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Introductie
In	 Nederland	 worden	 jaarlijks	 ongeveer	 3500	 rectum	 carcinomen	 gediagnosticeerd.	
Per	 jaar	 overlijden	 ongeveer	 900	 patiënten	 ten	 gevolge	 van	 rectaal	 kanker,	 en	 de	
gemiddelde	5-jaars	overleving	na	de	diagnose	is	ongeveer	65%.	Bij	de	behandeling	van	
rectum	 tumoren	 staat	 extensieve	 chirurgie	met	 een	 zogenaamde	 totale	mesorectale	
excisie	 (TME)	 centraal.	 Tijdens	 de	 chirurgie	 wordt	 het	 rectum	 met	 de	 omliggende	
toe-	 en	 afvoerende	 bloedvaten	 en	 lymfebanen	 verwijderd	 als	 een	 totaal	 pakket,	 het	
mesorectum,	welke	omgeven	wordt	door	een	vlies.	
	 Om	de	lokale	controle	van	de	behandeling	te	verhogen	wordt	er	voorafgaand	aan	de	
chirurgie	radiotherapie	gegeven.	Bij	vroeg	stadium	tumoren	wordt	dit	in	5	behandelingen	
van	5	Gy	gedaan	 (short-course	 radiotherapy,	 SCRT),	1	week	voor	de	chirurgie.	Bij	 ver	
gevorderde	 tumoren	 wordt	 de	 radiotherapie	 gecombineerd	 met	 chemotherapie	 in	
25	behandelingen	van	2	Gy	in	5	weken	(long-course	chemo-radiotherapy,	LCCRT).	Het	
klinische	doelvolume	(Clinical	Target	Volume,	CTV)	dat	bestraald	wordt	bestaat	uit	het	
mesorectum,	het	presacrale	lymfeklier	gebied	en	de	kliergebieden	rondom	iliaca	interna	
bloedvaten	links	en	rechts.
	 De	toevoeging	van	radiotherapie	gaat	echter	ook	gepaard	met	een	verhoogde	kans	
op	 acute	 en	 late	 bijwerkingen.	 Enkele	 voorbeelden	 zijn	 diarree,	 fecale	 incontinentie,	
verhoogde	 darm	 activiteit	 en	 seksuele	 disfunctie.	 Om	 de	 kans	 op	 bijwerkingen	 te	
verminderen	dient	de	radiotherapie	zo	goed	mogelijk	het	CTV	te	bestralen,	 terwijl	 zo	
min	mogelijk	dosis	wordt	gegeven	aan	de	omliggende	organen.	Hierbij	moet	rekening	
worden	gehouden	met	 inconsistenties	 tussen	de	 vooraf	 geplande	behandeling	en	de	
situaties	tijdens	de	behandel	fracties	zelf.	De	voornaamste	inconsistenties	ontstaan	door	
onzekerheden	in	de	definitie	van	het	CTV,	dag	tot	dag	vormveranderingen	van	het	CTV	
en	onzekerheden	in	de	positionering	van	de	patiënt	op	het	bestralingstoestel.	Met	de	
onzekerheden	wordt	rekening	gehouden	bij	het	plannen	van	de	behandeling	door	het	CTV	
uit	te	bereiden	met	een	marge	tot	een	“planning	target	volume”	(PTV).	Als	onzekerheden	
verkleind	kunnen	worden,	kunnen	de	benodigde	marges	ook	verkleind	worden,	met	als	
gevolg	minder	bijwerkingen.	 Een	andere	optie	voor	het	 verminderen	van	de	 kans	op	
bijwerkingen	zijn	het	hebben	van	een	volle	blaas	tijdens	de	bestralingen,	of	door	gebruik	
maken	van	een	 zogenaamd	belly-board	 in	buikligging	waardoor	de	onderbuik	 van	de	
patiënt	in	buikligging	ingedrukt	wordt.	Met	deze	maatregelen	worden	kritieke	organen,	
zoals	 de	 dunne	 darm,	weg	 geduwd	 van	 het	 te	 bestralen	 gebied.	 Daarnaast	 kan	met	
moderne	 apparatuur	 en	 planningstechnieken	 nauwkeuriger	 bestraald	 worden,	 zoals	
met	intensiteitgemoduleerde	radiotherapie	(IMRT).	De	grootste	factor	is	de	definitie	van	
het	CTV	zelf.	 Indien	deze	verder	gespecificeerd	 zou	kunnen	worden	aan	de	hand	van	
klinische	factoren	van	de	patiënt	kan	het	bestraalde	volume	voor	veel	patiёnten	worden	
verkleind.
