.”

WANNEER INGRIJPEN? Meten en dus weten is één ding, maar het is 
slechts een eerste stap. Minstens zo belangrijk is een duidelijk antwoord 
op de vraag: wanneer pas je de behandeling wel aan en wanneer besluit 
je om dat niet te doen? Welke objectieve parameters kunnen we hiervoor 
samen afspreken? Bas: “We willen dat de arts een objectieve maat heeft om 
te zeggen: deze afwijkingen ten opzichte van het bestralingsplan vinden we 
wel acceptabel, maar deze niet. Die vertaalslag zijn we nu aan het maken.” 

DATA, MODELLEN EN CONCRETE CRITERIA 
Bij Maastro wordt hiervoor al jaren data verzameld. 
Die data worden vertaald naar modellen en stapje voor 
stapje ontstaan zo concrete criteria om te beslissen 
of je de behandeling wel of niet aanpast op basis van 
de metingen. Bas: “We gebruiken hiervoor niet alleen 
onze eigen cijfers. We hebben de meetapparatuur ook 

NOG GENOEG UITDAGINGEN Bas: “Ons werk 
op dit terrein is nog lang niet afgerond. Technische 
ontwikkelingen zoals het automatisch intekenen van 
organen in een scan zijn ook voor ons onderzoek 
erg interessant. Vergeet ook niet de impact van het 
regelmatig aanpassen van een behandeling op de 
workflow. Technisch kan veel, maar lukt het ook 
om het ingepast te krijgen in de dagelijkse manier 
van werken? En ja, uiteraard gaan we DGRT ook bij 
protonentherapie inzetten...”
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De niet te stuiten opmars van 
het geautomatiseerd maken 
van bestralingsplannen

IN 2018 ZIJN STEVIGE STAPPEN GEZET: HET MAKEN VAN BESTRALINGSPLANNEN VOOR PATIËNTEN 

MET RECTUMKANKER EN HOOFD-HALSKANKER KAN INMIDDELS AUTOMATISCH. VOOR DE AANDACHTS-

GEBIEDEN PROSTAATKANKER, LONGKANKER EN BORSTKANKER WORDT HET GEAUTOMATISEERD 

MAKEN VAN BESTRALINGSPLANNEN IN 2019 MOGELIJK. RICHARD CANTERS, KLINISCH FYSICUS EN 

TEVENS PROJECTLEIDER AUTOMATISCH PLANNEN, VERTELT OVER DE STAND VAN ZAKEN.

ONTWIKKELINGEN PATIËNTENZORG

Richard Canters, klinisch fysicus
NIEUWE TIJDEN De verwachting is dat 
de techniek en de apparatuur zich zo snel 
ontwikkelen dat het binnen nu en pakweg 
tien jaar gebruikelijk is om voorafgaand 
aan elke bestraling, ter plekke - op het 
bestralingstoestel - een actueel en voor dat 
moment optimaal plan te maken. Zover is 
het nog niet, maar met de introductie van 
automatisch plannen zetten we alvast een 
heel belangrijke stap in die richting.

CONSENSUS De grootste uitdaging om 
automatisch plannen mogelijk te maken, 
is niet zozeer de technische kant van het 
verhaal. Computers worden immers steeds 
krachtiger en sneller. Veel belangrijker is 
dat je samen tot een breed gedragen én 
overduidelijke definitie komt van wat het 
allerbeste plan is. Want we moeten de 
software natuurlijk wel voeden met wat we 
van het automatisch plannen verwachten. 
Richard: “Dat is meteen ook het grootste 
probleem. Ik vond het een enorm spannend 
proces; we moesten samen consensus zien 
te vinden over de definitie van het meest 
ideale plan.”

VELE VOORDELEN Automatisch 
plannen scheelt tijd, maar is ook vanuit 
kwaliteitsoogpunt interessant. Immers: 
hoe meer input, hoe meer data, hoe meer 
criteria, hoe meer ervaringen, des te beter 
de kwaliteit moet gaan worden. Richard: 
“Dat maakt het voor ons ook nog eens extra 
interessant: hier, bij Maastro, gaan wij niet 

Maastro introduceerde automatisch 
plannen in eerste instantie bij hoofd-
halskanker en bij rectumkanker. Waarom 
bij deze aandachtsgebieden? Richard: 
“We zijn met hoofd-halskanker begonnen 
omdat dat het meest ingewikkelde 
doelgebied is. En daarnaast hebben 
we gekozen voor een van de grootste 
patiëntengroepen: rectumkanker.”

ALLEREERST, TER INTRODUCTIE De basis van elke 
radiotherapeutische behandeling is een persoonlijk behandelplan. 
Maatwerk, volledig afgestemd op die ene patiënt. De belangrijkste 
criteria: de tumor zo goed mogelijk bestralen en het omliggende 
weefsel zo veel mogelijk sparen om bijwerkingen te voorkomen en/
of te beperken. Tot voor kort was het maken van een bestralingsplan 
vooral mensenwerk. Een goed/beter/best plan maken, doet een 
groot beroep op het vakmanschap van de radiotherapeutisch 
laborant en de behandelend arts. Het betekent ook continu 

afwegingen en keuzes maken. Iedereen maakt net iets andere 
afwegingen en keuzes. Niemand maakt slechte plannen, maar de 
een maakt nou eenmaal iets betere plannen dan de ander. Een 
nadeel van het handmatig maken van bestralingsplannen is dat het 
tijd kost, veel tijd. Een complex plan voor een patiënt met hoofd-
halskanker kan wel een hele dag werk kosten. En dan tellen we het 
tussentijds bijstellen, omdat de omstandigheden veranderen - denk 
aan gewichtsverlies, het krimpen van de tumor, het veranderen van 
andere lichamelijke omstandigheden - nog niet mee. 

voor gewoon goed. Dat is voor ons niet voldoende, wij willen voor 
elke patiënt het aller-, allerbeste behandelplan maken.”
Het nadeel van overstappen op automatisch plannen is dat 
daardoor een stukje ambachtelijk werk vervalt. Maar daar staan vele 
voordelen tegenover: uniforme plannen, hoge kwaliteit, er komt 
meer tijd voor de patiënt, minder routinematig werk. Richard: “En 
als straks de automatiseringsketen echt optimaal werkt, dan kan 
de voorbereidingstijd omlaag waardoor we de patiënten sneller in 
behandeling kunnen nemen. En dat is pure winst.”
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Introductie ‘plan of the day’ bij 
bestraling blaaskanker

DANIËLLE DE HAAS-KOCK IS SINDS 1992 RADIOTHERAPEUT ONCOLOOG BIJ MAASTRO. 

TEGENWOORDIG ZIJN HAAR AANDACHTSGEBIEDEN GYNAECOLOGISCHE EN 

UROLOGISCHE ONCOLOGIE EN ALS SPECIALE TECHNIEK BRACHYTHERAPIE. “MIJN 

NAAM IS DAN WEL GEKOPPELD AAN DIT WERK, MAAR HET IS HET RESULTAAT VAN EEN 

STERK STAALTJE TEAMWORK. IK NOEM ONDER ANDERE COLLEGA RADIOTHERAPEUT 

ONCOLOOG LUDY LUTGENS EN KLINISCH FYSICUS RICHARD CANTERS.”

ONTWIKKELINGEN PATIËNTENZORG

Daniëlle de Haas-Kock, radiotherapeut oncoloog

MEERDERE PLANNEN VOORAF “Om er zeker van te zijn 
dat de hele blaas in het bestralingsveld zat, namen we voorheen 
altijd ruime marges; denk aan een tot twee centimeter rondom 
de op de CT-scan zichtbare blaas. Sinds vorig jaar doen we het 
anders. De insteek is: hoe kleiner het doelvolume hoe minder 
kans op bijwerkingen. In de voorbereiding maken we nu twee 
CT-scans waarop de blaas wordt ingetekend: een met een volle 
en een met een lege blaas. Vervolgens maken we meerdere 
bestralingsplannen: met een lege blaas, met een volle blaas, 
met 33% blaasvulling en met 66% blaasvulling. We houden ook 

we het best passende van de vijf vooraf gemaakte 
plannen, vandaar de naam ‘plan of the day’. Het 
uitvoeren van een match is vrij eenvoudig omdat 
je de blaas op de gemaakte CT-scan goed kunt 
zien. Het juiste plan kiezen, is nog best een punt. 
Hier heeft onze veiligheidscommissie veel werk 
aan gehad. Dat is check, check en dubbelcheck. 
In de praktijk blijkt dat we ongeveer de helft van 
de bestralingen met krappere marges kunnen 
geven.”

DOELGROEP Hadden jullie een specifieke 
doelgroep voor deze aangepaste behandeling in 
gedachten? “In eerste instantie richtten we ons 
op de patiënt waarbij de bestraling een curatieve 
intentie heeft. Deze patiënten worden of 17 of 
33 keer bestraald. Maar inmiddels zijn we zo 
vertrouwd geraakt met de procedure dat we het 
ook toepassen bij de oudere, meer kwetsbare 
patiënten, die een radicaal bestralingsschema 
krijgen met slechts drie keer bestraling.”



een robuust plan (met de oorspronkelijke, ruimere 
marges) achter de hand. Als tijdens de behandeling 
blijkt dat de blaas toch erg in grootte varieert, grijpen 
we daarop terug. We willen natuurlijk niet dat we 
doelvolume gaan missen.”

PLAN OF THE DAY “Vlak vóór elke bestraling 
maken we een CT-scan op het toestel zodat we 
kunnen zien hoe de blaasvulling op dat moment is. 
Vervolgens wordt een match uitgevoerd en kiezen 
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Nieuw masker- en fixatie-
systeem hoofd-halskanker

VANWEGE DE INTRODUCTIE VAN PROTONENTHERAPIE WAS ER BEHOEFTE AAN EEN NIEUWE 

METHODE OM PATIËNTEN MET HOOFD-HALSKANKER TE FIXEREN OP DE BESTRALINGSTAFEL. 

HET PROJECTTEAM VAN PROTONENTHERAPIE ZOCHT EN VOND DE OPLOSSING IN EEN 

COMBINATIE VAN EEN PERSOONLIJK VACUÜMMATRAS, EEN NIEUW TAFELBLAD MET NIEUWE 

FIXATIESYSTEMEN, PLUS EEN AANGEPASTE PROCEDURE BIJ HET MAKEN VAN HET MASKER. 

DE NIEUWE HULPMIDDELEN ZIJN DOOR KLINISCH FYSICUS ANS SWINNEN EN HAAR COLLEGA’S 

ZORGVULDIG GETEST ALVORENS DEFINITIEF GROEN LICHT WERD GEGEVEN. 

ONTWIKKELINGEN PATIËNTENZORG

Ans Swinnen, klinisch fysicus

FIXATIE Ans: “Voor de bestraling van patiënten met hoofd-halskanker is 
een betrouwbare consequente fixatie op de bestralingstafel van essentieel 
belang om de dosis precies op de juiste plek toe te brengen en zo de kans 
op eventuele schade aan het normale weefsel en bijwerkingen zoveel 
mogelijk te beperken.” 

VOORDELEN Het voordeel van een persoonlijk vacuümmatras, zo 
bleek uit zorgvuldig testen, is niet alleen meer comfort voor de patiënt. 
Ans: “De patiënten kunnen daardoor ook ‘strakker’ gepositioneerd 

worden omdat hoofd, nek en schouders beter worden 
ondersteund.” Ook de manier waarop het masker 
wordt gemaakt, is aangepast: “Voor patiënten is 
het maken van een masker vaak een beangstigende 
aangelegenheid. Het hoofd van de patiënt ligt op een 
soort van grote lepel, waar dan het masker rondom 
getrokken wordt. Het materiaal van het masker wordt 
eerst in een oven verwarmd en uiterst zorgvuldig 
over hoofd, hals en schouders ‘gedrapeerd’. De kin 

en de neus zijn twee belangrijke 
uitgangspunten voor de fixatie. De 
patiënt moet tijdens het proces in 
de zogenaamde mouldroom bijna 
een half uur uitermate stilliggen, 
zodat we het materiaal correct 
kunnen aanbrengen waarna het 
moet uitharden. We hebben 
de procedure ook aangepast; 
het modelleren van het masker 
gebeurt nu door drie personen 
tegelijk om ook de schouders 
beter te kunnen fixeren. Het is 
een combinatie van modelleren 
en tegelijkertijd het geruststellen 
van de patiënt waardoor deze zo 
ontspannen mogelijk op de tafel 
ligt. Dat is essentieel, want als je 
gespannen bent, heb je de neiging 
om de schouders op te trekken. 
Daarmee zou je een heel ongunstige 
basis leggen voor alle volgende 
bestralingssessies.”

ZORGVULDIG TESTEN, 

PROCES AUTOMATISEREN 

Zoals gezegd: het nieuwe systeem is 
zorgvuldig uitgetest. Zo bleek uit 3D 
conebeam CT-beelden voorafgaand 
en na elke bestraling dat de 
intrafractiebeweging met het nieuwe 
systeem minimaal was. Met andere 
woorden: de bewegingsmarge is heel 
klein, wat impliceert dat de nieuwe 
manier van fixatie een verbetering 

lijkt ten opzichte van de voorgaande. Bij de ingebruikname 
van nieuwe hulpmiddelen zullen positieverificaties regelmatig 
plaatsvinden, daarom is er voor het meetproces software 
geschreven om het proces te automatiseren. Immers, bij een 
hoofd-hals-bestraling kan zelfs een heel klein beetje beweging - 
van bijvoorbeeld onderkaak, bovenkaak, nek, schouders, mond of 
neus - nadelige consequenties hebben bij de bestraling. 
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‘The Flower’: hoe het 
verder ging…

HERINNERT U ZICH ‘THE FLOWER’ NOG? DE EENVOUDIGE, EFFECTIEVE, 

BIJWERKINGEN BEPERKENDE, PATIËNTVRIENDELIJKE ÉN KOSTENBESPARENDE 

ALTERNATIEVE BRACHYBEHANDELING VOOR RECTUMKANKER DIE BINNEN 

MAASTRO IS ONTWIKKELD? DE APPLICATOR MET HOLLE KANALEN WAARDOOR 

DE RADIOACTIEVE IRIDIUMBRON WORDT OPGEVOERD? DIE RECTAAL WORDT 

INGEBRACHT EN RECHT BOVENOP DE TUMOR GEZET WAARNA DIE DRIE OF 

VIER SESSIES HEEL GERICHT WORDT BESTRAALD? NOU, DAAR GAAT HET 

BIJZONDER GOED MEE!

STAND VAN ZAKEN Om maar meteen met de deur 
in huis te vallen: het patent is gelicenseerd aan Varian, de 
leverancier van alle uitwendige fotonenbestralingsapparatuur 
bij Maastro. Voor Maastro is Varian een heel logische keuze, 
want natuurlijk willen de initiatiefnemers er zelf ook mee 
gaan werken. Frank Verhaegen: “Het prototype is inmiddels 
bijna klaar. De oorspronkelijke versie hebben we samen nog 
verbeterd. Wij hebben aangegeven wat we wilden veranderen, 

Varian heeft het gerealiseerd met behulp 
van een 3D-printer. Het is een zorgvuldig 
proces, blijkbaar was er toch nog een jaar 
nodig om het design te finetunen.”
Waar nu nog aan gewerkt wordt, is een 
stabiele arm om hem te fixeren. Dat lijkt 
in de ogen van de leek misschien een 
klein detail, maar het blijkt een cruciaal 

ONTWIKKELINGEN PATIËNTENZORG

Evert van Limbergen, Maaike Berbée, radiotherapeut oncologen, 
Frank Verhaegen, hoofd onderzoeksdivisie Klinische Fysica en 
hoogleraar en Murillo Bellezzo, PhD-student 

vlnr: Evert van Limbergen, Maaike Berbée, 
Frank Verhaegen, Murillo Bellezzo
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Patiënten met rectumkanker krijgen 
na hun operatie vaak een stoma. De 
standaardbehandeling nu is - als er 
een grote kans op terugkeer van de 
tumor is - dat de patiënt, voorafgaand 
aan die operatie, bestraald wordt met 
externe fotonenbundels en soms ook 
chemotherapie krijgt. Bij ongeveer 
20% van deze groep patiënten 
verdwijnt de tumor helemaal door de 
voorbehandeling en blijkt een operatie 
(en stoma) niet meer nodig. Dat 
percentage van 20% wil je natuurlijk 
graag omhoog krijgen. Een enthousiast 
team van Maastro waaronder PhD-
student Murillo Bellezzo, ontwikkelde 
een revolutionair nieuw concept dat ze 
de werktitel ‘The Flower’ gaven. Dat 
is een applicator die vrij eenvoudig 
kan worden gekoppeld aan bestaande 
apparatuur waarmee je inwendig 
kunt bestralen (brachytherapie) 
met een hogere bestralingsdosis op 
de tumor. Maar dan wel met heel 
beperkte volumes, zodat je weinig 
bijwerkingen krijgt. Collega’s, chirurgen 
en vooraanstaande professoren 
wereldwijd verwachten dat dit wel eens 
de nieuwe standaardbehandeling voor 
endeldarmkanker zou kunnen worden.

onderdeel van het product. Maaike: “Die 
arm moet optimaal kunnen bewegen 
om de juiste stand te vinden voor de 
applicator. En tegelijkertijd moet de arm de 
applicator uiterst stabiel kunnen fixeren op 
het moment van de bestraling. Juist omdat 
we hiermee heel lokaal, heel gericht willen 
bestralen, kan een kleine verschuiving al 
tot problemen leiden.”

KLINISCHE STUDIE IN 

VOORBEREIDING De volgende stap is 
een klinische studie. Het voorstel hiervoor 
is in 2018 geschreven, maar het kan pas bij 
de medisch ethische commissie worden 
ingediend als de productspecificaties 
van het prototype definitief zijn en als de 
financiering van de studie helemaal rond 
is. Evert: “In 2018 hebben we prototypes 
gebouwd, het studieconcept geschreven, 
grants geschreven voor funding plus 
een aantal publicaties om de theorie te 
onderbouwen. De eerste versie van het 
design van ‘The Flower’ is gepubliceerd, 
plus een systematische meetanalyse 
over bijwerkingen van rectale brachy. 
Halverwege dit jaar volgt de publicatie 
van een analyse over de veiligheidsmarges 
rond het toedienen: wat moet er precies 
bestraald worden en hoe ver rond de 
tumor moet je bestralen om alles weg te 
krijgen? Ook de dosimetrische testen van 
het finale design, het controleren van de 
afgifte van de straling, worden binnenkort 
uitgevoerd.” 

De klinische studie is geschreven voor Maastro alleen. Simpelweg omdat 
er amper Nederlandse klinieken zijn die Varian apparatuur gebruiken. 
Evert: “Het zou ideaal zijn als Varian de applicator ook geschikt maakt 
voor andere leveranciers. Zodat veel meer instituten er straks mee 
kunnen werken. Dat is onze intentie.” Frank: “Technisch is dat zeker 
mogelijk.”

HOGE VERWACHTINGEN Maaike: “Hoe fantastisch zou het zijn: 
een nieuwe behandelmethode voor rectumkanker, volledig bedacht en 
van a tot z door ons gemaakt. Op de multidisciplinaire overleggen in 
de regio hoor je al: ‘deze patiënt zou een mooie kandidaat geweest zijn 
voor jullie nieuwe behandeling’. Weet je dat er al centra zijn die al naar 
ons willen verwijzen? Helaas nog iets te vroeg, maar hoe cool is dat? 
Verwijzingen voor een techniek die nog niet bestaat… Zo groot is dus 
kennelijk de behoefte aan een alternatief voor de huidige behandeling.”

Wordt ongetwijfeld vervolgd!



“De intentie is om 
nog in 2019 met de 
klinische studie 
naar ‘The Flower’ 
te starten. En ja, 
dat is ambitieus, 
maar we kijken er 
echt naar uit”
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INNOVEREN ZIT IN HET DNA VAN MAASTRO. DE WIL IS ER, MAAR HOE GAAT DAT 

IN DE PRAKTIJK? PROJECTEN DUREN VAAK LANG OMDAT ER ALTIJD WEL WEER 

IETS ANDERS SPEELT DAT NET IETS DRINGENDER IS EN VOORRANG KRIJGT. HET 

BLIJKT HEEL LASTIG OM DE JUISTE MENSEN OP HETZELFDE MOMENT BIJ ELKAAR 

TE KRIJGEN, HET MOET VAAK EVEN TUSSENDOOR, BOVENOP DE TOCH AL NIET 

GERINGE WAAN VAN ALLEDAG. DAT ZORGDE VOOR VERTRAGING, UITSTEL, AFSTEL 

EN VEEL FRUSTRATIES. VANDAAR DE INTRODUCTIE VAN DRIE INNOVATIETEAMS.

