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‘Kanker kunnen zien’ is een ambitieuze titel in een tijd dat we nog steeds vele
kankers, met name prostaatkanker, slecht kunnen zien met beeldvormende
technieken. Met een samenwerking tussen de Technische Universiteit Eindhoven
(TU/e), het Academisch Medisch Centrum Amsterdam (AMC) en andere zieken-
huizen proberen we ‘Kanker kunnen zien’ te realiseren. In deze rede wil ik u allen
duidelijk maken welke potentie het onderzoek op dit gebied heeft en dat het
mogelijk moet zijn, met al onze inzet, om uiteindelijk ook prostaatkanker zichtbaar
te maken. 

Mijn eerste doel vandaag is u een beeld te geven van hoe ik een ingenieur in de
medische wereld zie en hoe ik denk dat wij als ingenieurs echt bijdragen kunnen
leveren aan de gezondheidszorg en dus aan de maatschappij. Ik zal u verder een
beeld schetsen van ons ambitieuze onderzoek wat eveneens een bijdrage moet
leveren aan onze gezondheidszorg. Ten slotte wil ik graag een aantal zorgen met 
u delen die ik heb met betrekking tot huidige ontwikkelingen binnen onderwijs,
onderzoek en de gezondheidszorg. Kortom, ik hoop vandaag een zeer optimistisch
verhaal te vertellen met aan het einde een aantal zorgen waar we mijns inziens zo
snel mogelijk iets aan moeten doen.

Inleiding

Figuur 1
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Ik ga het in deze rede hebben over minuscule kleine gasbellen. De bellen in 
figuur 1 zullen een rol spelen na mijn rede, de bellen in figuur 2 zijn het onderwerp
van mijn verhaal. Bellen die mede dankzij onderzoek op de Technische Universiteit
Eindhoven, een grote impact zullen hebben binnen de medisch en technische
wereld. Ik hoop dat u allen na het aanhoren van mijn rede, net als ik tot de con-
clusie komt dat deze bellen een revolutie teweeg kunnen brengen. We hebben het
over gewone bellen, maar verder ook nog even over ‘plakkende’ bellen. Daarover
straks meer.

Figuur 2
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Eerst wil ik u iets vertellen over mijn achtergrond. Waarschijnlijk heb ik een andere
carrière gehad dan de meesten van u. Als elektrotechnisch ingenieur terecht te
komen in een wereld vol urologen is naar mijn mening iets wat als ingenieur niet
gebruikelijk is en wat je wellicht zelfs niet eens wilt. 

Ongeveer twintig jaar geleden, kort na mijn aanstelling bij de afdeling Urologie
van het Radboud ziekenhuis in Nijmegen, begon ik zelf ook behoorlijk te twijfelen
aan mijn keuze om te werken in de ‘medische wereld’. Ik zat ergens in een ‘kelder’
in Nijmegen samen met uroloog Ad Hendrikx, die jaren daarna nog hoofd werd van
de afdeling Urologie van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. In het begin was
ik alleen maar de figuur met de ‘schroevendraaier’ waar je naar toe moest gaan als
je problemen had met je pc. Ik moet zeggen dat ik uiteindelijk geen spijt heb van
mijn keuze en dat ik alle studenten c.q. ingenieurs met een interesse voor de
medische wereld aanraad om hetzelfde te doen. Met Ad Hendrikx heb ik vele kli-
nische wetenschappelijke onderzoeken mogen doen. Eén van de eerste klinische
onderzoeken herinner ik me nog bijna dagelijks: elke morgen gingen we heel
vroeg na het ontbijt met een echo-apparaat naar de autopsie zaal om echo’s te
maken van de prostaat van een nog niet zolang overleden man. Daarna bepaalden
we het volume van de vers verwijderde prostaat via onderdompeling in water. Als
kersverse ingenieur was dit echt een bijzondere ervaring. 

Uiteindelijk werd ik als ingenieur in het ziekenhuis als volwaardige wetenschapper
gezien. Diverse andere ingenieurs zijn uiteindelijk onder mijn begeleiding gepro-
moveerd bij de medische faculteit. Ingenieurs kunnen nog veel betekenen voor de
medische wetenschap. Vandaar dat ik ontzettend blij ben dat ik nu deel mag uit-
maken van de TU/e, die significant investeert in de medische technologie. Het
speerpunt Care and Cure van de TU/e met al de ‘smart’ onderzoeksthema’s is een
schot in de roos. Het kan veel betekenen voor de medische wereld en dus voor
patiënten en de maatschappij. Ook omdat ik ervan overtuigd ben dat door meer
en geavanceerde technologie de medische zorg niet alleen beter, maar zelfs goed-
koper kan. 

Care and cure en de TU/e
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Ingenieurs kunnen de medische zorg vooruitgang bieden. Met onderzoek kunnen
we diagnostiek en behandeling verbeteren en door goede keuzes te maken uit-
eindelijk zelfs een goedkopere zorg realiseren. Ons onderzoek, waar ik straks in
detail op zal ingaan, kan de diagnose van prostaatkanker perfectioneren, wat kan
leiden tot minder pijnlijke en minder dure diagnostische testen. Door een betere
diagnose kunnen we een geschiktere behandeling kiezen, waardoor de kansen op
onnodige complicaties en dergelijke worden verminderd. Bij een verbeterde
diagnose hebben niet alleen patiënten baat, uiteindelijk zijn we als maatschappij
ook goedkoper uit. 

Ingenieurs kunnen op nog een andere manier de medische zorg van dienst zijn.
Met technische hulpmiddelen als slimme monitoring van lichaamsfuncties kunnen
we bijvoorbeeld de opname van een patiënt in een ziekenhuis voorkomen of uit-
stellen. Niet alleen is dit prettiger voor de patiënt, maar ook levert het voorkomen
van ziekenhuisopnames een behoorlijke kostenbesparing op. 

