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Casus
Y. is een 4 jaar oud meisje dat gediagnosticeerd is met 

neuroblastoom. Zij is geopereerd in het Prinses Máxima 

Centrum (PMC). Zij komt in aanmerking voor protonen

therapie en daarom wordt zij verwezen naar het UMC 

Groningen Protonentherapiecentrum (GPTC). Door het 

neuroblastoom heeft zij een motorische uitval en is zij 

rolstoel afhankelijk. Tijdens de protonenbehandeling krijgt 

ze ook chemotherapie op de afdeling. Zij heeft een 

VAPlijn (venous access port) voor de behandeling en is 

heel communicatief en vrolijk. Zij woont met haar ouders 

en jongere broertje in het zuiden van Nederland en 

tijdens de protonenbehandelingen verblijft het gezin in 

Groningen. Zij krijgt zes weken lang elke dag narcose 

voor de protonenbestraling. In het weekend zijn er geen 

bestralingen. Vóór de bestraling zoekt zij naar Radio 

Robbie en als die gevonden is, gaat ze bij een van haar 

ouders op schoot zitten. Terwijl ze een boekje leest, 

wordt er propofol toegediend via de VAP en valt zij in 

slaap. Daarna wordt Y. op de bestralings tafel geplaatst en 

wordt er een larynxmasker ingebracht. De anesthesie 

wordt onderhouden met sevofluraan. Dan volgt de positi

onering en de bestraling. Na de bestraling wordt het 

larynxmasker verwijderd en blijft zij op de uitslaap kamer 

tot zij wakker is. Nadat zij een stempel heeft gezet op 

haar stempelkaart en haar kanjerkralen heeft gekregen, 

gaat zij naar het familiehuis, waar zij tijdelijk verblijft.

SAMENVATTING
Protonentherapie is een relatief nieuwe vorm van bestraling, die voordelen heeft ten opzichte van fotonenbestraling. 

Vooral bij kinderen heeft protonenbestraling een meerwaarde. Bij kinderen is echter vaak anesthesie nodig. Bij het  

geven van anesthesie bij protonentherapie moet er rekening mee gehouden worden dat protonencentra zich vaak  

buiten het ziekenhuis bevinden. Er is een goede voorbereiding nodig, waarbij verschillende specialismen betrokken zijn. 

De procedure in de bestralingsruimte, aandachtspunten bij de anesthesie, postoperatieve zorg en sociale aspecten 

worden in dit artikel besproken.
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LEERDOELEN
Na het lezen van dit artikel:
 ken je het verschil tussen 

fotonen en protonen
behandeling;

 weet je hoe de uitvoering van 
anesthesie bij een protonen
centrum verloopt;

 weet je hoe de uitvoering van 
anesthesie bij kinderen 
buiten het ziekenhuis plaats
vindt.

Behandeling van 
kinderen op het 
protonencentrum
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Om met protonen te bestralen is veel apparatuur nodig. 
In een cyclotron, in een aparte bunker, worden de 
proto nen versneld. Vervolgens worden deze protonen met 
behulp van magneten en een bundellijn naar de behandel
kamer geleid. Daar komen ze uit een gantry: een apparaat 
dat een patiënt vanuit verschillende richtingen kan  
bestralen (zie figuur 1). In het GPTC zijn twee behandel
kamers waar patiënten bestraald kunnen worden. 

Protonentherapie en kinderen

Kinderen die bestraald worden in het kader van de 
behandeling van een maligniteit hebben een verhoogd 
risico op het ontwikkelen van secundaire maligniteiten, 
vergeleken met kinderen die behandeld worden zonder 
bestraling. Verder zijn kinderen gevoeliger voor de effec 
ten van bestraling op normale weefsels dan vol wassenen. 

Kinderen die bestraald moeten worden, hebben vaak 
narcose nodig. Dit is onder andere afhankelijk van de 
leeftijd van het kind en van de bestralingsduur. Omdat het 
bij protonenbestraling erg belangrijk is dat de bundel zeer 
nauwkeurig gericht wordt op de tumor, is het heel belang  
rijk dat het kind stilligt. Ook duurt een bestralingssessie 
met protonen langer (3060 minuten) ten opzichte van 
fotonenbestraling. Voor protonenbestraling bij kinderen 
zal dus vaker narcose nodig zijn, dan bij fotonenbestraling.