ONTWIKKELINGEN PATIËNTENZORG

Innovatieteams: Davy Emans, Marlies Jager, Wouter van Elmpt

EERST HET CONCEPT Het concept van de 
innovatieteams is al in 2017 bedacht. Daar is veel over 
nagedacht en lang over gediscussieerd. Het concept moest 
natuurlijk helemaal kloppen. In 2018 zijn Davy en Wouter 
begonnen. Marlies is pas eind 2018 bij Maastro komen 
werken, haar projecten beginnen nu te lopen. Wouter: “Ik 
ben in februari begonnen met het reshufflen van projecten 
en van mensen. Meerdere mensen werkten een paar dagen 
per week aan een project, maar vaak waren dat eenlingen. 

DRIE INNOVATIETEAMS, 

DRIE INNOVATIEMANAGERS

Davy Emans - innovatiemanager  
vanuit bedrijfskundig perspectief. 
“Ik houd me bezig met operational 
excellence: hoe kunnen we onze 
organisatie beter sturen, beter 
organiseren, hoe werken we met z’n 
allen nog slimmer?”

Marlies Jager - innovatiemanager ICT: 
“Denk hierbij aan het patiëntportaal, 
het ontwikkelen van medische 
software, toepassingen voor 
hergebruik van klinische data, etc.”

Wouter van Elmpt - innovatiemanager 
fysisch technologisch gebied: “Denk 
aan software, behandelapparatuur, 
scanners voor beeldvorming”

Nieuw bij Maastro: 
innovatieteams

We hebben keuzes gemaakt: welke projecten pakken 
we nu concreet op en wat laten we even liggen? 
We hebben de projectdoelstelling aangescherpt, 
geconcretiseerd en mensen bij elkaar gezet. Ik vond 
het mooi om te zien dat het van meet af aan prima 
liep. Mensen werden enthousiast, kregen energie 
van het feit dat ze samen konden sparren. Doordat 
je als groep samen verantwoordelijk bent en omdat 
je multidisciplinair met verschillende expertises bij 

elkaar zit, konden we verrassend snel zaken opleveren. Het 
werkt echt zo dat als je er samen de schouders onder zet dat 
je heel snel tot verrassende oplossingen kunt komen.” 

REALITEIT Na een flitsende start en een zeer succesvol 
eerste half jaar, werden de ambities helaas ingehaald door 
de dagelijkse realiteit. Mensen gingen hun carrière elders 
voortzetten, de introductie van protonentherapie trok een 
zware wissel op de gehele organisatie en dus ook op de 

innovatieteams. Wouter: “Helaas… de tweede helft van 
2018 hebben we niet zo heel veel samen kunnen doen. In 
2019 pakken we de draad gewoon weer op: we hebben wat 
succesjes geboekt, we hebben een paar aardige projecten 
opgeleverd - geautomatiseerd maken van bestralingsplannen, 
automatisch intekenen van scans -, de mensen zijn 
enthousiast geworden over de manier van werken, de Raad 
van Bestuur staat achter ons, er staan genoeg uitdagende 
projecten op stapel…”

INNOVATIETEAMS

In 0,36 seconden komt Google met 30.600 
hits. Innovatieteams zijn kennelijk hot. 
De omschrijving van een innovatieteam 
varieert nogal maar er zijn steeds 
terugkerende elementen: 
•  je werkt op vaste tijden
•  volgens een vooraf afgesproken manier 

van werken
•  met een dedicated, multidisciplinair team
•  aan een vooraf duidelijk geformuleerde 

opdracht. 

vlnr: Davy Emans, Marlies Jager en Wouter van Elmpt
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SIMPEL Davy liep tegen soortgelijke ervaringen op. “Binnen 
de patiëntenzorg was er - mede vanwege de realisatie van het 
protonentherapiecentrum - simpelweg nul capaciteit over om aan de 
organisatie te werken, dus ik heb mij toegelegd op de stafdiensten. 
Niet dat het daar niet razend druk was, maar we hebben wel een 
paar stappen kunnen zetten. Zo hebben vijftien mensen de lean-
training gevolgd. Ik weet zeker dat we daar in de toekomst veel 
voordeel van zullen ondervinden. Innoveren gaat lang niet altijd om 
heel grote zaken. Soms kunnen kleine aanpassingen zorgen voor 
grote verbeteringen. Door er mensen naar te laten kijken vanuit 
verschillende invalshoeken kom je vaak tot verrassende en verrassend 
simpele oplossingen. Zo hebben we de uitlevering van een nieuwe 
laptop kunnen terugbrengen van twee weken tot een half uur… Hoe? 
Door eentje op voorraad te leggen die je al voor 80% geïnstalleerd 
hebt. Zó simpel kan het soms zijn.” 

NIEUW Marlies Jager mag graag luisteren naar de ervaringen 
van Davy en Wouter. Op haar aandachtsgebied ICT gaat het 
‘innovatieteamfeest’ pas in 2019 beginnen. “Wat ik heel motiverend 
vind, is het agile werken. Het is een werkvorm waarmee je voorkomt 

dat je in de valkuil trapt van 1000 zaken 
oppakken en niets afmaken. Zo houd 
je focus én maak je doelstelling en 
resultaten heel transparant. Bij ICT zullen 
we die manier van werken nog wel beter 
moeten introduceren. Maar ik heb al van 
verschillende mensen bij ICT gehoord 
dat zij hun deelname aan de teams van 
Davy en Wouter als zeer positief hebben 
ervaren.”

GEDRAGSVERANDERING Davy voegt 
toe dat deze manier van werken vooral 
gaat om gedragsverandering: “Dat is een 
van de grote uitdagingen waar wij voor 
staan. Je vraagt iets extra’s van mensen 
die hun hoofd en handen al meer dan vol 
hebben. Waarschijnlijk zullen mensen 
eerst moeten ervaren dat deze manier 
van werken echt winst oplevert.” Wouter: 
“Efficiëntie speelt uiteraard een rol, maar 
het is geen doel op zich, het is een middel 
om meer te kunnen doen.”

De moraal van dit verhaal? 
Innovatieteams: het begin is gemaakt, 
men is enthousiast, er is werk zat. Wordt 
vervolgd dus.



Innovatieteams worden per 
project samengesteld uit 
medewerkers kriskras door de 
organisatie en ondersteund 
door een kernteam. Er 
wordt vanuit verschillende 
invalshoeken en achtergronden 
naar een opdracht gekeken. 
Er worden kritische vragen 
gesteld. Waarom gebeurt iets 
op die manier? Waarom niet zo? 
Wat gebeurt er als? Wie beslist 
dit eigenlijk? Is die volgorde 
heilig? En dat kan leiden tot 
heel verrassende en creatieve 
oplossingen.

“Innoveren is soms ook 
gewoon op een andere 
manier naar het probleem 
kijken”

KAN EEN INNOVATIETEAM 

MEERDERE OPDRACHTEN 

TEGELIJKERTIJD HEBBEN?

 
Wouter: “Ja, dat kan, maar we 
moeten ervoor waken dat we teveel 
tegelijk op ons nemen, want anders 
duurt het weer te lang. Er moet wel 
focus zijn om de doorlooptijd niet 
te lang te laten zijn.”
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“We weten steeds meer. Maar 
hoe hou je het behapbaar voor 
de patiënt?”

HET AANDACHTSGEBIED VAN LIESBETH BOERSMA IS BORSTKANKER. BIJ ELKE 

PATIËNT STELT ZIJ ZICHZELF DE VRAAG: HOE ZORGEN WE ERVOOR DAT DEZE 

PATIËNT DE VOOR HAAR/HEM BESTE BEHANDELING KRIJGT? ONDERZOEK 

SPEELT DAAR EEN BELANGRIJKE ROL IN: HOE KAN HET BETER, EFFECTIEVER, 

MET MINDER BIJWERKINGEN, MOOIER, MINDER BELASTEND ENZOVOORT. LOS 

VAN HET MEDISCHE IS DE BESTE BEHANDELING, MEER DAN OOIT TEVOREN, EEN 

KWESTIE VAN PERSOONLIJKE VOORKEUREN EN KEUZES. KEUZEHULPEN EN 

ONDERZOEKEN: DÁT ZIJN DE ONDERWERPEN VAN GESPREK.

ONDERZOEK

Liesbeth Boersma, radiotherapeut oncoloog, hoogleraar, directeur patiëntenzorg

KEUZEHULPEN Deze populaire digitale 
hulptroepen zijn door inhoudelijke experts uiterst 
zorgvuldig samengesteld op basis van jarenlange 
ervaring en onderzoeken. Neem nou de keuzehulp 
‘Borstkanker, nazorg’. Die is door Maastro ontwikkeld, 

samen met de Universiteit Maastricht, Zuyderland 
MC en Zuyd Hogeschool, positief beoordeeld. 
De Borstkankervereniging Nederland beveelt ze aan 
met een link naar de website www.beslissamen.nl 
van Maastro. De keuzehulp wordt al gebruikt door 

patiënten van het Sint Jans Gasthuis Weert en Zuyderland, 
maar zou nog breder geïmplementeerd kunnen worden. 
Daarnaast hebben we een andere keuzehulp ontwikkeld 
die borstkankerpatiënten met een relatief kleine kans op 
tumorterugkeer, moet ondersteunen in de keuze wel of 
geen bestraling. “De volgende stap,” aldus Liesbeth, “is om 
te onderzoeken of het effect van die keuzehulp inderdaad 
is wat wij voor ogen hadden bij het maken ervan. Vinden 
patiënten inderdaad dat ze dankzij de keuzehulp beter 
afgewogen een eigen keuze hebben kunnen maken? En: 
hebben ze ook daadwerkelijk een eigen keuze gemaakt? Dat 
onderzoeken we in de groot opgezette, landelijke BRASA-
studie. In 2018 hebben 180 patiënten deelgenomen aan het 
onderzoek: zij hebben wél uitgebreid met de behandelend 
arts besproken of ze wel of niet bestraald willen worden, 
maar ze hebben niet de keuzehulp gebruikt. We hebben hen 
gevraagd of ze vinden dat ze goed zijn voorgelicht en of 
ze tevreden zijn met hun keuze. Nu zijn we met de tweede 
groep bezig: dat moeten eveneens 180 patiënten worden, 
maar zij zijn wél met deze keuzehulp voorgelicht.” Saillant 
detail: het onderzoek is al van start gegaan voordat de 
keuzehulp klaar was. Simpelweg omdat de onderzoekers 
niet wilden wachten met het eerste deel van de studie 
totdat de keuzehulp klaar was. “Dat de keuzehulp nog niet 
klaar was, was voor een enkele radiotherapieafdeling reden 
om terughoudend te zijn over hun deelname. Maar nu de 
keuzehulp klaar is en iedereen ‘m heeft gezien, willen ze 
toch graag meedoen. Kennelijk zijn ze tevreden over het 
resultaat.”

ONDERZOEKEN Onderzoeken naar de diverse 
behandelingen van borstkanker zijn er volop. Maar de 
resultaten van de huidige bestraling, die meestal na de 
operatie plaatsvindt, laten vaak lang op zich wachten. 
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TOBO-STUDIE

“Deze studie is een gezamenlijke 
studie van Zuyderland MC en 
Maastro. Steeds vaker haalt de 
borstkankerchirurg al tijdens de 
operatie de plastisch chirurg erbij 
om er ter plekke weer een mooie 
borst van te maken. Maar omdat 
er zoveel weefselverplaatsing is, 
weten wij niet altijd meer goed 
waar de tumor eigenlijk zat en 
dat maakt voor ons het bestralen 
lastiger. Als we dan een extra dosis 
moeten geven op de plek waar de 
tumor gezeten heeft, dan maken 
we voor alle zekerheid het te 
bestralen gebied groter, waardoor 
de borst toch weer minder mooi 
wordt. We zijn dus eigenlijk op 
zoek naar het antwoord op de 
vraag of oncoplastische chirurgie 
bij een borstsparende behandeling 
daadwerkelijk tot mooiere borsten 
leidt.”

COSMETIEK ANALYSE 

YOUNG BOOST TRIAL

“Patiënten, jonger dan 50 jaar, 
die tussen 2004 en 2010 in deze 

studie zijn behandeld, hebben 
- om de kans te verkleinen dat de 
tumor terugkomt - óf een extra 
hoge dosis op het tumorbed 
gekregen óf een gewone extra 
dosis op het tumorbed. De 
conclusie: het wordt echt minder 
mooi met de extra hoge dosis. 
We hebben nog niet de complete 
analyse kunnen doen, maar 
vooralsnog komt, in de totale 
groep, de tumor maar heel zelden 
terug. Het lijkt er dus op dat de 
extra hoge dosis waardoor er 
minder fraaie resultaten ontstaan, 
niet nodig is. Maar voor het 
eindoordeel zullen we uiteraard 
de definitieve resultaten moeten 
afwachten.”

RAPCHEM-STUDIE

“Toen een jaar of tien, 
vijftien geleden steeds vaker 
chemotherapie voorafgaande 
aan de operatie werd gegeven 
in plaats van erna, moest er een 
nieuwe richtlijn voor bestraling 
gemaakt worden, aangepast aan 
deze nieuwe situatie. In eerste 
instantie is toen, uit onzekerheid, 
gekozen voor iets laagdrempeliger 
bestralen. Na verloop van 
tijd kregen de radiotherapeut 
oncologen echter steeds meer 
het gevoel dat er sprake was van 

overbehandeling. Op basis van 
literatuur en gezond verstand ben 
ik toen, samen met een landelijke 
studiegroep, de RAPCHEM-
studie gestart; we hebben voor 
deze studie de richtlijn voor de 
standaardbehandeling aangepast, 
zodat we selectiever werden wie 
bestraling moest krijgen, en ook 
selectiever in de uitgebreidheid 
van de bestraalde volumes. 
Deze grootscheepse landelijke 
RAPCHEM-registratiestudie 
tussen 2011 en 2014 moet 
duidelijkheid gaan verschaffen: 
hebben we de juiste keuze 
gemaakt door de bestraling te 
beperken? Het duurt nog zeker 
twee jaar voordat alle resultaten 
bekend worden die eindelijk meer 
houvast kunnen geven. Maar wat 
we wel al hebben geconstateerd, is 
dat artsen opvallend vaak hebben 
teruggrepen op de oorspronkelijke 
richtlijnen. Durfden ze een 
beperktere bestraling toch niet 
aan? Tegelijkertijd zien we, raar 
maar waar, ook opvallend vaak 
dat er minder intensief bestraald 
is. Deze resultaten maken in elk 
geval duidelijk dat er kennelijk 
veel behoefte is aan duidelijkheid 
over deze groep patiënten. Ook 
internationaal is dit een hot 
topic.”

WWW.BESLISSAMEN.NL 

Ooit staan hier waarschijnlijk tientallen 
keuzehulpen. Dat heeft tijd nodig. Veel 
keuzehulpen zijn nog in de fase van maken, 
checken en vervolmaken. Sommige keuzehulpen 
zijn nog in afwachting van een onderzoek (zoals 
de Maastro keuzehulp ‘wel/niet bestralen bij 
borstkanker). Elke keuzehulp zal ook voortdurend 
geoptimaliseerd worden.

Maastro heeft in 2018 een ‘kartrekker samen 
beslissen’ aangesteld: senior scientist Rianne 
Fijten. De keuzehulpen zijn uiteindelijk ‘slechts’ 
een tool. Het in de praktijk consequent en 
consistent optimaal toepassen van samen 
beslissen is een ander verhaal. Rianne heeft voor 
de implementatie van Samen Beslissen binnen 
Maastro een concreet plan van aanpak gemaakt, 
inclusief een nulmeting met gestandaardiseerde 
vragenlijsten. Onderdeel van dat plan is 
uiteraard het ontwikkelen en optimaliseren van 
keuzehulpen, maar ook het in gesprek gaan met 
artsen en physician assistants om te kijken of 
er wellicht extra training voor nodig is of dat 
zij behoefte hebben aan meer uitleg, meer tijd 
wellicht. Rianne zit in de onderzoeksgroep van 
André Dekker - knowledge engineering - want daar 
maken ze onder andere voorspellingsmodellen 
voor de kans op bijwerkingen of overleven. Die 
informatie is natuurlijk vrij essentiële input 
voor een keuzehulp. Liesbeth: “Wij artsen zijn 
verantwoordelijk voor de inhoudelijke kant van het 
verhaal. Maar projectmanager Rianne zorgt dat de 
vaart erin blijft.”

Omdat tegenwoordig de tumor bij borstkanker 
gelukkig steeds minder vaak terugkomt - en als deze 
toch terug komt, dat vaak pas na enkele jaren is - moet 
je vaak vijf tot tien jaar wachten totdat je weet of een 
(nieuwe) bestralingsbehandeling tot betere resultaten 
leidt. Echter in de tussentijd hebben zich dan nieuwe 
en verbeterde behandelingen aangediend, zodat de 
resultaten vaak niet meer actueel zijn. Voortschrijdend 
inzicht speelt een rol, evenals de tijdsgeest. Zo is er nu 
veel interesse voor de optie bestralen vóór de operatie. 
Dat biedt immers de mogelijkheid om het effect van 
de bestraling op de tumor direct te onderzoeken, 
omdat de tumor na de bestraling verwijderd wordt. 
De hoop is dat je dan niet meer vijf tot tien jaar hoeft 
te wachten op de resultaten. Je kunt immers het effect 
van de bestraling op de verwijderde tumor, direct na de 
operatie, aflezen onder de microscoop. 

Ook voor de patiënt zelf kan bestralen vóór de 
operatie mogelijk voordelig zijn. Liesbeth noemt het 

voorbeeld van een studie die in 2020 zou moeten 
starten: “Samen met het UMC Utrecht willen we 
een studie opzetten bij patiënten die een directe 
borstreconstructie willen na amputatie. Nu is het 
zo dat als een patiënte na een borstamputatie ook 
nog bestraald moet worden, dat de plastisch chirurg 
zegt: ga eerst maar bestralen, dan maken wij daarna 
de borst wel weer mooi. Maar dat betekent dat 
mensen best lang zonder borst zijn én meerdere 
keren onder het mes moeten. Wij denken dat als wij 
vóór de operatie gaan bestralen, dat de amputatie en 
reconstructie in één operatie kunnen plaatsvinden. De 
meningen van de plastisch chirurgen hierover lijken 
sterk verdeeld te zijn. We willen dit onderzoek, dat 
we nu aan het schrijven zijn, graag landelijk en liefst 
internationaal oppakken.” 



Meer 
onderzoek

“De kunst is om te achterhalen wat voor die specifieke patiënt nou écht belangrijk 
is. Want: hoe meer we weten, hoe meer we ook willen en kunnen gebruiken in de 
afwegingen. Maar de patiënt tegenover je krijgt al zoveel informatie - én emoties 
- te verwerken, hoe hou je dat behapbaar? De taak van de arts is om de patiënt 
door al die keuzes heen te leiden, zodat een weloverwogen beslissing genomen 
kan worden. Dit is altijd maatwerk. Je moet niet te veel, maar ook niet te weinig 
informatie verschaffen.”
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“Nooit eerder deden we bij 
Maastro zoveel studies”

OM MAAR METEEN MET DE DEUR IN HUIS TE VALLEN: WE HEBBEN HET OVER MEER 

DAN 60 OPEN STUDIES. EEN RECORD VOOR MAASTRO. HOE MEER HOE LIEVER? 

“NEE,” ALDUS DIRK DE RUYSSCHER, “WE KIJKEN VOORAL OF DE STUDIE PAST BIJ EEN 

VAN DE DRIE THEMA’S WAAROP MAASTRO FOCUST: ORGAANPRESERVATIE, MINDER 

BIJWERKINGEN EN/OF VERBETERING VAN DE PROGNOSE. ALS DAT ZO IS ÉN ALS WE 

MOGELIJKHEDEN TOT KRUISBESTUIVING TUSSEN DE ONDERZOEKEN ZIEN ÉN WE ZIJN 

ENTHOUSIAST, DAN ZEGGEN WE NIET SNEL NEE. ZAL IK HET LIJSTJE VAN 2018 MAAR 

EVEN LANGS GAAN?”

