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Uitgebreid marktonderzoek leidt Erasmus MC naar Ethos therapy

“ En nu vlieguren maken en  
er vertrouwd mee raken”

“ Naast conventioneel 
bestralen kunnen we 
met Ethos therapy  
ook  innovatief online 
adaptieve radiotherapie 
toepassen.”

Radiotherapiecentrum:   Erasmus MC (Rotterdam en locatie Dordrecht)
Geïnterviewden:  Steven Petit, Daniëlle De la Bije-van Nispen en Marjan van de Pol
Datum:  3 oktober 2022

Na een gedegen, uitvoerig onderzoek besloot 
Erasmus MC tot de aanschaf van vier Ethos® 
therapy versnellers. “Het vervangen van een 
 derde van je versnellers heeft natuurlijk veel 
 impact. Het was voor ons dan ook heel belangrijk 
dat de uiteindelijke keuze breed gedragen zou 
worden binnen de afdeling”, aldus klinisch  
fysicus en universitair hoofddocent Steven Petit. 
Samen met Daniëlle De la Bije-van Nispen,  
senior radiotherapeutisch laborant, en Marjan 
van de Pol, radiotherapeut-oncoloog, vertelt  
hij over het aanschaftraject en de eerste 
gebruikservaringen.

Erasmus MC heeft in totaal twaalf versnellers, 
waaronder vier op de locatie Dordrecht bij het 
 Albert Schweitzer Ziekenhuis. Deze laatste 
 waren na twaalf jaar intensief gebruik toe aan 
vervanging. 

Marktinventarisatie
“We realiseerden ons goed dat de aanschaf veel 
impact zou hebben. Veel medewerkers gaan er 
immers tien jaar lang weer mee werken. Daarom 
besloten we de aanschaf projectmatig aan te 
pakken om tot een zorgvuldige keuze te komen 
en veel collega’s van de afdeling erbij te betrek-



ken,” schetst Petit de start van het traject. “We 
begonnen met een inventarisatie. In deze fase 
 keken zo’n 25 artsen, laboranten en klinisch fysici 
naar wat er zoal op de markt was en wat moge-
lijk geschikt voor ons zou zijn. Zo is er beoordeeld 
voor welke indicaties (tumorgroepen) verschillen-
de type versnellers gunstig zouden uitpakken.

Kijken naar kansen
Van de Pol, die ook nauw betrokken is bij de 
 opleiding van radiotherapeuten: “Binnen deze 
 inventarisatie heb ik als deelnemer van de werk-
groep ‘Business case’ vooral gekeken naar de 
kansen bij aanschaf. Zo zagen wij bij Ethos 
 therapy als belangrijk voordeel dat het naast  
de conventionele manier van bestralen ook de 
mogelijkheid biedt om online adaptieve radio-
therapie toe te passen. Erg relevant als je als 
 instituut wil blijven innoveren. Op het gebied  
van onderzoek én als opleider. Bij adaptieve 
 radiotherapie wordt met behulp van intelligente 

software het bestralingsplan aangepast op de 
patiëntanatomie van de dag. Ethos therapy 
heeft de potentie om tumoren nóg nauwkeuriger 
te bestralen en straling op het gezonde weefsel 
eromheen te beperken. Hiermee heeft de patiënt 
minder kans op bijwerkingen van de behandeling. 
Het voelde goed om vanuit dat perspectief input 
te geven. Daardoor ben ik nu ook echt gecommit-
teerd aan de uiteindelijke keuze.”

Van longlist naar shortlist
“De inventarisatie resulteerde in een longlist van 
zo’n 90 mogelijke combinaties van versnellers”, 
vervolgt Petit. “We hebben alle combinaties 
doorgerekend op basis van capaciteitsberekenin-
gen. Ofwel: welke productie konden we ermee 
halen en welke combinatie past het beste bij 
onze bedrijfsvoering? Daaruit kwamen negen 
 geschikte combinaties. Voor elke combinatie 
 hebben we een SWOT-analyse gemaakt. Om  
de hele afdeling in het proces te betrekken, 
 kregen al deze medewerkers alle inventarisatie-
resultaten toegestuurd met de vraag feedback  
te geven.  

Kritisch meedenken
“Ik vond dat wel erg fijn. Vernieuwend ook,” 
 vertelt De la Bije-van Nispen. “We hadden het 
nog niet eerder meegemaakt dat we zo betrok-
ken werden bij een dergelijke grote aanschaf. 
 Alles werd ook duidelijk en transparant gebracht, 
waardoor we de grote hoeveelheid informatie 
goed konden beoordelen. We konden zo écht 
meedenken over de beste oplossing: voor de 
 patiënt, het ziekenhuis en de betrokken zorg-
medewerkers. Daarbij mochten we alle kritische 
feedback geven die we wilden. Dat hebben we 
heel serieus genomen. Er werd ook veel met 
 collega’s onderling over gepraat. Of ik nu achter 
de uiteindelijke keuze sta? Zeker wel. Ethos 
 therapy had ook mijn voorkeur.”

Goede keuze
“De combinatie van vier Ethos therapy-systemen 
was voor ons de beste keuze. Uit de schattingen 
van de tumorwerkgroepen bleek dat veel patiën-
ten baat kunnen hebben bij een online adaptieve 

Steven Petit: “Om tot een zorgvuldige keuze te komen 
hebben we de aanschaf projectmatig aangepakt en 
veel collega’s van de afdeling erbij betrokken.”



behandeling. Daarnaast kunnen ook standaard 
behandelingen goed gegeven worden én biedt 
het systeem goede mogelijkheden voor onder-
zoek en innovatie. Kortom, de keuze past goed  
bij onze ambitie om excellente zorg op maat te 
geven. En bij onze verantwoordelijkheid als 
 universitair medisch centrum om op basis van 
onderzoek te innoveren. We zijn dan ook heel blij 
met de vier Ethos therapy-systemen en kijken uit 
naar de samenwerking met Varian op het gebied 
van onderzoek en innovatie.”

