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CHAPTER 10 

Het belangrijkste doel van het onderzoek beschreven in dit proefschrift was om 
manieren te vinden om de accuraatheid van CT-geleide naaldplaatsingen te verhogen. 
Dit is ten eerste van belang voor accurate weefseldiagnostiek door middel van biopten; 
het biopt moet immers van de juiste plek in de tumor genomen worden. Ten tweede is 
het is van belang voor adequate behandeling van tumoren: met behulp van 
thermoablatie kan een tumor worden weggebrand. Hiertoe moet de ablatienaald wel op 
de juiste plek in de tumor geplaatst worden. Als dit niet nauwkeurig gebeurt is er kans 
op een incomplete ablatie. Dit geldt voor alle tumoren, maar in dit proefschrift ligt de 
focus op long en lever. Daarnaast is er onderzocht welke factoren invloed hebben op de 
grootte van het ablatiegebied bij de ablatie van levertumoren. 

In Hoofdstuk 2 worden de complicaties van CT-geleide longbiopsieën beschreven in een 
meta-analyse. Er wordt onderscheid gemaakt tussen naaldbiopten en fine needle 
aspiration (FNA). Naaldbiopten zijn over het algemeen groter en resulteren in een reepje 
weefsel; bij de kleinere FNA naalden worden alleen groepjes cellen opgezogen. In totaal 
zijn meer dan 8.000 naaldbiopsieën en bijna 5.000 FNA procedures geïncludeerd. De 
gepoolde totale complicatie-ratio voor naaldbiopsieën is met 38,8% hoger dan voor 
FNA’s (24,0%, p<0,001). Er zijn voor naaldbiopsieën geen specifieke risicofactoren voor 
complicaties gevonden. Voor FNA bleek een grotere naalddikte wel een risicofactor voor 
complicaties in het algemeen (Hoofdstuk 2, figuur 4). De odds ratio op het krijgen van 
een complicatie bij erg kleine naalden (≥22-gauge) ten opzichte van grotere naalden was 
zelfs 0.30 (p<0.001). Daarnaast was de locatie en grootte ook van belang; dieper in de 
longen gesitueerde (laesiediepte) en kleinere tumoren bleken risicofactoren voor 
ernstige complicaties bij FNA procedures. 

Het gebruik van kleinere biopsienaalden resulteert in kleinere biopten, waardoor deze 
potentieel een lagere diagnostische waarde hebben; dit is vooral van belang voor 
uitgebreide genetische testen die noodzakelijk zijn voor mutatieanalyses. Het lijkt 
derhalve onverstandig om complicaties te proberen te reduceren door het gebruik van 
dunnere naalden, omdat dit ten koste zal gaan van adequate diagnostiek. De 
risicofactoren naaldgrootte en laesiediepte zijn beide direct gerelateerd aan de 
hoeveelheid weefselschade die veroorzaakt wordt door de naald. Het aantal keer dat de 
naald herplaatst moet worden voordat de tumor bereikt is wordt over het algemeen niet 
gerapporteerd, waardoor dit in de meta-analyse niet als risicofactor naar voren kwam. 
Desondanks mag worden verwacht dat het herhaaldelijk verplaatsen van de naald ook 
zal leiden tot meer complicaties. Het verplaatsen van de naald kan worden voorkomen 
door direct de laesie nauwkeurig aan te prikken. 

Om de radioloog te assisteren bij het zo nauwkeurig mogelijk uitvoeren van percutane 
naaldplaatsingen is in samenwerking met DEMCON het needle placement system (NPS) 
ontwikkeld. Dit systeem bestaat uit een gerobotiseerde arm die aan een rail, parallel aan 
de CT tafel, bevestigd is (Hoofdstuk 4, Fig 1, pagina 44). Deze arm kan handmatig 
worden verplaatst tot boven het entreepunt op de huid waarna het systeem wordt 
vergrendeld en de naaldgeleider automatisch richting het target -de tumor- draait. 
Vervolgens kan de radioloog handmatig de naald door de naaldgeleider inbrengen. Het 
systeem is ontwikkeld voor gebruik bij CT-geleide levertumorablatie maar heeft ook de 
potentie om gebruikt te worden bij het percutaan aanprikken van longnodules 
(verdachte plekken in de long). 

Microwaveablatie (MWA) van levertumoren wordt uitgevoerd onder algehele 
anesthesie, waardoor de beademing kan worden gepauzeerd en er geen 
onnauwkeurigheid kan ontstaan door ademhaling van de patiënt. De combinatie met de 
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lagere kans op complicaties maakt MWA van levertumoren een geschikte procedure om 
het NPS klinisch mee te valideren. Door nauwkeurige plaatsing met behulp van het NPS, 
zou ook bij deze procedure de tumor beter aangeprikt kunnen worden met een lagere 
kans op incomplete ablatie en minder weefselschade. 