ONDERZOEK

Dirk De Ruysscher, radiotherapeut oncoloog, hoogleraar in zowel Maastricht als 
Leuven en hoofd onderzoeksdivisie Klinische Trials

DE NICOLAS-STUDIE Dirk: “Dat is een van onze 
succesverhalen. Nivolumab is een medicijn dat heel veel 
gebruikt wordt bij immuuntherapie. Het stimuleert de afweer 
waardoor het lichaam zelf kankercellen kan opruimen. In 
de mede door ons geïnitieerde Europese NICOLAS-studie 
combineren we Nivolumab tegelijkertijd met radio- en 
chemotherapie bij patiënten met stadium III niet-kleincellige 

longkanker. De fase I-studie naar de toxiciteit is 
afgerond. De fase II-studie - werkt het? - eveneens. 
De data zijn nog niet helemaal verwerkt, maar 
de voortekenen zijn zo gunstig - ja, we zitten 
op het goede spoor!! - dat we starten met een 
gerandomiseerd fase III-onderzoek onder een 
kleine 1300 patiënten wereldwijd.”
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STEEDS MEER STUDIES, 

MAAR OOK STEEDS 

MEER PATIËNTEN DIE 

MEEDOEN AAN TRIALS

Bij Maastro doet 13,8% van de 
patiënten mee aan klinische 
trials. Met dat percentage 
scoort Maastro ver boven het 
Europees gemiddelde van 
2 á 3%. Een mooi resultaat, 
maar het percentage mag nog 
wel wat omhoog. Dirk: “Bij 
de beste Franse, Engelse of 
Spaanse integrale kankercentra 
doet maar liefst een kwart 
van de patiënten mee aan 
wetenschappelijk onderzoek. 
De belangrijkste motivatie voor 
patiënten om deel te nemen 
aan een studie is simpelweg 
de hoop dat het voor henzelf 
ook meerwaarde kan hebben. 
Het blijkt dat patiënten die 
meedoen aan studies ook 
daadwerkelijk een betere 
prognose hebben.”

UITKOMST NIET ZOALS 

VERWACHT, ONDERZOEK 

DUS MISLUKT? 

Dirk De Ruysscher: “Natuurlijk niet. 
Zo gaat dat met onderzoek. Het is 
volstrekt onrealistisch om te denken 
dat we alle onderzoek tot een goed 
einde kunnen brengen. Belangrijk 
is wel dat we er altijd iets van leren. 
Gewoon ‘ja’ of ‘nee’ zijn geen 
interessante uitkomsten voor een 
onderzoeker. Die wil altijd weten: en 
hoe nu verder? Dat is ook de reden 
dat we er zogenaamd translationeel 
onderzoek bij doen; beeldvorming, 
bloedafname, extra biopten. Dat 
geeft je aanknopingspunten voor 
een vervolg.” 

STIMULI FASE III-STUDIE  “Bij patiënten met 
kleincellige longkanker zonder uitzaaiingen testen we 
immuuntherapie (een combinatie van Ipilimumab en 
Nivolumab). We willen in eerste instantie weten wat het 
effect is op de overlevingskansen. Maar ondertussen 
constateren we ook dat de bijwerkingen erg meevallen. In 
eerste instantie was de studie alleen gericht op Europa, maar 
inmiddels is de studie ook open in Australië en Nieuw-
Zeeland. Het aantal patiënten dat deelneemt, stijgt dan ook 
gestaag.”

HIPPOCAMPUS SPARENDE PROFYLACTISCHE 

(PREVENTIEVE) HERSENBESTRALING “Helaas: de 
studie werd weliswaar succesvol afgerond, maar de uitkomst 
is niet zoals verwacht/gewenst. Patiënten met kleincellige 
longkanker krijgen meestal ook een preventieve bestraling 
van de hersenen om de kans op uitzaaiingen in de hersenen 
te verminderen en om de overleving te verbeteren. We 
dachten dat we een strategie hadden gevonden om nadelige 
consequenties voor de neuro-cognitieve capaciteit - het 
aanleervermogen - te verminderen door de hippocampus 
(deel in de hersenen) te sparen bij de bestraling. Jammer 
genoeg blijkt dat niet het geval te zijn. Wel hopen we dat we 
uit de resultaten van de MRI-scans en de bloedanalyses meer 
aanknopingspunten kunnen vinden voor een vervolg.”

PET-BOOST STUDIE LOKAAL GEVORDERDE 

NIET-KLEINCELLIGE LONGKANKER “Op basis 
van één FDG-/PET-scan, die we toch al maken, kunnen 
we, voorafgaand aan de behandeling, plekken in de tumor 
identificeren die het minst gevoelig zijn voor bestraling of 
voor chemo-radiatie. Dat zijn tevens de plekken waar de 
kanker vaker terugkomt. Wat gebeurt er als we die plekken 
extra gaan bestralen met dezelfde dosis op de gezonde 
weefsels? Eind 2019 zijn de resultaten pas bekend.”

STUDIE NAAR IMMUNOGENE CELDOOD (ICD-TRIAL) 

“Dit is een studie onder patiënten met niet-kleincellige longkanker 
zonder uitzaaiingen. Deze studie is afgerond, wordt nog verder 
geanalyseerd, maar we weten ook al dat we op basis hiervan met 
een vervolgstudie starten. In de eerste data hebben we immers 
kunnen constateren dat als het hart beschadigd raakt door 
bestraling, het eiwitten aanmaakt die de kankergroei stimuleren. 
De kankercellen maken op hun beurt stollingseiwitten aan 
waardoor een longembolie kan ontstaan: met kortademigheid én 
hartbeschadiging ten gevolge. 
In de nieuwe studie nemen we een breed palet aan patiënten mee 
die behandeld worden met of zonder immuuntherapie en met 
of zonder protonentherapie. We hebben veel vragen waarop we 
antwoorden willen krijgen. Kunnen we het hart sparen? Zo ja, levert 
ons dat iets op vanuit onze hypothese hartschade = tumorgroei? 
Gaat het de kortademigheidsklachten verbeteren en gaan we 
ook een goede immuunactivatie krijgen? En als we de patiënten 
preventief behandelen voor hartafwijkingen, dus al voordat ze 
klachten hebben, worden de kortademigheidsklachten dan minder? 
Wat zijn de consequenties voor de tumor?”

Ook in 2019 starten weer meerdere nieuwe studies. Daarover een 
volgende keer meer. Rest Dirk De Ruysscher nog één belangrijke 
mededeling: “Bij zoveel mogelijk studies kijken we naar de 
mogelijkheden van zowel fotonen- als protonentherapie om de 
bijwerkingen maximaal in kaart te kunnen brengen.”



OP DE ‘BUCKETLIST’ VOOR 2019

BESTRALING PATIËNTEN MET 

HARTRITMESTOORNISSEN

Even een stapje buiten de oncologie. 
“Patiënten met onbehandelbare ventriculaire 
hartritmestoornissen hebben meestal nog 
maar enkele maanden te leven. Wij denken 
dat we - nadat we met behulp van MRI-scans 
en katheterisatie de precieze plek in het hart 
hebben geïdentificeerd - deze patiënten goed 
kunnen behandelen met één bestraling. Als 
dat inderdaad zo is, dan hebben we iets 
fantastisch in handen. Dan kun je dat ook 
uitbreiden bij andere ritmestoornissen. Stel 
je voor dat één keer bestralen het alternatief 
kan zijn voor een uitgebreide operatie? Snap 
je nu waarom ik hier zo enthousiast over 
ben?” Dirk gaat een subsidie aanvragen om 
radiotherapie bij harteritmestoornissen, 
eventueel met protonentherapie, verder te 
onderzoeken.
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“Is ‘pieken’ het thema 
van het jaarverslag? Nou 
dan heb ik wel een paar 
mooie voorbeelden”

“OM TE BEGINNEN: DE BRIEF DIE BRUNO BRUIJNS, MINISTER VAN MEDISCHE 

ZORG EN SPORT, OP 15 NOVEMBER 2018 SCHREEF AAN DE TWEEDE 

KAMER MET DE VEELZEGGENDE TITEL ‘DATA LATEN WERKEN VOOR 

GEZONDHEID’. DAARIN SCHRIJFT HIJ ONDER ANDERE: ‘IK GA DE VALIDATIE 

VAN DECENTRALE INFORMATIEVERZAMELINGTECHNIEKEN, ZOALS DE PHT 

(PERSONAL HEALTH TRAIN), IN VERSCHILLENDE TOEPASSINGSGEBIEDEN 

STIMULEREN’. WIJ ZIJN HIER AL ZEKER TIEN JAAR MEE BEZIG. DAT DE 

MINISTER ONS CONCEPT ONDERSTEUNT EN AANBEVEELT, IS EEN ENORME 

OPSTEKER. DAT GAAT NOG MEER DEUREN OPENEN.” 

ONDERZOEK

André Dekker, hoofd onderzoeksdivisie Knowledge Engineering en hoogleraar 
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41BEWIJS! “We kregen vaak de opmerking: leuk dat 
concept van jullie, maar laat eens zien of het principe 
ook werkt als je flink opschaalt, qua patiënten en qua 
deelnemende instituten? Challenge accepted! Het 
doel was om vijf centra, uit vijf landen te benaderen 
om de data van 20.000 patiënten met longkanker te 
verzamelen. We hebben half juni een mail gestuurd naar 
al onze relaties: doen jullie mee? Zo ja, zorg dat je op 1 
september je gegevens klaar hebt staan, want dan komt 
de trein langs. Om een lang verhaal kort te maken: 
acht centra - van Shanghai tot Manchester - leverden 
de gegevens van 35.000 patiënten aan. Resulterend in 
een model dat overlevingskansen voor patiënten met 
longkanker voorspelt. Bewijs geleverd: de infrastructuur 
is er klaar voor.” Aan de publicatie wordt nog hard 
gewerkt, maar het nieuws mag best verteld worden.

NOG MEER PIEKEN: PRIJZEN EN 

PROMOTIES André en zijn team hebben in 2018 
veel gelegenheden gehad voor een feestje. Zo zijn de 
eerste twee promoties - Tim Lustberg en Johan van 
Soest - binnen de geledingen van de divisie Knowledge 
Engineering én onder aanvoering van André als 
hoogleraar Clinical Data Science een feit. Voor 2019 
staan nog vier promoties gepland. In de categorie 
prijzen: bij de ESTRO mocht het team een belangrijke 
prijs in ontvangst nemen voor de beste poster in de 
categorie fysica. Verschillende collega’s ontvingen een 
persoonlijke grant. Zo zit Alberto Traverso bijvoorbeeld 
nu een jaar voor onderzoek in Toronto. André zelf 
werd uitgenodigd voor de jaarlijkse, prestigieuze Sir 
Godfrey Hounsfield memorial lecture. Deze jaarlijkse 
lezing, vernoemd naar de Nobelprijswinnaar en 
uitvinder van de CT-scanner, gaat altijd over een actueel 
thema in de radiologie. Dit jaar was het onderwerp: 

BISS

André Dekker is toegetreden tot het 
team van Principal Investigators van 
BISS Institute (Brightlands Institute 
for digital Smart Society). Dit 
samenwerkingsverband tussen alle 
zes de faculteiten van de Universiteit 
Maastricht is een regionale denktank 
gespecialiseerd in de nieuwe digitale 
maatschappij. 

Big Data for Better Cancer Care. André 
kwam een ervaring en veel contacten rijker 
thuis. Met een award en met een cheque 
van 1000 Engelse ponden, die hij schonk 
aan de Maastro Cancer Foundation om 
toekomstig wetenschappelijk onderzoek te 
steunen. “Misschien was het wel een jaar 
van de waardering, dat mensen je erkennen 
en herkennen als interessant. Leuk, zo’n 
compliment op z’n tijd. Ik ken niemand die 
daar niet blij van wordt.”

NWO-SUBSIDIE PERSONAL HEALTH 

TRAIN TUSSEN NEDERLAND EN 

INDIA “In India komt hoofd-halskanker 
opvallend vaker voor dan bijvoorbeeld in 
Nederland. Is er wellicht een verband tussen 
het wel (in Nederland) en niet (in India) 
inenten tegen HPV? Zit het in de genen? Ligt 
het aan het dieet? De Indiase data zijn lang 
niet altijd van goede kwaliteit maar er zijn 
wel heel veel data voorhanden. Hoe kunnen 
we de Indiase en de Nederlandse data 
met elkaar verbinden? Hoe kunnen we een 
netwerk opzetten? Wat we feitelijk aan het 
doen zijn, is onderzoeken hoe we wereldwijd 
een sociaal probleem kunnen oplossen met 
dit soort technieken. NWO, De Nederlandse 
Organisatie voor Wetenschappelijk 
Onderzoek, stelt daarvoor subsidies ter 
beschikking. Maar ook Google heeft een 
subsidie uitgeschreven voor een soortgelijke 
aanpak waarvoor we ook een voorstel hebben 
ingediend.”



“Misschien was het wel een jaar van de 
waardering, dat mensen je erkennen en herkennen 
als interessant. Leuk, zo’n compliment op z’n tijd. 
Ik ken niemand die daar niet blij van wordt”

ONGEKENDE MOGELIJKHEDEN 

De basis voor de Personal Health Train en 
het wel delen maar niet centraal verzamelen 
van data mag dan zijn oorsprong vinden 
in het maken van voorspellende modellen 
voor de behandeling van kankerpatiënten, 
inmiddels voeren André en zijn team 
verkennende gesprekken met een zeer bonte 
mix van geïnteresseerden over de meest 
uiteenlopende onderwerpen. Niet vreemd 
natuurlijk, want het slim verzamelen van data 
kun je toepassen op zo’n beetje alles. Hoe 
breed dat ‘alles’ kan zijn? “Voor het MUMC+ 
doen we nu een project met radiologie. Van 
het een komt het ander: er is ook interesse 
in projecten voor COPD, fysiotherapie, de 
ziekte van Crohn, orthopedie, enz. Maar we 
zijn ook benaderd door boerenorganisaties. 
Met drones vliegen ze over hun velden en 
maken daarbij foto’s, nemen samples. Ook zij 
verzamelen big data. Die informatie willen ze 
niet openlijk delen met hun buren/collega’s of 
met de leveranciers van zaden, maar ze willen 
wel allemaal van elkaar leren. Dus we praten, 
naast de Personal Health Train, nu ook over 
de Personal Farm Train… Laatst hadden we 
een verkennend gesprek met juristen van 
de rechtbank. De beslissing faillissement 
of doorstart moet vaak heel snel genomen 
worden terwijl het verzamelen van relevante 
feiten nou eenmaal tijd kost. Of we alle 
beschikbare relevante data voor het nemen 
van zo’n beslissing niet kunnen gebruiken 
om een beslismodel bij faillissementen te 
maken?” 

PERSONAL HEALTH TRAIN: HOE 

ZAT HET OOK ALWEER?

Om de gezondheidszorg te verbeteren, is 
veel medische data nodig om te analyseren. 
Maar: deze gegevens bevinden zich op 
veel verschillende plekken (bij artsen, 
ziekenhuizen, bij de patiënten thuis), vaak 
zijn ze niet zomaar uitwisselbaar én dan is 
er nog het punt van de privacygevoeligheid. 
Medische data zijn dus niet zomaar 
voorhanden om van te leren. The Personal 
Health Train biedt hiervoor een oplossing: 
door onderzoeksvragen (treinen) naar 
ziekenhuizen (stations) onder strenge 
voorwaarden te sturen, waarbij de 
patiënt de controle houdt over welke 
trein welk station mag bezoeken (spoor). 
De onderzoeksvragen worden daarbij 
beantwoord zonder dat de patiëntgegevens 
het ziekenhuis verlaten: een ultieme 
oplossing voor de bescherming van privacy 
van patiënten.

FAIR 

Keurmerk data in de maak. Data 
moeten FAIR zijn: findable, accessible, 
interoperable and reusable.



M
A

A
S

T
R

O
 2

0
18

42

M
A

A
S

T
R

O
 2

0
18

43

“Ik ben bioloog en onderzoeker, 
maar ook ambassadeur en 
manager en fondsenwerver 
en…”

NEE, OOK VOOR MARC VOOIJS WAS 2018 BEPAALD GEEN SAAI JAAR. EEN NIEUWE FUNCTIE ERBIJ, 

VEEL NIEUWE COLLEGA’S LEREN KENNEN, MEER SAMENWERKING TUSSEN DE KLINIEK EN MAASTRO 

LAB, MOOIE GRANTS, INTENSIEVE EN INTERESSANTE SAMENWERKINGSVERBANDEN, ACTIEF BEZIG 

ALS AMBASSADEUR EN FUNDRAISER… EN DAN HEBBEN WE HET NOG NIET GEHAD OVER HET 

LAATSTE NIEUWS: ZIJN BENOEMING TOT LID VAN HET BESTUUR VAN DE EUROPEAN SOCIETY FOR 

RADIOTHERAPY & ONCOLOGY (ESTRO).

ONDERZOEK

Marc Vooijs, hoogleraar, hoofd Maastro Lab, manager onderzoek en onderwijs Maastro 

OVER NIEUWE COLLEGA’S EN MEER SAMENWERKING 

Sinds juni 2018 is Marc, naast hoofd van Maastro Lab, tevens 
manager onderzoek en onderwijs bij Maastro. Hij vervult die rol - die 
hij overnam van André Dekker - samen met Enno Soeren, de manager 
bedrijfsvoering. Marc: “De bedoeling is dat ik voornamelijk op 
inhoudelijke gronden de hoogleraren vertegenwoordig in het Directie 
Advies Team waar ik ook in zit als manager.
 

Ik vind het erg interessant om met allerlei nieuwe zaken in 
aanraking te komen en ik heb er in één klap veel nieuwe collega’s 
bij. Het is best raar eigenlijk; Maastro Lab zit slechts aan de 
overkant van de straat, maar toch zijn het twee redelijk gescheiden 
werelden. Ik ben blij dat daar verandering in begint te komen door 
de intensieve samenwerking en meer interactie tussen de kliniek en 
het lab.” 

MARC IN ‘HOLLYWOOD’

“In de Verenigde Staten werft 
‘Stand up to cancer’ samen met de 
entertainmentindustrie enorm veel 
geld voor kankeronderzoek. Ik was 
vorig jaar uitgenodigd om projecten 
mede te beoordelen. Grote, 
ambitieuze, concrete projecten van 
vijf jaar, inclusief klinische studies, 
tientallen miljoenen dollars. Heel 
interessant om zoiets eens mee te 
maken: een grote live tv-show in 
Santa Monica, met onderzoekers, 
fundraisers en patiënten in een grote 
opnamestudio en miljoenen dollars 
opbrengst voor kankeronderzoek. 
Natuurlijk ben ik ook met een bordje 
‘I stand up for…’ op de foto gegaan.” 
want we kennen allemaal wel 
iemand met kanker….  

OVER ONDERZOEK PROTONEN “Samenwerken 
gebeurt ook met de andere twee protonencentra in 
Nederland. KWF Kankerbestrijding stelde twee heel 
grote subsidies ter beschikking aan de drie Nederlandse 
protonencentra voor onderzoek naar protonen, ook op 
het gebied van niet-patiëntgebonden onderzoek. 
Ik vind dat een heel slimme zet en dat biedt enorm veel 
mogelijkheden voor ons. Een van de projecten heeft 
tot doel om infrastructuur voor gestandaardiseerd 

preklinisch onderzoek met protonen mogelijk te maken. 
Kennelijk is de perceptie vanuit het buitenland dat het 
nergens in Europa zo goed geregeld gaat worden als 
in Nederland. Ook intern zijn vele Maastro-collega’s 
betrokken: Dirk De Ruysscher, Frank Verhaegen, Ludwig 
Dubois en Maastro Lab uiteraard. Zo hoort het te gaan! 
We hoorden het net voor de kerst van 2018 en nog voor 
de zomervakantie gaan we echt van start. Heel leuk 
dit!”