We kunnen als ingenieurs dus heel veel bijdragen aan de zorg, maar ik heb ook
een waarschuwing. Ingenieurs moeten wel de spelregels van de medische wereld
begrijpen. Met alleen medisch georiënteerde opleidingen en onderzoeken komen
we er niet. Ingenieurs moeten in de medische wereld integreren en wat wellicht
nog belangrijker is, zorgen dat ze de klinische wereld begrijpen en haar taal
spreken. 

Ik moet zeggen dat ik de instelling en het beleid van Jan Bergmans, het hoofd van
de afdeling Signal Processing Systems, in deze zeer waardeer. Hij begrijpt als geen
ander dat je ook als technische universiteit aansluiting moet zoeken bij de medi-
sche wereld. En onze decaan Ton Backx heeft eveneens deze visie. Beiden wil ik
alvast danken. Ik ben in een faculteit terechtgekomen die binnen de medische
wereld veel kan en zal gaan beteken. Ik ben dan ook meer dan tevreden dat ik
hieraan een bijdrage mag leveren.

Bedrijven zoals Philips die producten willen maken voor de medische wereld,
begrijpen de noodzaak van contacten met deze wereld. Ik kom op vele medische
congressen waar ik regelmatig mensen van Philips en andere bedrijven tegenkom.
Spijtig genoeg ben ik meestal de enige ingenieur van een technische universiteit.
Naar mijn mening moeten wij er als TU/e voor zorgen dat dit verandert. Wij moe-
ten integreren met de medische wereld als we ooit een universiteit willen worden
met expertise op het medisch vlak en zeker als we een nuttige bijdrage willen
leveren.
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Laat ik u een voorbeeld schetsen van de verschillen tussen de technische en medi-
sche wereld. 3D- en 4D-reconstructie van MRI- of CT-beelden spreken tot de ver-
beelding: indrukwekkende 3D-plaatjes kun je daarmee krijgen. U hebt ze vast wel
eens gezien op de tv. 

De huidige pc’s maken dit allemaal mogelijk binnen redelijke tijden. Voor de inge-
nieur dus een revolutie: wat mooi! Maar, gebruiken bijvoorbeeld radiologen deze
beelden? Als ingenieur zou je dat verwachten. Zo iets moois en goeds gebruiken
ze toch wel? Ik geef sinds ruime tijd college aan radiologie-assistenten; jongeren
die pc’s, Mac’s, iPhone’s, iPad’s en wat nog meer hebben. Het college gaat over
beeldvormende technieken, inclusief 3D-/4D-beeldvorming, en ik vraag altijd of ze
dit soort reconstructies, tegenwoordig aanwezig op elke afdeling radiologie, ook
gebruiken. Het antwoord is altijd nee of zelden. Het kost te veel tijd, er zijn te veel
instellingen en het verbetert de diagnose niet. Een duidelijk voorbeeld van de
afstand en wellicht soms onbegrip tussen ingenieurs en medici. De eersten raken
geënthousiasmeerd door de technologie, de tweeden haken af vanwege de tijds-
investering en de te geringe bijdrage aan de diagnose. Nogmaals wil ik aangeven,
dat wanneer je als universiteit een rol wilt spelen binnen de medische wereld, je
geïntegreerd moet zijn met deze wereld. Je moet de spelregels begrijpen voordat
je een echte bijdrage kunt leveren.

Hier ligt dus een grote taak voor de kartrekkers van Care and Cure. Zorg ervoor dat
onze studenten en onderzoekers de problemen en randvoorwaarden binnen de
medische wereld begrijpen. Dat is echt essentieel voor technologisch medisch
relevant onderzoek en ontwikkeling in de medische wereld. Studenten moeten op

Figuur 3
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een vroeg moment in hun opleiding in aanraking komen met medici. In hun oplei-
ding moeten ze kennismaken met de randvoorwaarden van de medische wereld.
Alleen hierdoor zullen studenten begrijpen dat de wereld van medici geheel
anders is dan die van henzelf en alleen hierdoor krijgen zij er begrip voor hoe wij
als ingenieurs een bijdrage kunnen (en moeten) leveren binnen de medische
wereld. Mijn bijdrage is dat ik probeer alle studenten en medewerkers binnen
onze onderzoeksgroep een tijdje op te nemen in de ‘vreemde’ wereld van het zie-
kenhuis, in dit geval het AMC.

Tot zover de filosofie over techniek en geneeskunde. Nu even terug naar het
onderzoek waarmee we bezig zijn. Wat doen we nu eigenlijk met de minuscule bel-
len en wat kunnen we ervan verwachten? 
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Ik noem het altijd bellen c.q. bubbels. Nico de Jong, een in hoog aanzien staande
onderzoeker op dit gebied - er zijn zelfs modellen die zijn naam dragen - heeft
wellicht nog een betere naam: ‘belletjes’. Het zijn echt kleine gasbelletjes met, en
dat is bijzonder, een schil. De diameter is in de orde van drie micrometer vergelijk-
baar met de afmeting van rode bloedcellen. 

Twee zaken zijn interessant aan deze belletjes: vanwege hun kleine afmeting
stromen ze met het bloed door alle kleine microvaten én zijn ze heel goed te
detecteren met echografie. Dat is ultrageluid waarmee we op een veilige manier
afbeeldingen kunnen maken van het inwendige van de mens en dus ook van
bijvoorbeeld de prostaat. 