Om het NPS preklinisch te testen is een speciaal leverfantoom ontwikkeld. Dit fantoom 
bevat huid, longen, ribben, lever en een aantal verplaatsbare tumortargets. In 
Hoofdstuk 3 is met behulp van dit fantoom het gebruik van het NPS vergeleken met het 
plaatsen van de MWA naald met standaard CT-geleiding (freehand methode). Twee 
experts in CT-geleide naaldplaatsing en twee onervaren radiologen hebben in totaal 
twaalf targets op verschillende dieptes en moeilijkheidsgraad (in-plane en out-of-plane) 
benaderd met beide technieken. De in-plane targets zijn te raken door in één vlak van 
de CT beelden te blijven; voor de out-of-plane targets moet een extra hoek gemaakt 
worden, waardoor deze als moeilijker beschouwd worden. Met de freehand benadering 
was de mediaan van het aantal naaldverplaatsingen 1 (range: 0-4); met de NPS 
benaderingen was dit 0 (range: 0-2, p<0,001). De accuraatheid van de uiteindelijke 
plaatsing van de MWA naald ten opzichte van het target was 2,2 mm voor de NPS groep 
en 4,5 mm voor de freehand groep (p<0,001). Het aantal naaldverplaatsingen 
verminderde met 70% door het gebruik van het NPS en de nauwkeurigheid verdubbelde. 
De diepte van de targets bleek nauwelijks van invloed op de plaatsingsnauwkeurigheid; 
die was veel sterker afhankelijk van de moeilijkheidsgraad (in-plane of out-of-plane). 

Gezien de sterke verbetering in nauwkeurigheid met NPS in het fantoom is er een 
gerandomiseerde klinische lever ablatie studie opgezet (Hoofdstuk 4). Hierbij is het 
plaatsen van een MWA naald voor levertumorablatie door middel van de freehand 
methode en de NPS benadering vergeleken. Het primaire eindpunt was het aantal 
naaldverplaatsingen dat noodzakelijk was om tot een adequate positie te komen. In 
totaal zijn 31 patiënten geïncludeerd, resulterend in 47 tumoren: 21 in de freehand groep 
en 26 in de NPS groep, waarvan vijf geëxcludeerd zijn uit de studie omdat ze met de 
freehand methode afgemaakt moesten worden. In drie gevallen omdat er technische 
mankementen waren en in twee gevallen omdat de naald dusdanig werd afgebogen dat 
er geen leverpenetratie mogelijk was. Dit laatste werd toegewezen aan de flexibele 
structuur en stompe punt van de MWA naalden welke aanvankelijk bij start van de 
studie werden gebruikt. Ondanks deze deflectie hoefden in geen van de geïncludeerde 
procedures de met het NPS geplaatste MWA naald herplaatst te worden en bij de MWA 
naalden die vervolgens gebruikt zijn, is dit niet meer voorgevallen. Bij de tumoren 
waarbij de MWA naald freehand geplaatst werd was gemiddeld één herplaatsing nodig 
tot een maximum van zeven (p<0,001). Het totaal aan MWA naaldplaatsingen in de NPS 
groep was 21, en 53 in de freehand groep. Gezien deze significante vermindering zou 
men kunnen verwachten dat het aantal complicaties uiteindelijk ook lager zou zijn voor 
NPS benaderingen. Echter was deze studie hiervoor niet gepowerd, waardoor dit niet 
aangetoond kon worden; in beide groepen ontstond maar één complicatie. Over de 
gehele groep was de absolute fout van de naaldplaatsing significant kleiner voor de NPS 
benaderingen (NPS: 9,6 mm, freehand: 13,8 mm, p=0,018). De laterale error (afstand 
tussen naaldpad en het target) was echter niet verschillend tussen de twee groepen (NPS: 
6,6 mm, freehand: 8,2 mm, p=0,204). Net als in de fantoomstudie werd het verschil in 
nauwkeurigheid zichtbaar bij de moeilijkere out-of-plane procedures: de laterale error 
voor NPS was 5,9 mm en 10.1 mm voor de freehand benaderingen (p=0,007). 

Om gerobotiseerde naaldgeleiding effectief toe te kunnen passen bij patiënten die alleen 
lokaal verdoofd zijn, zoals bij het nemen van longbiopten het geval is, is het van belang 
om rekening te houden met de ademhaling. Tijdens het ademhalen bewegen de longen 
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en ook de overige organen, hetgeen bijdraagt aan extra onnauwkeurigheid van de 
naaldplaatsing. Aangezien de beademing niet stopgezet kan worden is de patiënt zelf 
verantwoordelijk om telkens op hetzelfde niveau de adem vast te houden. In 
Hoofdstuk  5 wordt een methode beschreven en getest waarbij met behulp van een 
Kinect camera het niveau van inademing gemonitord kan worden. Door dit niveau op 
een intuïtieve manier op een scherm terug te koppelen bleken vrijwilligers in staat om 
veel nauwkeuriger naar hun initiële ademniveau terug te keren. De afwijking in 
longvolume verminderde van 147,6 mL naar 27,7 mL (p<0.001) wat overeenkomt met 
een verplaatsing van de longnodule van minder dan een halve millimeter. Hiermee heeft 
deze methode de potentie om de plaatsingsonnauwkeurigheid die veroorzaakt wordt 
door de ademhaling te voorkomen.  

