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1. Scan plannen
  • Zorg�ervoor�dat�de�prostaat�niet�wordt�samengedrukt�door�posterieure�druk�van�de�sonde�richting�sacrum.

  • Beoordeel�op�significante�middenkwab.

   •  Meet�de�maximale�hoogte�en�breedte�in�het�transversale�vlak�(A),�de�lengte�(B)�en�2�parasagittale�
afstanden�(C)�in�het�longitudinale�vlak�parallel�aan�de�sonde.

De�bovenstaande�vijf�metingen�kunnen�worden�verkregen�aan�de�hand�van�T2�MRI-beelden�van�de�prostaat.�Zorg�er�echter�voor�dat�het�
transversale�beeld�loodrecht�op�het�longitudinale�beeld�is�verkregen,�anders�kunnen�de�hoogte�en�eventueel�de�breedte�worden�overschat.�
Zorg�er�ook�voor�dat�de�apex�van�de�prostaat�in�het�MRI-beeld�correct�wordt�geïdentificeerd.�De�beste�correlatie�tussen�echo-�en�MRI-
metingen�is�te�zien�bij�prostaten�van�minder�dan�40�cc.�Bij�patiënten�bij�wie�de�MRI-metingen�worden�gebruikt�voor�de�bestelling�van�zaadjes,�
wordt�aanbevolen�om�vóór�de�implantatieprocedure�een�controle-echo�uit�te�voeren�om�het�aantal�benodigde�zaadjes�te�verifiëren.

2.	 Patiëntopstelling
  •� �Benen�100º�gebogen�om�interferentie�van�de�schaamboog�te�minimaliseren.�Zorg�ervoor�dat�bekken�

en�wervelkolom�recht�zijn.

  •� Zorg�ervoor�dat�het�rectum�leeg�is�en�breng�de�diclofenac�zetpil,�indien�nodig,�hoog�in�het�rectum�in.

  •� �Zorg�ervoor�dat�er�geen�luchtbellen�in�de�ballon�zitten�en�optimaliseer�het�akoestische�contact�
tussen�de�sonde�en�de�binnenkant�van�de�ballon,�de�buitenkant�van�de�ballon�en�het�condoom,�en�
het�condoom�en�de�rectumwand�-�te�beoordelen�op�echobeelden.�Ga�pas�verder�als�dit�optimaal�is.

  •� �Beoordeel�of�er�interferentie�is�met�de�schaamboog�in�het�transversale�vlak�en�pas�indien�nodig�de�
beenpositie�en�de�sondehoek�aan:�vanaf�de�beginpositie�6°�omlaag�naar�vlak�of�6°�omhoog.

  •� Plaats�de�16G�foleykatheter�met�leeggelaten�ballon�in�de�blaas.

3. Volume-onderzoek
  • �Zorg�ervoor�dat�de�prostaat�symmetrisch�is�rond�de�D-kolom,�en�niet�samengedrukt.�De�achterste�

rand�van�de�prostaat�kan�tot�5�mm�onder�rij�1.0�liggen.

  • �Meet�de�maximale�lengte�in�het�longitudinale�vlak,�bepaal�vervolgens�de�basis�in�het�transversale�
vlak�en�schuif�door�de�prostaat�van�basis�tot�apex�om�er�zeker�van�te�zijn�dat�de�lengte�overeenkomt�
met�de�vorige�meting.

  • �Contour�de�prostaat�op�elk�transversaal�beeld,�te�beginnen�bij�de�12-uurspositie�en�neem�de�
beelden�van�de�basis�tot�de�apex�op�de�planningscomputer�op�in�stappen�van�5�mm.�U�kunt�ook�
beelden�opnemen�en�direct�tekenen�met�de�planningssoftware.

