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WhyAanleiding voor samenwerking
Het Radboudumc speelt al jaren een internationale 
pioniersrol bij het ontwikkelen en implementeren van 
MRI-technieken bij de diagnostiek voor prostaatkanker. 
Een belangrijke factor daarbij is de nauwe samenwerking 
tussen Siemens Healthineers en het MR Prostate Center 
of Excellence onder leiding van prof. Jelle Barentsz. 

Uitgangspunt voor deze samenwerking was om een be-
trouwbaarder en minder belastend alternatief te vinden 
voor de bestaande diagnostische praktijk. 
Daarbij worden mannen op basis van een laboratorium-
test, die een verhoogde PSA-concentratie uitwijst, 
doorverwezen naar de uroloog die onder echogeleiding 
een biopt neemt. Het nemen van dergelijke biopten, 
waarbij twaalf keer met een dikke naald in de prostaat 
wordt geprikt, is voor patiënten zeer belastend. 
Bovendien blijkt het vaak onnodig. Negen van de tien 
mannen met verhoogde PSA-bloedwaarde heeft geen 
levensbedreigende vorm van kanker. Tenslotte ondekt 
men met traditionele echogeleide biopsieën van de 
tumor  te veel kankers waaraan mannen niet doodgaan”.

MRI kan deze diagnostiek verbeteren doordat laat zien of 
er kanker zit, en doordat het een compleet en nauwkeuri-
ger beeld van de prostaat en een eventuele kanker levert, 
op basis waarvan veel gerichter één of slechts enkele 
biopten genomen kunnen worden. Op grond hiervan zijn 
de urologische richtlijnen veranderd. Er wordt nu een MRI 
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voorgeschreven voordat er wordt gebiopteerd Tenslotte 
is gebleken, dat de diagnostiek met MRI ook qua effici-
entie en kostprijs een reëel alternatief voor de bestaande 
procedures is.

“Bij verdenking op prostaatkanker 
is een MRI altijd nodig, want dat 
maakt vaak een pijnlijke bioptie 

overbodig.”

Prof. Jelle Barentsz, 

Architectuur van de samenwerking
Siemens Healthineers werkt al meer dan 25 jaar bijzon-
der nauw samen met het Radboudumc, hetgeen onder 
meer heeft geleid tot een onderzoekscentrum voor de 
ontwikkeling van innovatieve chirurgische procedures 
onder beeldgeleiding (zie ook het artikel over MITeC). 



WhatOp het gebied van diagnostiek van prostaatkanker ligt 
het accent op het gezamenlijk ontwikkelen, valideren en 
implementeren van nieuwe MRI scan technieken, tools 
en procedures. 

Die samenwerking verloopt langs verschillende routes. 
In sommige gevallen treedt het Radboudumc als initiator 
van klinische studies op (vaak ook in samenwerking met 
andere instituten), om door Siemens Healthineers 
ontwikkelde technieken te testen en wetenschappelijk 
verantwoorde conclusies te trekken over de effectiviteit. 
In andere gevallen stelt Siemens Healthineers de soft-
ware (en soms de hardware) deels open voor onderzoe-
kers van het Radboudumc, die vervolgens zelf nieuwe 
MRI-sequenties ontwikkelen, al dan niet in samenwerking 
met andere universitaire medische centra. 
Een belangrijk deel van de samenwerking richt zich ver-
der op het doorvertalen van bewezen innovaties naar de 
praktijk, bijvoorbeeld in de vorm van gestandaardiseerde 
acquisitie- en verslagprotocollen. 

Researchlijnen
Het gezamenlijke onderzoek richt zich op drie hoofdthema’s:

Betere en meer gestructureerde beeldacquisitie
De afgelopen jaren hebben het Radboudumc en Siemens 
Healthineers verschillende technieken ontwikkeld die 
onder de noemer multiparametrische MRI vallen. Hierbij 
wordt uit de MRI-data morfologische en functionele in-
formatie gehaald die kan wijzen op de aanwezigheid van 
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Om MRI als screeningsinstrument voor 
prostaatkanker geschikt te maken moeten er 
een aantal barrières doorbroken worden. Een 
belangrijke factor daarin is de scantijd, in de 
samenwerking worden inspanningen geleverd 
om met behulp van nieuwe AI technieken deze 
te reduceren tot een target van 10 minuten. 

“MP-MRI van hoge kwaliteit kan worden 
gebruikt als GPS voor geleide interventies.”