OVER ONDERZOEK NAAR ORGANOÏDEN 
Marc en zijn team van Maastro Lab werken al enige 
tijd aan het kweken van organoïden voor onderzoek 
naar borst-, long- en hersenkanker. Daarvoor kreeg hij 
in 2018 een subsidie van KWF Kankerbestrijding. “We 
willen achterhalen of we de respons op een behandeling 
kunnen voorspellen, door vooraf - in het laboratorium - 
op gekweekt weefsel van de patiënt (organoïden) 
behandelingen uit te testen. Wij kijken zowel naar de 
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het gezonde weefsel: welke behandeling geeft de minste 
schade/bijwerkingen? De technologie om te voorspellen 
hoe een patient gaat reageren op een behandeling is er, we 
kunnen het al gebruiken, maar het wordt nog niet vergoed. 
Dat moet een van de volgende stappen worden.”
 
OVER AMBASSADEURSCHAP EN FUNDRAISING 
Geld voor onderzoek of voor nieuwe apparatuur in het 
lab is niet gemakkelijk te krijgen. Dat is algemeen bekend. 
Naast grants en subsidies komen er ook steeds meer 
initiatieven vanuit het publieke domein. “Ik zie het ook als 
een kans om de maatschappij veel meer te betrekken bij 
onderzoek naar kanker. Onze rol als onderzoekers heeft er 
daarmee een nieuwe component bij: ambassadeurs van 
ons onderzoek. Wij moeten vertellen wat we doen, hoe dat 
gebeurt en waarom wij bepaalde onderzoeken zo graag 
willen/moeten doen. Dat betekent dat je als onderzoeker 
uit je laboratorium moet komen om aan de maatschappij, 
aan de mensen te laten zien waar je mee bezig bent. Dat 
is voor veel onderzoekers nieuw, maar ik moet zeggen dat 
ik er veel plezier in heb. De ene dag zwem je met familie 
en collega’s mee in de Roermond City Swim, de andere 
keer zit je in een soort van Hollywood-achtige setting in 
Californië waar ze particuliere fundraising bepaald niet 
kleinschalig aanpakken…”

Zijn ambassadeurschap ziet hij breed: voor 
onderzoek naar kanker in het algemeen, 
maar ook voor de rol van biologie in 
dat onderzoek. “Zowel nationaal als 
internationaal heb ik een bestuurlijke 
rol op me genomen: ik ben lid van het 
bestuur van de Nederlandse Vereniging 
voor Radiobiologie en ik ben lid van de 
biologiecommissie van de ESTRO. Nu 
ik onlangs gekozen ben als lid van het 
bestuur van de ESTRO hoop ik de positie 
van biologie binnen de radiotherapie te 
verstevigen. Ik overweeg om de wat oude, 
stoffige term radiobiologie te veranderen 
in gewoon biologie. Dat past immers veel 
beter bij de rol die biologie tegenwoordig 
in onderzoek en behandeling van kanker 
vervult.” 



BIJZONDERE INKOMSTENBRONNEN 

VOOR ONDERZOEK

Roermond City Swim: ¤ 30.000 bij 
elkaar gezwommen voor de Stichting 
Stop Hersentumoren die het bedrag 
ter beschikking heeft gesteld aan ons 
organoïden onderzoek op hersenentumoren.

Het gezin van Rob Coolen, die in 2018 
overleed aan de gevolgen van gliobastoom 
(hersentumor), zamelde ¤ 30.000 in voor 
onderzoek. Maastro Lab ontving een cheque 
van ¤ 15.000. Marc: “Heel bijzonder dit. We 
hebben het gezin ook in het lab laten zien 
hoe het geld besteed gaat worden.” 

“Het ambassadeurschap kan ook heel kleinschalig zijn. Toen de internationale 
middelbare school United World College uit Maastricht vroeg of ze met tien studenten 
eens mochten kijken bij Maastro Lab, aarzelde ik geen moment. Zo kunnen we de 
volgende generatie laten zien dat de wetenschap superspannend kan zijn”

vlnr: Maikel Verduin, Judith Hounjet, 
Lorena Giuranno, Arjan Groot, Marc Vooijs, 
Jonathan Ient, Carla Moonen, Jolanda 
Piepers en Kasper Rouschop
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“Lang leve Artificial 
Intelligence en 3D-printing”

DIT JAAR GEEN PROMOTIES BINNEN HET TEAM VAN FRANK VERHAEGEN, MAAR WEL WEER DE MAASTRO 

RESEARCH AWARD ‘IN THE POCKET’ (ZIE HET VERHAAL VAN ISABEL ALMEIDA OP PAGINA 52). EN DAN 

ZIJN ER NOG TWEE ONTWIKKELINGEN DIE HET LEVEN VAN DE FYSICA-ONDERZOEKERS IN 2018 EEN STUK 

AANGENAMER GEMAAKT HEBBEN: DE GESTAGE OPMARS VAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE EN 3D-PRINTING. DE 

ONTWIKKELINGEN OP DIE GEBIEDEN GAAN ENORM SNEL EN DAAR PROFITEERT HET TEAM VAN FRANK - NEGEN 

PHD-STUDENTEN, ASSISTANT PROFESSOR GABRIEL FONSECA EN DRIE MASTER STUDENTEN - OPTIMAAL VAN.

ONDERZOEK

Frank Verhaegen, hoofd onderzoeksdivisie Klinische Fysica en hoogleraar

inderdaad aankomt waar die moet 
aankomen en als we constateren dat 
dat niet het geval is, dan passen we de 
behandeling aan. Artificial Intelligence 
benut het gigantische potentieel aan 
informatie uit 3D- en 4D-beelden op zoek 
naar patronen en dimensies die wij met 
ons brein niet meer kunnen bevatten/
berekenen/beredeneren.”

“Ik gebruik wel eens de analogie van 
statistiek waarmee we veel data analyseren. 
AI is een vergevorderde vorm van 
statistiek. Die heel veel data tegelijk aan 
kan, niet werkt met wiskundige formules, 
maar functioneert als een brein, als een 

3D-PRINTING Neem de 3D-printer: de twee printers die bij Maastro staan, 
draaien 24/7 en hebben inmiddels een wachtlijst. Frank: “We kunnen veel meer 
experimentele opstellingen bouwen en die weer snel veranderen en optimaliseren. 
Houdertjes, vaste klemmen, fantomen enzovoort die printen we nu gewoon zelf. 
Dan krijgen we niet alleen precies wat we nodig hebben, het is ook nog eens 
veel goedkoper en sneller. De kwaliteit van de 3D-printer is de laatste jaren met 
sprongen vooruit gegaan, je kunt ook metalen printen of printen met meerdere 
materialen tegelijkertijd… Niet verwonderlijk dat drie van mijn studenten thuis 
ook zo’n ding hebben staan. Het is niet alleen leuk speelgoed, het is echt heel 
praktisch en zinvol in het dagelijks gebruik. Het versnelt het proces enorm.”

ARTIFICIAL INTELLIGENCE De mogelijkheden van Artificial 
Intelligence lijken eveneens onbegrensd. Het team van Frank 
gebruikt AI steeds meer: “Bij Autocontouring bijvoorbeeld - het 
automatisch, door de computer, intekenen van organen in een 
bestralingsplan, met de bedoeling dat die organen tijdens de 
bestraling niet bestraald worden - heeft daarmee een enorme 
impuls gekregen. Voorlopig hoogtepunt is een publicatie in een 
van de journals van de Nature-Group. Ook voor het maken van 
beslismodellen voor DGRT blijkt AI een godsgeschenk. Bij DGRT 
(DoseGuided Radiation Therapy) meten we of de geplande dosis 

OOK IN 2018

•  Virtueel platform protonentherapie is 
operationeel in de kliniek: heeft veel tijd 
gekost om het wiskundig model van de echte 
protonenbestraler te finetunen

•  Beeldkwaliteit Conebeam CT-scan verbeterd
•  SmART (Small Animal Radiation Therapy):
 ~  Derde multidisciplinaire congres in Lissabon 

door Maastro georganiseerd
 ~  Maastro publiceerde hierover acht(!) papers
 ~  Protonenbestraling van proefdieren mogelijk

“Persoonlijk hoogtepunt: de benoeming van Gabriel Fonseca tot 
assistant professor. We blijven plezierig samenwerken. Ik heb nu dan 
wel een rechterhand, maar hij zet me ook aan het werk met al zijn 
ideeën en plannen”

netwerk… En dan te bedenken dat we nu pas te 
maken hebben met de eerste generatie van dit 
fenomeen. Kun je je voorstellen wat daarmee 
over vijf of tien jaar mogelijk is? Onze studenten 
zijn enorm enthousiast over dit soort nieuwe 
technieken. In mijn groep alleen al zijn in een jaar 
tijd al drie mensen voortvarend mee aan de slag 
gegaan. Die werken niet meer met wiskundige 
formules of zo, maar die knopen netwerken aan 
elkaar. Ik vind het fascinerend om te zien. Ik noem 
het wel eens een quantum leap: al tientallen jaren 
was het moeilijk om bepaalde problemen op te 
lossen en nu opeens, dankzij Artificial Intelligence, 
kan het…”
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“Superspannend jaar, maar nu 
mag het wel een beetje minder”

GLORIA IS KLINISCH FYSICUS MET PROTONENTHERAPIE ALS SPECIALISATIE. 

NA HAAR STUDIE IN BARCELONA HEEFT ZE ZOWEL IN ITALIË ALS IN FRANKRIJK 

GEWERKT. IN FRANKRIJK WAS ZE BEZIG MET HET AFRONDEN VAN HAAR PHD 

TOEN ZE DE VACATURE BIJ HET PROTONENTHERAPIECENTRUM VAN MAASTRO 

ZAG: DIE LEEK HAAST VOOR HAAR GESCHREVEN…

DE MAASTRO KLINIEK AWARD 2018

Gloria Vilches Freixas, klinisch fysicus

HEEL VEEL UITDAGINGEN En dus trok 
Gloria, mét man en mét drie maanden oude 
dochter, in augustus 2017 naar Maastricht. Er 
is niet heel veel fantasie voor nodig om je voor 
te stellen dat de combinatie van een jong gezin, 
plus verhuizen naar een ander land, daar de taal 
leren en je draai vinden, promoveren in Lyon (met 
de beste thesis van Frankrijk!!) én het opstarten 
van een protonenkliniek nogal een uitdaging is. 
Officieel werkt Gloria vier dagen per week, maar 
- en ze moet er zelf om lachen - “Daar is weinig 
van terecht gekomen.” In 2018 heeft ze amper vrij 

gehad en ook nog eens vele weekenden doorgewerkt, 
dus ze snakt naar de lang gewenste en nu eindelijk 
geplande vakantie. Naar Spanje uiteraard.

SPANNEND Als ze de balans opmaakt, noemt ze 
2018 een superspannend jaar: “It’s a challenge, but 
it’s challenging! Heel spannend, veel druk, maar 
heel interessant en bijzonder prettig samenwerken. 
Er is veel interactie met de artsen en de laboranten, 
dat heb ik de laatste drie jaar tijdens mijn PhD in 
Frankrijk toch wel gemist omdat ik toen vooral in 
de researchhoek heb gewerkt. Grappig hoe mensen 

MAASTRO AWARDS

Voor medewerkers die uitzonderlijk goede prestaties 
leveren, naast hun dagelijks werk. Er zijn twee Awards 
te winnen die tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst 
worden uitgereikt: de Maastro Research Award en de 
Maastro Kliniek Award.

NIETS DAN 

COMPLIMENTEN!

Uit de (verschillende) 
nominaties:
• Doorzetter
• Altijd een vriendelijke glimlach
• Bescheiden karakter
• Zeer positief kritische instelling

mij vaak de protonen-expert noemen. Ik heb 
weliswaar ervaring, maar dat maakt mij nog geen 
expert. Er valt nog zoveel te leren en te ontdekken, 
de Mevion-versneller is ook voor mij nieuw. Het 
doel was om eind 2018/begin 2019 de machine 
stabiel en betrouwbaar te hebben, dat is - in 
minder dan een jaar - gelukt. Ik kan niet genoeg 
benadrukken hoe uitzonderlijk snel dat is, daar 
mogen we met z’n allen bijzonder trots op zijn. Ik 
ben blij met de machine, met de samenwerking 
binnen Maastro en met de samenwerking met de 
mensen van Mevion.”

“Mijn dochter heeft de 
Award op een plank 
boven ons bed gezet”

EIGEN WERELDJE Ze is ook blij met 
de award, maar ze had geen idee dat ze 
genomineerd was: “Niet zo gek eigenlijk, 
ik leefde een beetje in mijn eigen wereldje 
het afgelopen jaar. Inmiddels hebben 
we op klinisch fysisch vlak versterking 
gekregen, maar ik heb me ook echt wel 
een tijd alleen gevoeld. Het bleek erg 
lastig om mensen vrij te maken voor de 
voorbereidingen voor protonentherapie, 
simpelweg omdat de patiëntenzorg 
natuurlijk gewoon door ging.”

GEZIN EN SOCIAAL LEVEN 

“Maastricht bevalt goed, maar hopelijk 
komt nu ook meer tijd voor het gezin en 
voor het opbouwen van een sociaal leven. 
Daar zijn we wel aan toe. Familieleven 
is hier heel belangrijk, dat vind ik 
bijzonder positief. Ze weten hier hoe 
het is om plezier te hebben. We praten 
nu ook Nederlands, maar veel mensen 
praten gewoon Engels terug. Doordat de 
besprekingen met de laboranten wel in 
het Nederlands waren, heb ik toch vrij 
snel de taal leren spreken. Weet je wat 
ik hier heel apart vind? Dat jullie de hele 
dag boterhammen eten! Gelukkig heb ik 
voor mijn dochter een kinderdagverblijf 
gevonden waar ze wèl warm eten krijgt!”





M
A

A
S

T
R

O
 2

0
18

50

M
A

A
S

T
R

O
 2

0
18

51

“Het is een eer, zeker als je ziet 
wie mijn voorgangers waren”

ISABEL WIST NIET DAT ZE GENOMINEERD WAS, DACHT DAT DE NIEUWJAARS BIJEENKOMST 

ZO GOED ALS AFGELOPEN WAS EN DUS GLIPTE ZE ER TUSSENUIT “OM NOG EVEN WAT 

BEREKENINGEN TE MAKEN.” HET MOMENT SUPRÊME HEEFT ZE DUS GEMIST. MAAR 

GELUKKIG WERD DAT EVEN LATER NOG EEN KEER OVERGEDAAN EN DIT KEER WAS ZE ER 

WEL BIJ. “IK WIST NIET EENS DAT IK GENOMINEERD WAS!”

DE MAASTRO RESEARCH AWARD 2018

Isabel de Almeida, PhD-student

DRIE OP EEN RIJ Over voorgangers gesproken: Isabel 
is de derde winnaar op rij uit de geledingen van de Fysica 
Onderzoeksgroep van Frank Verhaegen. Het was onder 
andere Gabriel Fonseca, de winnaar van de Maastro 
Research Award van vorig jaar, die een bijzonder lovende 
nominatie voor haar schreef. De Portugese Isabel is de 
enige binnen Maastro die de afgelopen vier jaar fulltime 
protonenonderzoek deed. Isabel: “Ik studeerde fysica in 
Lissabon en wilde mij verdiepen in protonentherapie. 
Via via kwam mijn cv terecht bij Frank Verhaegen en nu, 
vier jaar later, hoop ik in mei 2019 te promoveren aan de 
universiteit van Maastricht.”

GOED BEVALLEN “Protonentherapie bleek nog interessanter 
dan ik al dacht. Het is een fantastische technologie, ik 
geloof er volledig in. En Maastricht is een geweldige stad. 
Bij Maastro heb ik bijzonder fijne collega’s gevonden en de 
werkomstandigheden zijn hier heel erg goed en uitdagend. De 
verleiding om te blijven is groot, maar ik heb besloten om terug 
te keren naar mijn familie, vrienden en vriend in Portugal. Het 
is altijd mijn insteek geweest om met de opgedane kennis terug 
te keren. In Lissabon overweegt men om een protonenkliniek 
te bouwen, inclusief een paar onderzoeksgroepen, dus ik kan 
daar meteen aan de slag. Een paar maanden geleden werd ik 
uitgenodigd om daar als expert een aantal workshops te geven.”

PIONIERSWERK In de nominaties voor de award 
staat dat haar onderzoek wordt gezien als pionierswerk. 
We citeren: ‘bijzonder origineel’ en ‘heeft het potentieel 
om zowel klinisch als preklinisch baanbrekend en zelfs 
wereldleidend te zijn’. Zo onderzocht ze onder andere 
of het Mevion protonenbestralingstoestel gebruikt kan 
worden voor proefdierbestraling met zeer kleine velden. Het 
antwoord bleek ‘ja’: Maastro beschikt nu over een van de 
weinige protonenbundels ter wereld waarmee ook bestraling 
van proefdieren mogelijk is. En dat is een flinke opsteker 
voor het relatief nieuwe vakgebied SmART (afkorting voor 
Small Animal Radiation Therapy) waarvan Maastro/Frank 
Verhaegen de initiatiefnemer is. 

TOP 10 DOWNLOADS Isabel verdiepte zich bovendien 
in de mogelijkheden van duale energie CT (DECT) 
beeldvorming voor protonentherapie. Haar paper over de 
verschillen in informatie uit de verschillende types DECT-
scanners verscheen als ‘editor’s choice’ en belandde eind 
2017 in de top 10 van meest gedownloade papers. Ook 
bouwde Isabel een onderzoeksplatform voor Monte Carlo 
dosisberekeningen voor protonen, gebaseerd op gewone 
CT én Duale Energie CT-beelden. Dat was dan meteen het 
eerste Monte Carlo model voor een Mevion versneller, 
waarmee concrete vragen uit de kliniek beantwoord 
kunnen worden. Ze participeerde in publicaties met teams 
uit München, Lyon, Dresden, Chicago en Leuven om 
het gebruik van CT en Duale Energie CT in protonen te 
onderzoeken. En ze ontving haar eigen travel grant van 
ESTRO om in november 2018 een “Heel interessante en 
leerzame” week in het protonencentrum van Dresden door 
te brengen: tot voor kort de enige plek ter wereld waar ze 
met Duale Energie CT werken voor protonentherapie.



HOOGTEPUNT VAN 2018? “Dan kies ik 
voor de bestraling van de eerste 
patiënt met protonen. Nee, dat was 
net niet in 2018, maar daar hebben 
we wel het hele jaar met z’n allen 
naar toe gewerkt. We hebben het 
met het team gevierd alsof we het 
WK voetbal gewonnen hadden. 
Wát een ontlading!”
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“Door onze ambities is ons werk 
behoorlijk geïntensiveerd”

CLIËNTENRAAD

VOOR DE CLIËNTENRAAD VAN MAASTRO STOND HET JAAR 2018 GROTENDEELS IN 

HET TEKEN VAN DE METAMORFOSE NAAR EEN MEER PROACTIEF ORGAAN. IN DAT 

OPZICHT WAS HET EEN ZEER PRODUCTIEF JAAR. VOORZITTER WIEL EGGEN LICHT 

DE WAPENFEITEN DAN OOK MET PLEZIER TOE. 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT “Wapenfeit 
één is heel concreet: na twintig jaar heeft de 
Cliëntenraad een nieuw huishoudelijk reglement 
opgesteld. Aangepast aan de nieuwe wet- en 
regelgeving en - minstens zo belangrijk - beter 
passend bij waar wij anno nu voor staan en voor 
gaan. Voorlopig kunnen we hiermee vooruit. De 
insteek is dat we het reglement vanaf nu wel met 
enige regelmaat tegen het licht houden.”

ONDERLING BERAAD: SAMEN SLIMMER Op 
initiatief van de Cliëntenraad van Maastro is er contact 
gezocht met de cliëntenraden van de overige vier 
onafhankelijke Nederlandse bestralingsklinieken (zie kader). 
Wiel: “Dat heeft geresulteerd in onderling beraad. Het doel 
is om elkaar te informeren, om van elkaar te leren. Het 
overleg heb ik erg interessant gevonden, een eyeopener. 
Heel apart ook om te zien hoe elke cliëntenraad weer anders 
aankijkt tegen zijn rol. Het is verfrissend om te zien en te 

vlnr: Willemien Peeters, Marie-Louise Peerboom, Hans Laudy, Wiel Eggen (voorzitter), 
Rose-Marie Aerts en René Stassen. Jan van Hees staat niet op de foto.
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55horen hoe het er elders aan toe gaat. 
We hebben de intentie om in elk geval 
jaarlijks bij elkaar te komen, maar omdat 
we elkaar nu ook persoonlijk hebben 
leren kennen, hoop ik dat we elkaar ook 
tussentijds weten te vinden.”