Even terug in de historie. Wie heeft deze bellen ontdekt? Eigenlijk zoals zo vaak in
de wetenschap zijn ze bij toeval waargenomen. Cardioloog Charles Joiner zag in
1960 tijdens het injecteren van een vloeistof in het hart, waarmee hij de door-
bloeding van de bloedvaten rondom het hart kon meten, kleine felle reflecties op
de echografie beelden. Andere cardiologen hadden dat ook waargenomen, maar
Joiner was degene die besefte dat dit kleine luchtbelletjes waren, die je wellicht
als contrastmiddel voor echografie zou kunnen gebruiken. Deze luchtbelletjes zijn
echter zeer instabiel en lossen direct op in het bloed. De oplossing voor dit pro-
bleem is eigenlijk simpel, maar het heeft enige tijd geduurd (tot ongeveer 1990)
voordat er belletjes geproduceerd werden met een schil. Deze schil zorgt ervoor
dat de bellen niet oplossen, maar blijven bestaan, zodat er veel meer tijd is om de
bellen met ultrageluid in de bloedbaan te volgen. Om de bellen nog stabieler te
maken, is de lucht vervangen door gas met grotere moleculen. Al deze aanpas-
singen hebben geresulteerd in bellen die minutenlang stabiel in de bloedbaan
blijven stromen. Op dit moment beschikken we over een redelijk stabiel echo-
grafie-contrastmiddel, dat bestaat uit gasbellen met een schil die na een intra-
veneuze injectie, bijvoorbeeld in een ader in de arm, minutenlang zichtbaar 
blijven in de bloedbaan. 

De bellen
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Dat we bellen kunnen maken is één, hoe we ze kunnen detecteren met ultrageluid
is twee. Vanwege het feit dat de zogenaamde akoestische impedantie van de
bellen met hun gas sterk verschilt van die van bloed, zorgen de bellen ervoor dat
ze veel ultrageluid weerkaatsen. Normaal gesproken is bloed redelijk donker op
een echografiebeeld. Met bellen erin gaat bloed meer lijken op weefsel, wat de
zichtbaarheid van bloeddoorstroming in weefsel niet ten goede komt. Vandaar dat
we andere technieken moeten inzetten om deze bellen goed zichtbaar te maken. 

Een eerste optie voor het goed zichtbaar maken van bellen is Doppler-echografie.
Doppler-echografie maakt gebruik van het effect dat bewegende deeltjes in een
ultrageluidbundel reflecties veroorzaken met een iets andere frequentie dan de
ingestraalde frequentie. Met gewoon geluid gebeurt dat ook. Iedereen kent het
effect van een voorbij rijdende ziekenauto waarvan de toonhoogte van de sirene
verandert als de ziekenauto voorbij rijdt. Doppler-ultrageluid wordt op dezelfde
wijze gebruikt om te kijken naar bewegende rode bloedlichaampjes. Door mil-
joenen (~108) belletjes in te spuiten in de bloedbaan, verhoog je het aantal reflec-
toren in de bloedbaan en dus wordt de Doppler-techniek gevoeliger. Dit is in detail
onderzocht, niet alleen voor bloeddoorstroming-metingen van hartweefsel, maar

Hoe kunnen we de bellen zien?

Figuur 4
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ook in de prostaat - hetgeen we in Nijmegen reeds lang geleden hebben onder-
zocht. In figuur 4 ziet u een echografische doorsnede van de prostaat. De Doppler-
signalen zijn als grote vlekken zichtbaar, in werkelijkheid zijn dit blauwe en rode
kleuren. Alleen de grotere bloedvaten in de prostaat kunnen hiermee zichtbaar
worden gemaakt.

Kunnen we de visualisatie van belletjes nog verder verbeteren? Het antwoord is:
ja. Zoals in Nederland door Nico de Jong en Michel Versluis is gedemonstreerd met
hun supersnelle camera de Brandaris, gedragen de bellen zich zeer bijzonder in
een ultrageluidbundel. De bellen blijken als gevolg van de wisselende druk in de
geluidsbundel te vibreren en wel op een niet-lineaire manier. 

Als je de goede instelling van met name de intensiteit van het ultrageluidsignaal
gebruikt, krijg je van de bellen zogenaamde niet-lineaire ultrageluidsignalen terug,
die niet of bijna niet voorkomen in de reflecties van weefsel en bloed. Door deze
niet-lineaire signalen te scheiden van de lineaire signalen afkomstig van weefsel
en bloed, kun je selectief kijken naar bellen. In figuur 5A staat een plaatje voordat
de bellen zichtbaar zijn in de prostaat. Het linkerdeel is bijna geheel zwart. In 5B
zijn de bellen aangekomen in de prostaat, en zijn ze duidelijk zichtbaar.

Met de huidige technieken, die ongeveer vier jaar geleden ook beschikbaar
kwamen voor prostaatechografie, zijn we in staat één enkele bel te detecteren. 
Je zou dus kunnen zeggen dat we met ultrageluid en bellen een ‘virtuele’ resolutie
hebben van ongeveer drie micrometer en dat we dus de bloedstroom in de klein-
ste bloedvaten kunnen volgen. Met bijvoorbeeld CT en MRI is de haalbare reso-
lutie in de orde van millimeters.

Figuur 5
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Bellen zijn dus heel goed zichtbaar te maken met ultrageluid. Er zijn vele toe-
passingen binnen de medische wereld waarbij we de bellen kunnen inzetten om
een betere diagnose te stellen en dus ook een betere therapie kunnen kiezen.
Maar, zijn ze wel veilig? Het antwoord is simpel: ja, ze zijn veilig. Ik heb in mijn
loopbaan vele honderden onderzoeken mogen meemaken. In Europa zijn er alleen
al bij de prostaat meer dan 10.000 onderzoeken verricht met deze bellen. Tot dus-
ver heb ik nog nooit een ernstige bijwerking gezien. Het enige wat bekend is uit de
literatuur, is dat ongeveer 1 op de 10.000 mensen allergisch kan zijn voor de
bestanddelen van de bellen. Maar ook hier onderscheiden we ons van bijvoor-
beeld CT- en MRI- contrastmiddelen die wel ernstige bijwerkingen kunnen hebben.

Zijn de bellen veilig?



13

We kunnen dit soort belletjes dus maken en kunnen zelfs één enkel belletje met
echografie zien. De vraag is nu wat heb je eraan?