Organisatie anesthesie buiten het  
ziekenhuis

Het GPTC bevindt zich op het terrein van het Universitair 
Medisch Centrum Groningen (UMCG). Dit voldoet aan 
het advies aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn 

Inleiding

Medische behandeling met protonen werd in 1946 voor 
het eerst beschreven door de natuurkundige Wilson.  
Hij beschreef toen al dat de fysieke eigenschappen van 
protonen voordelen bieden boven de conventionele 
radiotherapie met fotonen. In 1958 werden de eerste  
patiënten beschreven die behandeld werden met 
protonen. Tegenwoordig is bestraling met protonen in 
opkomst. In 2018 werd in Groningen het eerste protonen
centrum van Nederland geopend, het UMC Groningen 
Protonentherapiecentrum (GPTC). Daarna volgden nog 
twee protonencentra, in Delft en Maastricht. Het GPTC is 
het enige protonencentrum in Nederland waar kinderen 
onder anesthesie bestraald worden.

Radiotherapie: verschil tussen protonen 
en fotonen 

Bij conventionele radiotherapie worden tumoren 
bestraald met hoogenergetische röntgenstraling die  
uit fotonen bestaat. Fotonen, zonder massa en zonder 
lading, gaan dwars door het weefsel heen en geven een 
bestralingsdosis af door het gehele bestraalde gebied.  
Bij een bestraling met fotonen neemt de intensiteit van 
de straling af, bij het binnenkomen van het lichaam. 
Dieper gelegen weefsel ontvangt dus een lagere dosis 
straling. Bij protonenbestraling maakt men gebruik van 
een bundel van protonen. Protonen zijn kleine, positief 
geladen kerndeeltjes. Protonen geven hun maximale 
dosis pas af bij het bereiken van een precieze diepte in 
het lichaam. Onderweg geeft de protonenbundel maar 
een kleine dosis af, dan bereikt deze een plotselinge  
piek, waarna de straling stopt. Dit wordt de Braggpiek 
genoemd. Bij een bestraling met protonen wordt de 
meeste straling dus pas afgegeven bij het bereiken van 
een bepaalde diepte in het lichaam. Door dit nauwkeurig 
te sturen, kan de straling afgegeven worden op de plek 
waar de tumor zich in het lichaam bevindt.

Voordelen van protonenbestraling zijn gerelateerd aan 
het gerichter kunnen bestralen:

  protonen geven hun maximale dosis af in de tumor zelf;
  ze dringen minder door in het omliggende weefsel; 
  de kans op schade aan gezond weefsel en organen 

wordt hierdoor verkleind;
  het risico op bijwerkingen is geringer;
  behandeling is ook geschikt voor moeilijk bereikbare 

plekken, bijvoorbeeld diep gelegen tumoren, of 
tumoren in een gebied met stralingsgevoelige 
lichaamsdelen zoals het hoofdhalsgebied.

Figuur 1 De gantry met de robotic assisted couch (RAC). 
Bestralingsmasker van spiderman hangt aan de RAC.  
Dit is de uitgangspositie van de tafel voor de inleiding.
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Een tot twee weken na de eerste CT starten de bestralings
sessies. De patiënten worden vervolgens elke werkdag 
bestraald gedurende vijf tot zes weken. De bestralingen 
vinden meestal plaats in dagbehandeling. Als de bestra
lingen begonnen zijn, is het belangrijk dat de sessies 
gecontinueerd worden. Dit kan best een uitdaging zijn, 
aangezien het om relatief zieke kinderen gaat. Deze 
kinderen hebben een oncologisch probleem, soms ook 
met neurologische uitval. Vaak krijgen deze kinderen 
chemotherapie en hebben een matige voedingstoestand. 
Ze zijn ook dikwijls verkouden. Om de risico’s die geasso
cieerd zijn met de bestraling of met de anesthesie zo veel 
mogelijk te beperken, wordt er nauw samengewerkt 
tussen de verschillende specialismen (kinderoncoloog, 
kinderanesthesioloog en radiotherapeut).

Procedure in bestralingsruimte
De bestraling met protonen gebeurt in de bestralings
ruimte met gantry (figuur 1). 
De gantry is de machine die de protonenbundel levert en 

roteert rondom de patiënt. 

Voor de bestraling wordt de patiënt correct gepositioneerd 
op de gantrytafel. In het GPTC wordt gebruikgemaakt van 
de ‘robotic assisted couch’ (RAC), waarop de patiënt naar 
de gantry toe verplaatst kan worden en weer terug 
(figuur 3). Met behulp van een laser en markeringen op 
het lichaam of op het matras wordt de patiënt correct 
gepositioneerd. Vervolgens worden röntgenfoto’s of een 

en Sport om protonentherapie bij kinderen alleen te 
geven in een hospital-based faciliteit. 