PUBLIEKSSYMPOSIUM 
De Cliëntenraad wil graag meer 
naar buiten treden. Daarom 
opperden ze het organiseren van een 
publiekssymposium. Dat gaat nu 
gebeuren en wel op vrijdag 15 november 
2019. Wiel legt uit dat de doelgroep 
van het symposium bewust breed is: 
“Patiënten, voormalige patiënten en hun 
omgeving, maar eigenlijk is iedereen 
die wel eens wil weten hoe Maastro 
werkt, wat de actuele ontwikkelingen 
zijn of wat nou het verschil is tussen 
fotonentherapie en protonentherapie 
van harte welkom. Voor de Cliëntenraad 
van Maastro is dit een heel nieuwe 
aanpak. In de gezondheidszorg maak 
je niet zo snel ‘reclame’, maar ik zie dit 
meer als voorlichting en informeren. 
We verwachten hier heel veel van. Ik wil 
natuurlijk niet op de zaken vooruitlopen, 
maar wat ons betreft mag dit een 
regelmatig terugkerend iets worden. De 
ontwikkelingen gaan immers zodanig 
snel, dat je - naast je toch al interessante 
basisverhaal - elk jaar wel nieuwe 
ontwikkelingen te melden hebt.”

WISSELING VAN DE WACHT 
Terugkijkend kun je 2018 voor 
de Cliëntenraad ook zien als het 
jaar van de voorbereiding voor de 
wisseling van de wacht. In de loop 
van 2019 zit de zittingstermijn 
voor maar liefst vier van de zeven 
leden er immers op: drie leden 
vertrekken in mei, de vierde in 
november. Wiel: “Samen met de 
HR-afdeling van Maastro hebben 
we nieuwe leden geworven. We 
kregen 23 heel goede reacties op 
onze vacature. En ik kan niet anders 
zeggen dan dat we begin 2019 vier 
hele goede kandidaten hebben 
kunnen voordragen aan de Raad 
van Bestuur.”



NEDERLAND KENT VIJF ONAFHANKELIJKE INSTITUTEN 

VOOR RADIOTHERAPIE

•  ZRTI, Zuidwest Radiotherapeutisch Instituut (Vlissingen en Roosendaal)
•  Instituut Verbeeten (Tilburg, Breda en Den Bosch)
•  Radiotherapiegroep (Arnhem, Deventer, Ede)
•  RIF, Radiotherapeutisch Instituut Friesland (Leeuwarden)
•  Maastro (Maastricht, Venlo)

“Bij een ‘Cliëntenraad nieuwe stijl’ 
hoort ook een betere communicatie 
richting de omgeving: zowel 
intern binnen Maastro als naar de 
(voormalige) patiënten toe”
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“We zijn heel trots 
op de mensen bij 
Maastro”

RAAD VAN TOEZICHT

DE EERSTE ZIN VAN HET GESPREK MET DE RAAD 

VAN TOEZICHT VOOR DIT VERHAAL IN HET 

JAARVERSLAG ZET METEEN DE TOON. DEZE 

BONTE MIX VAN MENSEN, MET VERSCHILLENDE 

ACHTERGRONDEN, VERSCHILLENDE KARAKTERS 

EN VERSCHILLENDE MOTIVATIES HEEFT 

MINSTENS ÉÉN BELANGRIJKE OVEREENKOMST: 

ZO DOEN WIJ DAT Margreet Teunissen 
trapt af: “Wij zijn mensen die van buiten naar 
binnen kijken. Ik geloof in positief kritisch 
meekijken. De bestuurder is aan zet, maar 
ook die heeft het nodig om af en toe te 
kunnen sparren.” Luvic Janssen vindt dat je 
als toezichthouder meerwaarde kunt leveren 
en toch op afstand kunt blijven: “Feitelijk 
hebben wij een heel delicate verhouding met 
de bestuurder. Ze kan ons altijd in vertrouwen 
nemen, maar als we vinden dat het nodig is, 

kunnen we ook bijzonder kritisch zijn.” 
Als voorbeeld noemt hij het feit dat Maastro 
slechts één bestuurder heeft: “We hebben 
daar kritisch naar gekeken. Hoe kun je in zo’n 
geval de continuïteit van het management 
waarborgen? De oplossing hebben we gevonden 
in het vormen van een sterke tweede laag, 
die de bestuurder helpt en ondersteunt in de 
besluitvorming. Het Directie Advies Team is nu 
op volle sterkte en het werkt, voor alle partijen, 
naar volle tevredenheid.”

ZE KOZEN NIET VOOR NIETS VOOR DÉZE RAAD 

VAN TOEZICHT. IEDER BRENGT TIENTALLEN 

JAREN WERK- EN LEVENSERVARING MEE. PLUS, 

BIJ ELKAAR OPGETELD, NOG EENS RUIM 20 

JAAR GEZAMENLIJKE MAASTRO-ERVARING. 

HOE VERVULT DIT VIJFTAL DE ROL VAN 

TOEZICHTHOUDER?
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TAKEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT BIJ MAASTRO

•  Werkgever van het bestuur
•  Klankbord voor de bestuurder: we zetten onze individuele én 

onze gezamenlijke expertise in om de bestuurder te adviseren en 
te stimuleren. 

•  Waarborgfunctie: wij zien erop toe dat bij Maastro de patiënt 
centraal blijft staan, dat het afgesproken beleid efficiënt 
in de praktijk wordt gebracht en dat hier op heldere wijze 
verantwoording over wordt afgelegd. 

Kik Snoek: “Ik vind het heel spannend dat je 
met een relatief kleine organisatie met een 
kleine staf en veel dubbelfuncties erin slaagt 
om alle ballen in de lucht te houden en continu 
blijft vernieuwen en verbeteren.” Margreet: 
“We vinden het allemaal fantastisch dat de 
bestuurder, Maria Jacobs, zelf ook onlangs is 
gepromoveerd. Het is heel goed voor Maastro 
dat iedereen en dus ook de bestuurder zichzelf 
blijft ontwikkelen.”

INFORMATIE HALEN Natuurlijk is de 
bestuurder een belangrijke bron van informatie, 
maar de leden van de Raad van Toezicht praten 
ook graag met de inhoudelijk betrokkenen, 
binnen en buiten Maastro. Bijvoorbeeld 
tijdens de twee jaarlijkse themamiddagen 
waarvoor zij zelf de onderwerpen bepalen. Kik: 
“Zo leer je veel verschillende mensen uit de 
organisatie kennen én je krijgt informatie vanuit 
meerdere invalshoeken en achtergronden. We 
praten regelmatig bij met - delegaties van - de 
Ondernemingsraad, de Cliëntenraad en de 
medische staf, zodat we weten wat voor hen 
belangrijk is en hoe de sfeer is in de organisatie.” 
Frank van Attekum: “We hebben het vorig jaar 
onder andere gehad over het geautomatiseerd 
maken van bestralingsplannen, de uitdagingen 
op het gebied van ICT, het functioneren in 
de oncologische keten, de inrichting van de 
stafdiensten en het op sterkte houden van het 
personeel in een krimpende regio.” Luvic haakt 
daarop in: “We houden ook goed in de gaten of 
het allemaal wel behapbaar blijft voor de mensen 
die hier werken.”

VOORBEELDEN VAN 

THEMAMIDDAGEN 

RAAD VAN TOEZICHT

•  Stand van zaken 
wetenschappelijk 
onderzoek en de gerichte 
toepassing hiervan op de 
patiëntenzorg.

•  De (on)mogelijkheden 
van valoriseren: hoe zorg 
je er slim en transparant 
voor dat opgedane 
kennis uit onderzoek 
ook daadwerkelijk wordt 
toegepast en kun je die 
kennis wellicht ook nog te 
gelde maken?

•  Kwaliteit en alles wat 
daarbij komt kijken: een 
essentieel aandachtspunt 
in de radiotherapie in het 
algemeen en bij Maastro 
in het bijzonder. 

STRATEGIE: FOTONEN EN PROTONEN 

INTEGREREN

Maastro heeft een nieuwe strategie uitgezet voor 
de jaren 2018 tot en met 2022. Die strategie wordt 
door de leden van de Raad van Toezicht regelmatig 
tegen het licht gehouden: ligt de implementatie 
van de strategische ambities nog steeds op koers? 
Actueel agendapunt is natuurlijk het succes van 
de nieuwe protonentherapie, maar ook het op 
peil houden van de fotonenbestralingen bij een 
krimpende omvang van de bevolking in Limburg 
heeft de aandacht.
De leden van de Raad van Toezicht zijn het 
unaniem eens: de bouw en de start van het 
protonentherapie centrum is absoluut een mijlpaal, 
maar dit is nog maar het begin. Aan dit majeure 
project kleven ook majeure risico’s, niet in de 
laatste plaats op financieel gebied. Het heeft 
tijd nodig, maar je moet ook realistisch zijn. 
Protonentherapie is heel belangrijk voor Maastro, 
dat heeft de afgelopen tijd dan ook prioriteit gehad. 
Maar de basis van Maastro is fotonentherapie, daar 
zijn we al jaren uitzonderlijk sterk en goed in en de 
verdere ontwikkeling daarvan pakken we dan ook zo 
snel mogelijk weer op.

Wilfried de Neve heeft tot nu toe vooral geluisterd. 
Nu protonentherapie ter sprake komt, veert 
hij op: “Maastro heeft de eerste horde binnen 
planning en binnen budget gehaald. Dat alleen 
is al uitzonderlijk. Nu komt de tweede grote 
uitdaging: de doorverwijzing van patiënten. In 
Limburg heeft Maastro een heel goed netwerk in de 
multidisciplinaire oncologische zorg. Maar we 
rekenen ook op doorverwijzingen van daarbuiten. 

Hoe willen de radiotherapiecentra gaan samenwerken? Ik 
ben heel benieuwd hoe Maastro dat gaat aanpakken. 
Hun oplossingen zijn over het algemeen innovatief, vaak 
origineler dan ik elders zie. Zo heb ik nog nergens gezien 
dat men werkt met innovatieteams die buiten de klinische 
teams staan.”

TEVREDEN De Raad van Toezicht kijkt tevreden terug op 
2018: “Niet alleen omdat we als relatief kleine organisatie 
zo’n enorme klus hebben geklaard, maar vooral omdat de 
patiëntenzorg desondanks optimaal is gebleven. Dan heb 
je het over de kern: uitstekende patiëntenzorg. Iedereen 
die hier werkt, heeft passie voor de patiënt, de mensen 
merken dat echt. Patiënten zijn zeer te spreken over de 
zorg van Maastro, niet alleen over het medisch-technische 
deel maar ook over de aandacht en de bejegening. De 
patiënttevredenheid was ook afgelopen jaar weer uitstekend. 
We zijn ook trots op de innovatiekracht van Maastro en op 
de gedegen reputatie op onderzoeksgebied.”



“We vinden het een eer dat we 
een bijdrage kunnen leveren aan 
deze ambitieuze, innovatieve, 
maatschappelijke organisatie”

“We hebben allemaal 
iets met Maastro en 
we hebben allemaal 
hetzelfde belang: ieder 
van ons wil graag dat 
Maastro het goed doet”
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Raad van 
Toezicht 
Maastro 
2018
De Stichting Maastro kent vijf leden in de Raad 
van Toezicht. De samenstelling is bewust divers. 
In principe blijft een lid van de RvT vier jaar, met 
een mogelijke verlenging van nog eens vier jaar. 

Voorzitter Luvic Janssen 
(sinds 4 jaar) heeft een 
financiële achtergrond. 
Hij heeft lang bij Philips 
gewerkt in diverse functies 
in binnen- en buitenland. 
Ook is hij bestuurder 
geweest van Orbis Medisch 
Centrum in Sittard en heeft 
hij meegeholpen met de fusie 
die heeft geleid tot het huidige 
Zuyderland Ziekenhuis. “Ik 
vind Maastro een bijzonder 
innovatieve en flexibele 
organisatie. Dat zij als relatief 
kleine speler toch een grote 
en belangrijke rol weten te 
spelen in de behandeling van 
kankerpatiënten in Limburg 
en daarbuiten, is in mijn ogen 
indrukwekkend.”

Margreet Teunissen 
(vicevoorzitter) heeft haar 
tweede en laatste termijn in 
de Raad van Toezicht van 
Maastro er bijna opzitten: “Ik 
heb een achtergrond in de 
kunsten en dan vooral in de 
muziek. Vanaf mijn 35e ben 
ik bestuurder geweest van 
allerlei kunstorganisaties. 
Tegenwoordig ben ik 
bestuursvoorzitter van twee 
pensioenfondsen en doe ik 
consultancywerk in de kunst- 
en cultuursector. Ik ben 
ook voorzitter van de RvT 
Geestelijke Gezondheidszorg 
Oost Nederland.”

Kik Snoek solliciteerde 
tweeëneenhalf jaar geleden 
op de RvT-vacature van de 
Cliëntenraad. “Ik had diezelfde 
rol daarvoor vervuld bij Envida, 
organisatie voor ouderenzorg 
en ik vond Maastro altijd al een 
heel interessante organisatie. 
Inmiddels ben ik met pensioen, 
maar de laatste tien jaar heb 
ik bij Adelante gewerkt, een 
revalidatie-instelling. Dat is een 
heel andere tak van sport dan 
de radiotherapie, maar er zijn 
wel degelijk overeenkomsten.”

Wilfried de Neve, lid sinds 
medio 2017, is een Belgische 
radiotherapeut oncoloog 
met als hoofdactiviteit 
wetenschappelijk 
onderzoek: het ontwikkelen 
en transformeren van 
technologie naar de klinische 
praktijk. “Maastro is een top 
radiotherapeutisch instituut 
in Europa en is op een aantal 
gebieden eigenlijk exemplarisch, 
bijvoorbeeld wat betreft de 
cultuur van kwaliteitsdenken. 
Ik vind dit een zeer boeiende 
taak en als ‘bijna-supporter’ van 
Maastro vind ik dit natuurlijk 
een heel interessante omgeving 
om toezicht te houden en 
tegelijkertijd van dichtbij te 
kunnen volgen wat er hier 
allemaal gebeurt.”

Frank van Attekum, lid sinds 
2015: “Als vennoot van 
Deloitte Consulting ben ik 
jarenlang actief geweest in 
het publieke domein en het 
maatschappelijk middenveld 
als adviseur/bestuurder/
toezichthouder/docent/auteur. 
Sinds een aantal jaren werk 
ik als managementconsultant 
vooral voor zorginstellingen, 
gemeenten, provincies en 
woningcorporaties op het 
gebied van governance: hoe 
richt je organisaties intern 
en extern zodanig in dat ze 
optimaal presteren?”

Nieuw lid Raad van Toezicht
WELKOM MARIËLLE!

Na acht jaar nemen we per 
1 oktober 2019 afscheid van 
Margreet Teunissen als lid - en 
vicevoorzitter - van de Raad van 
Toezicht. Per diezelfde datum 
verwelkomen we Mariëlle de 
Macker. Mariëlle brengt stevige 
bagage mee op het gebied 
van Human Resources, denk 
aan: organisatiestrategieën, 
verandermanagement, 
leiderschap, werving, talent-
identificatie en -ontwikkeling 
en arbeids relaties. Als HR-
verantwoordelijke werkte zij 
bij verschillende internationale 
divisies van General Electric. In 
2011 stapte ze over naar Randstad 
en momenteel is zij HR Director 
bij HEMA. Ter kennismaking 
met Maastro en de mensen 
van Maastro volgt Mariëlle 
een uitgebreid en zorgvuldig 
samengesteld inwerktraject.

Maastro Protonentherapie kent een eigen Raad 
van Commissarissen die toezicht houdt op het 
bestuur van het protonentherapiecentrum. In 2018 
bestond deze uit de leden van de Raad van Toezicht 
van de aandeelhouder Stichting Maastro plus een 
lid op voordracht van de andere aandeelhouder 
het Maastricht UMC+, de heer Nick Bos. Nick is 
vicevoorzitter van het College van Bestuur van de 
Universiteit Maastricht. Hij studeerde economische 
en sociale geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. 
Na zijn afstuderen trad hij in 1985 in dienst bij de 
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk 
Onderzoek (NWO) voor het verrichten van een 
promotieonderzoek en in 1995 is hij gepromoveerd. In 
1999 trad hij in dienst van de Universiteit Maastricht 
waar hij op 1 januari 2014 is toegetreden tot het 
College van Bestuur met als bijzonder aanvullend 
taakgebied de ontwikkeling van de vier Brightlands 
campussen. Nick: “Protonentherapie is een majeure 
innovatie in de radiotherapie en past helemaal 
binnen de filosofie en ambities van vernieuwing en 
ondernemerschap van de Brightlands Maastricht 
Health Campus. Ik stel het zeer op prijs om daar 
als commissaris bij betrokken te zijn en daar waar 
mogelijk te kunnen adviseren”.
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Protonentherapie in 
Maastricht: nu gaat het 
pas echt beginnen

MAASTRO PROTONENTHERAPIE

HET GROOTSTE PROJECT VAN MAASTRO OOIT - DE BOUW EN INGEBRUIKNAME VAN 

EEN PROTONENTHERAPIECENTRUM - IS NAAR TEVREDENHEID AFGEROND. BINNEN 

DE TIJD EN BINNEN BUDGET WERD HET GEBOUW OPGELEVERD. WAARNA BINNEN 

AMPER EEN JAAR DE SUCCESVOLLE INSTALLATIE EN COMMISSIONING VAN DE 

PROTONENVERSNELLER VOLGDE. HET WAS HARD, HEEL HARD WERKEN, OP TAL VAN 

FRONTEN, MAAR HET IS GELUKT. OP NAAR DE VOLGENDE UITDAGINGEN… WANT HET 

PROTONENTHERAPIECENTRUM IS DAN WEL AF, MAAR DIT IS NOG MAAR HET BEGIN. WE 

ZIJN NATUURLIJK NOG LANG NIET KLAAR. MARIA JACOBS, GEERT BOSMANS, LIESBETH 

BOERSMA EN DIRK DE RUYSSCHER BLIKKEN TERUG ÉN KIJKEN VOORUIT.

Maria Jacobs, Raad van Bestuur

OVER DE VOLGENDE UITDAGINGEN “Ik kan niet anders 
dan bijzonder tevreden terugkijken op het jaar 2018. We hadden een 
heel duidelijk doel en dat doel is bereikt. Dat dat niet zonder slag of 
stoot is gegaan, zal voor iedereen duidelijk zijn. Nu staan we voor 
de volgende uitdagingen: zorgen dat het protonentherapiecentrum 
zowel medisch als financieel goed gaat draaien. In de loop van 
2018 hebben we met alle verzekeraars goede afspraken kunnen 
maken over de vergoedingen, dat was een belangrijke mijlpaal. 
De projectorganisatie, onder aanvoering van tijdelijk collega Ruud 
Verreussel, is opgeheven. We hebben Geert Bosmans benoemd tot 
hoofd protonentherapiecentrum. Hij treedt in die rol ook toe tot het 
Directie Advies Team van Maastro: daarmee zijn alle geledingen 
binnen de organisatie in het DAT vertegenwoordigd.”

OVER DE BENEFIETAVOND “De benefietavond die in november 
2018 werd georganiseerd ten bate van wetenschappelijk onderzoek 
protonentherapie (zie kader) was een mooie gelegenheid om eindelijk 
te laten zien waar we al die jaren zo intensief mee zijn bezig geweest. 
Ik heb genoten van mijn collega’s die die avond trots de mensen 
ontvingen en rondleidden. We hebben enorm veel complimenten 
gekregen over het interieur. Jacqueline van der Leek, projectleider 
deelproject afbouw en interieur, heeft er iets heel moois van gemaakt. 
De insteek was dat het interieur er mede voor moest zorgen dat de 
patiënt zich - zo veel als mogelijk gezien de omstandigheden - op z’n 
gemak voelt. We willen rust en geborgenheid uitstralen en dat doen 
we onder andere door dezelfde kleuren en materialen te gebruiken in 
de wachtkamer, kleedruimte, gang en behandelruimte. Ook gebruiken 
we tastbare materialen zoals wandschilderijen van levend groen en 
een vilten plafond. Dat voelt niet alleen huiselijk en geborgen, maar is 
ook ideaal voor de akoestiek.”