Ten eerste kun je bellen gebruiken als contrast zoals bij andere technieken, bij-
voorbeeld om te zien of er vernauwingen in bloedvaten zitten. Vandaag heb ik het
hoofdzakelijk over bloeddoorstroming-metingen in weefsel. Doordat de bellen
door de kleinste vaatjes (~ acht micrometer) stromen en doordat onze echo-
grafische technieken zo gevoelig zijn, kunnen we de bloeddoorstroming van de
kleinste vaatjes in weefsel zichtbaar maken. 

Kanker is een onbelemmerde groei van cellen. Als een tumor groter wordt dan
ongeveer twee millimeter kunnen de normale vaatjes de tumor niet meer van
voldoende zuurstof en voedingsstoffen voorzien. Om verder te groeien moet de
tumor dus nieuwe bloedvaten aanmaken. Als dit niet gebeurt, zal deze kleine
tumor nooit uitgroeien tot een agressieve en problemen gevende tumor.

Het proces dat een tumor nieuwe bloedvaten aanmaakt, wordt angiogenese
genoemd. Nu snapt u ook mijn titel. Zonder angiogenese zijn er dus geen ‘kwaad-
aardige‘ tumoren. Tumor-angiogenese maakt abnormale vaten aan. Het zijn
gebrekkige, raar gevormde bloedvaten waarvan de structuur sterk afwijkt van nor-
male bloedvaten. Maar als we met bellen en echografie de kleinste vaatjes en de
abnormale vaten zichtbaar kunnen maken, dan kunnen we dus hiermee wellicht
ook kanker-angiogenese processen in kaart brengen en kunnen we kanker ‘zien’.
Dit is de essentie van ons onderzoek op de Technische Universiteit Eindhoven:
angiogenese beeldvorming. Hierover later meer. Nu eerst iets over de prostaat.

Waarom bellen gebruiken?



14

De prostaat is een raar orgaan, het is het enige orgaan dat blijft doorgroeien na de
puberteit. Aangezien de plasbuis door de prostaat heen loopt, zoekt ongeveer één
op de drie mannen in zijn leven hulp voor plasproblemen ten gevolge van een
vergrote prostaat. 

Een ander probleem is prostaatkanker. Ongeveer één op de zes mannen krijgt in
zijn leven de diagnose prostaatkanker en het is hiermee de nummer één in kanker-
diagnoses bij de man. Velen van u zullen nu denken: het komt veel voor, maar
meestal bij oudere mannen die vaak aan andere oorzaken komen te overlijden.
Vergis u niet, prostaatkanker staat nummer twee als doodsoorzaak ten gevolge
van kanker bij de man, alleen longkankersterfte is hoger. Het is dus een groot pro-
bleem. Een bijkomend probleem is dat prostaatkanker pas in een vergevorderd
stadium klachten geeft en dan vaak ook niet meer goed te behandelen is. Vaak
wordt een verdenking op prostaatkanker gesteld doordat de waarde van Prostaat
Specifiek Antigen (PSA) in het bloed bepaald wordt of doordat een afwijking
gevoeld wordt bij een rectaal touche. PSA is een stof die geproduceerd wordt door
de prostaat en bij een verhoging van de waarde kan dit wijzen op prostaatkanker.
Ik zeg met nadruk ‘kan’!

De eerste focus prostaatkanker
Rectum

Blaas

Prostaat

Figuur 6
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Prostaatkanker kan in tegenstelling tot bijvoorbeeld borstkanker niet zichtbaar
gemaakt worden met de huidige standaard beeldvormende technieken. Vandaar
dat bij een verdenking op prostaatkanker er altijd bijvoorbeeld 6, 8, 12 of zelfs 16
zogenaamde systematische biopten genomen worden. Met een naald worden dan
kleine stukjes weefsel uit de prostaat gehaald die worden onderzocht op kanker-
cellen. Omdat we prostaatkanker niet kunnen zien, worden deze biopten volgens
een standaard schema genomen. U kunt zich wellicht voorstellen dat dit niet voor
100% betrouwbaar is. De tumor kan gemist worden. 

PSA in het bloed kan, zoals ik aangaf, wijzen op prostaatkanker. Ongeveer 75%
van alle biopten-sessies zijn in principe overbodig, aangezien er geen kanker
wordt aangetroffen. Als we de meest gebruikte grenswaarde van PSA (4 ng/ml)
aanhouden waarboven er een verdenking is van prostaatkanker, blijkt uit onder-
zoek dat beneden die grens toch ongeveer 20% van de patiënten prostaatkanker
blijkt te hebben. Je zou de huidige diagnosetechnieken voor prostaatkanker dus
suboptimaal kunnen noemen. Er is dringend behoefte aan betere technieken. Een
goede diagnose heeft namelijk ook tot gevolg dat vaker de juiste behandeling
gekozen kan worden. 

Ik heb reeds aangegeven dat we prostaatkanker niet kunnen zien met de huidige
beeldvormende technieken. Het gevolg is dat we niet weten waar de kanker is
gelokaliseerd. Vandaar dat de huidige behandeling in de meeste gevallen een
behandeling van de gehele prostaat is, bijvoorbeeld door een radicale prostatec-
tomie (verwijderen van de prostaat) of bestraling van het hele orgaan. Er zijn tech-
nieken beschikbaar waarmee we minimaal invasief delen van de prostaat zouden
kunnen behandelen, maar die kunnen we dus niet inzetten. Ik las laatst een artikel
in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde waarin de radicale behandeling
van prostaatkanker besproken werd. Prostaatkanker is één van de laatste kankers
waarbij we dat nog doen. De eerste behandeling van bijvoorbeeld borstkanker is
het lokaal weghalen van de tumor. Pas als het niet anders kan, wordt de gehele
borst verwijderd. De auteur van dit stuk stelde dat het tenslotte ook niet zo is dat
bij een hersentumor de gehele hersenen worden verwijderd.