Hoofdstuk 6 beschrijft een andere methode om te komen tot een accurate naaldplaatsing 
bij het nemen van longbiopten. Naalden hebben vaak een asymmetrische schuine tip die 
zorgt voor afbuiging. Door hiervan gebruik te maken is het mogelijk om de naald te 
sturen tijdens het inbrengen en op die manier richting het doelwit te laten bewegen. Er 
is voor dit onderzoek een gerobotiseerde setup ontwikkeld welke CT-compatibel is en 
automatisch de naald inbrengt en roteert (Hoofdstuk 6, figuur 2). Gedurende het 
inbrengen wordt er vier keer een CT scan gemaakt om de positie van de naald te 
controleren. Tevens zit er een sensor in de tip van de naald waardoor de positie 
gecontroleerd kan worden. Als de naald van de geplande koers afwijkt kan deze 
automatisch worden geroteerd voor een juiste koerscorrectie. In deze fantoomtest was 
de nauwkeurigheid van de plaatsing 1,78±0,70 mm op een diepte van 56-100 mm. Een 
nadeel van deze methode is de noodzaak tot voortdurende feedback van de positie van 
de naald, hetgeen tijdrovend is en zorgt voor een hogere stralingsdosis. Tevens brengt 
het geautomatiseerd inbrengen van de naald belemmeringen met zich mee op het gebied 
van veiligheid en verantwoordelijkheid. Wanneer dit handmatig gedaan wordt zorgt de 
feedback van de naald er namelijk voor dat de radioloog kan voelen wanneer er 
bijvoorbeeld een rib geraakt wordt. 

Een complete ablatie van de tumor is niet alleen afhankelijk van een juiste positionering 
van de naald. In Hoofdstuk 7 en 8 wordt een andere uitdaging van levertumorablatie 
beschreven. Het creëren van een ablatieholte met betrouwbare grootte is namelijk 
minstens zo belangrijk. Daarom worden in Hoofdstuk 7 alle gepubliceerde preklinische 
en klinische data van verschillende MWA apparaten in een systematische review 
beschreven. In totaal zijn 34 studies geïncludeerd, waarvan in 14 studies voldoende data 
beschikbaar was voor analyse. Hierbij is gekeken naar de ratio tussen de grootte van de 
ablatieholte en de hoeveelheid energie die is toegediend. Figuur 2 (pagina 95) laat 
duidelijk zien hoe sterk deze varieert; de ratio is namelijk zeer afhankelijk van de opzet 
van de studie. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de resultaten die in niet 
geperfundeerde ex vivo en/of dierenlevers behaald worden geen betrouwbare indicatie 
zijn voor de grootte van de ablatieholte in verhouding tot de hoeveelheid toegediende 
energie. Er is dus noodzaak tot klinische validatie van ablatieprotocollen. 

In Hoofdstuk 8 wordt hier verder op ingegaan door te zoeken naar specifieke tumor- en 
levereigenschappen die de vorming van de ablatieholte beïnvloeden. Hiertoe is de 
verhouding tussen de hoeveelheid toegepaste energie en de grootte van de ablatieholte 
bepaald (R). Retrospectief zijn 90 leverablatie procedures geanalyseerd die uitgevoerd 
zijn met behulp van één radiofrequente ablatie (RFA) en twee MWA apparaten (apparaat 
MWA_A en MWA_B). Voor elk apparaat is R berekend en vergeleken tussen twee 
tumortypes: hepatocellulair carcinoom (HCC) in cirrotische lever en colorectaal 
metastase (CRLM). Bij RFA werden geen verschillen aangetoond tussen de tumortypes, 
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maar voor beide MWA apparaten bleek R significant hoger voor HCC dan voor CRLM 
(MWA_A: RHCC = 0,81, RCRLM = 0,43; p=0,001; MWA_B: RHCC = 0,67, RCRLM = 0,43, 
p=0,040). Dit betekent dat er voor de HCC’s relatief minder energie nodig is om een 
ablatieholte te genereren. Het is nog niet geheel duidelijk wat er aan dit opvallende 
resultaat ten grondslag ligt: de tumoreigenschappen zelf of die van het omliggende 
leverparenchym. Aangezien de vorming van ablatieholtes afhankelijk blijkt te zijn van 
onderliggende pathologie, laat dit onderzoek nogmaals zien dat MWA protocollen 
klinisch gevalideerd dienen te worden. 

Samengevat, in dit proefschrift is de meerwaarde van robot-geleide naaldplaatsing bij 
levertumorablatie voor het eerst klinisch aangetoond in een gerandomiseerde studie. 
Ook zijn er methodes ontwikkeld om problemen met ademhalingsbeweging op te lossen. 
In toekomstige studies zullen deze technieken gecombineerd moeten worden om robot-
geleiding efficiënt toe te passen bij naaldplaatsingen die onder lokale verdoving worden 
uitgevoerd. Als laatste is aangetoond dat de betrouwbaarheid van levertumor MWA 
sterk afhankelijk is van het type tumor en het type lever, hetgeen klinische validatie van 
de ablatieprotocollen noodzakelijk maakt. 
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