“We hadden een heel duidelijk 
doel en dat doel is bereikt”
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Geert “Binnen een jaar! 
Ik denk serieus dat dit 
een wereldrecord is. De 
meeste protonenklinieken 
doen er minstens 200 
dagen langer over”

Geert Bosmans, klinisch fysicus en hoofd 
protonentherapiecentrum

OVER EEN WERELDRECORD

“Op 10 februari 2018 is de 40 ton wegende 
cyclotron - de deeltjesversneller waarin protonen 
worden opgewekt - naar binnen gehesen in de 
protonenbunker. Dat was - en dan druk ik het 
nog voorzichtig uit - een spektakel van jewelste. 
Straten werden afgezet, tientallen handhavers en 
verkeersregelaars waren in touw, honderden mensen 
stonden in de miezerige regen te kijken hoe de 
grootste mobiele kraanwagen ter wereld na dagen 
opbouwen en voorbereiden uiteindelijk in amper 
tien minuten de cyclotron door de opening in het 
dak naar binnen bracht. Vanaf dat moment is het 
hele project in een stroomversnelling gekomen. Een 
team van leverancier Mevion heeft topwerk geleverd 
door het hele apparaat binnen een half jaar op z’n 
plek te zetten. Vanaf begin oktober zijn wij samen 
met Mevion begonnen met metingen om het toestel 
vrij te geven. Begin februari 2019 hebben we de 
eerste patiënt bestraald. Dus het hele proces heeft 
amper een jaar geduurd. Ik wil niet opscheppen, 
maar de meeste protonencentra, doen daar zo’n 200 
dagen langer over… Dat was natuurlijk nooit gelukt 
zonder de echt tomeloze inzet van alle betrokkenen. 
Vanaf augustus tot en met december is het toestel 
minstens 20 uur per dag in gebruik geweest door 
zowel de leverancier als door ons. Dat ging ook in 
de weekenden door, dus er is absoluut bloed, zweet 
en tranen aan te pas gekomen. Maar dat heeft er wel 
voor gezorgd dat we snel klinisch konden gaan.”



Maastro kiest voor maximale integratie 
van protonentherapie met de bestaande 
kliniek. Ons protonentherapiecentrum 
omvat slechts één behandelruimte, waar 
maximaal vierhonderd patiënten per jaar 
worden behandeld. In tegenstelling tot de 
protonentherapiecentra in Delft en Groningen 
die elk 600 patiënten gaan behandelen, maar 
dan wel in twee of drie behandelruimtes.

•  Investering: 40,5 miljoen euro
•  Nieuwbouw inpandig in bestaande 

bestralingskliniek (muren tot 3,5 meter dik!) 
•  Maximale integratie in een bestaande 

bestralingsafdeling zorgt ervoor dat we al 
onze processen, middelen en mensen heel 
efficiënt kunnen inzetten.

•  Vijf dagen per week, tot 16 uur per dag in 
bedrijf van 7.00 tot 23.00 uur

•  Ongeveer 30 nieuwe medewerkers, plus nog 
de nodige wetenschappers 

•  Geen ‘protonenspecialisten’, maar ‘cross 
skilled professionals’ (artsen, klinisch fysici 
en laboranten)

•  Maastro wordt met protonentherapie in huis 
een nog interessantere werkgever

•  Maastro’s onderzoeksprogramma naar 
protonentherapie wordt gezien als zeer 
uitgebalanceerd

•  Het eerste protonentherapiecentrum dat 
een Mevion-versneller combineert met een 
Medphoton conebeam CT-scanner. Het 
toestel kan op termijn duale en mogelijks 
zelfs triple energy CT-scans maken: 
simultaan maak je meerdere beelden 
met verschillende energieën. Door die te 
combineren krijg je enorm veel extra nuttige 
informatie.

•  Razendsnel wisselen van energie tijdens 
de bestraling. Om een idee te geven: bij de 
meeste apparatuur kost het wisselen van 
energie 1 tot 2 seconden. Bij ons is dat straks 
50 milliseconden! Vooral bij de bestraling 
van bijvoorbeeld tumoren in de long en borst 
is dit een groot voordeel omdat de tumor 
namelijk met de ademhaling meebeweegt. 

•  Adaptive Aperture, een soort van multi-
leaf collimator. Wordt al 15-20 jaar gebruikt 
bij fotonentherapie maar vooralsnog 
niet bij bestraling bij protonen. Deze 
zorgt ervoor dat we omliggend (gezond) 
weefsel beter kunnen beschermen. Jammer 
genoeg vertraagt het wel enigszins de 
behandelingsduur, zodat het grote voordeel 
van de snelle wisseltijd van energie weer wat 
minder is.

Hoe zit het ook 
alweer met 
het Protonen-
therapie-
centrum?
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67We hebben nu, sinds januari 2018, een goedgekeurd 
landelijk indicatieprotocol protonen (LIPP) met bruikbare 
modellen voor hoofd-halskanker. Voor borstkanker is 
het LIPP goedgekeurd in januari 2019. Voor neuro-
oncologische tumoren verwachten we de goedkeuring 
nog voor de zomer van 2019. Bij longkanker zijn we 
nog de laatste hand aan het leggen aan de modellen, en 
we hopen nog voor de zomer het LIPP voor te leggen 
aan ZiN. Niet alleen hanteren de drie Nederlandse 
protonencentra dezelfde protocollen, maar we verzamelen 
allemaal ook zoveel mogelijk informatie over de 
protonenbehandelingen zodat we de modellen ook in 
de toekomst verder kunnen optimaliseren. Dat heeft 
ook enorm veel spin-off voor fotonentherapie. Als we de 
bijwerkingen veel beter kunnen voorspellen, dan kunnen 
we het fotonenplan beter afstemmen, zodat de kans op 
bijwerkingen zo klein mogelijk wordt.”  
De validatie van de modellen gebeurt overigens niet door 
de protonencentra zelf, maar door het onafhankelijk 
instituut THINC: The Health Innovation Center, van 
het Universitair Medisch Centrum Utrecht. “Dat zijn 
hele slimme statistische mensen die echt een enorm 
toegevoegde waarde leveren. Zij denken met ons mee en 
zo komen we tot de best betrouwbare modellen van het 
moment.” 

OVER GOEDE BANDEN MET DE 
VERWIJZERS “De banden met de bestaande en 
toekomstige verwijzers zijn in 2018 stevig aangehaald. 
Zo ontvingen we regelmatig multidisciplinaire delegaties 
van de verschillende instituten: radiotherapeuten, fysici, 
mensen uit het management… We praatten hun bij over 
de ontwikkelingen op protonengebied in Nederland in het 
algemeen - denk aan: de landelijke indicatieprotocollen - 
maar natuurlijk gaven we ook een update van hoe het er in 

Maastricht voorstond met het toestel, 
het verwijzersportaal, enzovoort.”
Daarnaast hebben we ook 
tumorspecifieke verwijzersdagen 
georganiseerd, bijvoorbeeld voor 
hoofd-halskanker en borstkanker. De 
eerste paar keer hebben we dat op 
een centrale plek georganiseerd, maar 
toen we zo ver waren dat er hier iets 
te zien viel, wilde iedereen graag naar 
Maastricht komen. En wij wilden het 
natuurlijk ook graag laten zien! Op die 
dagen vergelijken we onder andere 
fotonenplannen en laten we zien hoe 
wij met de protonenplannen omgaan. 
We vertellen welke afwegingen we 
maken bij een bestralingsplan met 
protonen. We stemmen ook praktische 
zaken af: hoe gaan we bijvoorbeeld om 
met patiënten die én protonentherapie 
én chemotherapie krijgen? Krijgen 
zij chemotherapie hier in Maastricht 
bij het MUMC+ of in het verwijzend 
instituut? Waar vindt de follow-up 
plaats? Dat zijn bijzonder zinvolle 
sessies voor ons allemaal. We krijgen 
enthousiaste reacties, de bezoekers 
zijn in elk geval leergierig. Iedereen 
vindt protonentherapie een leuke en 
interessante ontwikkeling.”



Dirk De Ruysscher, radiotherapeut oncoloog, 
hoogleraar in zowel Maastricht als Leuven en 
hoofd onderzoeksdivisie Klinische trials

OVER DUPROTON EN ONDERZOEK 
In het Landelijk Platform voor Protonen 
Therapie (LPPT) coördineert Dirk het maken 
van de protocollen voor longkanker: “Veel 
van die modellen komen van ons overigens, 
dat wil ik wel graag even vermelden.” Binnen 
DuProton, het landelijk platform voor 
protonentherapie, coördineert hij tevens 
het gezamenlijke protonenonderzoek. 
“Dat we samen optrekken op 
onderzoeksgebied is essentieel: pure winst, 
zowel inhoudelijk als qua rendabiliteit. 
Binnen DuProton doen we onderzoek op 
verschillende vlakken: fysica, biologisch 
onderzoek, patiëntgebonden onderzoek, 
maar er is ook aandacht voor bijvoorbeeld 
de economische aspecten. De naam 
doet wellicht anders vermoeden, maar 
in DuProton zijn niet alleen de drie 
Nederlandse protonencentra (Maastricht, 
Groningen, Delft) verenigd, maar ook een 
groot deel van de radiotherapiecentra die 
met fotonen werken. Het is enorm belangrijk 
dat ook zij aan boord zijn. Niet alleen 
willen we de gehele radiotherapiewereld 
meenemen in het hele protonenverhaal, 
maar de gezamenlijke fotonenexpertise 
die in de loop der jaren is opgebouwd 
is onmisbaar bij de verdere uitbouw en 
ontwikkeling van protonentherapie. Het 

Liesbeth Boersma, radiotherapeut oncoloog, hoogleraar, 
directeur patiëntenzorg en tevens bestuurslid van het LPPT 
(Landelijk Platform Protonen Therapie)

OVER DE INDICATIEPROTOCOLLEN Liesbeth: 
“De samenwerking met de andere protonentherapiecentra 
verloopt prima. We trekken goed samen op, we leren van 
en met elkaar. Dat is niet alleen heel praktisch werken, 
maar ook nog eens heel plezierig. De medisch hoofden van 
de drie Nederlandse protonencentrum vormen samen de 
zogenaamde begeleidingscommissie van de werkgroepen 
die de landelijke indicatieprotocollen (LIPP) samenstellen 
voor protonentherapie. De hoogleraren Hans Langendijk, 
(hoofd van de afdeling Radiotherapie van het UMC 
Groningen), Marco van Vulpen, medisch directeur van het 
Holland Protonen Therapie Centrum (HollandPTC) in Delft 
en ik zelf, begeleiden elk een aantal van die werkgroepen. 
Ieder heeft zo z’n specialisme. Voor mij is dat borstkanker, 
dus ik ben zelf ook inhoudelijk intensief bezig geweest 
met de indicatieprotocollen daarvoor. We proberen de 
systematiek in al die werkgroepen, die overigens bestaan 
uit vertegenwoordigers van protonen- én fotonencentra, 
min of meer hetzelfde te houden. Eerst systematisch 
literatuuronderzoek: zijn er wellicht al modellen beschikbaar 
die de relevante bijwerkingen kunnen voorspellen? Zijn die 
goed genoeg gevalideerd? En zo nee, hoe kunnen we ervoor 
zorgen dat we ze kunnen valideren zodat ZiN (Zorginstituut 
Nederland) de protocollen kan goedkeuren.

“We trekken goed samen op, we leren van en met 
elkaar. Dat is niet alleen heel praktisch werken, 
maar ook nog eens heel plezierig” 

“We  de Nederlandse 
radiotherapie  wereld  
staan allemaal samen 
voor dezelfde uitdagingen. 
Door samen op te trekken, 
krijgen we niet alleen 
sneller betere resultaten, 
maar je voorkomt ook 
onnodig dubbel werk en 
dubbele kosten”
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Onderzoek 
protonentherapie 
binnen Maastro

HELDER ONDERZOEKSPLAN

Voor de verschillende onderzoeksgroepen binnen Maastro 
is onderzoek naar protonentherapie natuurlijk ook 
enorm interessant. Dirk schreef daarvoor een coherent 
onderzoeksplan dat bestaat uit vijf hoofdlijnen.

Fondsen-
werving
Dirk: “Onderzoek kost tijd, energie en 
geld. Maastro is altijd al voorloper geweest 
op het gebied van wetenschappelijk 
onderzoek naar radiotherapie met 
fotonen. Die rol willen we ook graag 
vervullen op protonengebied. Vandaar de 
fondsenwerving voor wetenschappelijk 
onderzoek naar protonentherapie.”

In november 2018 organiseerde Maastro 
een drukbezochte benefietavond, waar 
zo’n 200 gasten hun opwachting maakten. 
Een ideale gelegenheid voor het team 
van Maastro om een rondleiding mét 
toelichting te geven in het splinternieuwe 
protonentherapiecentrum.

HOE KUNT U EEN BIJDRAGE 

LEVEREN?

Stichting Health Foundation Limburg 
(HFL) werft fondsen voor wetenschappelijk 
onderzoek. Een van die fondsen is 
het Kankeronderzoekfonds Limburg. 
U kunt uw donatie overmaken aan 
Stichting Kankeronderzoekfonds 
Limburg, het bankrekeningnummer 
is NL06INGB0005043912 (BIC-Code 
INGBNL2A). Vermeld bij uw overschrijving 
‘donatie wetenschappelijk onderzoek 
protonentherapie’.

OPTIMALISEREN VAN VOORSPELLENDE MODELLEN 

VOOR DE SELECTIE VAN PATIËNTEN

Onderzoeksleider: Prof. dr. Dirk De Ruysscher
Voorwaarde van de zorgverzekeraars is dat de voorspellende 
modellen uitwijzen dat een behandeling met protonentherapie 
leidt tot significant minder bijwerkingen. Wij willen deze 
modellen optimaliseren door nieuwe factoren zoals biomerkers 
afkomstig uit de tumor of het bloed toe te voegen.

1

IN MAASTRO LAB KWEKEN VAN MINI-ORGAANTJES 

(ORGANOÏDEN) AFKOMSTIG VAN WEEFSEL VAN 

PATIËNTEN

Onderzoeksleider: Prof. dr. Marc Vooijs
Hiermee kunnen we de gevoeligheid voor protonentherapie in 
zowel gezonde organen als in de tumor testen en biomerkers 
ontdekken.

1

VERVOLMAKEN ‘ADEMTECHNIEK’ TIJDENS 

PROTONENBESTRALING

Onderzoeksleiders: dr. Stéphanie Peeters en dr. Gloria Vilches 
Freixas
We werken met een uniek protonenbestralingstoestel waarmee 
we een longtumor kunnen bestralen in amper twee seconden. We 
willen een systeem introduceren dat patiënten helpt om tijdens 
de bestraling hun adem in te houden zodat we nóg minder 
gezonde weefsels bestralen. 

1

OPTIMALISEREN DOSISBEREKENING 

IN DE WEEFSELS MET DUAL ENERGY 

CT-SCANNER

Onderzoeksleider: Prof. dr. ir. Frank Verhaegen
Dankzij deze nieuwe en unieke CT-
scanner kunnen we veel nauwkeurigere 
dosisberekeningen maken en dus ook 
veel nauwkeuriger bestralen. Deze nieuwe 
manier van dosisberekening willen we verder 
optimaliseren. 

1

OPTIMALISATIE AANTAL KEREN 

BESTRALING

Onderzoeksleider: Prof. dr. Dirk de Ruysscher
Kunnen we het aantal keren dat een patiënt 
bestraald moet worden met protonentherapie 
omlaag brengen, wat praktischer is voor de 
patiënt en de kosten drukt?

1

zou gek en zelfs contraproductief zijn 
om al die kennis en ervaring níet bij 
het protonenonderzoek te betrekken. 
Omgekeerd geldt dat ook: de resultaten 
van onderzoek naar bestraling 
met protonentherapie gaat ook 
kennis opleveren voor bestraling 
met fotonen. We - de Nederlandse 
radiotherapiewereld - staan allemaal 
samen voor dezelfde uitdagingen. Door 
samen op te trekken, krijgen we niet 
alleen sneller betere resultaten, maar je 
voorkomt ook onnodig dubbel werk en 
dubbele kosten.”



EERSTE DUPROTON-DAG 

OP 16 JULI 2019

Daar komen alle betrokkenen 
bij elkaar: de fotonen- en 
protonenklinieken, de 
specialisten op de verschillende 
aandachtsgebieden, maar ook 
mensen die bezig zijn met de 
economische aspecten, de fysici, 
de biologen… Aan het einde van 
de dag willen we een duidelijk 
actieplan hebben: op welke 
gebieden trekken we samen 
op? Op welke fronten kunnen 
we complementair zijn? Zo 
kunnen we optimaal inzetten op 
kruisbestuiving. 
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71IN ÉÉN JAAR TIJD WERD DE VOLLEDIGE ICT-OMGEVING VAN DE PROTONENKLINIEK INGERICHT

OP 17 DECEMBER 2018 MOEST DE VOLLEDIGE ICT-OMGEVING VAN DE PROTONEN-

KLINIEK VEILIG FUNCTIONEREN. MAAR LIEFST DERTIEN GROTE ICT-PROJECTEN 

WAREN NODIG OM DAT DOEL TE BEREIKEN. DE ICT-ERS KREGEN HET ER EEN 

BEETJE BENAUWD VAN. WANT ER WAS GEEN EXTRA MANKRACHT. EN DE 

FOTONENKLINIEK MOCHT GEEN LAST HEBBEN VAN DE HELE OPERATIE. HET 

LEEK EEN ONMOGELIJK OPGAVE. MAAR OOK OP ICT-GEBIED LIGT DE LAT HOOG 

BIJ MAASTRO. OOK HIER GELDT: GAAT NIET, BESTAAT NIET. EN DUS WAREN DE 

CRUCIALE PROJECTEN OP TIJD KLAAR. 

“Ik ben megatrots op onze mensen,” zegt Natascha 
Smeets, hoofd van de afdeling Informatisering en 
Services. “Wat zij hebben gedaan, was eigenlijk níet te 
doen. En toch hebben ze het voor elkaar gekregen.” 
Een mooi compliment voor de teamleiders Joeri 
Veugen, Yvo Dedroog, Leonard Aarts en Marlies Jager. 
En natuurlijk voor al hun medewerkers. Een jaar lang 

werkten ze onder hoogspanning. Wetend dat die 
dertien ICT-projecten allemaal als dominostenen met 
elkaar in verbinding stonden. Viel er één om, dan zou 
het complete project vertraging oplopen en kon de 
protonenkliniek niet op tijd open. Er rustte dus een 
grote verantwoordelijkheid op hun schouders.

“Dit was eigenlijk niet te doen. 
En tóch is het gelukt”

“Het resultaat was nooit een 
tijdelijke houtje-touwtje-oplossing, 
maar altijd een solide systeem dat 
klaar is voor de toekomst”

vlnr: Marlies Jager, Yvo Dedroog, Leonard Aarts, Natascha Smeets, Joeri Veugen en Rob Heygele
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“Onze belangrijkste applicatie is HIX, 
ons elektronisch patiëntendossier”, zegt 
teamleider Yvo Dedroog. “In 2015 waren 
we het eerste radiotherapiecentrum dat 
met zo’n EPD begon. Collega’s uit het hele 
land kwamen kijken hoe we dat systeem 
hadden ingericht. Nu zijn we bijna klaar 
voor de volgende stap: de informatie uit 
het EPD online toegankelijk maken in een 
patiënteportaal.”

Omdat Maastro graag innoveert, is er lang 
niet altijd geschikte software beschikbaar 
op de markt. “Een deel van onze medische 
software ontwikkelen we zelf”, zegt Marlies 
Jager van het Software Development Team. 
“Dat doen we zo goed dat leveranciers 
bereid zijn onze ideeën achter de software 
te kopen. Daaruit blijkt dat ze overtuigd 
zijn door de klinische toepassing van 
onze software. Dat zegt wel iets over de 
kwaliteit.” 

Deze experts
klaarden de klus
Afdeling Informatisering en Services bestaat uit twintig mensen. Samen 
beheren ze heel wat applicaties die door 300 medewerkers gebruikt worden. 