In het algemeen groeit prostaatkanker langzaam. Vandaar dat bij een kleine tumor
die niet agressief is - die dus een zogenaamde lage Gleason-score heeft - we
zouden kunnen kiezen voor ‘active surveillance’. Oftewel, even niets doen, blijven
controleren en pas behandelen als het nodig is. Maar, ook hier geldt weer dat de
keuze voor het niet-behandelen erg moeilijk is vanwege de slechte diagnostische
technieken.
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Naast de echografie met bellen, denk ik dat MRI in de toekomst ook een rol zal
gaan spelen bij de diagnose van prostaatkanker. Binnen het onderzoek hiernaar
lopen we in Nederland (alweer) voorop, met name de radioloog Jelle Barentsz uit
Nijmegen speelt hierin een belangrijke rol. In mijn Nijmeegse jaren hebben we in
een aantal onderzoeksprojecten samengewerkt. Bij de MRI moeten diverse tech-
nieken als T2-MRI, Diffusion Weighted MRI, Dynamic Contrast Enhanced MRI en
eventueel MR-Spectrografie worden gecombineerd om ook maar iets te kunnen
zeggen over het voorkomen van prostaatkanker. Maar, ook in dit vakgebied zijn er
hoopvolle ontwikkelingen.

Mijns inziens heeft de echografie een aantal voordelen met betrekking tot reso-
lutie (de virtuele bel-detectie-resolutie is ~ drie micrometer), kosten, onderzoeks-
tijd, etc. Elke uroloog gebruikt echografie en dus kun je nieuwe echografische
technieken gemakkelijk introduceren in de kliniek.

Mijn visie op de toekomst is dat we MRI en echografie gaan combineren om de
gewenste nauwkeurigheid in de diagnose te kunnen realiseren. Ik zie voor de toe-
komst dat we eerst echografie met bellen gaan toepassen en bij nog additionele
vragen kan een MRI extra informatie verschaffen. In ons onderzoek houden we
daar rekening mee. We hebben nu ook een studie lopen waarbij we naast de
echografie MRI gebruiken bij het onderzoeken van patiënten.

Andere 
beeldvormingstechnieken?
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Onze ambitie is het om alle genoemde problemen in diagnose en behandeling van
prostaatkanker op te lossen. Via angiogenese beeldvorming weten we waar de
tumor zit en weten we hoe agressief die is, en dus kunnen we gericht een paar
biopten nemen en de tumorkenmerken bepalen. Gebaseerd hierop kunnen we dan
kiezen voor afwachtend beleid of minimaal invasief lokaal de tumor behandelen.
Ik weet dat dit, zeker voor de urologen onder ons, een zeer ambitieus plan is,
maar ik ben er van overtuigd dat we dit kunnen realiseren. Als onderzoeker moet
je vanzelfsprekend een groots doel voor ogen hebben!

Onze eerste prioriteit is het gebruik van microbellen en echografie voor prostaat-
kanker. Wat is er zo bijzonder aan dit onderzoek? Er is reeds veel onderzoek
gedaan met bellen en echografie, ook in de prostaat. In het meeste onderzoek
wordt getracht om een correlatie te bepalen met kanker door naar beelden te kij-
ken. Dit is niet alleen erg subjectief, maar kleine details in voornamelijk het gedrag
van de bellen in de tijd, zijn moeilijk te beoordelen. Onderzoekers werken nu met
bloeddoorstroming-kwantificatietechnieken, waarbij ze na een snelle injectie van
bellen diverse ad hoc perfusie parameters bepalen. Ze meten bijvoorbeeld de
piekwaarde van de concentratie van bellen, aankomsttijd en instroomsnelheid. 
Dit heeft tot dusver nog niet geleid tot een grote verbetering in de diagnose van
prostaatkanker. Ons inziens is dit ook te verklaren. Angiogenese heeft diverse
gevolgen. Onder andere de toename van de vaatdichtheid en shunts tussen arte-
riële en veneuze vaten kunnen een toename in bloeddoorstroming veroorzaken.
Maar de abnormale kronkelige vaten in tumoren en de toegenomen weefseldruk

Onderzoek van TU/e en AMC

Figuur 7
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ten gevolge van de lekkende tumorvaten zouden juist kunnen leiden tot een
verminderde doorbloeding. Vandaar dat perfusie parameters wellicht niet de
oplossing van het probleem zijn. Ons onderzoek, en dat is een grote verdienste
van Massimo Mischi, is dat we ons zijn gaan richten op de detectie van parameters
die gecorreleerd zijn met de vaatstructuren en die dus direct correleren met angio-
genese. Hoe doen we dat?

Na een snelle bolusinjectie van contrast, dus heel erg veel kleine bellen, stromen
deze bellen door de gehele bloedbaan en arriveren ze na ongeveer twintig secon-
den ook in de prostaat. In elk pixel in het echografiebeeld meten we de concen-
tratie bellen als functie van de tijd. Een model dat de verspreiding van contrast in
weefsel beschrijft, wordt gefit op al deze gemeten curven. Hiermee wordt een
zogenaamde ‘dispersion’ parameter bepaald die gecorreleerd is met de versprei-
ding van contrast in weefsel en deze is op theoretische gronden gecorreleerd aan
de vaatstructuur en dus aan angiogenese. 

Uiteindelijk krijgen we een parametrisch plaatje waarin we prostaatkanker zouden
moeten kunnen zien. Dat ‘zouden moeten kunnen’ wordt gevalideerd bij patiënten
die een prostaatverwijdering ondergaan. Van tevoren maken we een contrastecho-
grafie. De resultaten van de dispersion analyses worden dan vergeleken met de
uiteindelijke histologische bepalingen door een patholoog. Een eerste validatie
van de techniek laat zien dat de dispersion parameter het beter doet dan perfusie
parameters en dus zouden onze aannames juist kunnen zijn. 

De direct bij dit onderzoek betrokken personen zijn nu bezig met diverse sub-
projecten. Daar wil ik nu even kort op ingaan, omdat dat duidelijk aangeeft waar
we op dit moment mee bezig zijn.

