
AZ Turnhout gebruikt 3D-printer voor bestraling op maat 
De dienst radiotherapie van het ziekenhuis van Turnhout implementeert als eerste ‘Bolus 3D 
printing’  

3D printing raakt de dag van vandaag alsmaar meer ingeburgerd en wordt ook vaker gebruikt 
in de  industrie en de medische sector, zoals bijvoorbeeld voor het printen van prothesen.  
Voor het eerst wordt deze technologie door het ziekenhuis van Turnhout nu ook gecombineerd 
met software specifiek voor radiotherapie met als groot voordeel dat de bestraling van een 
huidletsel nu veel gerichter kan gebeuren. 

 
“Bij een oppervlakkig bestralingsgebied (o.a. bij oppervlakkig gelegen tumoren) is een zogenaamde 
‘bolus’ nodig om de dosis in de huid zo optimaal mogelijk te krijgen.” Leggen de stralingsfysici van AZ 
Turnhout, uit. “Tot op heden was een bolus een gelachtig doek die op het te bestralen huiddeel werd 
gelegd. Nadeel hiervan was dat dit nooit perfect aansloot op de huid waardoor de stralen minder goed 
werden opgenomen door de huid.”    
 
Met de techniek van 3D-printing en de software van de firma 
Adaptiiv kunnen ze in Turnhout nu een bolus printen in een hard 
soort plastiek (PLA) dat tot in detail de contouren van het te 
bestralen huidoppervlak volgt, helemaal op maat van elk individu. 
(zie foto : bolus van een neus). Zeker op moeilijk te bereiken 
plaatsen zoals hals, bekken, oor, neusplooi, enzovoort, biedt 
deze techniek heel wat voordelen en zal de geprinte bolus ervoor 
zorgen dat de juiste dosis straling optimaal  in de huid wordt 
verdeeld. Bijkomend voordeel van het printen op maat is dat door 
de dikte van het materiaal te variëren ook de dosis op de huid 
kan worden gevarieerd binnen het te bestralen gebied. 
 
“We zijn verheugd om samen te werken met vooruitstrevende organisaties, zoals AZ Turnhout. Als 
eerste klinische gebruiker van België van de softwareoplossing van Adaptiiv, demonstreert het 
ziekenhuis nieuwe, innovatieve benaderingen van kankerbehandeling door patiëntspecifieke 
behandelingstechnieken met 3D-geprinte medische accessoires,” zegt Adaptiiv CEO, Peter Hickey. 
(vertaald uit Engels) 

 
De 3D-printer is in AZ Turnhout geïnstalleerd in september 2019 en 
werpt ondertussen dagelijks zijn vruchten af. De stralingsfysici 
gebruiken de printer zelfs meer dan aanvankelijk werd gedacht, wat 
betekent bij ongeveer zo’n 10% van de patiënten. Daarnaast zien ze 
er ook tal van andere toepassingen in die nu volop worden uitgetest, 
zoals bijvoorbeeld het printen van hulpstukken voor positionering op 
maat.  
 
 
In België is AZ Turnhout het eerste ziekenhuis dat de techniek van 
3D-printing combineert met software specifiek ontwikkeld voor 
radiotherapie. 

About Adaptiiv 
 
Adaptiiv Medical Technologies Inc. (Adaptiiv) is the definitive software platform to design 3D printed medical 
accessories for use in radiation oncology. Adaptiiv provides practitioners with a turnkey software solution that 
enables in-house 3D printing of patient-specific accessories for use in radiation therapy. The company's solution 
is currently used in a clinical setting by clients in 13 countries – with AZ Turnhout being the first clinical user in 
Belgium.  (www.adaptiiv.com) 
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