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	 De	 focus	 van	 deze	 thesis	was	 het	 afschatten,	 reduceren	 en	 compenseren	 van	 de	
geometrische	onzekerheden.	Verder	is	er	gekeken	naar	het	gecombineerde	effect	van	
de	volle	blaas,	het	belly-board	en	 IMRT.	Tot	slot	 is	er	gekeken	naar	een	meer	patiënt	
specifieke	definitie	van	het	CTV	door	patiënten	te	vergelijken	uit	een	gerandomiseerde	
fase	 III	 studie	 waarbij	 radiotherapie	 gevolgd	 door	 een	 TME	 werd	 vergeleken	 met	
behandeling	met	TME	alleen. 

Patiënt oriëntatie
In	 een	 planningstudie	 met	 scans	 van	 11	 vrijwilligers	 is	 er	 een	 vergelijking	 gemaakt	
tussen	oriëntatie	op	een	 vlakke	 tafel	 in	 rugligging,	 op	een	 vlakke	 tafel	 in	buikligging,	
en	 op	 2	 verschillende	 belly-boards	 (hoofdstuk	 2).	 Tijdens	 de	 studie	werden	 van	 elke	
vrijwilliger	4	MR	scans	gemaakt,	allen	met	een	“volle	blaas”	protocol.	Op	elke	scan	werd	
een	standaard	CTV	ingetekend,	gevolgd	door	het	maken	van	IMRT	plannen	op	het	CTV	
plus	1	cm	PTV	marge.	Uiteindelijke	 is	de	dosis	op	de	darmen	vergeleken	tussen	de	4	
oriëntaties.	Het	belly-board	wat	als	minst	plezierig	ervaren	werd	door	de	compressie	
van	de	onderbuik,	zeker	in	combinatie	met	de	volle	blaas,	resulteerde	ook	in	de	laagste	
darmbelasting.	 Op	 ditzelfde	 belly-board	 moest	 de	 positionering	 bij	 de	 meerderheid	
van	de	vrijwilligers	herhaald	worden	om	een	de	gewenste	ligging	te	bereiken.	Aan	de	
klinische	 relevantie	 van	 de	 verlaagde	 darmbelasting	met	 dit	 belly-board	werd	 echter	
getwijfeld,	omdat	met	de	IMRT	plannen	en	de	volle	blaas	de	darmbelasting	op	zichzelf	al	
dusdanig	gereduceerd	wordt	dat	de	kans	op	complicaties	er	laag	is,	los	van	de	oriëntatie.	
Op	 basis	 van	 deze	 studie	 is	 er	 in	 het	NKI-AvL	 daarom	besloten	 om	 geen	 belly-board	
te	gebruiken	en	patiënten	voortaan	in	rugligging	op	een	vlakke	tafel	te	behandelen,	in	
plaats	van	in	buikligging	op	een	vlakke	tafel.

Intekenen van het klinische doelvolume
In	de	literatuur	zijn	2	richtlijnen	beschikbaar	voor	de	definitie	van	het	CTV	bij	het	rectum	
carcinoom.	 In	 2006	 hebben	 Roels	 et	 al.	 hun	 richtlijn	 gepubliceerd,	 waarbij	 het	 CTV	
werd	gebaseerd	op	regio’s	van	het	bekken	waar	de	kans	op	het	ontstaan	van	een	lokaal	
recidief	zonder	radiotherapie	onacceptabel	hoog	was.	De	andere	richtlijn	werd	in	2009	
gepubliceerd	door	de	Radiation	Therapy	Oncology	Group	 (RTOG)	en	 is	 gebaseerd	op	
consensus	intekening	van	9	gespecialiseerde	radiotherapeuten	bij	1	patiënt.
	 In	 hoofdstuk	 3	 is	 een	 Noord-Amerikaanse	 pilot	 studie	 beschreven	 waarin	 het	
potentiële	voordeel	van	de	RTOG	intekenrichtlijn	m.b.t.	de	intekenvariatie	is	beschreven.	
In	de	studie	is	1	patiënt	twee	maal	ingetekend	door	14	radiotherapeuten.	De	1e	intekening	
was	gebaseerd	op	de	richtlijnen	van	een	studieprotocol	van	de	South-West	Oncology	
Group.	De	helft	van	de	intekenaars	tekende	vervolgens	het	doelgebied	opnieuw	in,	maar	
nu	met	de	RTOG	atlas,	de	andere	helft	nogmaals	met	de	 initiële	 instructies.	 In	de	1e 
intekenronde	was	de	maximale	intekenvariatie	1.5	cm	standaard	deviatie	(SD).	De	grote	
intekenvariatie	geeft	aan	dat	een	studie	protocol	alleen	niet	afdoende	is	om	uniforme	
intekeningen	te	verkrijgen.	De	intekeningen	met	de	RTOG	atlas	waren	significant	meer	
consistent,	maar	de	verschillen	bleven	wel	substantieel	(0.8-0.9	cm	SD).
