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1. INLEIDING EN VRAAGSTELLING 
 
Het FANC werd geconfronteerd met de vraag om voor de eerste maal in België het toestel 
INTRABEAM® bestemd voor intra-operatieve radiotherapie te gebruiken binnen een erkende 
dienst radiotherapie en een satellietdienst.   
De intra-operatieve radiotherapie zal zich beperken tot de behandeling van borstcarcinoma en zal 
de boostbestraling, die normaal d.m.v. externe radiotherapie gegeven wordt in 10 fracties, 
vervangen. Nadien volgt de klassieke behandeling d.m.v. uitwendige bestraling van de hele borst. 
Na analyse van het dossier en met het oog op de justificatie en optimalisatie zoals voorzien in het 
ARBIS wenst het Agentschap het advies van de Hoge Gezondheidsraad in te winnen. 
 
Het Agentschap stelt zich in eerste instantie vragen bij de volgende aspecten: 

1. Bij deze techniek voorziet men een bestralingsduur tot ongeveer 60 minuten van een 
(verdoofde) patiënt terwijl er andere technieken beschikbaar zijn in België waarbij 
hetzelfde doel wordt bereikt. 

2. De positionering van het toestel, na eerste evaluatie van de vrijheidsgraden zoals 
opgenomen in de technische bijlage, laat niet de nauwkeurigheid toe van ±  1 mm zoals 
standaard toegepast in de klinische praktijk van radiotherapie. 

3. De voorgestelde techniek lijkt ons niet voldoende gedocumenteerd en bevindt zich nog in 
het stadium van een klinische studie. 

Conform de vergunningsprocedure vraagt het FANC de HGR het advies te bezorgen binnen de 
termijn van zestig kalenderdagen vanaf de datum van verzending (namelijk 2 mei 2011). 
 
Om op de vraag te kunnen antwoorden werd er een ad hoc werkgroep opgericht, bestaande uit 
deskundigen in de volgende disciplines: radiotherapie, stralingsfysica, radioprotectie.  
 

2. ADVIES  
 
Vraag 1: 
 
Het feit dat deze techniek te vergeljiken is met andere technieken die beschikbaar zijn in België 
voor hetzelfde doel is geen probleem op zich. Desalniettemin moet deze nieuwe techniek 
tenminste geljkwaardige resultaten garanderen als de bestaande technieken. Dit wordt 
besproken onder vraag 3. Bovendien dient ingeschat te worden in welke mate de veiligheid en de 
stralingsbescherming van het operatiekwartierpersoneel gewaarborgd wordt. In overleg met de 
dienst voor fysische controle dient het gebruik beperkt te worden tot 1, hiertoe ingerichte, 
operatiezaal met adequate monitoring van de patiënt én het personeel. Alle betrokken personeel 
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dient voldoende opgeleid te zijn. Daarom lijkt het aangewezen het gebruik van deze techniek te 
beperken tot ziekenhuizen met een erkende dienst voor Radiotherapie - Oncologie waar de 
expertise “in huis” is. 
 
Vraag 2: 
 
Bij gebruik van dit type toestel dient er ook in het kader van de optimilisatie een adequaat 
protocol voor QA opgesteld te worden, welke voldoet aan alle wettelijke vereisten en de 
internationale standaarden volgt, in overleg met de dienst voor medische fysica. Vermits er geen 
internationaal dosimetrieprotocol gevolgd wordt, is het eveneens aangeraden om een 
onafhankelijke dosimetrische controle uit te voeren. Bovendien is het noodzakelijk om een 
gedetailleerd verslag van absolute dosimetrie te kunnen voorleggen dat traceerbaar is naar een 
laboratorium voor primaire standaarddosimetrie. 
 
 
 
Vraag 3: 
Gezien de indicaties dat de resultaten op lange termijn (mogelijks) slechter zijn dan deze met de 
huidige standaardbehandeling komt de werkgroep tot de conclusie dat intra-operatieve 
radiotherapie met de Intrabeam, zowel als exclusieve therapie dan wel boostbehandeling, niet als 
standaardbehandeling gejustificeerd is en dus momenteel alleen kan gebeuren in het kader van 
een klinische trial. Onverminderd andere verplichtingen, dient zulks onderzoeksproject conform 
de bepalingen van art. 51.1.1, lid d) en 51.2.3 van het ARBIS te gebeuren.  
 
 

3. UITWERKING EN ARGUMENTATIE 
 
Lijst van de gebruikte afkortingen 
APBI Accelerated partial breast irradiation 
IDA Invasive ductcell adenocarcinoma 
ARBIS Algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en 
 het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen 
HVL Half Value Layer 
QA Quality Assurance 
 
 

3.1 Methodologie 
 
Het advies berust op een overzicht van de wetenschappelijke literatuur en het oordeel van de 
experts.  
 