Bij het verzorgen van anesthesie op een locatie buiten 
het ziekenhuis, is het belangrijk een goede risicoinschat
ting te maken. Er is voor acute problemen geen directe 
hulp vanuit het UMCG mogelijk. Tijdens de daadwerke
lijke bestraling moet het kind een korte tijd alleen 
gelaten worden in de behandelruimte. De behandelruim
te wordt afgesloten met een dikke deur, die langzaam 
opent en sluit. Dit is een ander mogelijk risicomoment. 

In het GPTC zijn tijdens een procedure onder anesthesie 
en tijdens het verkoeveren van de patiënt(en) een 
anesthesioloog en twee anesthesiemedewerkers aanwezig. 
Er wordt narcose gegeven aan één patiënt tegelijkertijd, 
conform de richtlijn van de Nederlandse Vereniging voor 
Anesthesiologie (NVA) om gelijktijdige risicomomenten 
zoveel mogelijk te voorkomen bij aanwezigheid van een 
anesthesioloog.5 Een anesthesiemedewerker is aanwezig 
in de behandelkamer bij de anesthesie, de andere 
anesthesiemedewerker is aanwezig in de verkoeverkamer. 

In het GPTC zijn twee anesthesietoestellen aanwezig, twee 
volledig ingerichte anesthesiekarren, een reanimatiekar 
en een videolaryngoscoop. In de bedieningsruimte (waar 
de bestralingsapparatuur bediend wordt) is een monitor 
aanwezig, waarop de vitale parameters van het kind 
onder anesthesie en van het kind/de kinderen op de 
verkoever gemonitord worden. In het geval van een 
calamiteit, wordt 112 gebeld en wordt de patiënt met een 
ambulance overgebracht naar het UMCG.

Voorbereiding van de protonentherapie
Het zorgtraject van kinderprotonentherapie begint in  
het Prinses Máxima Centrum (PMC) in Utrecht. Alle 
kinderen die geaccepteerd worden voor de behandeling 
worden gezien door een radiotherapeut, een kinder
oncoloog en indien nodig een anesthesioloog van het 
UMCG. De radiotherapeut maakt een inschatting welke 
kinderen narcose nodig hebben. Dit is onder andere 
afhankelijk van de leeftijd van de patiënt en de duur van 
de bestraling. Deze kinderen worden op de preoperatieve 
poli door een anesthesioloog beoordeeld. Alle medische 
informatie uit de voorgaande ziekenhuizen wordt 
opgevraagd. De behandeling begint met het onder 
narcose verrichten van een CT met aanmeten van een 
bestralingsmasker of een bestralingsmatras, en zo nodig 
een MRIscan. Elk kind krijgt een VAP (venous access 
port) of een PICClijn (perifeer ingebrachte centraal 
veneuze katheter).

Figuur 2 Stroomdiagram protonenbehandeling voor  
kinderen onder narcose.  
PMC: Prinses Máxima Centrum.
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patiënt gepositioneerd op de RAC en wordt een larynx
masker supreme (LMA supreme) geplaatst. Het LMA 
supreme heeft een gefixeerde curvatuur, die de kans op 
rotatie verkleint. Verder heeft het LMA supreme een 
‘second seal’ waarmee hogere beademingsdrukken moge
lijk zijn, indien dit nodig is. De meeste kinderen ademen 
spontaan, maar hebben wel pressure support nodig om 
adequate beademingsteugen te krijgen. Protonenbestra
ling is een relatief korte en pijnloze procedure, waarbij 
geen analgesie of onderhoudsinfuus nodig is. Dit wordt 
alleen op indicatie gedaan.

Voor protonentherapie kan ook gekozen worden voor 
sedatie in plaats van algehele anesthesie. In het GPTC is 
hiervoor niet gekozen vanwege een mogelijk onvoorspel
baar effect bij jonge kinderen.

Na de bestraling komen beide teams weer in de bestra
lingsruimte. De RAC wordt weer in de originele positie 
geplaatst. De sevofluraan wordt gestaakt, het LMA 
supreme wordt verwijderd en de patiënt wordt overgetild 
in bed. Vervolgens gaat de patiënt naar de uitslaapkamer. 

