Het gebruik van goudmarkers bij radiotherapie
van het prostaatcarcinoom
SAMENVATTING
1) Door de aanpassing van het aantal/soort markers is de kwaliteit van de
radiotherapie minstens even goed maar tegen een lagere prijs.
2) Dit project zorgt voor de ontwikkeling van de competenties samenwerken,
communicatie, maatschappelijk handelen en organisatie.
3) De afdelingsmanager en manager patiëntenzorg zullen er zorg voor dragen dat
de bevindingen geïmplementeerd worden op de afdeling radiotherapie.
Vakgroep:

Radiotherapie, Catharina Ziekenhuis Eindhoven.

Probleemstelling:

Patiënten met intermediate of high-risk prostaatcarcinoom
komen in aanmerking voor externe radiotherapie (ongeveer
120 patiënten per jaar in het CZE). Voorafgaande aan de
behandeling worden er goudmarkers in de prostaat geplaatst.
Het plaatsen van de goudmarkers zorgt voor een betere match
en heeft geleid tot verkleining van de PTV-marges, waardoor
de kans op late toxiciteit kleiner wordt.
De laatste tijd stijgt de goudprijs waardoor de prijs van de
goudmarkers toeneemt. Op het moment worden er 4 markers
geplaatst, de vraag is of er minder markers geplaatst kunnen
worden en of er markers zijn van andere materialen die
wellicht goedkoper zijn. Daarnaast krijgt de MRI een steeds
grotere rol binnen de radiotherapie. Behalve kijken naar
“goedkopere” markers is het dus ook belangrijk om te kijken
naar markers die MRI-compatibel zijn.

Doel van het
initiatief:

Het doel van dit doelmatigheidsinitiatief is om het aantal
geplaatste markers te verlagen en het soort markers te
veranderen om hiermee de kosten te besparen maar wel met
gelijke kwaliteit van de behandeling. Daarnaast zal gekeken
worden naar markers die bruikbaar blijven bij verwachte
veranderingen op korte termijn zoals het gebruik van de MRI
en bestraling met protonen.
1. Literatuursearch voor het bestuderen van het percentage
markers dat verdwijnt/migreert. Dit om te onderzoeken of
het aantal markers dat geplaatst wordt mogelijk verlaagd
kan worden naar 3 in plaats van 4 zonder dat hierdoor de
kwaliteit van de radiotherapie minder wordt.
2. Overleg met fysica of het plaatsen van 3 markers in fysisch
oogpunt verantwoord is.
3. Search naar fabrikanten van verschillende markers.
Uitzoeken welke soort markers zij hebben en welke vooren nadelen alle markers hebben. Contact opnemen met de
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verkopers van deze markers voor verdere informatie
betreffende
onder
andere
MRI-compatibiliteit,
zichtbaarheid op kV-images en bruikbaarheid bij
protonen.
4. Informatie inwinnen met betrekking tot 2 “kandidaat”
markers betreffende prijs en kwaliteiten van markers:
1. goudmarker als strands.
2. markers van polymeer.
Beoogde resultaten:

De verwachting is dat het verminderen van 4 naar 3 markers
eenzelfde kwaliteit van de radiotherapie geeft. Daarnaast
wordt verwacht dat er andere markers zijn die goedkoper zijn
maar wel een gelijke kwaliteit van de behandeling geven en
betere uitkomsten geven wanneer gebruik wordt gemaakt van
MRI of protonen.

Behaalde resultaten:

Uit de literatuursearch is gebleken dat de kans op migratie
van de markers zeer laag is. Dit maakt het veilig om het aantal
geplaatste markers te verlagen naar 3, wat op zichzelf al een
redelijk grote kostenbesparing oplevert. De fysica was
akkoord met het verlagen van het aantal geplaatste markers
naar 3.
De afdeling inkoop is op het moment bezig om te bekijken of
de geselecteerde markers goedkoper zijn en of deze getest
kunnen worden voordat ze gebruikt worden bij patiënten.

Evaluatie:

Nadat er 2 “kandidaat” markers zijn gekozen zal de afdeling
inkoop contact opnemen met de firma’s om te informeren
naar de prijs van de markers. Indien deze markers goedkoper
zijn dan de huidige zullen ze eerst getest worden op fantomen
om te beoordelen of de kwaliteit met de nieuwe markers
minstens even goed is. Indien dit het geval is, zullen de
“nieuwe” markers aangekocht worden.
Indien de “kandidaat” markers niet goedkoper zijn danwel een
achteruitgang geven van de kwaliteit van de radiotherapie zal
er geen verandering plaatsvinden in het soort markers, maar
zal het aantal markers verlaagd worden naar 3 in plaats van 4.

Borging:

De afdelingsmanager en de manager patiëntenzorg zijn
betrokken bij het onderzoek en zullen ervoor zorgen dat de
uitkomsten van het onderzoek in de praktijk worden gebracht.

Generaliseerbaarheid
resultaten:

Gezien goudmarkers alleen geplaatst worden voor de
radiotherapie zijn de gegevens niet bruikbaar voor andere
afdelingen binnen het ziekenhuis. Of de gegevens bruikbaar
zijn voor andere afdelingen radiotherapie is onder andere
afhankelijk van welke en hoeveel markers er in andere
instituten gebruikt worden en welke imaging er op het toestel
gebruikt wordt.
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Rol AIOS:

De AIOS doet de literatuursearch, search naar verschillende
soorten markers, overleg met fysica, neemt contact op met de
fabrikanten en besluit in overleg met de radiotherapeut welke
markers verder onderzoek behoeven.
In overleg met de afdelingsmanager wordt het maken van
prijsafspraken gedaan door de afdeling inkoop.

Leereffect project:

 Meer inzicht krijgen in de kosten van markers die gebruikt
worden ten behoeve van radiotherapie en een eventuele
kostenbesparing die gepaard gaat met het aanpassen van
de markers.
 Meer kennis krijgen van de materialen die gebruikt
worden voor de markers en welke voor- en nadelen deze
hebben bij de radiotherapie
 Inzicht krijgen in het gehele proces van aankoop van
hulpmiddelen.

 Supervisor heeft samen met AIOS het onderwerp voor het
doelmatigheidsproject bepaald.
 Tussentijdse evaluatie met betrekking tot voortgang
project.
 Samen met AIOS besluiten over welke markers verder
onderzocht worden.
X Ik ga akkoord dat deze informatie via de website van de OOR regio openbaar
gemaakt wordt. [aankruisen a.u.b. indien akkoord]

Begeleiding AIOS:

BIJLAGEN [Optioneel]
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