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INNOVATIEF
Cryoablatie van urologische tumoren: 
een nieuwe techniek met veel voordelen 
voor patiënt

door dr. P.L.M. Vijverberg en M.G. Onaca, 

urologen

tot (vroege of late) apoptose. De bloedvaten 

thromboseren of raken direct beschadigd; 

dit proces gaat ook in de dooifase door. De 

kankercellen raken beschadigd zowel door een 

direct (intra- en extracellulaire ijsvorming) als 

door een indirect mechanisme (verstoring van 

celcyclus, vrije radicaalvorming enzovoort).

Urologische toepassingen
Door middel van cryoablatie kunnen kleine 

niertumoren behandeld worden (<4 cm). Ook 

patiënten in matige conditie kunnen hiervoor 

in aanmerking komen. Nierfunctiestoornissen, 

multipele of recidiverende tumoren of een 

Om te vriezen gebruikt men argongas, waarbij 

een temperatuur tot -187 graden wordt 

bereikt. Rondom de naalden ontstaan kleine 

ijsballetjes die in elkaar groeien en leiden tot 

een qua geometrie goed voorspelbare ijsbal. 

Deze bestrijkt de hele tumor. Voor het uit-

roeien van kankercellen moet de temperatuur 

minstens –40 graden zijn. Door de tumor twee 

keer te bevriezen (twee cycli à 10 minuten) 

neemt de apoptose toe met 25%. Tussen de 

cycli door wordt de tumor actief gedooid met 

behulp van heliumgas. 

Tijdens het vriezen en dooien ontstaan er op 

celniveau een aantal processen die leiden 
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Cryoablatie is behandeling van een tumor middels bevriezing zonder dat het aangedane 

orgaan verwijderd wordt. Deze techniek werd al in de 19e eeuw bedacht, maar heeft door 

vele technische beperkingen nooit een weg kunnen vinden tot de kliniek. Zelfs in de jaren 

tachtig was er nog sprake van een onbetrouwbare techniek. In de jaren negentig werden de 

nieuwe holle naalden ontwikkeld: 17-gauge (1,47 mm)(foto 1). Door deze naalden kan gas 

circuleren volgens een bepaald protocol.
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mononier zijn ook uitstekende indicaties voor 
cryoablatie. Het succespercentage is verge- 
lijkbaar met open operaties en leidt tot 95% 
genezing. Het grote voordeel is dat deze tech- 
niek weinig ingrijpend is (kan laparoscopisch 
of zelfs percutaan uitgevoerd worden) en met 
behoud van nierfunctie (foto 2). 
Patiënten met prostaatkanker kunnen even- 
eens hiermee behandeld worden. Het betreft 
de primaire tumoren of locale recidieven na 
bestraling. Voor de patiënten  met een recidief 
prostaatkanker, is cryotherapie de laatste 
curatieve mogelijkheid. Voor alle patiënten 
die een cryoablatie ondergaan, wordt een 
succespercentage gezien tot 75%. De meest 
gevreesde bijwerking is urine-incontinentie 
en heeft mede te maken met een insufficiënte 
sfincter na bestraling (foto 3). 

	  
Ons project 
Onze maatschap heeft de cryoablatie voor 
beide groepen patiënten  opgestart en er zijn 
inmiddels ruim 20 patiënten  behandeld met 
goede resultaten.  De volgende stap is de per- 
cutane cryoablatie voor niertumoren starten 
in samenwerking met collega-radiologen. Dit 
project werd volledig ondersteund zowel door 
de Commissie Geneeskundige Ontwikkeling 
als door de Raad van Bestuur. Ons ziekenhuis 
vervult hiermee een regionale functie. De be- 
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