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GEZONDHEID

Bestraling waarbij gezond weefsel wordt gespaard, minder bijwer-
kingen optreden en lastig bereikbare tumoren kunnen worden 
behandeld. Protonentherapie is, hoewel nog enorm prijzig, een 
belofte voor de toekomst van een groep moeilijk te behandelen 
kankerpatiënten. Nog dit jaar zal de eerste patiënt middels deze 
nieuwe bestralingsmethode worden behandeld. Eind volgend jaar 
is het de beurt aan Maastricht en wordt het Zuid-Oost Nederland 
Protonen Therapie Centrum (ZON-PTC) geopend. 
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NIEUWE 
BESTRALINGS-
BEHANDELING 
VOOR KANKER-
PATIËNTEN 

ind vorig jaar zijn 
bouwlieden gestart 
met de bouw van 

het ZON-PTC. De 
nieuwe faciliteit zal 

herrijzen tussen bestralingsin-
stituut MAASTRO clinic en het 
Maastricht UMC+. “Wij zijn 
in Europa de eersten die proto-
nentherapie integreren in onze 
radiotherapiekliniek”, vertelt 
Maria Jacobs, bestuurder van 
MAASTRO clinic en ZON-PTC. 
“Door de faciliteit te integreren 
in bestaande bouw kunnen de 
kosten laag worden gehouden 
en heb je alle behandelmogelijk-
heden binnen handbereik.” Door 
het aanbieden van protonen-
therapie wordt gehoor gegeven 
aan het centrale doel van 
MAASTRO clinic: individualized 
radiotherapy.  

therapie 
PROTONENTHERAPIE 
Protonentherapie is een vorm van radiotherapie die wordt 
ingezet om kwaadaardige en goedaardige tumoren in 
het lichaam te bestrijden. Bij deze nieuwe therapie wordt 
er gebruikgemaakt van positief geladen kerndeeltjes: 
protonen. Deze kerndeeltjes worden met een cyclotron 
(deeltjesversneller, red.) opgedreven tot hoge snelheid en 
in meerdere fracties geconcentreerd losgelaten op het te 
bestralen weefsel. De protonen remmen af nadat ze zijn 
binnengedrongen in het lichaam. Pas wanneer ze de tumor 
bereiken, neemt de stralingsdosis toe. Deze methode 
verschilt van conventionele therapie. Bij de conventionele 
therapie worden patiënten bestraald met elektromagneti-
sche energiegolven: fotonen. Fotonen verdelen hun energie 
over de gehele route door het lichaam. 

VOORDELEN 
Niet alleen in techniek, maar ook in kwaliteit verschilt 
protonentherapie van fotonentherapie. “Een groot voordeel 
van protonentherapie is dat de bestraling heel nauwkeurig 
kan worden toegediend, daardoor komt er minder straling 
in het omliggende gezonde weefsel”, vertelt Jacobs. 
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Gezond weefsel wordt gespaard en bijwer-
kingen nemen hierdoor af. Jacobs: “Tumoren 
op lastige plekken, zoals dicht bij het hart, 
kun je met protonentherapie soms beter 
bestralen. Ook wordt de kans op bijwerkingen 
met deze nieuwe techniek gereduceerd. Zo 
verminder je bijvoorbeeld de kans op slik-
klachten wanneer met protonen een tumor in 
het hoofd- of halsgebied wordt bestraald.”
 
PRIORITEIT  
De arts in het ziekenhuis stelt op basis van 
indicatieprotocollen en vergelijkingsstudies 
vast of een protonenbehandeling voor de 
patiënt een meerwaarde heeft. “Kinderen met 

SONJA KORTHALS (54) 
heeft een protonenbehandeling in het buitenland 
ondergaan 
“In de zomer van 2016 zag ik opeens dubbel. Ik bezocht 
een opticien, oogarts en neuroloog. Na zes maanden 
werd de diagnose clivus chordoom (schedelbasis-
tumor, red.) vastgesteld.” Het leven van Sonja Korthals 
stond op haar kop. De kwaadaardige vorm van kanker 
treft slechts één op de miljoen mensen en is moeilijk 
te behandelen. Boven en achter de schedelbasis liggen 
de hersenen en de hersenstam. Ook lopen er door 
de schedelbasis talloze zenuwen en bloedvaten. “Ik 
kwam terecht in het Maastricht Universitair Medisch 
Centrum (MUMC+) en werd in maart geopereerd; via 
de neusholte werd een deel van de tumor verwijderd. 
Het overige deel, zo werd mij verteld, kon middels 
protonentherapie worden behandeld. Alleen deze 
therapie zou mij kunnen redden.” De behandeling is nog 
niet beschikbaar in Nederland en Sonja werd doorver-
wezen naar het Duitse Marburg, zo’n 100 kilometer ten 
noorden van Frankfurt (Am Main, red). De Marburger 
Ionenstrahl-Therapiezentrum (MIT) is onderdeel van 
het protonencentrum in Heidelberg en focust zich op 
protonentherapie. Begin juni kon Sonja terecht voor een 
behandeling. Tijdens de intake werd er een MRI-scan 
en een CT-scan gemaakt. Ook werd er een masker 
gemaakt, gebaseerd op de vorm van haar hoofd. “Een 
eng ding”, vond Sonja. Tijdens het bestralen lag ze 

