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UMC Utrecht start met nieuwe behandeling borstkanker
In het UMC Utrecht is in samenwerking met Philips onderzoek naar een nieuwe behandeling
voor borstkanker van start gegaan. Door met ultrageluid borsttumoren te verhitten, sterven
tumorcellen af. Op deze manier kunnen patiënten behandeld worden zonder operatie. Vrijdag is
de eerste patiënte met deze techniek behandeld. Het Center for Translational Molecular
Medicine (CTMM) is de belangrijkste financier van het onderzoek. Ook ZonMw betaalt mee.
Bij de nieuwe behandeling verhit ultrageluid borsttumoren tot een temperatuur van 60 tot 90 graden.
Tumorcellen sterven daardoor af en worden vervolgens door het lichaam opgeruimd. Via een
gelijktijdige MRI-scan kunnen artsen de temperatuur in de gaten houden en de plaats van de tumor
precies bepalen. Voor vrouwen is de ultrageluidbehandeling naar verwachting minder ingrijpend dan
een operatie. Ze kunnen op dezelfde dag weer naar huis en de behandeling kan onder lokale
verdoving of sedatie plaatsvinden. Dit in tegenstelling tot de chirurgische ingreep, waarbij de patiënt
onder algehele narcose moet.
In de eerste fase van het onderzoek zal de beeldkwaliteit van het systeem, de veiligheid en de
nauwkeurigheid van de techniek onderzocht worden. Vanaf nu worden in een wetenschappelijk
onderzoek vrouwen met borstkanker via ultrageluid behandeld.Daarnawordt alsnog een gewone
operatie uitgevoerd, om zo de nauwkeurigheid van de behandeling te controleren.
Als uit deze onderzoeken blijkt dat de ultrageluid-behandeling veilig is en goed werkt, kan het over
enkele jaren een normale behandeling van borstkanker worden. Interventieradioloog en
onderzoeksleider prof. dr. Maurice van den Bosch verwacht dat mogelijk een kwart van de
borstkankerpatiënten voor de behandeling in aanmerking komt. “Het gaat om patiënten met kleine,
niet uitgezaaide borsttumoren. Bijzonder is dat de huid volledig intact blijft omdat alles van buitenaf
kan: opereren zonder snijden.”
De behandeling met ultrageluid is tot stand gekomen dankzij een nauwe samenwerking met Philips.
Het bedrijf heeft een wereldwijd uniek systeem ontwikkeld dat is toegespitst op de anatomie van de
vrouwenborst. Door de klinische kennis van het UMC Utrecht te combineren met de technologische
know-how van Philips, kon deze behandeling worden ontwikkeld. De patiënten zijn afkomstig uit het
Diakonessenziekenhuis, met wie het UMC Utrecht nauw samenwerkt.
Eén op de negen Nederlandse vrouwen krijgt borstkanker. Het is de meest voorkomende vorm van
kanker bij vrouwen. Per jaar krijgen meer dan 12.000 mensen te horen dat zij borstkanker hebben.
Het MR HIFU maakt deel uit van het CTMM VOLTA project. Binnen het publiekprivate
samenwerkingsverband CTMM is VOLTA een van de 22 projecten.
Met een budget van elf miljoen euro heeft het CTMM VOLTA een looptijd van vijf jaar tot 30 november
2014. Binnen VOLTA werken zes partners samen: Philips, SyMO-Chem, Technische Universiteit
Eindhoven, Nederlands Kanker Instituut, Universitair Medisch Centrum St Radboud en het Universitair
Medisch Centrum Utrecht.
Het project staat onder leiding van prof. dr. Chrit Moonen van het Universitair Medisch Centrum
Utrecht.