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	 In	 hoofdstuk	 4	 is	 een	 Nederlandse	 intekenstudie	 beschreven	 waarin	 11	
radiotherapeuten	het	CTV	van	8	patiënten	twee	maal	ingetekend	hebben.	Bij	de	1e ronde 
werd	 gevraagd	 om	 het	 CTV	 in	 te	 tekenen	 volgens	 de	 richtlijnen	 van	 hun	 ziekenhuis.	
Vervolgens	heeft	er	een	vergadering	plaatsgevonden	waarin	de	intekeningen	van	de	1e 
ronde	werden	besproken.	Op	basis	van	de	richtlijn	van	Roels	et	al.	werd	er	vervolgens	
een	nationale	consensus	richtlijn	bepaald	om	intekenvariatie	te	beperken.	Deze	richtlijn	
is	 door	 3	 gespecialiseerde	 radiotherapeuten	 vertaald	 in	 een	 digitale	 atlas	 door	 1	
voorbeeld	patiënt	 in	te	tekenen.	 In	de	2e	 ronde	van	de	studie	werd	het	CTV	opnieuw	
ingetekend	bij	 de	8	patiënten,	maar	nu	met	behulp	 van	de	 consensus	 richtlijn	 en	de	
atlas.	Het	gemiddelde	volume	van	het	CTV	daalde	van	620	cc	tot	460	cc	(p<0.001).	De	
lokale	verschillen	 tussen	de	 intekeningen	 (cm	SD)	werden	gereduceerd	van	1.02	naar	
0.74	voor	anterieur,	0.63	naar	0.54	voor	lateraal,	0.33	naar	0.25	voor	posterieur	en	van	
1.22	naar	0.46	voor	de	sphincter	regio.	De	intekenrichtlijnen	zijn	dan	ook	een	belangrijke	
1e	stap	in	het	verkleinen	van	de	intekenvariatie.

Patiënt specifieke definitie van het klinische doelvolume
In	hoofdstuk	5	is	een	studie	beschreven	waarin	de	locaties	van	recidieven	in	het	bekken	
zijn	vergeleken	tussen	patiënten	bestraald	met	SCRT	gevolgd	door	een	TME	met	patiënten	
die	alleen	behandeld	werden	met	een	TME.	Door	deze	patiënten	te	vergelijken	kon	het	
effect	van	radiotherapie	op	de	lokale	controle	bepaald	worden.	Uit	de	resultaten	bleek	
dat	patiënten	waar	de	tumor	radicaal	was	verwijderd	(geen	tumor	aangetoond	aan	de	
randen	van	het	verwijderde	weefsel)	en	waar	geen	tumorcellen	uitgezaaid	waren	naar	
omliggende	lymfeklieren	weinig	kans	hadden	op	een	recidief.	Daarnaast	was	de	locatie	
van	recidieven	beperkt	tot	een	klein	gebied	in	het	bekken,	ongeacht	of	er	wel	of	geen	
radiotherapie	was	gegeven.	Op	basis	van	deze	resultaten	is	besloten	dat	patiënten	die	
aan	deze	voorwaarden	voldoen	(±30%	van	de	patiёnten)	voortaan	op	een	kleiner	gebied	
bestraald	kan	worden,	wat	tot	een	significante	afname	van	de	dosis	op	de	dunne	darm	
zal	leiden.	

Vormvariatie van het klinische doelvolume en patiёnt positionering
Hoofdstukken	6,	7	en	8	zijn	gericht	op	de	dag	tot	dag	vormveranderingen	van	het	CTV.	In	
hoofdstukken	6	en	7	is	hiervoor	het	mesorectale	deel	van	het	CTV	ingetekend	op	cone-
beam	CT	(CBCT)	scans	die	dagelijks	gemaakt	zijn	tijdens	SCRT.	De	analyse	van	data	van	
27	patiënten	in	buikligging	op	een	vlakke	tafel	is	in	hoofdstuk	6	beschreven,	en	van	data	
van	28	patiënten	in	rugligging	op	een	vlakke	tafel	in	hoofdstuk	7.	In	beide	studies	werd	
heterogene	vormvariatie	gevonden,	die	dicht	bij	 benige	 structuren	 klein	was	 (0.2	 cm	
SD),	en	groot	was	(0.8	cm	SD)	aan	de	voorzijde	van	het	mesorectum,	dicht	bij	de	blaas	
en	de	dunne	darm.	Er	waren	geen	significante	verschillen	in	vormvariatie	tussen	buik-	en	
rugligging,	maar	de	vormvariatie	was	wel	iets	groter	bij	vrouwen	dan	bij	mannen.
