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Stelt u zich eens voor: een borstonderzoek laten doen zonder pijn en bovendien zonder gevaar 
voor de gezondheid. 'Klaar terwijl je even uitrust'. Dit is iets wat vooral de rijpere vrouw zal 
aanspreken. 

In Nederland krijgen alle vrouwen tussen de 50 en 70 jaar iedere twee jaar een oproep om mee te doen 
aan het bevolkingsonderzoek tegen borstkanker. De gedachte hierachter is dat een vroegtijdige 
ontdekking van kanker levens reddend kan zijn. Over alle leeftijden genomen, krijgen in Nederland 
ieder jaar 10.000 vrouwen borstkanker. Ten gevolge hiervan overlijden er uiteindelijk 3.500. 

Het mammografie-project is opgezet in 
samenwerking met Philips Medical Systems 
(PMS), met als doel een veilig en 
'vrouwvriendelijk' alternatief te bieden 
voor het huidige onderzoek, dat met behulp 
van röntgenapparatuur wordt uitgevoerd. 
Zoals bekend, is röntgenstraling niet geheel 
ongevaarlijk. Daarom wordt in het 
mammografie-project onderzocht of het 
mogelijk is om een afbeelding van de 
inwendige structuur van de borsten te 
maken met behulp van (infra)rood licht. 
Deze techniek is volkomen veilig. Hierbij is 
het bovendien niet noodzakelijk om de 
borsten in te klemmen, iets wat het huidige 
onderzoek met röntgenapparatuur nogal 
onaangenaam maakt. 

De mammoscoop die nu bij het AZM gebruikt wordt voor klinische tests 

Ruim anderhalf jaar geleden zijn we begonnen met het opstellen van de specificaties voor het optische-
mammografie-apparaat. Het team is toen versterkt met Collin van Asten van de TUE, die gedurende 
een jaar zijn stage Technologisch Ontwerpen bij ons heeft gedaan. Al tijdens het ontwerpproces werd 
door de verschillende werkplaatsen een aanvang gemaakt met de constructiewerkzaamheden. Door 
een zeer goede coördinatie tussen de afdelingen Constructieontwerp, Inkoop, de Elektronische 
Werkplaats, het Fiberatelier, de Mechanische Werkplaats en de onderzoeksgroep zelf zat al na acht 
maanden het complete apparaat in elkaar. Door een hardnekkige storing in de elektronica en extra 
ontwikkeltijd voor de software duurde het daarna helaas nog enige maanden voordat in december jJ. 
het apparaat volledig operationeel was. Vervolgens zijn er 'electromagnetic Compatibility'(EMC)-tests 
uitgevoerd, met bevredigende resultaten. Ook PMS heeft het apparaat getest en veilig bevonden. 

Om deze klinische tests succesvol te kunnen laten verlopen, was het van belang om eerst het apparaat 
te ijken door de optische eigenschappen te bepalen van de borsten van een aantal proefpersonen. Na 
een oproep in het Nat.Lab. Journaal bleken maar liefst twintig dames van 40 jaar of ouder hieraan 
mee te willen werken! Deze vooronderzoeken, die op WB3 in een ruimte van het fraaie Personal Care 
Institute (PCI) plaatsgevonden hebben, werden ook door een medewerkster van PMS, Ellen Gijsbers, 
en dokter Broekkamp, onze Nat.Lab.-bedrijfsarts, begeleid. Ik wil hier nogmaals alle vrijwilligsters 
bedanken voor hun medewerking, ook diegenen die (nog) niet aan de tests hebben kunnen 
meewerken! 

Intussen is ook dr. Van der Linden, radioloog van het Academisch Ziekenhuis Maastricht (AZM), samen 
met een borstkankerpatiënte op het Nat.Lab. geweest voor een 'screening' met ons apparaat. Wij 
konden de tumor, zonder kennis vooraf, correct lokaliseren. 
Onlangs hebben wij het apparaat naar het AZM vervoerd. Daar zijn inmiddels de eerste klinische tests 
gestart. Met de kennis die zo wordt vergaard, zal het apparaat verder worden geoptimaliseerd. 



Daarna zal, door veel vrouwen te onderzoeken, statistiek over de gevoeligheid van de nieuwe 
methode moeten worden opgebouwd. 
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