Maar ook de andere teams leveren 
diensten op een hoog niveau. De 
medewerkers van Joeri Veugen 
zijn experts op het gebied van 
business intelligence. Ze beheren 
onder andere alle data. “Ons 
datawarehouse is intern zeer 
transparant. Iedereen kan onze data 
gebruiken om behandelmethodes 
en de bedrijfsvoering verder te 
optimaliseren.”

Leonard Aarts beheert met zijn 
team 300 werkplekken en biedt 
hoogwaardige service aan iedereen 
die een ICT-vraag heeft. Daarnaast 
begeleidt hij grote veranderprocessen 
op ICT-gebied. En dat waren er het 
afgelopen jaar dus heel wat.

Rob Heygele is als ICT-architect 
verantwoordelijk voor de samenhang 
tussen alle ICT-systemen. “Door de 
vele ICT-projecten hebben we ons 
gerealiseerd dat we zoveel mogelijk 
moeten standaardiseren in een 
robuuste ICT-architectuur”, zegt Rob. 
“Die architectuur is gebaseerd op één 
gedachte die wordt gedragen door 
afdeling I&S maar ook door de rest 
van de organisatie. Op die manier 
kunnen we projecten op het gewenste 
kwaliteitsniveau blijven uitvoeren.”

DERTIEN ICT-HOOGSTANDJES OP EEN RIJ

1  April 2018: upgrade programma Aria in 
fotonenkliniek.

2  Juli 2018: installatie nieuwe versie elektronisch 
patiëntendossier HIX.

3  Zomer 2018: installatie nieuw werkplekconcept 
inclusief videoconferencing.

4  September 2018: eerste stap richting online 
patiëntportaal afgerond.

5  Eind 2018: implementatie nieuw 
planningssysteem Raysearch.

 

Daarnaast vond een aantal complexe koppelingen 
plaats tussen nieuwe en bestaande systemen: 

6  De Mevion-protonenversneller werd gekoppeld 
aan fotonensuite Aria.

7  De behandelplannen met fotonen en protonen 
zijn gekoppeld zodat ze vergeleken kunnen 
worden voor de zorgverzekeraars. 

8  Plus alle koppelingen die nodig waren om de 
juiste data beschikbaar te krijgen.

 

Ook werd in 2018 veel voorwerk gedaan voor projecten 
die in 2019 worden afgerond:

9  Begin 2019: nieuwe Citrix-omgeving in gebruik 
genomen op 300 werkplekken.

10  Begin 2019: protonentherapie geïntegreerd in het 
elektronisch patiëntendossier HIX. 

11  Voorjaar 2019: nieuw verwijsportaal voor 
protonen live.  

12  Voorjaar 2019: PACS vervangen door VNA, dat 
medische beelden in zeer hoge resolutie kan 
delen met verwijzers en patiënten.

13  September 2019: dan moet het nieuwe online 
patiëntportaal klaar zijn.

EÉN KEER IN JE LEVEN Onderweg kwamen 
ze best een aantal hindernissen tegen. Zo kon de 
Mevion protonenversneller in het begin niet goed 
communiceren met het programma Aria dat Maastro 
ook al in de fotonenkliniek gebruikt. Samen met de 
Amerikaanse leverancier werd wekenlang aan een 
oplossing gewerkt. Ook kleinere apparaten zorgden 
voor problemen: de digitale tekentablets van Wacom 
werkten niet meer in de nieuwe werkplekomgeving. 
Daardoor konden artsen de exacte bestralingsplek niet 
meer digitaal intekenen. Ook die problemen werden 
getackeld. De grootste uitdaging bleek het inbouwen 
van een nieuwe workflow voor protonenpatiënten in 
het elektronisch patiëntendossier. “Daar hebben we 
uiteindelijk zelf software voor ontwikkeld”, vertelt 
Yvo trots. “Als je vervolgens een succesvolle test doet 

met je eigen software, dan realiseer je je dat we hier 
echt met iets unieks bezig zijn.” Manager Natascha 
denkt er precies zo over: “Zo’n project als dit maak 
je maar één keer in je leven mee. Die gedachte gaf 
ons de energie die we nodig hadden om te blijven 
rennen. Als enige in Nederland heeft Maastro er vol 
overtuiging voor gekozen om de protonentherapie te 
integreren in de bestaande fotonenkliniek. Dat heeft 
veel voordelen, maar op ICT-gebied werd het daardoor 
extra ingewikkeld.”

ALLEEN TOPKWALITEIT “Juist de brandjes die 
hier en daar geblust moesten worden, bewijzen dat 
iedereen heel gedreven was om de deadline te halen”, 
zegt Marlies. “Liep de één tegen een probleem aan, 
dan sprong de ander bij om te helpen. En als het niet 

linksom kon, dan probeerden we 
het rechtsom. Uiteindelijk lukte 
het altijd.” “En ook nog eens op 
topniveau”, vult Natascha aan. 
“Het resultaat was nooit een 
tijdelijke houtje-touwtje-oplossing, 
maar altijd een solide systeem dat 
klaar is voor de toekomst.”

“In deze organisatie wordt alles 
tot in de puntjes uitgetest en 
voortdurend geoptimaliseerd,” 
merkt Yvo op. “Ook op ICT-gebied 
gaan wij alleen voor topkwaliteit. 
In de eerste week van december 
hebben we een grote ketentest 
gedaan waarin we het hele proces 
van de protonenkliniek stap voor 
stap hebben doorlopen. Toen dat 
lukte, was er wel even een hoera-
moment. En toen zijn we snel weer 
doorgegaan. Tijd voor een feestje 
was er niet.”

Nu de protonenkliniek draait, wordt 
het vast wel wat rustiger en wordt 
dat feestje nog wel een keer gevierd, 
of niet? “Nou… ik heb de indruk dat 
2019 nog drukker is dan 2018”, zegt 
Joeri. Dus de champagnefles blijft 
voorlopig nog even dicht.
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29 november 2018

Johan van Soest
CLINICAL DATA SCIENCE 

IN RADIOTHERAPY; 

DATA EXTRACTION AND 

QUANTITATIVE ANALYSIS

Het proefschrift van Johan 
van Soest ging over het 
bouwen en testen van 
voorspellingsmodellen 
voor endeldarmkanker, 
en het opzetten van een 
infrastructuur voor het 
bouwen van gedistribueerde 
voorspellingsmodellen. 
Gedistribueerd betekent in dit 
geval dat de data niet verplaatst 
hoeven te worden buiten het 
ziekenhuis. Dit heeft onder 
andere voordelen voor de privacy 

van patiënten. Deze nieuwe manier van data gebruik 
werd vergeleken met de methode die tot voor kort 
vooral gebruikt werd: gecentraliseerd. De conclusie is 
dat je bij beide manieren van data verzamelen tegen 
dezelfde issues aanloopt voor wat betreft data en 
kwaliteit. Positief vertaald: gedistribueerd ophalen van 
data werkt goed. Anders, maar niet beter of slechter. 
Maar voor de privacy van de patiënt en de instituten 
betekent het wel een grote vooruitgang.

14 november 2018

Eloy Moreno Roig
EXPLORING THE BENEFITS 

OF INHIBITING HIF AND 

NOTCH TO OVERCOME 

RESISTANCE TO CANCER 

THERAPY

Zuurstofgebrek of hypoxie is een belangrijk kenmerk van vele 
kankers. Gebre, aan zuurstof ontstaat als gevolg van snelle 
vermeerdering van tumorcellen en een disbalans in de voorziening 
van zuurstof en voedingsstoffen naar de kankercellen. Kankercellen 
met zuurstoftekort gaan hierdoor in een ‘overlevingsstand’ en 
worden ongevoeliger voor behandeling met als gevolg een slechtere 
prognose voor de patiënt. Behandelingsresistente tumorstamcellen 
bevinden zich vaak in zuurstofarme gebieden in tumoren waar vaak 
de NOTCH-signaleringsroute is geactiveerd (zie proefschrift van 
Venus Sosa Iglesias). In dit proefschrift zijn modellen ontwikkeld 
om bij zuurstoftekort in tumorcellen de rol van het zogenaamde 
HIF-eiwit en de stamcelroute NOTCH in de gevoeligheid voor 
bestraling te bestuderen. De onderzoekers ontwikkelden cellen 
waarbij deze eiwitten experimenteel zijn verwijderd of door middel 
van eiwit-specifieke remmers. We ontdekten dat tumorcellen en 
normale cellen anders reageren op remming van de NOTCH-route 
en dat HIF-eiwitten elkaar kunnen compenseren in de respons op de 
behandeling. Het werk toont aan dat meer fundamenteel onderzoek 
naar deze belangrijke tumorsignaleringstrajecten nodig is alvorens 
geneesmiddelen tegen deze eiwitten in klinische studies worden 
gebruikt om onverwachte - nadelige - bijeffecten te voorkomen.

4 juli 2018

Ben Vanneste
REDUCTION OF RECTAL TOXICITY IN PROSTATE CANCER 

RADIATION THERAPY BY IMPLANTABLE RECTUM SPACERS

Radiotherapeut oncoloog Ben Vanneste onderzocht hoe je met een 
zogenaamde ‘rectum spacer’ (of ‘darmkussentje’) de darmbijwerkingen 
van uitwendige bestraling bij prostaatkanker kan minimaliseren. Door 
middel van de ‘rectum spacer’ wordt de afstand tussen de endeldarm en 
de prostaat vergroot, waardoor de endeldarm uit het bestraalde gebied 
wordt geduwd. Patiënten met prostaatkanker hebben hierdoor minder 

last van darmirritatie, waaronder 
diarree, constipatie, slijmafscheiding, 
krampen en toegenomen frequentie, 
drang of incontinentie van ontlasting.
Allerlei aspecten rondom de ‘rectum 
spacer’ werden bestudeerd: de 
kosteneffectiviteit, planningsstudies 
(vergelijkende behandelingen 
met en zonder ‘rectum spacer’), 
de selectie van patiënten die 
er het meeste baat bij kunnen 
hebben, de eerste implantaties 
bij prostaatkankerpatiënten en 
bij actieve Crohn patiënten met 
prostaatkanker. Tenslotte werd 
het individualiseren van de 
bestralingsdosis bij het implanteren 
van een ‘rectum spacer’ onderzocht. 
Dit is het veilig verhogen van de 
bestralingsdosis met daarbij een 
hogere kans op genezing, zonder 
verhoging van de bijwerkingen. 

3 juli 2018

Venus Sosa Iglesias
NON-SMALL CELL 

LUNG CANCER: TAKING 

IT DOWN A NOTCH

De NOTCH-stamcelroute is 
een sterk geconserveerd cel-

cel signaleringssysteem dat vaak verstoord is in kanker. Eerdere 
studies hebben aangetoond dat de NOTCH-signalering in 
niet-kleincellige longkanker de ongevoeligheid tegen bestraling 
bevordert. Dit komt onder andere doordat het de overleving 
van kankercellen met zuurstofgebrek mogelijk maakt (zie ook 
de promotie van Eloy Moreno Roig). Dit proefschrift beschrijft 
de ontwikkeling van celmodellen en in vivo tumormodellen 
om de NOTCH-signaleringsroute te remmen in combinatie 
met de standaardbehandeling. De onderzoekers ontdekten 
dat NOTCH-remming in combinatie met chemotherapie en 
radiotherapie elkaar versterkten bij het doden van kankercellen. 
In eerdere klinische studies zijn remmers van de NOTCH-
signaalroute weinig effectief gebleken, met name vanwege 
hun bijwerkingen op normale weefsels. Uit het proefschrift 
blijkt dat een lage niet toxische dosis NOTCH-remmer de 
effecten van een combinatiebehandeling van chemotherapie 
en radiotherapie drastisch kan versterken. Verder onderzoek 
is nodig om vast te stellen of dit voor andere combinatie 
behandelingen ook geldt en of de verhoogde effectiviteit 
gepaard gaat met lagere toxiciteit. 
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Daniëlle Eekers
OPTIMIZATION OF BRAIN 

AND HEAD & NECK 

RADIOTHERAPY

Daniëlle Eekers, radiotherapeut 
oncoloog bij Maastro vergeleek 
diverse behandelingsmethoden 
voor tumoren in de hersenen en in 
het hoofd-/halsgebied, waaronder 
protonenbestraling. Hieruit bleek 
dat de dosis van de gezonde 
risico-organen met behulp van 
deeltjes (waaronder protonen) 
verminderd kon worden, zonder 
dat dit ten koste gaat van het 
gewenste behandelresultaat. Op 
haar initiatief werd vanuit Maastro 
- samen met de Europese Protonen 
Centra en in nauwe samenwerking 
met het Maastricht UMC+ - een 

hersenatlas ontwikkeld met hierin gedetailleerde weergave van deze 
risico-organen. Deze kun je digitaal vanuit meerdere perspectieven 
bekijken, zowel op MRI als CT. De bedoeling is dat alle radiotherapeuten 
de vele belangrijke risico-organen op dezelfde manier gaan intekenen. 
Dat maakt niet alleen een goede vergelijking tussen de verschillende 
behandelingen mogelijk, zoals de huidige bestralingstechnieken met 
bijvoorbeeld protonen. Ook de bijwerkingen van de bestraling kunnen 
hierdoor verder verminderd worden; bij de berekening van de bestraling 
kan immers rekening gehouden worden met deze en ook nieuwe risico-
organen, zoals bijvoorbeeld het achterste deel van de kleine hersenen.

6 december 2018

Tim Lustberg
LEARNING FROM ROUTINELY PRODUCED 

CLINICAL DATA AND BIG DATA TECHNOLOGY 

IN RADIATION ONCOLOGY

De gezondheidszorg wordt duurder, complexer en 
meer gepersonaliseerd. Om te blijven innoveren op een 
schaalbare manier is er behoefte aan efficiënter en sneller 
onderzoek. De studies in dit proefschrift zijn gericht op 

het zinvol hergebruiken 
van klinische gegevens 
in radiotherapeutische 
oncologie. Gegevens 
moeten slimmer 
opgeslagen worden zodat 
Big Data technologie 
ingezet kan worden 
om problemen in de 
praktijk op te lossen. 
De resultaten laten zien 
dat dit mogelijk is en 
dat deze methode een 
waardevolle toevoeging is 
op traditioneel onderzoek 
d.m.v. klinische trials.
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79GYNAECOLOGISCHE TUMOREN

EMBRACE II

Registratie van de gegevens van de behandeling 

en kwaliteit van leven bij patiënten met 

baarmoeder halskanker die behandeld zullen 

worden met een combinatie van uitwendige 

radiotherapie (bestraling), chemotherapie en 

brachytherapie (inwendige bestraling).

Doel: Gegevens verzamelen over:

•  De bestralingsdosis voor de tumor en het 

gezonde omgevende weefsel

•  De effectiviteit van de behandeling om de 

tumor te genezen

•  Bijwerkingen van de behandeling

•  Kwaliteit van leven tijdens en na de 

behandeling.

1

SPARC

De SPARC studie is een landelijke gerandomi-

seerde multicenter studie waarin de effectiviteit 

wordt onderzocht van een begeleidings-

programma ter ondersteuning van de 

seksuele rehabilitatie na behandeling met 

radiotherapie voor gynaecologische kanker. Het 

begeleidings programma wordt door speciaal 

getrainde behandelaars uitgevoerd in negen 

gynaecologische kankercentra in Nederland. 

Doel: Er zal worden geëvalueerd of het 

begeleidingsprogramma resulteert in meer 

verbetering in het seksueel functioneren ten 

opzichte van de optimale standaardzorg zoals 

aangeboden in het desbetreffende centrum.

PORTEC 4A

Landelijke fase III studie naar de adjuvante 

behandeling van patiënten met een 

intermediate-high risk baarmoederkanker. 

Gerandomiseerd wordt tussen standaard 

adjuvante behandeling van de vaginatop 

middels brachytherapie en een behandeling 

gebaseerd op een moleculair risicoprofiel, i.e. 

geen adjuvante behandeling, brachytherapie 

vaginatop of bekkenbestraling.

Doel: Individualisatie van adjuvante 

behandeling. 

1

VULVASTUDIE

Werkzaamheidsstudie, fase II studie naar 

primaire behandeling met radiochemotherapie 

van lokaal gevorderd plaveiselcelcarcinoom van 

de vulva.

Doel: Kan met een combinatiebehandeling 

van bestraling en chemotherapie en soms een 

beperkte operatie voorkomen worden dat er 

een grote operatie moet worden uitgevoerd met 

een stoma of uitgebreide plastische chirurgie 

als consequentie? Wat zijn de bijwerkingen, 

zowel op de korte als de lange termijn, en hoe 

verdragen de patiënten de behandeling?

HOOFD-HALS

CITOR

Verminderen van radiotherapiebijwerkingen 

bij hoofd-halspatiënten door middel van een 

uitgebreid en geïndividualiseerd toxiciteitsrisico-

profiel.

Doel: Ontwikkeling van NTCP-guided multi-

criteria optimization radiotherapy treatment 

planning gebaseerd op de multivariabele NTCP 

modellen die eerder ontwikkeld en gevalideerd 

zijn op basis van de meest relevante door 

radiotherapie-geïnduceerde acute en late 

toxiciteit.

1

BD2DECIDE

Een prospectieve observationele studie 

voor de ontwikkeling en validatie van 

nieuwe prognosemodellen bij hoofd-hals 

kankerpatiënten voor beslisondersteuning.

Doel: Ontwikkelen van een geïntegreerd 

Decision support system door het koppelen van 

populatiespecifieke epidemiologie, gedrags- en 

omgevingsfactoren, patiëntspecifieke multiscale 

data uit genomics, pathologie, klinische 

gegevens en beeldmateriaal met al beschikbare 

multiscale prognose modellen en grafische 

visualisatie tools.

DESIGN

Ontwikkeling van een multiparametrisch, 

radiomics-gebaseerd beslishulp systeem voor 

gepersonaliseerde behandeling van hoofd-hals 

kankerpatiënten.

Doel: Ontwikkeling van een web-based 

beslishulp voor het personaliseren van de 

behandeling van vergevorderde hoofd-hals 

kankerpatiënten.

HN TUMOR BIOBANK

Een prospectieve verzameling van tumor-

biopten van hoofd-halspatiënten.

Doel: Toekomstige analyses om een betere 

voorspelling te kunnen doen van het slagen van 

therapie op basis van gen-expressie-profielen 

van tumor-weefsel.

1

ARTFORCE

Een gerandomiseerde fase II studie tussen 

standaard of adaptieve hoge dosis bestraling 

met Cisplatinum chemotherapie bij hoofd-

halskanker.

Doel: Het verbeteren van tumorcontrole 

door radiotherapie dosis-escalatie op basis 

van FDG-PET opname bij patiënten met 

gevorderde hoofd-halskanker behandeld met 

chemoradiotherapie.

COOPERATION

Een Nederlandse gerandomiseerde fase III 

multicenter studie waarbij twee palliatieve 

bestralingsschema’s vergeleken worden bij 

patiënten met ongeneeslijke hoofd-halskanker.

Doel: Vaststellen welk bestralingsschema de 

beste palliatie, de minste bijwerkingen en de 

beste kwaliteit van leven geeft.

1

UPGRADE-RT

Uniforme PFD-PET gestuurde graduele dosis 

prescriptie ter vermindering van late toxiciteit, 

een Nederlandse gerandomiseerde fase III 

multicenter studie met dosisreductie voor 

electieve bestraling van de hals bij hoofd-

halstumoren.

Doel: Testen of een lagere electieve 

bestralingsdosis gegeven kan worden op de hals 

met als doel om minder bijwerkingen, gelijke 

genezingskansen en betere kwaliteit van leven te 

bereiken.

1

P16HNR – REVALIDATIE NA 

CHEMORADIATIE

Studie naar (kosten-) effectiviteit van nazorg na 

chemoradiotherapie voor hoofd-halskanker in 

samenwerking met Antoni van Leeuwenhoek.

Doel: Onderzoeken in hoeverre revalidatie-

programma’s opgestart tijdens de chemoradiatie 

een verbetering kunnen geven in kwaliteit van 

leven, terugkeer naar werk en sociale activiteiten.

LADECA 

Evaluatie van de besluitvormingsbehoeften van 

patiënten met strottenhoofdkanker.

Doel: Evalueren van een beslishulp voor 

patiënten met strottenhoofdkanker, die is 

ontwikkeld door Maastro en het Nederlands 

Kanker Instituut.

BORSTKANKER

IRMA

Een internationaal, gerandomiseerd fase III 

onderzoek beperkte bestraling borstkanker.

