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Introductie

• Radiotherapie
• Immuunsysteem
• Radio-immuntherapie
• Bijwerkingen



Radiotherapie van consult tot 
behandeling



Simulatie



Bestralingsplan



Behandeling en follow up



3D radiotherapie

• Lichtbundel
• Meer schade in tumorweefsel
• Benadering vanuit 

verschillende posities



Gemoduleerde radioterapie

Sparen weefsel



Mogelijkheden radiotherapie - vervolg

• Orthovolt
• Stereotactische bestraling
• Brachytherapie



Titeltekst 40

• Subtekst 28   Deze dia kopieren om de zelfde 
template te krijgen met logo



Werking immuunsysteem

• Stamcellen:
• Bloedplaatjes
• Rode bloedcellen
• Witte bloedcellen



Fagocyten en lymfocyten-1

• Fagocyten:
• Macrofagen
• Neutrofielen
• Dendritische cellen
• Monocyten
• Mestcellen



Fagocyten en lymfocyten-2

• Lymfocyten
• T-cellen
• B-cellen
• Natural killer cellen



Immuunactivatie door T-cellen

• Subtekst 28   Deze dia kopieren om de zelfde 
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T-Lymfocyten

• T-Helpercel
• Cytotoxische T-cel
• T-remmercel
• T-geheugencel



Immuunactivatie door B-cellen



Als het immuunsysteem faalt

• Eliminatie
• Equilibrium
• Ontsnapping



Ontsnapping aan de immuunrespons

• Stimulerings- en remmingsmechanismen
• Manipuleren van de immuunreactie
• Ontsnappen aan de immuunrespons



Immuuntherapie



Immuuntherapie

Bevacizumab

Cetuximab

Panitumumab

Rituximab

Trastuzumab



Celtherapie



Immuuntherapie

• Subtekst 28   Deze dia kopieren om de zelfde 
template te krijgen met logo



Actief

• Cytokinen: Stimulatie immuunsysteem
• Kankervaccins: Geïnactiveerde cellen versterken de 

immuunreactie
• Immuun checkpoint inhibitors: Blokkeren 

signaalpad



Immuun checkpoint inhibitor
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PD-1
• PD-1 op de T-cel
• PD-L1 en PD-L2 liganden op de tumorcel
• Immuun checkpoint inhibitor: Blokkade van PD-1, 

PD L1 en PD-l2 receptor-ligand verbinding



Checkpoint inhibitors

• PD-1-remmers: nivolumab en pembrolizumab
• PD-L1 remmers: atezolizumab, durvalumab en 

avelumab



Radiotherapie combineren

• Combinatie met chemotherapie wordt al jaren 
toegepast
• Logisch om radiotherapie met immunotherapie toe 

te passen
• Lokale én systemische behandeling

• Maar er is meer…



Rol van radiotherapie

• Directe behandeling op de tumor
• Expressie dendritische cellen
• Expressie van FAS
• Maakt kankercellen gevoeliger
• PL-L1 expressie
• Vrijgekomen tumorantigenen activeren T-cellen: 

Abscopal effect



Abscopal effect



Abscopal effect

• Niet bij iedereen
• Wordt versterkt door immuuntherapie
• Onderzoek naar beste bestralingsmethode én

de soort immuuntherapie



Radio-immuuntherapie

• Abscopal effect van radiotherapie: systemische 
behandeling
• Systemische behandeling van radiotherapie: 

effectiever door immuuntherapie
• Expressie van targets door radiotherapie, die je met 

immuuntherapie kunt blokkeren



Bijwerkingen radiotherapie

• Vermoeidheid
• Pijn
• Angst
• Roodheid/ irritatie
• Oedeem
• Fibrose



Lange termijn vs. Late effecten

Lange termijn effecten beginnen tijdens de 
behandelingen en continueren na beëindiging 
van de behandeling

Late effecten beginnen pas nadat de 
behandeling is beëindigt en kunnen tot 
maanden of jaren na de behandeling optreden



Plaatsen bestraling:

• Centraal zenuwstelsel
• Hoofd-hals
• Thorax
• Buik
• Bekken
• Huid
• Overig



Bijwerkingen immuuntherapie

• Vermoeidheid/ verminderde energie
• Verminderde eetlust
• Spier- of gewichtsklachten
• Huiduitslag of jeuk
• Invloed op seksualiteit, vruchtbaarheid en 

zwangerschap



Bijwerkingen immuuntherapie

Klachten kunnen ook pas na de behandeling optreden



Bijwerkingen radio-immuuntherapie

• Bijwerkingen radiotherapie
• Bijwerkingen immuuntherapie
• Bijwerkingen radio-immuuntherapie?





Bijwerkingen radio-immuuntherapie

• De toekomst moet uitwijzen hoe we patiënten 
moeten voorbereiden, monitoren en begeleiden.



presentation