Betrokkenheid bereikt
“Gelukkig worden we frequent in onze keuze 
 bevestigd. Bij de afronding van het project 
 hebben we alle betrokken medewerkers ge-
vraagd ‘hoe tevreden ze waren’ over zowel het 
verloop van het aankoopproces als de uitkomst. 
Ze waardeerden dit met respectievelijk een 9 en 
een 8. We hebben daarmee ruimschoots de 
 betrokkenheid bereikt die we vooraf voor ogen 
hadden. Erg fijn bij een dergelijke aanschaf. 
 Overigens komen drie van de vier versnellers in 
Dordrecht te staan en één in Rotterdam”, aldus 
Petit.

Werkt intuïtief
Van de Pol: “Toch vonden veel medewerkers, 
waaronder ik zelf, het best spannend om daad-
werkelijk met zo’n nieuwe versneller te gaan 
 werken. Want dingen veranderen toch. Zo 
 moesten we bijvoorbeeld nieuwe software leren 
kennen. Daar zag ik eerlijk gezegd wel een beetje 
tegenop. En je hebt veel vragen vooraf: hoe maak 
je straks een bestralingsplan, hoe stel je de juiste 
doses in, hoe zal het instellen en de bediening 
gaan? Maar de nieuwe workflow was eigenlijk 
best makkelijk aan te leren. Alles werkt heel 
 intuïtief. Erg prettig.”

Goede trainingen
“Daar sluit ik mij bij aan. Ik was ook erg benieuwd 
naar wat er op ons afkwam. Maar dankzij een 
goede voorbereiding verliep de implementatie 
van de nieuwe workflow voorspoedig,” vertelt De 
la Bije-Van Nispen. We zijn van tevoren bijvoor-
beeld bij een aantal andere instituten gaan kijken 

om ervaring op te doen. Ook hebben we veel 
 kunnen oefenen met de software door het 
 maken van bestralingsplannen op bestaande 
 CT-scans. Dankzij de gebruikerstrainingen van 
Varian kregen we de bediening van de appara-
tuur snel onder de knie. De bediening is overigens 
nog eenvoudiger dan verwacht. En bij vragen of 
problemen is Varian altijd goed bereikbaar voor 
ondersteuning.” 

De overstap waard
Petit: “Het in gebruik nemen van Ethos therapy 
betekende voor ons automatisch ook de keuze 
voor een - voor ons - nieuwe leverancier. Daar-
mee doe je dus óók bewust een investering in de 
training van laboranten, artsen, technici en fysici. 
Omdat we dit hadden voorzien in het aanschaf-
traject hebben we er goed op kunnen anticiperen 
en was de investering achteraf gezien prima te 

Daniëlle De la Bije-van Nispen: “Je ziet de anatomie 
van de patiënt echt veel beter dan we gewend zijn.”



behappen voor de afdeling. Vooral als je die afzet 
tegen de voordelen van Ethos therapy.“

Uitkijken naar ‘adaptief’
De la Bije-Van Nispen: “Op dit moment behande-
len we onze prostaatkankerpatiënten vooralsnog 
alleen op de conventionele manier. En gebruiken 
we onze oude apparatuur ook nog gewoon. Het 
grote voordeel van Ethos therapy is de beeld-
kwaliteit. Je ziet de anatomie van de patiënt echt 
veel beter dan we gewend zijn. Ik kijk er ook naar 
uit om met de adaptieve workflow te starten. 
Dan kijken wij als radiotherapeutisch laboranten 
echt samen met de artsen naar de anatomie van 
de patiënt op de tafel en passen, met behulp van 
de ingebouwde software, ter plekke het bestra-
lingsplan daarop aan. Daar bereiden we ons nu 
ook al op voor, door onze anatomische kennis uit 
te breiden. Een mooie verbreding van ons vak.” 
Waar Van de Pol als radiotherapeut-oncoloog 
naar uitkijkt? “Ik wil heel graag onderzoeken hoe 
we al die nieuwe mogelijkheden kunnen toepas-

sen in ons scholingstraject en op nieuwe indica-
ties, zoals de doelgebieden hoofd/hals-, long- en 
baarmoederhalskanker. Daar liggen nog zoveel 
kansen.”

Vlieguren maken
“Wat beter had gekund bij de aanschaf of 
 implementatie? De levering van de emulator”, 
 aldus Petit. “Dat is een testomgeving die onmis-
baar is bij het vertrouwd raken met de nieuwe 
apparatuur. De vertraging werd veroorzaakt 
door de juridische afwikkeling van het geheel.  
De uitgestelde levering zorgde voor een vertra-
ging in de implementatie en de opstap naar de 
adaptieve workflow. Gelukkig heeft Varian goed 
geholpen bij het vinden van een oplossing en is  
de emulator alsnog zo snel mogelijk geleverd.” 
Van de Pol: “En dat is goed nieuws, want nu kun-
nen we beginnen met het maken van voldoende 
vlieguren, zodat we snel écht alle voordelen van 
Ethos therapy kunnen gaan ondervinden.”

Marjan van de Pol: “Alles werkt heel intuïtief en dat  
is erg prettig.“

“We hebben veel kunnen oefenen met de 
software door het maken van bestralings-
plannen op bestaande CT-scans.”


