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Het gebruikt van PET-MRI voor neuro-oncologische patiënten in 

MUMC+, resultaat; betere behandelingsmogelĳ kheden voor de 

patiënt.

Naarmate er meer doelgerichte behandelfaciliteiten voor solide tumoren 
ter beschikking komen, wordt gespecialiseerde beeldvorming om therapie 
respons adequaat te evalueren nog belangrĳ ker. Er worden dan ook continu 
nieuwe diagnostische mogelĳ kheden ontwikkeld, die steeds nauwkeuriger 
de tumor-heterogeniteit in beeld brengen. De afdeling radiologie-nucleaire 
geneeskunde van het MUMC+ neemt hierin het voortouw.

Zo is MUMC+ het eerste centrum in Nederland dat de geïntegreerde PET-
MRI heeft geïnstalleerd en er zĳ n multipele onderzoeksprojecten opgezet 
om de concrete waarde van deze krachtige diagnostische tool in de 
verschillende oncologische zorglĳ nen uit te kristalliseren.

In samenwerking met de zorglĳ n neuro-oncologie van het MUMC+ 
werd recent (op 2 april jl.) een symposium over nieuwe neuro-imaging 
modaliteiten gehouden. De behandeling van primaire hersentumoren is 
multidimensionaal en bestaat dikwĳ ls uit een combinatie van operatie, 
radiotherapie en chemotherapie. Hierbĳ  neemt ook het aantal klinische 
studies met doelgerichte behandelingen toe. 

Door deze combinatie van behandelingen en gepersonaliseerde therapie 
is de uitingsvorm van de afwĳ kingen op de beeldvorming aan verandering 
onderhevig.

Uitdagingen:
De uitdaging bestaat er in om post-therapie effecten te onderscheiden 
van reële tumorprogressie (progressie versus pseudoprogressie) en van 
reële tumorrespons (respons versus pseudorespons). Conventionele 
beeldvorming heeft beperkingen ten aanzien van het onderscheid tussen 
deze reacties. Met perfusie MRI kan dit onderscheid gemaakt worden in 
een belangrĳ k deel van de patiënten. Overigens heeft ook dit onderzoek 
zĳ n beperkingen, bĳ voorbeeld bĳ  de aanwezigheid van bloedingen, bĳ  
kleine afwĳ kingen of indien de afwĳ kingen in de hersenschors of vlakbĳ  
vaten zĳ n gelegen. 

Tĳ dens het neuro-oncologie symposium werd door Prof. Dr. Langen, 
universiteitscentrum Julich, op uitnodiging van Prof. Dr. Mottaghy de 
meerwaarde van FET-PET in de diagnostiek en follow-up van zowel 
laaggradige, als van hooggradige gliale tumoren (primaire hersentumoren) 
belicht. 

Op basis van de beschikbare onderzoeksresultaten zal de afdeling 
radiologie-nucleaire geneeskunde van het MUMC+ in samenwerking met 
de neuro-oncologie zorglĳ n de FET-PET in combinatie met perfusie MRI 
standaardiseren. Geïnitieerd door dr. Ann Hoeben, dr. Linda Jacobi en dr. 
Stefan Vöö en in nauwe samenwerking met het neuro-oncologie team van 
MUMC+, is een eerste PET-MRI onderzoeksproject in ontwikkeling. De 
FET-PET wordt in combinatie met perfusie MRI ingezet in de diagnostiek 
en follow-up van laag gradige gliomen. Dit is een primaire hersentumor 
waarbĳ  tumorheterogeneiteit en -dedifferentiatie relevante klinische 
problemen zĳ n; waarbĳ  vaststellen van gededifferentieerde tumorgebieden 
belangrĳ k is voor het optimaliseren van het multimodale behandeltraject. 
Bĳ  hooggradige gliale tumoren zal deze onderzoeksmodaliteit primair 
worden ingezet bĳ  het diagnostische dilemma reële tumorprogressie versus 
therapie geïnduceerde afwĳ kingen.


