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Inn dit proefschrift is een aantal aspecten van conformatietherapie van 
urogenitalcc tumoren bestudeerd met het doel het plannings- en 
uitvoeringsprocess te verbeteren van deze behandelingen. De doelstellingen 
vann dit proefschrift zijn drieledig. In de eerste plaats zijn drie-dimensionale 
(3D)) data m.b.t. doelvolumebepaling, orgaanbeweging en patiënt-
positionering-foutenn vergaard en geanalyseerd en om deze vervolgens te mee 
tee kunnen nemen in het planningsproces. In de tweede plaats is een aantal 
toolss ontwikkeld om de planner beter dan voorheen te helpen bij de 
vaststellingg van de 3D-dosisverdeling van het doclvolume en de kritieke 
organen.. In de derde plaats is de invloed van verscheidene 
kwaliteitscontroleprotocollenn op de conformatietherapie-behandelingen 
vastgesteld.. All e onderzoeken richtten zich op het verminderen van de 
onzekerhedenn in de diverse stappen binnen deze hoge-precisie-behandelingen. 

Hett doel van het onderzoek in Hoofdstuk 2 betreft het minimaliseren van de 
verschillenn in planningsprocedure tussen twee instituten binnen de context 
vann een radiotherapie-prostaatkanker-trial. In 1997 is een Nederlandse 
multicenterr phase-3-studie opgezet, waarin een 68 Gy arm vergeleken werd 
mett een 78 Gy arm voor gelocaliscerde prostaatkanker. Een van de 
hoofddoelenn van deze trial is het onderzoeken van de hypothese dat een 
hogeree bestralingsdosis leidt tot een hogere locale controle voor 
gelocaliseerdee prostaatkanker. Als onderdeel van een 
kwaliteitscontroleproceduree voorafgaand aan de start van de trial, is de 
intekeningg van de diverse volumes en de treatment planning vergeleken van 
dee eerste twee participerende instituten (het Nederlands Kanker Instituut en de 
Daniëll  den Hoed Kliniek). De intekeningverschillen van de prostaat tussen 
verschillendee radiotherapeuten bleken klein en vergelijkbaar met de 
verschillenn tussen de radiotherapeuten binnen een enkel instituut. De 
verschillendee expansie-routines leidden tot verschillende planning target 
volumes.. Daarnaast werd het berekende risico op een rectumcomplicatie sterk 
beïnvloedd door de verschillen in intekening van het rectum. Het was daarom 
noodzakelijkk een striktere richtlijn op Ie stellen hoe risico-organen in te 
tekenen. . 

Inn Hoofdstuk 3 zijn de geometrische onnauwkeurigheden samenhangend met 
dee bestraling van blaaskanker gekwantificeerd. De meest gangbare 
bestralingstechniekk binnen het Top Klinische Zorg project is een bestraling 
vann de volledige blaas tot een volledige dosis of een bestraling van de gehele 
blaass tot een electieve dosis gevolgd door een boost op het tumorgebicd. Om 
err zeker van te zijn dat de gehele blaas (CTV) goed gedoseerd wordt, zijn er 
margess rondom de blaas nodig, voortvloeiend uit de onzekerheden in de 
intekeningg van de blaas, orgaanbeweging en patiëntpositionering. Omdat er 
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weinigg inzicht bestaat in deze geometrische onnauwkeurigheden, treffen we in 
dee klinische praktijk een grote variëteit aan marges tussen CTV en PTV aan. 
Hett doel van onderzoek in hoofdstuk 3 was om 3-dimensionale data van alle 
geometrischee onzekerheden te vergaren. De data betrekking hebbende op 
intekenvariatiess zijn verkregen uit een 3D-verschillcn in blaasvolumes in een 
multi-observerr onderzoek. De orgaanbeweging van de blaas is 
gekwantificeerdd aan de hand van verschillen in blaasvolumes in verschillende 
fasess van de behandeling. De data betrekking hebbende op de 
onnauwkeurighedenn in patïent-setup zijn ontleend aan de portal imaging 
resultatenn van een samengevoegde prostaat- en blaaspopulatie. Van de 
verschillendee geometrische onzekerheden zijn 2D scalaire 'kaarten* 
geconstrueerd.. Uit de verkregen resultaten kwam naar voren dat 
orgaanbewegingg de voornaamste bron van onnauwkeurigheden is in het 
radiotherapieproces.. Uit verdere analyse bleek dal anisotrope marges 
noodzakelijkk zijn voor blaaskanker in confonnatictherapie. 

