
Hyperthermie: helen met hitte
De beroemde Griekse geneesheer Hippocrates sprak 

vier eeuwen vóór Christus al over het idee om warmte
als wapen in te zetten bij bepaalde aandoeningen. 

Nu is deze vondst eindelijk omarmd: hitte verzwakt 
of doodt kankercellen in bepaalde tumoren.

gen. In de anderhalve eeuw daarna is
de behandeling verbeterd en verfijnd.
In 1975 vond het eerste internationa-
le congres over hyperthermie plaats,
in Washington. Eind jaren zeventig
begonnen in Nederland de behande-
lingen, in Rotterdam en Amsterdam.

Waartoe dient hyperthermie?
Om kankercellen te treffen. Sommige
kwaadaardige cellen gaan meteen
dood, de rest verzwakt en raakt meer
vatbaar voor bestraling en chemothe-
rapie.

Hoe werkt hyperthermie?
De kwaadaardige cellen worden ge-
richt verwarmd tot een temperatuur

van 40 à 44 °C. Het gevolg is dat hun
vermogen om zichzelf te repareren
beschadigd raakt. Hierdoor leggen ze
eerder het loodje bij bestraling of che-
motherapie.

Is zo’n behandeling met warmte
afdoende?
Nee, hyperthermie wordt altijd gege-
ven in combinatie met bestraling
(radiotherapie) of - minder vaak - een
chemokuur (chemotherapie). Het is
dus een aanvullende (adjuvante)
behandeling.

Zijn artsen er enthousiast over?
Artsen wel. Maar hyperthermie heeft
in de politiek een lange weg vol hob-

Is dit nieuw?
Nee, het idee om warmte als ‘wapen’
in te zetten, is eeuwen oud. Hip-
pocrates van het Griekse eiland Kos,
die wordt beschouwd als de grond-
legger van de medische wetenschap,
sprak er al over. Rond 1860 ontdek-
ten artsen bij toeval dat sommige
soorten kanker spontaan genazen na-
dat de patiënt hoge koorts had gekre-

at is hier (op de foto)
aan de hand?
Mevr. Jannie van Eck (55
jaar) uit Rotterdam on-
dergaat hyperthermie in

Erasmus MC-Daniel den Hoed.

Wat is ‘hyperthermie’?
Een behandeling met warmte, letter-
lijk: ‘verhoogde temperatuur’.
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Dochter Nora van Eck spreekt haar moeder Jannie moed in
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enten die daar worden behandeld,
hebben baarmoederhalskanker, borst-
kanker, huidkanker of borstvlieskanker.

Doet hyperthermie pijn?
De toegevoerde warmte zelf doet geen
of weinig pijn. Als de huid te heet
wordt, moet de patiënt dit aangeven.

Duurt de behandeling lang?
Oppervlakkige hyperthermie, tot vier
centimeter onder de huid, neemt
ongeveer een uur in beslag. 

Diepe hyperthermie, vanaf vier centi-
meter onder de huid, duurt anderhalf
uur per keer. Hier komt nog wat
voorbereidingstijd bij. In totaal zijn
vier tot zes behandelingen nodig.

Wordt de patiënt opgenomen?
Nee, het is poliklinisch.

Zijn micro-stralen gevaarlijk?
Nee, een partner of begeleider mag
mee de behandelkamer in. De golven
zijn vergelijkbaar met die van de
magnetron. De behandelkamer is
echter verboden toegang voor men-
sen met een hoorapparaat of pacema-
ker. Deze hulpmiddelen kunnen
door de microgolven verstoord of
beschadigd raken. 
Patiënten met een kunstheup zijn
vanwege hun prothese uitgesloten
van behandeling.

Is de warmte zelf gevaarlijk?
De temperatuur mag niet te sterk
oplopen, anders beschadigt ook het
gezonde weefsel. Daarom wordt de
temperatuur tijdens de behandeling
voortdurend gemeten. Dit gebeurt
via buigzame slangetjes (dunne
katheters), die via de blaas, anus of
vagina bij de patiënt zijn ingebracht.
Deze katheters bevatten kleine ther-
mometers. Ook op de huid worden
thermometers geplakt. De behande-
ling kan elk moment worden onder-
broken.