 

3.2 Uitwerking 
 
Scope: Intra-operatieve radiotherapie tijdens borstsparende chirurgie voor mammacarcinomen 
met gebruik van laagenergetische X-stralen. 
 
3.2.1 Inleiding: techniek " partial breast irradiation ". 
 
De standaard behandeling na borstsparende heelkunde voor borstcarcinomen is totale 
borstbestraling meestal gevolgd door een boost (Bartelink 2007). 
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Gegevens uit de literatuur suggereren dat een subgroep ( +/-20%) van streng geselecteerde 
patiënten met laagrisico op microscopische uitbreiding van de tumor in de borst kunnen 
behandeld worden met partiële borstbestraling (APBI – accelerated1 partial breast irradiation) 
waarbij de bestraling op een gedeelte van de borst rond het tumorbed wordt gegeven in 1 tot 5 
dagen in plaats van 6,5 weken ( Polgar 2010). 
 
3.2.2 Beschrijving van de subgroep. 
 
Evidence - based gegevens (Polgar 2010) met lange follow-up suggereren dat deze patiënten 
vrouwen zijn ouder dan 50 jaar met een unifocale borsttumor kleiner dan 3 cm van het IDA-
subtype met negatieve sectieranden, geen lymfovasculaire invasie, geen extensieve intraductale 
uitbreiding en negatieve axillaire klieren bij (peroperatief) pathologisch onderzoek. Momenteel zijn 
er alternatieve APBI technieken in onderzoek in gerandomiseerde faze 3 trials. De gegevens van 
de oudste en grootste trials (1822 patienten, Veronesi 2010) tonen een recidief percentage van 
3,6 % op 36 maand, zijnde 1,2% per jaar en een andere studie (Lemanski 2010) van 4,8% op 30 
maand, zijnde 1,9% per jaar, wat 2 tot 3 maal hoger ligt dan de standaard therapie (0,5% tot 0.7 
% per jaar - Bartelink 2007) en de studies van APBI in hooggeselecteerde patiënten met 
multicatheter brachytherapie (0,6% per jaar) (Polgar 2010), wat niet aanvaardbaar lijkt. Beide 
studies gebruikten intra-operatieve elektronenbundels. 
Andere ervaring met intra-operatieve 50 kV straling (TARGIT) heeft nog een kortere follow-up en 
toont 1,2% op 2,4 jaar. Deze initiële resultaten lijken veelbelovend maar de follow-up tijd is 
extreem kort (2,4 jaar gemiddeld) daar waar de gemiddelde recidieftijd voor borstcarcinomen 
rond de 7 jaar ligt. Gezien het dieptedosisrendement van 50 kV sterk inferieur is aan deze van 
intra-operatieve elektronen, verwachten we dat de recidief resultaten zeker niet beter zullen zijn 
en de techniek op dit moment niet als een aanvaardbaar alternatief kan beschouwd worden voor 
standaardbehandeling van borstkanker.  
 
Dit geldt eveneens voor het gebruik van deze intra-operatieve techniek als boostbehandeling. 
De oudst gepubliceerde gegevens hebben een mediane follow-up van net 2 jaar (164 op de 362 
patienten) (Vaidya 2006) wat absoluut te kort is om betrouwbare gegevens te kunnen leveren. 
 
De auteurs zijn zeer verbaasd over hun initiële “merkwaardig“ goede resultaten en schrijven dit 
toe aan de inhibitie van celgroei stimulerende cytokines in het wondvocht door bestraling. (Beletti 
2008). Dit zou het wegvallen van vroege stimulatie kunnen verklaren. 
Gezien het zwakke dieptedosisrendement (20 Gy op diepte 0 resulteert in ± 5 Gy op diepte – 10 
mm) een dosis die duidelijk als te laag moeten worden beschouwd om de microscopische 
tumorextensies  in de omgeving over 10 tot 30 mm (Holland 1985) uit te kunnen schakelen. 
 
Gezien de preliminaire waarden van de follow-up gegevens blijkt het te vroeg om deze techniek 
als gerechtvaardigd te beschouwen voor een eerste gebruik of voor een veralgemeende 
aanwending in de medische sector, zoals voorgeschreven in art. 51.1.1. van het ARBIS.  
 