Maarten Kuenen is als promovendus bezig met de optimalisatie van de modellen,
inclusief andere manieren van angiogenese beeldvorming. Naast dispersion heb-
ben we nu ook coherence analyses, waar ik nu niet verder op wil ingaan. Maarten
heeft naast z’n TU/e-aanstelling een zogenaamde nul-aanstelling in het AMC en
heeft reeds een deel van z’n tijd doorgebracht in de wonderlijke wereld van dit
ziekenhuis.

Tamerlan Saidov werkt als postdoc aan de theoretische onderbouwing van de
modellen. 
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Gianna Russo, een Italiaanse promovenda, gaat zich met name toeleggen op de 
in-vitro validatie. Zij gaat fantomen gebruiken, waarbij we in detail kunnen be-
kijken hoe bepaalde afwijkingen die voorkomen bij angiogenese, invloed hebben
op bijvoorbeeld dispersion parameters. 

Francesco Brughi, alweer een Italiaan, kijkt voor zijn masterthesis verder naar de
registratiebeeldvorming en histologie.

Kyveli Kompatsiari doet een pilot-onderzoek waarbij we bij patiënten naast con-
trastecho’s ook contrast-MRI’s maken en kijken of onze ideeën ook daar toe-
pasbaar zijn.

Stefan Schalk gaat als eerste onderzoeken hoe we opgenomen analyses kunnen
fuseren met real-time-echografie gedurende het nemen van biopten. Zijn validaties
tot dusver betroffen altijd Italiaanse mozzarella.

Martijn Smeenge is de key-klinische onderzoeker in het AMC. Hij is degene die alle
contrastecho’s doet bij patiënten.

Ruud Kuipers is in het AMC de onmisbare schakel voor de validatie van onze tech-
nieken. Hij verzorgt de 3D-data van zowel de histologie als de echografie, zodat
we kunnen testen of onze algoritmen correct zijn.

Daarnaast hebben we natuurlijk veel input van urologen, radiologen, pathologen
en andere ingenieurs.
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Ons onderzoek, waarvan we grote verwachtingen hebben, kan niet alleen gebruikt
worden voor prostaatkanker. Het is onze intentie om de komende jaren het onder-
zoek uit te breiden naar andere kankers waarbij angiogenese een rol speelt.
Verder, en daar zij we al mee begonnen, willen we ook onze expertise inzetten
voor andere beeldvormende technieken, zoals MRI. Je kunt zelfs nog verder gaan;
er zijn ook andere ziekten waarbij angiogenese een rol speelt, bijvoorbeeld hart-
en vaatziekten en ontstekingsziekten zoals de ziekte van Crohn. Ook hieraan
zouden we een bijdrage kunnen leveren.

Moleculaire beeldvorming is ‘hot’. Het is beeldvorming die gericht is op het in
beeld brengen van moleculaire processen in weefsel; dus het bekijken van mole-
culaire veranderingen in weefsel. Ook hier kunnen we onze bellen weer gebruiken
en ook hier lopen we weer voorop. In het AMC zijn nu voor het eerst in de gehele
wereld patiënten geïnjecteerd met bellen die blijven plakken aan zogenaamde
VEGF-R2-receptoren. Deze receptoren spelen een belangrijke rol bij de aanmaak
van nieuwe tumor-bloedvaten en dus zie je in een tumor een overexpressie - een
toename - van deze receptoren. De bellen ‘BR55’ plakken aan deze receptoren, en
na ongeveer tien minuten zijn alle losse bellen verspreid over het gehele bloed-
volume en zijn er vele stuk gegaan in de longen en het hart. Uiteindelijk houd je
een hoge concentratie bellen over die vastgeplakt zitten aan deze receptoren in de
tumor. De eerste resultaten laten zien dat dit ook echt plaatsvindt. Onze modellen
kunnen uitgebreid worden, zodat het plakken van bellen meegenomen wordt en
waarschijnlijk zal hiermee de betrouwbaarheid van kankerdetectie verder toe-
nemen, zodat we nog beter ‘kanker kunnen zien’. 

Hoe verder?
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Ik noem mezelf vaak uroloog bij ingenieurs en ingenieur bij urologen. Waarom ik
dat doe? Na meer dan twintig jaar werken binnen de urologische wereld, denk ik
dat ik medici - en met name urologen – begrijp; wat hun drijfveer is, wat hun
doelen zijn, waarom ze doen wat ze doen. Als ingenieur begrijp ik dat dat geheel
afwijkt van wat ingenieurs als belangrijk beschouwen. Ik ken ingenieurs - ik ben er
zelf één - en dus ik begrijp ook hun drijfveren en doelen. Ik spreek de taal van
urologen én ik spreek de taal van ingenieurs. En dus denk ik dat ik een brug kan
slaan tussen deze twee compleet verschillende werelden. Dat is de essentie van
mijn bijdrage in het geheel en ik hoop dat ik daardoor ook echt iets kan bijdragen
aan de medische wereld en de gezondheidszorg in Nederland.

Mijn rol
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Na de wondere wereld van de bellen, die mij erg aan het hart liggen, wil ik mijn
visie geven op de toekomst. 

Ik weet dat we een financiële crisis hebben. Bijna elk bedrijf voelt dat ook. Een
goede economische regel voor bedrijven is dat ze hun toekomst nog steeds zeker
moeten stellen. Het doel is voortbestaan. Dus voor bedrijven zijn naast stevige
bezuinigingen ook investeringen nodig om op lange termijn te kunnen overleven. 

Voor Nederland als maatschappij begrijp ik op dit moment eveneens de noodzaak
tot bezuinigingen, maar daarnaast zijn er dus ook investeringen nodig, zodat als
het weer beter gaat, we klaar zijn voor de toekomst. Naar mijn mening gaan we op
dit moment de verkeerde kant uit door vooral extreem te bezuinigen op zaken die
we in de toekomst juist nodig hebben. 

Onze toekomst is een kenniseconomie, aangezien we niets anders hebben. Wat
heb je daarvoor nodig? Goed onderwijs en onderzoek, en goed opgeleide mensen,
zodat we - als het weer wat beter gaat - een leidende rol kunnen nemen. Oftewel
in bedrijfstermen, dat we de concurrentie weer aan kunnen.