“Tumoren op 
lastige plekken 
kunnen worden 
weggestraald 
en de kans op 
bijwerkingen 
is door deze 

techniek nihil”

Dwarsdoorsnede bunker

kanker en patiënten met schedelbasistumoren 
en oogtumoren kunnen altijd met protonen 
worden bestraald”, vertelt Jacobs. Ook 
patiënten met borst-, prostaat-, hoofdhals- 
en longdarmkanker kunnen baat hebben bij 
protonentherapie. Toch zal protonentherapie 
de conventionele therapie niet vervangen. 
“Protonentherapie kan alleen worden toege-
past met speciale, zware en dure apparatuur. 
Dat maakt ook dat de behandeling ongeveer 
drie keer zo duur is als fotonentherapie. 
Daarnaast heeft protonentherapie niet voor 
iedereen relevante meerwaarde”, zegt Jacobs. 
ZON-PTC heeft een vergunning om maximaal 
400 patiënten per jaar te behandelen. Met de 

met dit masker vastgeschroefd 
op de behandeltafel. Het masker 
bedekt de ogen en de mond en zit 
vol luchtgaatjes. “Het masker zorgt 
ervoor dat je niet beweegt, iets wat 
ontzettend belangrijk is.” Gedurende 
twee maanden werd Sonja 37 keer 
bestraald. Iedere dag 25 minuten, 
vijf à zes dagen in de week. “De 
behandeling is pijnloos en ik kijk 
positief terug op de behandeling”, 
vertelt Sonja. Toch zou ze het 
prettiger hebben gevonden wanneer 
de behandeling in Nederland zou 
hebben plaatsgevonden. “De taal-
barrière zorgde voor problemen, er 
werd nauwelijks Engels gesproken. 
Hierdoor kwamen de details van de 
behandeling niet goed over,, terwijl 
ik er wel veel behoefte aan had. 
Verder is de arts-patiëntrelatie is in 
Duitsland meer hiërarchisch dan in 
Nederland.” Een tweede nadeel van 
een behandeling in het buitenland 
is dat de onkosten niet worden 
terugbetaald. “De behandeling wordt 
vergoed, maar de onkosten - het 
vakantiehuis dat we gedurende acht 
weken huurden - waren voor eigen 
rekening.” Begin augustus werd 
Sonja ontslagen uit het ziekenhuis. 
Op enkele bijwerkingen na gaat 
het goed met haar. “Mijn haar viel 
gedeeltelijk uit en ik heb kale plekjes 
achter mijn oren. Ook ben ik nog 
steeds vermoeid en is mijn keel 
pijnlijk. Daar staat tegenover dat mijn 
zicht weer normaal is en ik weer kan 
functioneren. De bijwerkingen zullen, 
aldus de artsen, over enkele weken 
verdwijnen.” Sonja heeft de kanker 
doorstaan, maar zal nooit helemaal 
genezen. “Het eerste jaar krijg ik 
iedere drie maanden een MRI-scan, 
daarna ieder half jaar. De tumor die ik 
had is er eentje die terug kan komen, 
daar staat hij om bekend. Toch laat ik 
het niet mijn leven bepalen en neem 
ik de regie zelf in hand. Ik leef en 
daar ben ik dankbaar voor.”