3.2.3 Beschrijving van de apparatuur. 
 
De Intrabeam is een bestralingstoestel, gecommercialiseerd door Zeiss, dat hoofdzakelijk 
gebruikt wordt voor inter-operatieve radiotherapie (IORT). Deze techniek wordt in de literatuur 
ook wel elektronische brachytherapie genoemd. Het toestel bestaat uit een X-ray probe die 

hoofdzakelijk samengesteld is uit een 50kVp/40µA elektronenversneller, een gouden doel en een 
interne bestralingsmonitor. Een set van sferische applicatoren gemaakt uit polyetherimide met 
diameters van 1,5 cm tot 5 cm creëren de klinische bundels. Deze zijn tot 100 maal herbruikbaar. 
Tenslotte is het geheel gemonteerd op een chirurgische arm met 6 bewegingsvrijheidsgraden. De 

                                                
1
 In de betekenis van kortere behandelingstijd 
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HVL van de klinische bundel komt overeen met 1,11 mm aluminium (Al). Afhankelijk van de 
gebruikte applicator is de behandelingstijd tussen 20-60min voor 20Gy op de 
applicatoroppervlakte.  
 
 
3.2.4. Dosimetrische en kwaliteitsbewakingaspecten en de rol van de fysici. 
 
Het toestel wordt geleverd met een set van QA-instrumenten: 

- photo diode array om de isotropie te verifiëren; 
- probe regelaar om de probe/doel te rechten; 
- deze bevat ook een ionisatiekamerhouder; 
- een hoog precisie waterfantoom om de dosisverdelingen te verifiëren. 

De absolute dosis wordt gemeten met een “soft X-ray” ionisatiekamer waarvan de ijkfactor nog 
uitgedrukt is in Röntgen/nC. Een correctie factor kQ in functie van de bundelkwaliteit (uitgedrukt in 
T50 tot T30 of HVL in mmAl) wordt aanbevolen. Er wordt geen referentie gemaakt naar een 
internationaal dosimetrieprotocol, en daarom is een onafhankelijke dosimetrische controle 
aanbevolen en een dosimetrierapport dat traceerbaar is naar een primaire standaard. 
De opgesomde QA instrumenten worden gebruikt voor een QA procedure die verplichtend is (via 
software controle) binnen de 36u na elke patiëntbehandeling. 
De rol van de fysicus bestaat er in om voor elke patiëntbehandeling het QA protocol uit te voeren. 
Het behandelingsplan bestaat erin om de behandelingsparameters in het systeem in te voeren. 
Deze bestaan uit het applicatortype (grootte en nummer), voorgeschreven dosis en 
behandelingsdiepte. Geen enkele beeldvormingsinformatie is nodig, alhoewel ultrasound kan 
gebruikt worden om de afstand tot de huid te documenteren. Een dubbele check van deze 
parameters is aanbevolen. 
 
3.2.5. Bepaling van de verantwoordelijkheden (fysicus, radiotherapeut, chirurg) 
 
Zoals bij elke radiotherapeutische behandeling is de verantwoordelijkheid van de fysicus en  
radiotherapeut beschreven in de Belgische wet (KB 23/10/97). De toepassing van dit toestel 
maakt hierop geen uitzondering. De verantwoordelijkheid van de fysicus ligt op het niveau van 
het correcte klinisch gebruik van het toestel (dosimetrie, kwaliteitsbewaking, in samenwerking 
met de medische staf de patiëntgebonden dosimetrie). QA-protocollen en dosimetrische 
protocollen moeten duidelijk gedocumenteerd zijn. Een onafhankelijke dosimetrie is aanbevolen 
voor klinisch gebruik. 
 
 
3.2.6 Stralingsbescherming van het personeel. 
 
Het gebruik van het toestel gebeurt in samenspraak met de "erkende dienst voor fysische 
controle" verbonden aan het ziekenhuis. Een gedetailleerde schriftelijke procedure moet 
beschikbaar zijn en het medische en verplegende personeel van het operatiekwartier moet een 
adequate opleiding krijgen i.v.m. de nodige stralingsbeschermingmaatregelen. De chirurg moet in 
samenspraak met de radiotherapeut een opleiding krijgen i.v.m. het gebruik van de apparatuur. 
 
3.2.7 Het gebruik in een satellietdienst. 
 
In ieder geval moet de betekenis van het woord satellietdienst beschouwd worden conform KB 
17/09/2005, namelijk een dienst radiotherapie in een ziekenhuis in associatie met een erkende 
dienst voor Radiotherapie-Oncologie, werkend onder hetzelfde erkenningsnummer. Daarom lijkt 
het aangewezen het gebruik van deze techniek te beperken tot ziekenhuizen met een erkende 
dienst voor Radiotherapie - Oncologie waar de expertise “in huis” is. Bovendien acht de 
werkgroep het niet aangewezen het apparaat tussen verschillende ziekenhuizen te verplaatsen. 
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5. AANBEVELINGEN VOOR ONDERZOEK 
 
De HGR is van mening dat het gebruik van Intrabeam binnen het strikte kader van klinisch(e) 
onderzoeksproject(en) kan aangemoedigd worden als research naar een alternatief voor de 
bestaande therapeutische schema’s. In het bijzonder lijkt de versnelling van de 
patiëntbehandeling een aantrekkelijk voordeel dat verdere research verdient, op initiatief van 
wetenschappelijke groepen.  
 