  • �Controleer�de�opgenomen�beelden�in�het�longitudinale�vlak�op�zowel�de�planningscomputer�als�
de�echografie�om�de�uitlijning�te�verzekeren.�Pas�bij�discrepanties�een�of�meer�van�de�opgenomen�
transversale�beelden�aan�tot�een�goede�uitlijning�is�bereikt.

  • �Beluchte�gel�wordt�via�de�urethrale�katheter�ingebracht�tijdens�het�terugtrekken�van�de�katheter,�
zodat�de�prostaat-urethra�gedetailleerd�worden�weergegeven.�De�contour�van�de�prostaat-urethra�
wordt�vervolgens�in�het�longitudinale�beeld�weergegeven.



4. Afstemming van zaadjesvolgorde op prostaatvorm
   •  Bepaal�in�de�transversale�weergave�op�de�planningscomputer�met�behulp�van�de�geüploade�naald-�

en�zaadjes�volgorde�het�grootste�prostaatbeeld�(maximale�omtrek)�en�verplaats�de�naaldposities�
zodat�ze�gelijkmatig�over�de�omtrek�zijn�verdeeld.�Houd�de�opstelling�van�vier�naalden�over�het�
anterieure�(boven)�en�posterieure�(onder)�deel�van�de�prostaat�bij�benadering�aan.�De�centrale,�losse�
naalden�plaatst�u�dan�op�de�standaardwijze�in�het�midden�van�de�prostaat.

   •  Controleer�de�berekende�dosimetrie�en�zorg�ervoor�dat�de�isodosiskrommen�de�hele�prostaat�
bestrijken.�Pas�de�naaldposities�zo�nodig�aan.�Als�de�voorspelde�dosis�voor�de�prostaat�te�hoog�is�
ondanks�bijstelling�van�het�aantal�centrale�bronnen,�verwijder�dan�twee�laterale�of�één�posterieure�
perifere�streng.�Inplanteer�geen�zaadjes�voordat�een�bevredigende�dosimetrie�is�verkregen.

   • De�naaldposities�worden�vervolgens�van�de�planningscomputer�overgebracht�naar�het�echoscherm.

  (Technische opmerking: Positionering van de naaldstrengen:

   Als de omtrek van de prostaat groter is dan verwacht en het moeilijk is om de buitenrand van de klier te 
bedekken met de 100% isodosis, verplaats dan de achterste naalden zodanig dat er een bredere ruimte 
dan gebruikelijk ontstaat tussen de middelste twee naalden. Hierdoor kan de rest van de naalden beter 
rond de omtrek worden geplaatst om de dekking van 100% isodosis zo dicht mogelijk te benaderen. Het 
“koude” ondergedoseerde gebied dat posterieur ontstaat, kan worden behandeld door middel van een 
extra centrale naald voor een optimale dosimetrie).

5. Voltooiing van de contouren
    •� �4D-brachytherapie�is�een�procedure�met�twee�behandelaars.�De�behandelaar�achter�de�

computer�bepaalt�de�contouren�van�de�voorste�rectale�wand�en�begint�dan�de�centrale�naald-�
en�zaadjesposities�te�optimaliseren�om�de�voorgeschreven,�optimale�dosimetrie�te�verkrijgen.�
Tegelijkertijd�begint�de�tweede�behandelaar�met�het�inbrengen�van�de�voorgeladen�naalden,� 
waarbij�de�naaldtip�in�het�midden�van�de�klier�blijft.

6. Inbrengen perifere naalden
   •  De�tweede�behandelaar�begint�met�het�in�de�juiste�volgorde�inbrengen�van�de�voorgeladen�

naaldstrengen�in�het�transversale�vlak.�Wanneer�alle�anterieure�en�laterale�naalden�zijn�ingebracht,�
worden�de�posities�geverifieerd�op�de�planningscomputer�en�wordt�de�dosimetrie�gecontroleerd�
voordat�er�zaadjes�worden�ingebracht.