Heeft hyperthermie bijwerkingen?
Lang liggen is voor sommige mensen
een opgave, zeker als hun tumor pijn
doet en op een vervelende plek zit.
Soms vindt men de opwarming van
het lichaam onprettig. Patiënten
geven dit niet altijd uit zichzelf aan,
omdat ze menen ‘hoe heter, hoe
beter’ of ‘Ik moet niet zeuren, het gaat
immers om de kanker eronder krij-
gen.’ Verder zijn mensen onzeker en
gespannen; ze weten niet wat hen te
wachten staat. Een enkele keer ont-
staat door de verwarming een blaar
of brandwond. Die is goed te behan-
delen.

bels afgelegd voordat het werd erkend,
in 1999 door de toenmalige minister
van Volksgezondheid Els Borst. De
erkenning was een succes voor het
Nederlandse Diepe Hyperthermie
Onderzoek. Amsterdam (AMC) en
Rotterdam (Erasmus MC) hebben dit
onderzoek uitgevoerd, samen met
andere afdelingen Radiotherapie.

Wat zeggen artsen erover?
Als hyperthermie wordt toegevoegd
aan bestraling, verdwijnt bij meer
patiënten de tumor, onder meer bij
mensen met baarmoederhalskanker
(cervixcarcinoom), borstkanker (ma-
macarcinoom),  huidkanker (mela-
noom) en borstvlieskanker (meso-
thelioom). Bij borstkanker bijvoor-
beeld verdubbelt het aantal vrouwen
bij wie de tumor volledig verdwijnt,
vergeleken met vrouwen die enkel
bestraling ondergaan. Ook bij baar-
moederhalskanker is rotsvast aange-
toond dat toevoeging van warmte aan
bestraling de kans op genezing aan-
zienlijk vergroot.
Op basis van de positieve ervaringen,
opgedaan in diverse onderzoeken in
onder meer Erasmus MC-Daniel den
Hoed, noemen dr. Cobi van der Zee
en dr. Gerard van Rhoon hyperther-
mie ‘een ideale additionele behande-
ling’. Zij schreven dit in het vakblad
Daniel den Hoed Cancer News (nov.
2004). Ook noemden ze de thera-
peutische winst (dus de baat die de
patiënt erbij heeft) ‘opmerkelijk en
langdurig’.
Soms passen artsen hyperthermie
ook toe bij endeldarmkanker na een
eerdere bestraling, bij gevorderde
slokdarmkanker, bij tumoren van de
weke delen (b.v. in spierweefsel) en
bij bepaalde bottumoren.

Wat vindt KWF Kankerbestrijding
ervan?
Die erkent het aanvullend nut en
financiert al jaren onderzoek naar
hyperthermie, onder meer studies in
Erasmus MC-Daniel den Hoed.

Wie komt in aanmerking voor
hyperthermie?
Dat bepaalt de specialist. Hyperther-
mie wordt in Nederland gegeven in
Amsterdam (AMC), Rotterdam (Eras-
mus MC) en Tilburg (Dr. Bernard
Verbeeten Instituut). De meeste pati-

Als het zo’n goede behandeling is,
waarom is-ie dan zo onbekend?
Er is nog geen vorm van financiering
waarmee ziekenhuizen hun kosten
kunnen declareren. In jargon: ‘Er be-
staat geen tarief voor.’ Dit betekent dat
ziekenhuizen het benodigde budget
elders bijeen moeten sprokkelen. Zo-
iets remt de doorbraak van een be-
handeling. Hyperthermie is bovendien
voor een relatief kleine groep kanker-
patiënten, die er echter wel enorme
baat bij heeft. Niettemin zijn de aantal-
len patiënten die bestraling of chemo-
therapie ondergaan vele malen groter.
De belangenorganisaties en pressie van
fabrikanten op deze vakgebieden zijn
dan ook veel krachtiger. Kort gezegd:
onbekend maakt onbemind.

Ondergaan veel mensen hyper-
thermie?
Erasmus MC-Daniel den Hoed
behandelt jaarlijks 140 mensen: zo’n
negentig patiënten met diepe hyper-
thermie en vijftig mensen met opper-
vlakkige hyperthermie. Het AMC in
Amsterdam behandelt jaarlijks zo’n
100 patiënten. Deze aantallen zijn
klein vergeleken met de bijna zes-
duizend patiënten per jaar die in
Erasmus MC worden bestraald.
Goed nieuws is dat de capaciteit van
de afdeling Hyperthermie in Erasmus
MC is vergroot dankzij extra budget
van de zorgverzekeraars. Dit onder het
motto van ‘zorgvernieuwing’.