Doel: Geeft een verkorte en gedeeltelijke 

bestraling van de borst in een periode van één 

week even goede resultaten als de standaard 

bestraling van de gehele borst? Voor patiënten 

die een borstsparende behandeling ondergaan, 

en die een laag risico hebben op een lokaal 

recidief.

1

BOOG 2013-08

Okselklierstagering met/zonder behandeling 

versus afwachtend beleid bij borstkanker-

patiënten met een negatieve poortwachtersklier 

die een borstbesparende therapie hebben 

gekregen. 

Doel: Gerandomiseerde Nederlandse 

multicenter studie waarbij onderzocht wordt of 

het achterwege laten van een schildwachtklier-

procedure leidt tot vergelijkbare recurrence 

cijfers vergeleken met de huidige procedures 

voor borstkanker patiënten met negatieve 

klieren. 

1

ALPE D’ HUZES PROJECT

Implementeren van gezamenlijke besluitvorming 

bij borstkanker: hoe kunnen patiënten en 

zorgverleners het best ondersteund worden 

zodat de keuze voor de behandeling van de 

borst en de lymfeklieren en de nazorg hiervan, 

wordt afgestemd op de wensen en voorkeuren 

van de patiënt?

Doel: Ontwikkelen, evalueren en implementeren 

van samen beslissen met behulp van 

gepersonaliseerde keuzehulpen voor drie 

keuzemomenten:

•  Keuze borstsparende behandeling versus 

borstamputatie

•  Keuze wel of geen radiotherapie in specifieke 

gevallen (BRASA studie: Borstkanker 

Radiotherapie SAmen beslissen)

•  Keuze voor de best passende nazorg strategie.

SARCOOM

DOREMY

Dosisreductie van preoperatieve radiotherapie 

bij het myxoid liposarcoom.

Doel: Is een lagere bestralingsdosis effectief? En 

leidt dit tot minder toxiciteit? Ook bestuderen 

we de biologische effecten van een lagere dosis, 

onder andere op de doorbloeding van de tumor.

PROSTAAT

RECTUM SPACERS

Implanteren van een ‘rectumballon’ ter 

bescherming van het rectum tijdens 

prostaatkanker radiotherapie bij hoog risico op 

rectale toxiciteit.

Doel: Haalbaarheidsonderzoek van een 

rectumballon om zo een afstand te creëren 

tussen de prostaat en de rectumvoorwand. Zo 

kunnen de darmbijwerkingen bij prostaatkanker 

radiotherapie verminderd worden.

KLINISCHE ONDERZOEKEN 

OP EEN RIJ*

* het betreft klinische onderzoeken waarvoor 
in 2018 patiënten zijn geïncludeerd
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81REQUITE (LONG EN PROSTAAT)

Het valideren van voorspellende modellen en 

biomarkers voor radiotherapie-gerelateerde 

bijwerkingen.

Doel: Proberen te voorspellen welke patiënten 

een verhoogde kans hebben op het krijgen 

van bijwerkingen na bestraling, om deze te 

kunnen verminderen en de levenskwaliteit van 

prostaatkankerpatiënten te verbeteren.

1

PRODECA

Beslishulpen voor gezamenlijke besluitvorming 

bij prostaatkanker.

Doel: Evalueren van behoeften besluitvorming 

voor het ontwikkelen van een beslishulp voor 

patiënten met prostaatkanker. 

1

PROBACH: GERANDOMISEERD FASE 

III ONDERZOEK

Een combinatie van uitwendige en inwendige 

bestralingsbehandeling  wordt vergeleken met 

de standaard uitwendige bestralingsbehandeling 

voor patiënten met een middelmatig/hoog risico 

op prostaatkanker. 

Doel: Onderzocht wordt of de nieuwe 

combinatiebehandeling minder bijwerkingen 

(betere kwaliteit van leven) geeft dan de 

standaardbehandeling (uitwendige).

1

LONG

ICD

Het vinden van circulerende biomarkers van 

immunogene celdood na radiotherapie en 

chemotherapie: een verkennende studie.

1

ECHOCARDIO NSCLC

De waarde van echocardiografie voor de 

voorspelling van stralingsgeïnduceerde 

longschade bij patiënten met niet-kleincellige 

longkanker, behandeld met chemo radiotherapie: 

een onco-cardiale prospectieve cohort studie.

Doel: Onderzocht wordt of echocardiografie 

gebruikt kan worden om te voorspellen welke 

patiënten een verhoogd risico hebben op 

kortademigheid na behandeling met chemo- en 

radiotherapie.

Bijkomende doelen: Verder wordt er 

onderzocht of kenmerken van PET-CT beelden, 

bloedwaardes, genetische kenmerken en/of 

lichamelijke conditie en spierkracht gebruikt 

kunnen worden om  te voorspellen welke 

patiënten een verhoogd risico hebben op 

kortademigheid, na behandeling met chemo- en 

radiotherapie. Tevens wordt er onderzocht of 

lichamelijke activiteit gemeten  met behulp van 

een stappenteller, meer informatie geeft over 

de lichamelijke conditie van de patiënt dan het 

gebruik van een vragenlijst.

1

CZ PCI

Het effect van beslisondersteuning voor 

profylactische schedelbestraling (PCI) voor 

patiënten met kleincellig longkanker.

Doel: Onderzocht wordt of de afweging tussen 

wel of geen profylactische schedelbestraling 

uitgebreider met de patiënt besproken 

kan worden met ondersteuning van een 

beslishulpmiddel. Er wordt bekeken of patiënten 

hierdoor voor een andere behandeloptie kiezen 

en hoe tevreden zij met de gemaakte keuze zijn.

1

HA-PCI 

Verbetering van de geheugenfunctie na 

profylactische hersenbestraling (PCI) 

door de hippocampus te vermijden: Een 

gerandomiseerde fase III studie bij patiënten 

met kleincellige longkanker.

Doel: Bewaren van de geheugenfunctie en 

toch de efficiëntie van de radiotherapie ter 

voorkoming van hersenmetastasen behouden 

bij patiënten met kleincellige longkanker (niet-

gemetastaseerd en gemetastaseerd).

1

STIMULI

Een gerandomiseerde fase II studie 

met consolidatie ipilimumab bij niet-

gemetastaseerde kleincellige longkanker na 

chemotherapie en radiotherapie.

Doel: Door immuuntherapie toe te dienen na 

de standaardbehandeling met chemotherapie 

en radiotherapie bij niet-gemetastaseerde 

kleincellige longkanker de overleving te 

verbeteren.  

1

NICOLAS

Een fase II studie ter evaluatie van Nivolumab 

bij standaard chemotherapie en radiotherapie 

in lokaal uitgebreide niet-kleincellige longkanker 

(stadium IIA/IIIB).

Doel: Nagaan wat de bijwerkingen en het 

effect op de overleving is door toevoeging 

van immuuntherapie tijdens de standaard 

chemotherapie en radiotherapie bij patiënten 

met lokaal uitgebreide niet-kleincellige 

longkanker (stadium IIA/IIIB).

1

NVALT25-ELDAPT

Bepalen van de optimale behandeling van 

ouderen met lokaal gevorderde longkanker op 

basis van een geriatrische beoordeling: een 

prospectieve cohortstudie  bij patiënten van 75 

jaar en ouder met stadium II niet-kleincellige 

longkanker.

Doelen: Het ontwikkelen van een betrouwbare 

en praktische test om vast te stellen hoe fit 

de patiënt is en met behulp van de fitheid 

(patiëntkarakteristieken) onderzoeken welke 

behandeling het beste is voor een oudere 

patiënt.

1

BREATHHOLD-PLANNING STUDIE 

Planvergelijkingsstudie in stadium I-III 

longkankerpatiënten tussen een bestralingsplan 

gemaakt in vrije ademhaling en gedurende 

breathhold.

Doel:

•  De haalbaarheid van een breathhold in 

longkankerpatiënten onderzoeken

•  De dosis op gezonde organen vergelijken 

tussen een bestralingsplan gemaakt op een 

CT in vrije ademhaling en in breathhold, zowel 

voor fotonen als protonen.

NEUROLOGIE

WBRT VS SRS

Totale schedelbestraling versus stereotactische 

radiotherapie voor patiënten met minimaal vier 

tot maximaal tien uitzaaiingen in de hersenen; 

een gerandomiseerde multicenter studie.

Doel: Onderzoeken of gerichte stereotactische 

radiochirurgie op alleen de uitzaaiingen in de 

hersenen een betere kwaliteit van leven geeft in 

vergelijking met totale schedelbestraling. 

1

MEDULLBLASTOMA IN ADULTS 

LWNO (REGISTRATIE STUDIE)

Het medulloblastoom is een zeldzame, 

kwaadaardige tumor, die eigenlijk vaker bij 

kinderen dan bij volwassenen voorkomt. De 

meeste gegevens over deze ziekte komen dan 

ook uit de kindergeneeskunde. De Landelijke 

Werkgroep Neuro-Oncologie (LWNO)  heeft 

afspraken gemaakt over de behandeling van 

deze ziekte bij volwassenen.

Doel: De werkgroep wil graag beoordelen of het 

behandelschema inderdaad zo goed werkt en zo 

goed verdragen wordt als verwacht.

1

KIEMCELTUMOREN LWNO 

(REGISTRATIE STUDIE)

Een kiemceltumor is een zeldzame tumor, die 

uitgaat van de kiemcellen en doorgaans in de 

teelballen of eierstokken ontstaat.  Een dergelijke 

tumor, wanneer deze in de hersenen ontstaat, 

komt vaker bij kinderen en adolescenten dan 

bij volwassenen voor. De meeste gegevens 

over deze ziekte komen dan ook uit de 

kindergeneeskunde. De Landelijke Werkgroep 

Neuro-Oncologie (LWNO)  heeft afspraken 

gemaakt over de behandeling van deze ziekte bij 

volwassenen.

Doel: De werkgroep wil graag beoordelen of het 

behandelschema inderdaad zo goed werkt en zo 

goed verdragen wordt als verwacht.

1

CHLOROBRAIN 

Fase I studie naar het gebruik van Chloroquine 

om autofagie te blokkeren tijdens bestraling bij 

patiënten met een glioblastoom (kwaadaardige 

hersentumor).

Doel: Het vinden van de hoogste dosis 

Chloroquine die veilig en met aanvaardbare 

bijwerkingen toegediend kan worden in 

combinatie met chemotherapie en bestraling.

1

ABBVIE/M-13 STUDIE 

(SAMENWERKING MUMC+/

MAASTRO) 

Amerikaanse RTOG gerandomiseerde, placebo 

gecontroleerde fase IIb/III studie waarbij ABT-

414 concurrent aan chemoradiatie en adjuvante 

chemotherapie wordt ingezet bij patiënten met 

een glioblastoom met EGFR amplificatie of 

EGFRvIII mutatie. Meerdere Europese centra 

deden mee aan deze studie.

Doel: Verbetert het toevoegen van ABT414 

de overleving van patiënten met een EGFR 

geamplificeerd of gemuteerd glioblastoom? 

Deze studie is gesloten in 2017 en werd 

succesvol afgerond na inclusie van meerdere 

patiënten in Maastro/MUMC+.

1

7T MRI 

Pilot studie waarin de mogelijkheden van de

7 Tesla MRI worden onderzocht bij de 

behandeling van patiënten met een 

glioblastoom.

Doel: Het aantonen van de meerwaarde en de 

mogelijke integratie van de 7 Tesla MRI bij de 

bestraling van kwaadaardige hersentumoren.

GASTRO-ENTEROLOGISCHE 

TUMOREN

 

ART DECO

Landelijk onderzoek naar het verhogen van 

de bestralingsdosis tijdens de behandeling 

van patiënten met een niet-operabele 

slokdarmtumor.

Doel: Verbetert een verhoging van de 

bestralingsdosis de uitkomst van de behandeling 

van slokdarmkanker voor de patiënt?

1

POLDER 1

Een landelijke registratie-studie naar de waarde 

van uitwendige bestraling bij slokdarmkanker in 

de palliatieve setting.

Doel: Onderzoeken wat de duur van de 

klachtenvermindering en de kwaliteit van leven 

is na uitwendige palliatieve bestraling voor 

slokdarmkanker.

1

CRITICS II

Gerandomiseerd fase III onderzoek naar 

de beste voorbehandeling bij maagkanker. 

Vergeleken wordt: chemotherapie+operatie, 

chemotherapie, gevolgd door chemo-

radiotherapie gevolgd door operatie en 

chemoradiatie gevolgd door operatie.

Doel: Onderzoeken welke behandeling 

voorafgaand aan een operatie leidt tot de beste 

resultaten bij behandeling van maagkanker.
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Gerandomiseerd fase III onderzoek voor 

operatief verwijderbare of mogelijk verwijderbare 

alvleesklierkanker: voorbehandeling met 

bestraling en chemotherapie gevolgd door een 

operatie versus voorbehandeling met intensieve 

chemotherapie gevolgd door een operatie.

Doel: Is voorbehandeling met intensieve 

chemotherapie (Folfirinox) beter dan 

voorbehandeling met chemotherapie en 

radiotherapie voorafgaande aan een operatie? 

1

TRENDY TRIAL

Een gerandomiseerde fase II studie naar het 

gebruik van trans-arteriële chemo-embolisatie 

(TACE) of stereotactische radiotherapie voor 

hepatocellulaire carcinomen (HCC’s) die niet 

voor operatie in aanmerking komen.

Doel: Onderzoeken welke van deze 

behandelingen het meest effectief is.

1

BIOXMARK-STUDIE

Een door Maastro geïnitieerde 

haalbaarheidsstudie naar het gebruik 

van BioXmark vloeibare markers voor 

meer nauwkeurige tumorbestraling bij 

endeldarmtumoren.

Doel: Onderzoeken of BioXmark vloeibare 

markers gebruikt kunnen worden voor het 

nauwkeuriger bepalen van de positie van de 

tumor bij bestraling van endeldarmtumoren.

PLCRC

Prospectief landelijk colorectaal carcinoom 

cohort: een lange termijn onderzoek naar de 

behandeling en uitkomsten van dikkedarm- en 

endeldarmkanker.

Doel: Gegevens verzamelen van zoveel mogelijk 

patiënten met dikkedarm- of endeldarmkanker. 

Door deze gegevens hopen we beter inzicht te 

krijgen in welke factoren van invloed zijn op het 

succes van de behandeling en op de kwaliteit 

van leven. Uiteindelijk moet het onderzoek 

leiden tot meer voorspellers van een succesvolle 

behandeling, zodat toekomstige patiënten een 

behandeling op maat kunnen krijgen.

1

RECTAL BOOST STUDIE

Gerandomiseerde studie, binnen het 

PLCRC project, naar het effect van een 

extra bestralingsdosis bij patiënten met 

endeldarmkanker.

Doel: Onderzoeken of een verhoging van de 

bestralingsdosis leidt tot een grotere kans op het 

geheel verdwijnen van de tumor.

1

STARTREC STUDIE

Internationale gerandomiseerde haalbaar-

heidsstudie. Kan de endeldarm gespaard worden 

door lokale excisie na preoperatieve (chemo)

radiotherapie in vergelijking met standaard 

chirurgie voor beperkte endeldarm tumoren?

Doel: Bepalen of patiënten willen deelnemen 

aan dit onderzoek waarbij ze door loting een 

behandeling krijgen toegewezen.

1

TESAR STUDIE

Een landelijk gerandomiseerd onderzoek naar 

de endeldarm besparende behandeling van 

vroegstadium endeldarmkanker. Wanneer 

een beperkte endeldarmtumor middels lokale 

excisie niet afdoende behandeld is, wordt 

gerandomiseerd tussen radicale chirurgie en 

adjuvante radiotherapie.

Doel: Onderzoeken of bij mensen die een 

plaatselijke behandeling hebben gehad van 

endeldarmkanker, de endeldarm behouden 

kan worden. Belangrijke eis hierbij is dat de 

studiebehandeling (aanvullende bestraling 

met chemotherapie) betere of ten minste 

gelijkwaardige resultaten geeft vergeleken met 

een aanvullende operatie waarbij de endeldarm 

wordt verwijderd.

HEMATOLOGIE

BRIGHT

BoRstkanker Inductie als Gevolg van Hodgkin 

lymfoom Therapie. 

Doel: Het nader onderzoeken welke factoren een 

rol spelen bij het ontstaan van borstkanker na 

een behandeling voor het Hodgkin lymfoom.

BENIGNE

RADIOTHERAPY FOR HIP 

OSTEOARTHRITIS

Prospectieve, dubbel-blind gerandomiseerde 

studie met drie armen naar het effect van 

lage-dosis radiotherapie op het pijngevoel bij 

patiënten met milde osteoarthritis van de heup

•  arm 1: bestraling (6x1 Gy) plus standaard 

behandeling

•  arm 2: Sham bestraling plus standaard 

behandeling

•  arm 3: standaard behandeling

Doel: Beoordelen van het effect van lage-dosis 

radiotherapie op de pijn bij patiënten met milde 

osteoarthritis van de heup na 1, 2, 3 en 6 

maanden in vergelijking met een placebo 

‘sham’ bestraling en de standaard conservatieve 

behandeling.

DIVERSEN

 

TRIAL DECISION AID

Validatie en evaluatie van het prototype van de 

trial decision aid vanuit de visie van patiënten.

Doel: Het evalueren en optimaliseren van de 

beslishulp door oncologische patiënten. De 

beslishulp, die is ontwikkeld door Maastro, 

heeft als doel om patiënten te helpen een 

weloverwogen beslissing te nemen over 

deelname aan een klinische trial.

1
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 2018 2017 2016

Productie 

Aantal behandelingen 4.521 4.500 4.380

- waarvan brachy 207 188 121

- waarvan teletherapie 4.314 4.312 4.259

Personeel

Aantal medewerkers in dienst (op 31 december) 285 291 296

Aantal fte’s (op 31 december) 246,9 243,7 247,4

Ziekteverzuim (excl. zwangerschap) 4,1% 3,5% 3,0%

Onderzoek

Aantal wetenschappelijke publicaties 166 133 133 

 

Financieel

Resultaatratio (resultaat/totale opbrengsten) 6,8% 6,0% -0,7%

Liquiditeit (current ratio) 1,1 1,5 1,7

Solvabiliteit (eigen vermogen/totale opbrengsten) 46,5% 40,1% 35,0%

VERKORTE BALANS PER 31 DECEMBER 2018       

     

(x ¤ 1.000)  2018 2017 2016

    

Activa       

Materiële vaste activa    54.830   44.423   36.956

Financiële vaste activa   10   14   10

Totaal vaste activa    54.840   44.436   36.966

Onderhanden werk uit hoofde van DBC’s/DBC-zorgproducten 410   -   - 

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort   4   4   4 

Debiteuren en overige vorderingen   3.970   4.008   3.491 

Liquide middelen    10.023   7.111   13.783 

Totaal vlottende activa    14.406   11.122   17.278 

Totaal activa    69.246   55.559   54.244 

Passiva       

Eigen vermogen   15.209   12.958   10.956 

Aandeel derden   218   469   679 

Totaal groepsvermogen   15.427   13.427   11.635 

Voorzieningen   3.755   3.696   3.553 

Langlopende schulden    37.372   30.966   28.879 

Overige kortlopende schulden    12.692   7.470   10.177 

Totaal kortlopende schulden    12.692   7.470   10.177 

Totaal passiva    69.246   55.559   54.244    

       

  

VERKORTE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2018    

     

(x ¤ 1.000) 2018 2017 2016

Opbrengsten zorgprestaties 29.562   29.086   28.705  

Subsidies 1.316   1.508   1.282 

Overige bedrijfsopbrengsten 2.316   2.903   3.012 

Som der bedrijfsopbrengsten 33.194   33.498   32.999 

Personeelskosten 18.327   18.801   18.788 

Afschrijvingen op materiële vaste activa  3.553   3.806   5.405 

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa  -   -   - 

Overige bedrijfskosten 8.454   8.150   8.358 

Som der bedrijfslasten 30.334   30.758   32.551 

Bedrijfsresultaat 2.860   2.740   448 

Financiële baten en lasten -855   -951   -1.016 

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 2.004   1.789   -567 

Resultaat deelnemingen -4   4   4 

Aandeel derden 251   210   321  

Resultaat boekjaar  2.251   2.002   -242    
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