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3D conformal RT IMRT RapidArc

Innovations in Radiotherapy delivery for high grade gliomas



Can we improve dosimetry ?

10-6-2011



Do modern RT techniques improve outcome ?

10-6-2011



• Vraag: waarom hebben deze geweldige 

technologische ontwikkelingen niet tot veel 
grotere verbeteringen voor patiënten geleid?

• Antwoord: ….



GBM infiltrates normal brain

Reported extent of infiltration varies
from 1.4 cm to 4 cm. Most dense
infiltration in 1.5 cm radius around the
tumor edge [Burger 83; Silbergeld 97;
Yamahara 10]

Correlated with abnormalities on T2
MRI sequences [Pavlisa 09; Saraswathy
09].



… Er is dus heel veel wetenschappelijk 
onderzoek nodig …



Wetenschappelijk onderzoek

• Wetenschappelijk onderzoek is de studie van een bepaalde 
kwestie volgens conventies zoals deze binnen 
de wetenschap gelden. Deze conventies zijn sociaal, 
methodisch en ethisch van aard. Voorbeelden zijn: 
zorgvuldigheid, systematiek en verifieerbaarheid. Doel van 
wetenschappelijk onderzoek kan zijn om bepaalde feiten of 
principes te ontdekken of te grondvesten. Doel kan ook zijn 
het toepassen van kennis voor praktische doeleinden. Binnen 
wetenschappelijk onderzoek worden verschillende methoden
gebruikt, uiteenlopend van literatuurstudie tot het verrichten 
van observaties, doen van een experiment of het houden van 
een enquête.



“Fundamenteel” en “toegepast” 
wetenschappelijk onderzoek

• Fundamenteel onderzoek of zuiver wetenschappelijk 
onderzoek heeft niet ten doel een vooraf vastgesteld 
praktisch vraagstuk op te lossen. Maar vaak mondt 
fundamenteel onderzoek op den duur wel uit in 
praktische toepassingen. 

• Toegepast wetenschappelijk onderzoek is gericht op 
het ontwikkelen van toepassingen. Sommige 
organisaties, zoals de grote technologische 
instituten en TNO zijn speciaal opgericht om 
fundamentele kennis geschikt te maken om te kunnen 
toepassen. Ook het onderzoek dat door bedrijven
wordt verricht is meestal gericht op toepassingen. 
Maar ook klinisch onderzoek is op toepassing gericht



Hersentumoren 
mogelijke vraagstellingen

• Fundamenteel
– Waarom migreren glioomcellen door het hersenweefsel? 

Wat drijft hun beweging?
– Wat is de rol van groeifactor “X” bij de groei van een 

hersentumor?

• Toegepast 
– Kan geneesmiddel “Y” de migratie van glioomcellen

remmen?
• In het laboratorium (dierproeven)
• In patiënten ???? Is dat aan te tonen??

– Kunnen we de groei van hersentumoren afremmen als we 
de werking van groeifactor “X” uitschakelen door zijn 
receptor te blokkeren?



Translationeel onderzoek

• Resultaten van fundamenteel onderzoek 
worden naar de kliniek gebracht

• De kliniek draagt problemen aan, waar in het 
laboratorium een oplossing voor wordt 
gezocht

• VOORWAARDE: dialoog tussen kliniek 
(praktijk/toepassing) en prekliniek 
(laboratorium)



De betekenis van klinische trials

• Om te kunnen aantonen dat een nieuwe behandeling beter 
is dan de standaardbehandeling heb je nodig:
– grote groepen patiënten 
– goede “uitkomstparameters” 

• “overall survival” maanden
• “time to tumor progression” maanden
• radiologische tumorresponse millimeters
• hersenfuncties cognitieve schalen
• kwaliteit van leven gevalideerde schalen

– betrouwbare en uniforme “monitoring”
• centrale “pathology review”
• centrale “radiology review”

– degelijke statistische analyse
– samenwerking! (EORTC)



• … een grote stap voorwaarts:

• Chemoradiatie als behandeling van 
het glioblastoom



Overall survival after S+RT+TMZ

@2 years 27.2%

@3 years 16.0%

@5 years 9.8%

Multimodality treatment of glioblastoma



Treatment Schedule 



Wat maakt de behandeling van 
hersentumoren extra moeilijk?



De invloed van hersentumoren op 
hersenfuncties

Hersentumor
Diverse 
hersenfuncties

Epilepsie AED’s

Operatie 

Bestraling 

Chemotherapie 

Vermoeidheid en depressie

Alle denkbare andere 
aandoeningen en invloeden



“maatschappelijke relevantie”

• Door sommigen (o.a. sommige subsidiegevers) 
wordt er voor gepleit dat wetenschappelijk 
onderzoek maatschappelijk relevant is. Dat 
zou dus betekenen dat eigenlijk alleen 
toegepast onderzoek voor subsidie in 
aanmerking komt. Zonder baanbrekend 
fundamenteel onderzoek zal goed toegepast 
onderzoek echter niet mogelijk zijn. 



Financiering van het onderzoek
“geldstromen”

• Eerste geldstroom
– Universiteiten

• Tweede geldstroom
– Overheidsinstituten

• Nationaal (NWO/ministeries)
• Europees 

• Derde geldstroom
– Collectebusfondsen … specifiek voor een groep van 

aandoeningen of voor één aandoening 

• Vierde geldstroom
– Industrie 

• (Vijfde geldstroom)
– Legaten/schenkingen



Algemene moleculair genetische principes:
Wat prikkelt een cel tot deling?
Welke genen coderen voor ….?

Algemene oncologische principes:
Wat leidt tot ongeremde deling?
Wat is de invloed van bestraling op DNA?
Wat is de rol van angiogenese?

Hersentumoren “basaal”:
Wat is de rol van de bloed-hersen-barriere?
Wat prikkelt tot migratie van glioomcellen?

Hersentumoren “translationeel”
Predictieve markers
Prognostische markers

Hersentumoren “toegepast”
Therapietrials voor specifieke tumoren
Steeds meer specificiteit:

“targeted treatment”
“personalized treatment”

Eerste geldstroom
Tweede geldstroom

Tweede geldstroom
Derde geldstroom
Vierde geldstroom
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1p/19q co-deletie: gunstige prognostische waarde

Univariate analyse p 0.001
Multivariate analyse p 0.001

Overleving

n=98



Univariate analyse p <0.005
Multivariate analyse p <0.005

Overleving 

Partial loss 10q: ongunstige prognostische waarde in groep zonder 1p/19q co-
deletie

n=59



van Thuijl et al. (2012) Genetics and pharmacogenomics of diffuse gliomas. Pharmacology &Therapeutics

Moleculaire markers LGG



“… de ene tumor is de andere niet …”

• Hersentumoren gedragen zich anders dan andere tumoren
• Gliomen gedragen zich anders dan andere hersentumoren
• De “traditionele” glioomtypen vertonen onderling een verschillend gedrag
• Binnen één “traditioneel” glioomtype kunnen we diverse (genetische) 

subtypen onderscheiden die zich verschillend gedragen
• Deze verschillende subtypen vereisen een verschillende aanpak
• Er zullen in de toekomst steeds meer subtypen onderscheiden gaan 

worden aan de hand van nieuwe markers …
• … dit zal leiden tot een steeds verdere individualisering van behandeling 

(“personalized treatment”)

• Dat betekent dat steeds meer geïnvesteerd zal moeten worden in 
onderzoek naar deze zeer specifieke behandelingen … dus dat geld nodig 
is dat is “geoormerkt” voor hersentumoronderzoek

• STOP Hersentumoren richt zich uniek op dit onderzoek