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	 In	 hoofdstukken	 6	 en	 7	 kon	 alleen	 het	 mesorectale	 deel	 van	 het	 CTV	 worden	
ingetekend	door	beperkte	beeldkwaliteit	van	de	CBCT	scans.	Om	wel	de	vormvariatie	
van	 het	 gehele	 CTV	 te	 kunnen	 bepalen	 is	 er	 daarna	 een	 herhaal-CT	 studie	 gestart	
(hoofdstuk	8).	 In	deze	 studie	 zijn	33	patiënten	met	SCRT	en	30	patiënten	met	 LCCRT	
geïncludeerd,	allen	bestraald	 in	buikligging	op	een	vlakke	 tafel.	Bij	SCRT	zijn	dagelijks	
CT	scans	gemaakt,	5	in	totaal.	Bij	LCCRT	zijn	dagelijkse	CT	scans	gemaakt	in	de	1e	week,	
gevolgd	door	wekelijkse	scans,	9	 in	 totaal.	Het	CTV	 is	 ingetekend	op	482	CT	scans	en	
de	vormverandering	 is	bepaald.	Vormverandering	was	wederom	heterogeen,	met	0.2	
cm	SD	dicht	bij	de	benige	structuren,	en	een	 iets	grotere	1.0	cm	SD	aan	de	voorzijde	
van	het	CTV	dicht	bij	de	blaas	en	de	dunne	darm.	Ook	aan	de	voorzijde	van	de	laterale	
lymfekliergebieden	was	 de	 vormverandering	 substantieel,	met	 0.5	 cm	 SD.	 Tijdens	 de	
LCCRT	behandeling	nam	het	rectum	volume	naar	het	eind	van	de	behandeling	af.	Dit	
resulteerde	ook	in	een	krimp	van	het	CTV	aan	de	voorzijde	met	gemiddeld	0.5	cm	over	
de	 gehele	behandeling.	 Significante	 verschillen	 in	 vormvariatie	 tussen	man	en	 vrouw	
waren	niet	zichtbaar.	Bij	een	vergelijking	tussen	de	SCRT	en	LCCRT	mannen	was	wel	een	
verschil	zichtbaar,	met	iets	minder	vormvariatie	in	de	LCCRT	groep.
	 De	CBCT	scans	die	geanalyseerd	zijn	in	hoofdstuk	6	en	7	worden	in	de	klinische	praktijk	
gebruikt	om	vlak	voor	de	bestraling	de	positie	van	de	patiënt	op	het	bestralingstoestel	
te	controleren	en	te	corrigeren.	Na	correctie	is	de	stabiliteit	van	de	patiёnt	tijdens	de	
behandeling	een	belangrijke	factor.	Om	deze	intra-fractie	beweging	te	bepalen	zijn	er	bij	
een	subgroep	van	de	patiënten	ook	CBCT	scans	na	de	behandeling	gemaakt.	De	intra-
fractie	beweging	bleek	in	buikligging	hoger	te	zijn	dan	in	rugligging,	maar	met	maximale	
variatie	van	0.24	cm	SD	was	deze	onzekerheid	substantieel	kleiner	dan	de	vormvariatie.

Planning doelvolume marges voor vormvariatie
De	volgende	 stap	na	bepaling	 van	de	 vormvariatie	 van	het	CTV	was	bepaling	 van	de	
PTV	marge.	 De	 algemeen	 bekende	 formules	 om	 onzekerheden	 te	 vertalen	 naar	 een	
veiligheidsmarge	 zijn	 alleen	 geldig	 voor	 verplaatsingen	 van	het	CTV,	maar	die	 gelden	
niet	voor	vorm	verandering.	In	hoofdstuk	8	staat	beschreven	welke	aanpassingen	aan	de	
bekende	formules	nodig	zijn	om	er	voor	te	zorgen	dat	de	vormvariatie	opgevangen	kan	
worden	zodat	bij	90%	van	de	patiënten	het	CTV	in	ieder	geval	een	minimum	dosis	krijgt	
van	95%	van	de	voorgeschreven	dosis.	Door	de	marge	ongeveer	20%	te	vergroten	kon	
aan	de	voorwaarden	voldaan	worden	in	de	setting	van	vormverandering.	Dit	resulteerde	
in	lokaal	gedefinieerde	PTV	marges	van	0.7	cm	bij	de	benige	structuren,	tot	3.2	cm	voor	
SCRT	en	2.4	cm	voor	LCCRT	aan	de	voorzijde	van	het	CTV	dicht	bij	de	blaas	en	de	dunne	
darm.	Deze	marges	zijn	veel	groter	dan	de	huidige	1.0	cm	uniforme	klinische	marges.	