De toekomst van Nederland
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Onderwijs is essentieel voor onze toekomst. Alleen daarmee kunnen we een
kenniseconomie opbouwen. Wat we nu aan het doen zijn, is het tegenovergestelde.
Met grove en verkeerde bezuinigingen doen we ons onderwijs de das om. Een
voorbeeld van wat als gevolg daarvan gebeurt, is dat technische universiteiten
zogenaamde moeilijke vakken schrappen om ervoor te zorgen dat studenten bin-
nen de gestelde termijn kunnen afstuderen. Dit zal ons de komende jaren gaan
opbreken. Veel studenten gaan nu al voor de gemakkelijkere vakken en richtingen,
omdat ze anders niet op tijd kunnen afstuderen. Niet alleen is en zal dit een pro-
bleem zijn voor onze universiteit, maar ook wordt Nederland op deze manier in de
toekomst op onderwijs- en kennisgebied een derde wereld land. Wat we nu juist
voor de toekomst nodig hebben, zijn mensen in de - wat genoemd wordt - zwaar-
dere richtingen om Nederland als kenniseconomie op de been te houden.
Instroom op universiteiten is essentieel voor de toekomst van Nederland.

Onderzoek is een dynamisch gebeuren. In de hele wereld zijn heel veel onder-
zoekers bezig met, wellicht op het eerste gezicht, onnuttig onderzoek. Hun onder-
zoek zorgt voor kleine bijdragen aan kennis en kunde. Het verleden heeft aan-
getoond dat de combinatie van al die vele kleine stapjes er juist voor zorgt dat we
op diverse momenten geweldige doorbraken hebben. Juist in het zogenaamd
onbelangrijke onderzoek worden meestal belangrijke ontdekkingen gedaan. Vele
Nobelprijswinnaars werkten in ‘onbelangrijke’ onderzoeksgebieden, maar hun
onderzoek en ontdekkingen leveren nu grote, onder meer economische, voordelen
op. Als we deze redenering doorzetten, dan mogen we verwachten dat vanwege
het in steeds meer detail door de overheid gereguleerde onderzoek, er alleen
onderzoek ondersteund wordt dat op korte termijn geld oplevert. En dus hoeven
we de komende jaren geen bijzondere zaken en zeker geen Nobelprijswinnaars te
verwachten. Wat ik eigenlijk wil zeggen is: laat onderzoekers (grotendeels) vrij in
het bepalen wat belangrijk is. Alleen dan kunnen we als Nederland grote stappen
voorwaarts maken en kunnen we onze kenniseconomie in stand houden.

Onderwijs en onderzoek
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De gezondheidszorg is de wereld waarin ik het grootste deel van mijn werkende
tijd verblijf. De bedoeling, binnen een welvarend land, is mijn inziens dat een 
ieder in onze samenleving de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft, natuurlijk met
beperkingen ten aanzien van de kosten. Ik, en zeker iedereen binnen onze af-
deling in het AMC, probeert dat ook te doen met alle steeds groter wordende be-
perkingen die we hebben ten aanzien van ‘budget’ en personeel. 

Er is nu een ontwikkeling die we moeten proberen te vermijden en die elke dag
duidelijker wordt: niet de patiënt en de dokter beslissen meer over wat er gaat
gebeuren en wat het beste is voor de patiënt, maar onze zorgverzekeraars bepalen
plotseling over wat wel en niet kan. Nu al wordt zorg, ongeacht de urgentie,
gewoonweg geweigerd aangezien het ‘zogenaamde’ budget op is en sommige
zorgverzekeraars vergoeden geen behandelingen meer zoals de robotchirurgie
voor prostaatverwijdering. Oftewel, Nederland, bereid je na de bankencrisis voor
op een volgende crisis: de zorgverzekeraarcrisis.

Een kanttekening is op z’n plaats. In de gezondheidszorg draait alles nu om
kostenbesparing en onze zorgverzekeraars krijgen plotseling alle macht. Medici 
en dus ook urologen moeten naar mijn mening het heft in eigen hand nemen. Voor
bijvoorbeeld de Nederlandse Vereniging voor Urologie ligt er dus ook een taak. Ik
wil ze adviseren om zelf te bepalen via goed klinisch en wetenschappelijk onder-
zoek wat het beste is voor de patiënt en de economie, en niet te wachten op de
regels van de zorgverzekeraars. Zo kunnen ze bijvoorbeeld uitzoeken of robot-
chirurgie in Nederland voordelen heeft voor de patiënt en kunnen ze ook de
economische voor- en nadelen bepalen. Alleen met gedegen onderzoek en goed
onderbouwde argumenten kunnen we een vuist maken tegenover de zorgver-
zekeraars.

Tot slot nog iets over de urologie van de toekomst. Ik werk op een afdeling uro-
logie en dus ligt de toekomst van de urologie in Nederland en ver daarbuiten ook
mij na aan het hart. Vele zaken binnen de urologie staan op de lijst om over-
genomen te worden door ander specialismen. De behandeling van kleine nier-
tumoren bijvoorbeeld, is altijd uitgevoerd door urologie, maar dit wordt steeds

De gezondheidszorg
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vaker overgenomen door radiologen. Alleen als we in Nederland binnen de uro-
logie opnieuw fundamenteel en toegepast onderzoek gaan promoten, kunnen we
dit pareren en weer vooroplopen. Dit zou dus ook weer een taak kunnen zijn voor
bijvoorbeeld de Nederlandse Vereniging voor Urologie. Anders zie ik een sombere
toekomst; op de langere termijn zal de urologie zelfs verdwijnen. 