Maria Jacobs, bestuurder van MAASTRO clinic en 
ZON-PTC
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TWAN BEURSKENS, 
gedeputeerde Economie en 
Kennisinfrastructuur Provincie 
Limburg 
“Deze innovatieve technologie voor 
protonentherapie is een aanwinst 
voor de Brightlands Maastricht 
Health Campus, omdat hiermee 
een levensbelangrijke nieuwe 
therapie beschikbaar komt voor 
kankerpatiënten in Limburg en 
Zuid - Oost Nederland. Het centrum 
zal nieuwe werkgelegenheid 
bieden voor de regio van 30 fte in 
2022. Daarnaast zal er onderzoek 
op hoog niveau mogelijk zijn op 
het gebied van biomedisch en 
medisch-fysisch onderzoek, en zal 
het centrum toegankelijk zijn voor 
onderzoeksgroepen uit heel Europa. 
Met de bouw van het centrum in 
Maastricht wordt voorkomen dat 
patiënten uit Zuid - Oost Nederland 
voor hun behandeling naar de 
Randstad of Groningen moeten 
reizen, soms wel 30 dagen achter 
elkaar. Omdat kleinere faciliteiten 
worden gebouwd kunnen de 
investeringskosten in evenwicht 
gebracht worden met het aantal 
verwachte patiënten. De faciliteit 
in Maastricht zal door de week 
volledig bezet zijn van ’s morgens 
zeven uur tot ’s avonds elf uur 
met uitbreidingsmogelijkheden 
naar het weekeind. Het 
protonentherapiecentrum is dus 
maatschappelijk, economisch en 
wetenschappelijk van belang wat 
betreft de behandeling van en het 
onderzoek naar kanker.”

opening van de centra in Groningen en Delft 
krijgt slechts 2,2 procent van de kankerpati-
enten een protonenbehandeling. Dit aantal zal 
in de toekomst waarschijnlijk toenemen. 
Grote technologische ontwikkelingen op het 
vlak van de fotonenbestraling worden niet 
echt verwacht. Wel ontwikkelingen op het 
vlak van de combinatie van bestraling met 
immunotherapie (behandeling met medicijnen 
die een afweerreactie tegen kankercellen 
stimuleren, red.) of de integratie van bestra-
ling met andere beeldvormingstechnieken 
zoals MR. Protonenbehandeling heeft een 
grote meerwaarde, al is deze therapie voor 
slechts een aantal patiënten weggelegd.”
 
BUITENLAND  
In Amerika, Duitsland en Frankrijk worden 
de behandelingen al uitgevoerd. Nog dit 
jaar wordt Nederland aan dit rijtje toege-
voegd. Het voordeel van de Nederlandse 
protonencentra is volgens Jacobs dat het 
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met kanker en 
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en oogtumoren 
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met protonen 

worden 
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protonencentrum wordt ingebed in het 
oncologisch netwerk waarbij vanuit verschil-
lende vakgebieden naar de patiënt wordt 
gekeken. “Oncologie is multidisciplinair; 
oncologen, chirurgen, radiotherapeuten en 
specifieke artsen bepalen gezamenlijk wat de 
beste behandeling is. ZON-PTC zal daarnaast 
samenwerken met radiotherapiecentrum uit de 
regio Eindhoven en Nijmegen. Ook Arnhem, 
Deventer en Tilburg zullen patiënten naar 
Maastricht verwijzen.” 
 
FINANCIERING 
De kosten van het protonentherapiecentrum 
bedraagt 40 miljoen euro, veel goedkoper 
dan centra elders. Dit komt door de compacte 
opzet en het gebruik van bestaande voor-
zieningen op het vlak van beeldvorming, 
huisvesting, receptie etc. Provincie Limburg 
heeft vijf miljoen euro in het project gestopt 
en ook MAASTRO clinic, Maastricht UMC+, 
Rabobank, ASN Bank en LIOF dragen hun 

steentje bij. Zorginstituut Nederland heeft 
al in 2011 vastgesteld dat protonentherapie 
tot het verzekerde pakket behoort wanneer 
artsen op basis van indicatieprotocollen 
kunnen vaststellen dat protonentherapie 
toegevoegde waarde heeft. Daarnaast heeft 
de Autoriteit Consument & Markt (ACM), 
de belangrijkste bewaker van gezonde 
concurrentieverhoudingen, bepaald dat 
zorgverzekeraars geen onderlinge afspraken 
mogen maken om een contract te sluiten met 
slechts één centrum voor protonentherapie in 
Nederland. 
 
“Ik verwacht dat protonentherapie in de 
loop van de jaren goedkoper wordt. De 
compacte versie die in 2018 in Maastricht 
wordt geïnstalleerd, is al goedkoper”, vertelt 
de bestuurder van MAASTRO clinic en 
ZON-PTC. “Protonentherapie maakt de 
behandeling van kanker effectiever”, besluit 
Jacobs. n 