In	de	praktijk	wordt	het	CTV	door	de	radiotherapeuten	echter	veel	ruimer	ingetekend	
om	impliciet	te	compenseren	voor	de	vormverandering.	De	in	hoofdstuk	8	voorgestelde	
grote	marges	in	combinatie	met	een	strikt	ingetekend	CTV	resulteerde	echter	wel	in	PTV	
volumes	die	gemiddeld	genomen	20%	kleiner	waren	dan	de	“klassieke”	klinische	ruime	
intekeningen	met	een	1.0	cm	marge.
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Corrigeren voor vormverandering
Naast	 het	 nemen	 van	 een	 veiligheidsmarge	 om	 rekening	 te	 houden	 met	 de	
vormverandering	van	het	doelgebied	is	het	ook	mogelijk	om	er	voor	te	corrigeren.	Met	
adaptieve	radiotherapie	(ART)	wordt	de	vormverandering	ten	opzichte	van	de	planning	
bepaald	tijdens	de	eerste	paar	 fracties	van	de	behandeling.	Vervolgens	wordt	er	een	
nieuw	behandelplan	gemaakt.	De	vorm	van	het	CTV	op	dit	nieuwe	ART	plan	 is	 in	het	
algemeen	dichter	 bij	 de	 vorm	tijdens	 de	 rest	 van	 de	 behandeling	 in	 vergelijking	met	
het	initiële	plan.	Hierdoor	kan	er	een	kleinere	PTV	marge	genomen	worden,	waardoor	
de	dosis	op	de	dunne	darm	verminderd	kan	worden.	In	hoofdstuk	9	zijn	verschillende	
ART	strategieën	getest	op	de	LCCRT	data	van	de	herhaal	CT	studie.	Hierin	bleek	dat	een	
eenmalige	aanpassing	van	het	behandelplan	het	beste	gedaan	kon	worden	na	4	fracties,	
waarbij	het	mogelijk	was	om	de	maximale	PTV	marge	aan	de	voorzijde	te	verkleinen	van	
2.4	cm	naar	1.7	cm.	Hiermee	kon	het	darmvolume	wat	belast	wordt	met	45	en	50	Gy	
verlaagd	worden	van	111	en	49	cc,	naar	respectievelijk	81	en	29	cc	(p<0.001).

Conclusies
Intekenvariatie	 en	 vormvariatie	 van	 het	 klinische	 doelvolume	 zijn	 de	 voornaamste	
onzekerheden	 zijn	 die	 de	 bestraling	 van	 rectum	 tumoren	 beperken.	 Door	 gebruik	 te	
maken	van	intekenrichtlijnen	en	een	atlas	kan	de	intekenvariatie	verkleind	worden.	Voor	
het	 eerst	 is	 de	 vormverandering	 van	 het	 gehele	 klinische	 doelvolume	 bepaald,	 voor	
zowel	SCRT	en	LCCRT,	en	 is	er	een	marge	 formule	bepaald	om	voor	vormverandering	
te	 compenseren.	Naast	 de	 geometrische	 onzekerheden	 zijn	 ook	 de	 effecten	 van	 een	
volle	blaas,	een	belly-board,	IMRT	en	mogelijke	verkleining	van	het	CTV	in	geselecteerde	
patiënten	beschreven.	Met	al	deze	bevindingen	 is	het	mogelijk	om	een	betere	balans	
te	 vinden	 tussen	 het	 raken	 van	 het	 doelgebied,	 en	 het	 voorkomen	 van	 dosis	 op	 de	
omliggende	 organen.	 Op	 basis	 van	 de	 bereikte	 resultaten	 zijn	 de	 richtlijnen	 voor	 de	
radiotherapie	 behandeling	 van	 rectum	 tumoren	 in	 het	 NKI-AvL	 aangepast,	 zodat	
patiёnten	ook	kunnen	profiteren	van	de	bereikte	resultaten.