6. SAMENSTELLING VAN DE WERKGROEP 
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Al de deskundigen hebben op persoonlijke titel aan de werkgroep deelgenomen. De namen 
van de deskundigen van de HGR worden met een asterisk * aangeduid. 
 
De volgende deskundigen hebben hun medewerking verleend bij het opstellen van het advies: 
 
Himpe Pieter Fysische controle AV Controlatom 
Jamar François* Nucleaire geneeskunde, radioprotectie UCL 
Van den Bogaert Walter* Radiotherapie - Oncologie KUL 
van Eijkeren Marc* Radiotherapie - Oncologie UGent 
Van Houtte Paul Radiotherapie - Oncologie ULB, Institut Bordet 
Van Limbergen Erik Radiotherapie - Oncologie KUL 
Verellen Dirk Stralingsfysica UZ Brussel, VUB 
Vynckier Stefaan Stralingsfysica UCL 
 
 
De administratie werd vertegenwoordigd door: 
 
Claeys Carolien FANC   
 
 
 
 
Het voorzitterschap werd verzekerd door Marc van Eijkeren en het wetenschappelijk secretariaat 
door Katty Cauwerts. 
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Over de Hoge Gezondheidsraad (HGR) 
 
De Hoge Gezondheidsraad is een federale dienst die deel uitmaakt van de FOD 
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Hij werd opgericht in 1849 en 
geeft wetenschappelijke adviezen i.v.m. de volksgezondheid aan de ministers van 
volksgezondheid en van leefmilieu, aan hun administraties en aan enkele agentschappen. Hij 
doet dit op vraag of op eigen initiatief. De HGR neemt geen beleidsbeslissingen, noch voert hij ze 
uit, maar hij probeert het beleid inzake volksgezondheid de weg te wijzen op basis van de 
recentste wetenschappelijk kennis. 
 
Naast een intern secretariaat van een 25-tal medewerkers, doet de Raad beroep op een 
uitgebreid netwerk van meer dan 500 experten (universiteitsprofessoren, medewerkers van 
wetenschappelijke instellingen), waarvan er 200 tot expert van de Raad zijn benoemd; de experts 
komen in multidisciplinaire werkgroepen samen om de adviezen uit te werken. 
 
Als officieel orgaan vindt de Hoge Gezondheidsraad het van fundamenteel belang de neutraliteit 
en onpartijdigheid te garanderen van de wetenschappelijke adviezen die hij aflevert. Daartoe 
heeft hij zich voorzien van een structuur, regels en procedures die toelaten doeltreffend tegemoet 
te komen aan deze behoeften bij iedere stap van het tot stand komen van de adviezen. De 
sleutelmomenten hierin zijn de voorafgaande analyse van de aanvraag, de aanduiding van de 
deskundigen voor de werkgroepen, het instellen van een systeem van beheer van mogelijke 
belangenconflicten (gebaseerd op belangenverklaringen, onderzoek van mogelijke 
belangenconflicten, en een referentiecomité) en de uiteindelijke validatie van de adviezen door 
het College (eindbeslissingorgaan). Dit coherent geheel moet toelaten adviezen af te leveren die 
gesteund zijn op de hoogst mogelijke beschikbare wetenschappelijke expertise binnen de grootst 
mogelijke onpartijdigheid. 
 
De adviezen van de werkgroepen worden voorgelegd aan het College. Na validatie worden ze 
overgemaakt aan de aanvrager en aan de minister van volksgezondheid en worden de openbare 
adviezen gepubliceerd op de website (www.hgr-css.be), behalve wat betreft vertrouwelijke 
adviezen. Daarnaast wordt een aantal onder hen gecommuniceerd naar de pers en naar 
doelgroepen onder de beroepsbeoefenaars in de gezondheidssector. 
 
De HGR is ook een actieve partner binnen het in opbouw zijnde EuSANH netwerk (European 
Science Advisory Network for Health), dat de bedoeling heeft adviezen uit te werken op Europees 
niveau. 
 
Indien U op de hoogte wil blijven van de activiteiten en publicaties van de HGR kan U zich 
abonneren op een mailing-list en/of een RSS-feed via volgende link: http://www.hgr-css.be/rss.  

 