7. Inbrengen van strengen zaadjes
   •� �Bij�het�longitudinale�vlak�wordt�het�basisvlak�geverifieerd�en�wordt�een�eventuele�aanpassing�van�

de�prostaatpositie�op�de�planningscomputer�in�het�antero-posterieure�vlak�(y-as)�uitgevoerd.

   •� �De�computerbehandelaar�beweegt�de�echo-houder�om�zich�achtereenvolgens�op�elke�naald�te�
richten,�te�beginnen�met�de�anterieure�4�naalden�en�vervolgens�de�laterale�naalden.�Wanneer�elke�
naald�zowel�op�de�echografie�als�op�de�planningscomputer�is�geïdentificeerd,�brengt�de�tweede�
behandelaar�de�naald�naar�de�basis�van�de�prostaat

   (Technische opmerking: de laterale naalden zal de naaldtip vaak caudaal van de prostaatomtrek liggen, 
afhankelijk van de vorm van de prostaat)

   (Technische opmerking: Vooral de posterieure laterale strengen kunnen lateraal bewegen nadat ze uit de 
naald zijn gespoten. Verplaats daarom de echo-houder om er zeker van te zijn dat het beeld en dus de 
positie geoptimaliseerd is alvorens de positie van de streng in de planningscomputer te registreren).

   (Technische opmerking: Als er een hematoom ontstaat, meestal bij het inbrengen van de postero-laterale 
naalden, stop dan. Hef de anterieure zijde van de echosonde omhoog wanneer deze volledig is ingebracht, 
met behulp van de stepper. Dit veroorzaakt compressie van de prostaat, waardoor de bloeding stopt en 
het hematoom zich kan verspreiden. Wacht 10 minuten alvorens de echosonde opnieuw te plaatsen en de 
procedure te voltooien).



8. Inbrengen van de posterieure naalden 
   •  Nadat�de�anterieure�en�laterale�strengen�zijn�ingebracht,�worden�de�resterende�vier�posterieure�

naalden�ingebracht.�Gedurende�deze�tijd�wordt�de�dosimetrie�verder�geoptimaliseerd�op�de�
planningscomputer.�Breng�eerst�de�middelste�twee�naalden�in,�meestal�te�beginnen�bij�de�1.5�rij,�
om�de�prostaat�anterieur�te�brengen�en�de�naaldpositie�te�verbeteren�als�de�posterieure�grens�
van�de�prostaat�onder�de�1.0�rij�ligt.

   •  Om�rekening�te�houden�met�de�anterieure�beweging�van�de�prostaat�ten�gevolge�van�het�
inbrengen�van�de�achterste�vier�naalden,�lijnt�u�zowel�de�echo�als�de�planningscomputer�in�het�
transversale�beeld�uit�op�het�nulvlak.�Schuif�de�echosonde�door�tot�het�midden�van�de�prostaat�
en�beweeg�het�beeld�op�de�planningscomputer�om�dit�uit�te�lijnen.�Na�deze�beweging�moet�u�de�
geplande�naalden�uitlijnen�met�de�geplaatste�naalden.

   •  Schakel�vervolgens�zowel�voor�de�echo�als�de�planningscomputer�over�naar�het�longitudinale�vlak�
en�verschuif�opnieuw�het�prostaatcountour�op�de�planningscomputer�naar�anterieur,�om�deze�
uit�te�lijnen�met�de�positie�van�de�prostaat�en�de�naalden�op�de�echo.�Het�basale�vlak�dient�ook�
gecontroleerd�en�eventueel�aangepast�te�worden.

9. Inbrengen van de posterieure zaadjes 
   •  De�posterieure�strengen�worden�vervolgens�tot�aan�de�basis�van�de�prostaat�ingebracht�en�hun�

posities�worden�op�de�planningscomputer�vastgelegd.�Laat�de�echosonde�volledig�ingebracht�
zitten�terwijl�de�laatste�dosisplanning�wordt�voltooid�om�eventuele�bloedingen�te�verspreiden.