Postoperatieve zorg

De postoperatieve zorg moet aan dezelfde voorwaarden 
voldoen als de postoperatieve zorg na andere behande
lingen onder anesthesie. De patiënten blijven aangeslo
ten aan de monitor met bewaking van de hartfrequentie 
en saturatie, totdat ze wakker zijn. De ontslagcriteria zijn 
conform de ontslagcriteria voor dagbehandeling. In het 
GPTC is op de uitslaapkamer (figuur 5) een anesthesie
medewerker aanwezig. De ouders zijn ook op de uitslaap
kamer aanwezig, tot het ontslag naar huis.

CTscan gemaakt om te controleren of de patiënt in exact 
de juiste positie ligt. Op deze manier is het zeker dat de 
protonen de tumor bereiken en niet de omliggende 
weefsels. 
Als de patiënt juist gepositioneerd is, verlaat het team de 
bestralingsruimte en neemt het plaats in de bedienings
ruimte (figuur 4). Hier kan de patiënt gemonitord 
worden via een monitor met de vitale parameters en via 
een videobeeld. De radiotherapeutisch laborant zal 
vervolgens de protonenbehandeling starten. Wanneer 
iemand toch de bestralingsruimte in moet (bijvoorbeeld 
bij een acuut probleem), dan moet de bestraling gestaakt 
worden. De bestraling kan indien nodig acuut gestaakt 
worden. Dit heeft geen gevolgen voor de patiënt, het 
personeel of het toestel. Zodra alles veilig is, kan de 
bestraling hervat worden.

Algehele anesthesie
De inleiding van de anesthesie gebeurt in de bestralings
ruimte. Alle basale monitoring – ECG, bloeddruk, 
saturatie en capnografie – wordt toegepast. Ook moeten 
patiënten nuchter blijven volgens het normale nuchter
protocol voor kinderen.

Het anesthesieapparaat en de monitor bevinden zich in 
de bestralingsruimte, maar niet in de gantry. Er wordt 
gebruikgemaakt van een coaxiaal slangensysteem, zodat 
er maar één slang (van 4 meter lang) tussen de patiënt en 
de machine hangt (figuur 3). De monitor is verbonden 
met het elektronisch patiëntendossier (EPD).

Het kind kan in slaap gemaakt worden bij vader of 
moeder op schoot of op de robotic assisted couch (RAC) 
(figuur 1). Inductie gebeurt met propofol 1% via de VAP 
of de PICClijn. Sevofluraan wordt gebruikt voor het 
onderhoud van de anesthesie. Vervolgens wordt de 

Figuur 4 De bedieningsruimte met beeld van de gantry 
en de patiënt.

Figuur 3 Het anesthesietoestel met de RAC in de gantry.
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aan de patiëntjes en aangepast aan de leeftijd, het 
karakter en de mogelijkheden van het kind. Op deze 
manier wordt een rustige en veilige omgeving gecreëerd 
voor de kinderen en de ouders, waar ze meestal met 
plezier naartoe gaan.
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Sociale aspecten

De meeste patiënten die narcose krijgen zijn jonge 
kinderen (15 jaar oud). In deze leeftijdsgroep kunnen 
communicatie, begrip en redeneren een probleem 
vormen. Er wordt geprobeerd om voor elke patiënt een 
plan te maken, zodat de dagelijkse sessies voor de 
kinderen toch aantrekkelijk zijn. Vervolgens wordt het 
ritueel ook elke dag op dezelfde wijze uitgevoerd, omdat 
de meeste kinderen van voorspelbaarheid houden. De 
routines worden gedocumenteerd in het EPD en zo nodig 
ook via een beveiligd elektronisch berichtenprogramma. 

De meeste patiënten starten met het zoeken van Radio 
Robbie, de superheld van het GPTC (figuur 6). Wanneer 
deze gevonden is, wordt er meestal een zoekboek gelezen 
of een filmpje gekeken op een tablet. Vervolgens wordt 
gestart met de anesthesie. Ook wordt er een belonings
systeem gebruikt. Als de kinderen wakker zijn, wordt er 
een stempel gezet op een stempelkaart (figuur 7). Na een 
aantal stempels, volgt een kleine beloning (figuur 8). Ook 
mogen de kinderen één keer per week van de wachtka
mer naar de bestralingsruimte rijden in een elektrische 
speelgoedauto (figuur 9). Dit breekt de routine en is iets 
om naar uit te kijken. Al deze opties worden aangeboden 

Figuur 5 De uitslaapkamer.

Figuur 6 Radio Robbie –  
de superheld van GPTC.

Figuur 9 De wachtkamer van GPTC met de brandweer
auto, waarmee het kind de gantry kan binnenrijden.

Figuur 7 Het belonings
doosje en de stempelkaart.

Figuur 8 Kanjerkralen. 
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