Jurgen Fütterer, 
hoogleraar Beeldgestuurde Oncologische 

Interventies Radboud Universiteit/Radboudumc 
(MR-geleide biopsie, overlap met MITeC)

een tumor, zoals de afwezigheid van de normale prostaatana-
tomie, de beweging van watermoleculen in prostaat- of tumor-
weefsel, en de integriteit van de bloedvaatjes in de prostaat. In 
de software van Siemens Healthineers wordt functionele infor-
matie ook visueel geïntegreerd in het anatomische MRI-beeld. 



Met behulp van deze technieken is het inmiddels mo-
gelijk om met grote zekerheid een levensbedreigende 
kanker uit te sluiten. Daardoor hoef je bij de meeste 
mannen met een negatieve MRI niet meer te biopteren.

Op dit moment richt het radboudumc onderzoek 
zich op het verbeteren van de beeldkwaliteit van 
MRI-onderzoeken van de prostaat. Inzet daarbij is 

het ontwikkelen van software, protocollen en auto-
matisering van data-opname middels kunstmatige 
intelligentie zodat de individuele laborant onder-
steund wordt in het uitvoeren van een zo reprodu-
ceerbaar mogelijk MRI-onderzoek, zodat radiologen 
een constant goede beeldkwaliteit krijgen aangereikt. 
Onderzocht wordt of die aanpak ook de snelheid van 

‘Magnetische resonantie levert niet 
alleen goede diagnostiek bij prostaat-
kanker, het kan ook bijdragen aan een 
beter begrip van het ontstaan en de 
progressie van de ziekte.‘

Tom Scheenen, 
UMCN Biomedical MR Research Group 
(acquisitie beelden) 

onderzoeken kan verbeteren. Het Radboudumc levert zo 
bijvoorbeeld een belangrijke bijdrage aan het toetsen en 
verfijnen van de DOT-engine voor prostaatonderzoek: een 
verzameling technieken die een deel van het werk van de 
laborant overneemt, de workflow verbetert en de reprodu-
ceerbaarheid van onderzoeken vergroot. 

Verslaglegging en interpretatie
De hoeveelheid beelden die radiologen te verwerken 
hebben gekregen, is de voorbije jaren explosief gestegen. 
In samenwerking met het Radboudumc ontwikkelt Siemens 
Healthineers oplossingen voor computer-aided diagnosis, 
waarbij algoritmen en kunstmatige intelligentie de radio-
loog kunnen ondersteunen. 
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De gezamenlijke samenwerking 
leidde tot de eerste commercieel 
verkrijgbare AI-oplossing om met 

prostaat-MRI  afwijkingen te 
ontdekken op nagenoeg deskundig 

niveau, waardoor de workflow 
verbeterd en de variabiliteit kan 

worden verminderd. 

Henk-Jan Huisman, 
Diagnostic Image Analysis Group (AI) 



Logistieke optimalisatie van 
MR-prostaatonderzoek
Of uit het gezamenlijk onderzoek voortvloeiende 
innovaties ook dagelijkse klinische praktijk wor-
den, is niet alleen afhankelijk van de effectiviteit, 
maar ook van de kosten. Het is gebleken, dat de 
diagnostiek van prostaat MRI niet alleen beter 
voor de patient maar ook goedkoper is
De inzet van MRI-onderzoek is verhoudingsgewijs 
tijdrovend. Daarom werken het Radboudumc en 
Siemens Haelthineers aan de ontwikkeling en 
implementatie van snelle opnametechnieken 
bijvoorbeeld zonder contrastmiddel injectie. 

Vervolgonderzoek en behandeling
Dankzij verschillende MRI-innovaties kan met steeds 
meer nauwkeurigheid worden bepaald of een patiënt 
prostaatkanker heeft en met veel minder prikken De 
samenwerking tussen het Radboudumc en Siemens 
Healthineers richt zich ook op het traject dat een 
patiënt ingaat als inderdaad prostaatkanker op de MRI 
zichtbaar is. 
Is een biopt nodig, dan zal de vooraf gemaakte 
MRI-opname al veel gerichter en exacter een biopsie 
procedure mogelijk maken dan voorheen. Dit kan 
bijvoorbeeld in het MRI-apparaat zelf gedaan kunnen 
worden, gebruikmakend van de MITeC-faciliteiten. 
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Als er inderdaad sprake is van een tumor in de pros-
taat, kan een tweede, uitgebreider MRI onderzoek de 
behandeling leiden en het ziekteverloop monitoren. 

Een AI-oplossing van Siemens Healthineers die even-
eens in nauwe samenwerking met het Radboudumc is 
ontwikkeld ondersteunt vervolgens de zorgteams bij 
het uitstippelen van het vervolgtraject.


