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Introductie

Recidiverende of voorbehandelde intra-abdominale en/of pelviene weke delen sarcomen bevinden zich vaak op 
risicovolle locaties. In deze studie is geëvalueerd of elektromagnetische navigatie een toegevoegde waarde heeft 
bij resectie van deze afwijkingen.

Methode

Patiënten werden geïncludeerd in een prospectieve navigatiestudie. Per patiënt werd een preoperatief 3D model 
gemaakt op basis van beeldvorming welke werd gekoppeld aan de patiënt op de operatie tafel met behulp van 
elektromagnetische referentie markers. Tijdens de operatie werd een elektromagnetische pointer gebruikt voor 
de lokalisatie van de tumor/kritieke anatomische structuren. Het primaire eindpunt was uitvoerbaarheid, 
secundaire uitkomsten waren veiligheid en gebruiksvriendelijkheid van het systeem.
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Pointergebruik. Boven: Visualisatie van het real-time gebruik van de pointer door middel van zelf ontwikkelde 
software en corresponderende (3D) beeldvorming van de patiënt. Hierbij zijn de tumor en kritieke anatomische 
structuren ingetekend. Onder: De meetpunten van de elektromagnetische pointer zijn met kleur aangegeven op 
basis van tijd: vroege fase van de operatie/ uitwendige metingen (rood), verdere navigatie naar de tumor 
(oranje), en definitieve metingen voorafgaand aan de tumorresectie (geel). De tumor is weergegeven in het 
groen.

Resultaten

Negen patiënten met een totaal van 12 tumoren werden geïncludeerd, waarvan 7 patiënten met lokaal recidief 
sarcoom. Drie patiënten waren behandeld met neoadjuvante radiotherapie en drie andere patiënten met 
neoadjuvante systemische behandeling. De mediane tumor grootte was 4,6 cm (2,4-10,4) en de meerderheid van 
de afstanden van tumor tot kritieke anatomische structuur was <0,5 cm. De tumoren werden gelokaliseerd met 
behulp van het navigatiesysteem zonder technische- of veiligheidsproblemen. Ondanks de uitdagende aard van 



deze resecties was 89% een R0 resectie met een mediaan bloedverlies van 100 ml (20-1050) en was er één – 
niet navigatie gerelateerd - incident van vasculair letsel. Op basis van een enquête stelden chirurgen dat 
navigatie resulteerde in een kortere operatietijd en dat het de resecties vergemakkelijkte.

Conclusie

Elektromagnetische navigatie vergemakkelijkt resecties van lastige intra-abdominale en/of pelviene weke delen 
sarcomen en kan van toegevoegde waarde zijn.
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