Welke landen lopen voorop?
Duitsland en Nederland.

Hoe ziet de toekomst eruit?
Er wordt gewerkt aan een MRI
(Magnetic Resonance Imaging) die de
temperaturen in de patiënt veel nauw-
keuriger registreert dan de opgeplakte
en ingebrachte thermometers. Voor
patiënten is zo’n apparaat prettig: ze
zijn ermee verlost van de inwendige
en uitwendige katheters. Beter meten
(van temperaturen) en beter besturen
(van microstralen) zullen naar ver-
wachting leiden tot nog betere resulta-
ten. In Berlijn is de eerste ‘hyperther-
mie-MRI’, van de firma Siemens, pas-
geleden in gebruik genomen.

In Rotterdam lopen voorbereidingen
om ook tumoren in het hoofd-hals-
gebied met warmte aan te gaan pak-
ken. Hiervoor is in Erasmus MC-
Daniel den Hoed een soort hyper-
thermie-buis gebouwd. Die kan wor-
den opengeklapt en past ruim om de
hals van de patiënt. In deze applica-
tor zitten twaalf antennes. Deze
geven gericht warmte af. De gestuur-
de warmte verzwakt de tumor in de
hals. Daarna worden de aangetaste
kwaadaardige cellen met bestraling
gedood. Deze warmtebuis heet - hou
u vast - de Rotterdamse hoofd/hals-
hyperthermie-applicator. Eind dit
jaar zal het nieuwe apparaat bij pa-
tienten worden getest. ■

OORDEEL PATIËNTEN: ‘TANDEN OP ELKAAR.’

• Nora van Eck, die op de foto haar moeder Jannie moed inspreekt: “Hyperthermie was zwaar
voor mijn moeder, erg zwaar. De eerste keer door de spanning, de tweede en derde keer
omdat het allemaal te lang duurde. Mijn moeder heeft bestraling gehad, een chemokuur en
nu ‘hyper’. Ze weegt nog maar 29 á 30 kilo, bij een lengte van 1.51 meter. Je ziet een
vrouwtje dat haar hele leven genoten heeft en nu kan ze niks meer.”

• “De voorgaande nacht had ons mam slecht geslapen. Buiten de pijn in haar onderbuik (ze
had veel last van haar darmen) was er nu ook de spanning van deze eerste behandeling in
Rotterdam. Ze zag er als een berg tegenop. (…) Deze eerste behandeling viel haar 100%
mee. (…) Na afloop heeft ze heerlijk gedoucht en ging ze opgewekt naar huis.” Dochter
namens haar 65-jarige moeder, uit Winssen.

• “Als ik mijn ogen dichtdeed en me voorstelde dat ik op een warm strand lag met een wind-
je erbij (ventilator) was het best te hebben. Een uur is wel lang en één van de vier keer had
ik best pijn in mijn elleboog (mijn arm moest een uur omhoog) en dat was wel vervelend.”
59-jarige dame uit Deurne.

• “Er hangt een klok in de ruimte waar ik lig. Die mogen ze wel weghalen, want op die klok
duren negentig minuten wel vier uur!” (…) Het is allemaal erg intensief geweest en toch is
het wel meegevallen.” 52-jarige dame uit Vlissingen.

• “Wat de hyperthermie aangaat, moet ik het iedereen aanbevelen, het is niet gemakkelijk,
maar het is op te brengen. Ik ben blij dat ik er ook sterk genoeg voor was om het allemaal
te ondergaan.” 70-jarige dame uit Nijmegen.

• “Het inbrengen van de katheter doet geen pijn, maar geeft soms wel een vervelend gevoel.
(…) De warmte valt mee, want de verzorging met koude washand, ventilator enz. is goed.”
67-jarige dame uit Gapingen.

• “Ik had zoiets van: tanden op elkaar, je hebt al voor hetere vuren gestaan. (…) Alles bij
elkaar is het mij meegevallen, al is anderhalf uur erg lang.” 63-jarige dame uit Arnhem.

De fragmenten hierboven staan in brieven van patiënten, die zijn gebundeld in een groene
map. De map ligt ter inzage op de afdeling Hyperthermie van Erasmus MC-Daniel den Hoed.
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MEER WETEN?

Vraag de gratis brochure ‘Hyperthermie bij
kanker’ van KWF Kankerbestrijding aan, via
de Hulp- en Informatielijn, tel. 0800-022 66
22. Zie internet: www.kankerbestrijding.nl
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