Zijn er ook nog positieve zaken te melden? Jazeker! Vele jonge studenten en
onderzoekers op zowel de TU/e als het AMC beginnen nog steeds aan projecten
waarmee ze hopen de wereld een stukje te verbeteren. Dat is wat wij nodig
hebben! Laten we zorgen dat we dit soort mensen in Nederland koesteren, zodat
we niet alleen Nederland een beetje beter kunnen maken, maar ook een klein
beetje kunnen bijdragen aan een betere wereld. Dus een oproep aan alle jonge-
ren: zorg ervoor dat je in je leven tenminste iets hebt bijgedragen aan onze
wereld. Als eenieder dat doet, komt het goed.
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Het is tijd voor een kort dankwoord. Ik weet dat ik velen dank verschuldigd ben.
Mijn dank aan allen! Hier kan ik er maar een paar noemen.

Ten eerste mijn ouders, die beiden dit verhaal niet meer hebben kunnen aanhoren.
Ik weet zeker dat ze trots zouden zijn geweest, en ik had hen dat ook graag
gegund. Zij hebben zich ingezet om mij alle kansen te geven welke uiteindelijk
hebben geleid tot deze intreerede. Ze hebben mij maximaal ondersteund om zelfs
na doublering van de brugklas verder te gaan. Aan hen heb ik het te danken dat ik
na de havo en de hts de Universiteit Twente kon doorlopen. En daarna ook nog
kon promoveren: ze waren trots en verbaasd dat hun zoon dit deed. Mijn moeder
heeft nog even kunnen meemaken dat ze haar jongste zoon professor mocht
noemen. Het blijft jammer dat ze deze intreerede niet meer heeft mogen mee-
maken.

Mijn promotor, professor Herman Boom, ben ik veel dank verschuldigd, Hij heeft
ervoor gezorgd dat ik nu hier voor u sta. Na een afstudeeropdracht mocht ik in een
promotieonderzoek de pompwerking van de linkerhartkamer bestuderen. Alweer
iemand die hier jammer genoeg niet aanwezig kan zijn. Herman, jij hebt echt de
aanzet gegeven voor wat ik vandaag meemaak.

Na mijn promotie werken in een ziekenhuis, dat was wat ik wilde! Professor Frans
de Debruyne had de visie om een ingenieur aan te nemen in zijn afdeling. Ik
bewonder - niet alleen daardoor - zijn visie op de urologie. Hij heeft binnen de
urologie een zeer belangrijke rol gespeeld. Zo heeft hij de Europese urologie groot
gemaakt. Ik dank hem daarvoor, heb erg veel respect voor hem en zal hem altijd
dankbaar zijn voor zijn visie. 

Nadat Frans Debruyne hem jaren onder de vleugels had genomen, vloog Jean de la
Rosette uit naar Amsterdam. Maar vliegen zonder een ingenieur is moeilijk. Dus
kreeg ik de vraag of ik vanuit Nijmegen naar Amsterdam wilde komen: daar lag de
toekomst. Na overleg met mijn gezin vertrokken we van het platteland in Limburg
naar Amsterdam (Bussum). De toekomst zag er geweldig uit, maar om eerlijk te
zijn, het AMC heeft niet alleen voordelen. Hoe dan ook, Jean, je bent nog steeds na

Dankwoord
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veel jaren iemand die ik kan vertrouwen en iemand die altijd probeert alles uit de
kast te halen. Ik heb soms het gevoel dat ik 24 uur per dag bezig ben met onder-
zoek en onze afdeling, maar jij bent er 48 uur per dag mee bezig. Maar wat wil je
als je partner Pilar Laguna ook uroloog is.

Beste Massimo, wat heb ik een waardering voor jou! Alles wat je aanraakt veran-
dert in goud: Vidi-beurs, ERC grants en zelfs de BIG Award 2011. Dit is geen geluk,
je dwingt het af. Ik waardeer je kennis en kunnen, en je meer dan normale manier
van omgaan met mensen. Ik wou dat ik die eigenschap had. Ik ben dan ook ont-
zettend blij dat ik je ooit ontmoet heb en dat je net als ik wil dat we iets doen aan
kanker en dan met name prostaatkanker. Beste Massimo, ik hoop en wens dat we
nog vele jaren samen mogen werken.

Er is iemand die van mening was dat de samenwerking Massimo-Hessel wellicht
gouden kansen zou kunnen opleveren, en wel Jan Bergmans, hoofd van de af-
deling Signal Processing Systems. In het kader van Care and Cure zag hij kansen
en via hem werd ook onze decaan overtuigd. Mijn dank voor jullie, mijns inziens
natuurlijk juiste visie! Hoe goed ik dat vind, blijkt uit het dankwoord aan het
begin.

Als laatste is een dankwoord voor mijn gezin geen overbodige luxe. Zij weten 
als geen ander dat mijn werk meer is dan werk; werken in het weekend en zelfs 
e-mails afhandelen onder het eten. Ik weet dat ze dat soms niet leuk vinden, maar
mijn werk is niet een baan, maar een manier van leven. Ik hoop van harte dat mijn
zoons Tijmen en Stijn net als ik iets zullen vinden waarvan ze denken ‘dit wil ik wel
24 uur per dag doen’. 

Ik heb gezegd.
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Hessel Wijkstra (1955) studeerde Elektrotechniek aan de
Universiteit Twente en promoveerde op het onderwerp
‘pompwerking van het linker ventrikel’. De belangstelling
voor medisch en klinisch onderzoek leidde in 1989 tot een
aanstelling bij de afdeling Urologie van het Radboud zie-
kenhuis in Nijmegen. Zijn onderzoeksgroep was één van de
eerste die gebruik maakte van microgasbellen als contrast-
middel voor echografisch onderzoek van de prostaat. In
Nijmegen zijn onder zijn leiding diverse ingenieurs ge-
promoveerd bij de medische faculteit. Hij werkte intensief
samen met uroloog Jean de la Rosette en toen deze hoofd
werd van de afdeling Urologie van het Academisch Medisch
Centrum te Amsterdam, ging ook Hessel in 2004 naar het
AMC. Uiteindelijk resulteerde de intensieve samenwerking
met de TU/e in de benoeming tot deeltijdhoogleraar bij de
Signal Processing Systems group.
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