10. Voltooiing van de dosisplanning
   •  De�dosisplanning�wordt�voltooid�met�behulp�van�de�onderstaande�dosisbeperkingen.�Nu�moet�

u�beoordelen�waar�het�grootste�deel�van�de�kanker�zich�bevindt�en�ervoor�zorgen�dat�dit�deel,�
indien�mogelijk,�wordt�bestreken�door�de�150%�isodosis.

 Intra-operatieve toleranties operatiekamer

  (Technische opmerking: Plannen van de middelste naalden.

 1.  Wanneer losse zaadjes worden gebruikt, zorg dan voor twee zaadjes aan de basis voor de twee 
anterieure naalden voor het geval er per ongeluk een in de blaas terechtkomt.

 2.  Wanneer u losse zaadjes gebruikt, plan dan niet drie of meer zaadjes tegelijk, want kleine 
misplaatsingen van de eerste twee zaadjes kunnen ertoe leiden dat de laatste zaadjes aanzienlijk uit 
positie raken. Dit is niet zo’n probleem wanneer u de Isoloader zaadjesstrengen gebruikt).

Orgaan Dosimetrische 
parameter Volledig: 145 Gy Boost: 110Gy

Prostaat V100%�(%) >98 >98

V150%�(%) 40-60 40-60

D90%�(Gy) 175-180 132-137

Urethra D30%�(%) <125 <125

D5%�(%) <150 <150

Rectum V100%�(cc) <1 <1



11.	Opnieuw	uitlijnen	van	de	prostaatpositie
  • �De�antero-posterieure�positie�van�de�prostaat�moet�opnieuw�worden�uitgelijnd.�Bepaal�in�

de�dwarsaanzichten�het�basisvlak�met�de�echosonde�en�de�planningscomputer,�schuif�de�
sonde�vervolgens�naar�het�midden�van�de�prostaat�en�pas�de�positie�van�de�prostaat�op�de�
planningscomputer�aan�om�deze�uit�te�lijnen�met�de�prostaat�op�het�echoscherm.

  • �De�middelste�naaldposities�worden�vervolgens�van�de�planningscomputer�overgebracht�naar� 
het�echoscherm.

12. Inbrengen van middelste naalden en zaadjes
  • �De�middelste�naalden�worden�vervolgens�allemaal�in�het�transversale�beeld�ingebracht.�

Schakel,�zodra�alle�naalden�zijn�ingebracht,�over�naar�de�longitudinale�beelden�en�begin�met�de�
anterieure�naalden�om�de�losse�zaadjes�in�te�brengen�met�de�Mick-applicator�met�behulp�van�de�
retractievlakken�van�de�echosonde,�of�maak�strengen�met�de�Isoloader,�zoals�eerder�berekend.

  • �Voordat�de�middelste�zaadjes/streng�(D-kolom)�worden�ingebracht,�moet�de�urethrale�positie�
opnieuw�worden�beoordeeld�door�de�foleykatheter�in�te�brengen.�Dit�om�te�garanderen�dat�de�
dosimetrie�optimaal�is,�vooral�bij�de�apex�van�de�klier.

13.	Dosimetrische	controle	na	de	implantatie
  • �Wanneer�alle�zaadjes�zijn�ingebracht,�schakelt�u�over�naar�de�transversale�weergave,�lijnt�u� 

zowel�de�echografie�als�de�planningscomputer�uit�op�de�basis�en�schuift�u�door�de�prostaat�om�
de�isodosiskrommen�te�beoordelen.�Bepaal�of�er�nog�meer�zaadjes�nodig�zijn�om�het�implantaat�
te�voltooien.

14. Beoordeling van haematurie
  • �Aan�het�einde�van�de�procedure�brengt�u�de�katheter�in�en�blaast�u�de�ballon�op,�waarna�u�de�

beluchte�gel�terugtrekt�tot�u�zeker�weet�dat�er�minimale�hematurie�is.�
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