Inn hoofdstuk 4 zijn de problemen beschouwd die samenhangen met het 
intekenenn van de rectumwand t.b.v. dosis-volume-histogrammen (DVH's). 
DVH'ss worden binnen het TKZ-projeet gebruikt om kans op rectumschade te 
evaluerenn en om de 3D-dosisverdeling te optimaliseren. Om een rectumwand 
inn te tekenen is het noodzakelijk om zowel de buiten- als de binnenwand in te 
tekenen.. Dit is lastig omdat enerzijds de CT-getallen van de rectumwand zich 
nauwelijkss onderscheiden van de CT-getallen van de rectumvulling. Dit 
maaktt het niet eenvoudig de binnenwand te onderscheiden van de vulling, 
zelfss met optimale setting van window en level. In de tweede plaats is het zo 
datt de rectumwand vaak extreem dun is op sommige plekken, wat een 
nauwkeurigee intekening van de wand vaak bemoeilijkt. Een mathematisch 
modell  voor de rectumwand is ontwikkeld, waarin het de variabele wanddikte 
t.g.v.. op het oprekken van de wand wordt gemodelleerd. Het model is 
geverifieerdd aan de hand van 20 CT scans {5 patiënten x 4 scans) waarin 
zowell  de buiten- als binnenwand nauwkeurig zijn ingetekend. De toepassing 
vann het model leidde tot nauwe overeenkomsten van de dosisverdelingen over 
rectumwand,, zonder de (manueel) binnenwand in te tekenen. Dit betekent een 
reductiee in zowel werklast als variaties t.g.v. onnauwkeurige intekening van 
dee rectumwand. 

Hoofdstukk 5 beschrijft een oplossing voor de dosimetrische problemen die 
samenhangenn met het maken van elektronische portal beelden ten behoeve 
vann setupverificatie-doeleinden in het kader het TKZ-project. De standaard 
behandel-veldenn zijn in zijn algemeenheid om twee redenen niet bruikbaar 
voorr matching-doeleinden. Ten eerste is de hoeveelheid botachtige anatomie 
inn conformatietherapievelden vaak te gering en in de tweede plaats worden 
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portall  beelden voor setupveritïcatie-doeleinden bij voorkeur gemaakt bij een 
APP en laterale instelling, welke veelal niet samenvallen met de 
behandelvelden.. Daarom worden vaak additionele velden gemaakt speciaal 
voorr de setupverificatie-doeleinden. Het effect van deze extra velden is 
drieledig.. Ten eerste zal de dosis van het doelvolume toenemen, t.g.v. de 
additionelee dosis afgegeven door de setup-verificatievelden. Ten tweede zal 
dee dosishomogeniteit in het PTV negatief beïnvloed worden t.g.v. de 
dosisgradiëntt van de opgelegde velden en in de laatste plaats zal de dosis van 
hell  tumor-omringende weefsel toenemen als gevolg van de grotere 
afmetingenn van de velden. In Hoofdstuk 5 is een formalisme ontwikkeld, hoe 
dee bundelgewichten (en wighoeken) van de behandelvelden zo aan te passen 
voorr de setup-verifacatie-fracties opdat de dosis en dosishomogeniteit in het 
PTVV behouden blijven. 

Hett onderzoek in Hoofdstuk 6 behelst de problematiek die samenhangt met 
hett gebrek aan consistentie tussen de verschillende kwaliteitscontrole-
protocollenn van lineaire versnellers zoals die gehanteerd worden in de diverse 
radiotherapeutischee instituten in Nederland. Ieder instituut heeft zijn eigen 
kwaliteitsborgings-programmaa om een veilige en effectieve toepassing van 
stralingg voor de behandeling van kanker. Vanwege de vele richtlijnen die op 
ditt gebied gepubliceerd zijn, mag er een grote diversiteit in kwaliteitscontrole 
(QC)(QC) procedures worden verwacht. Een project (gefinancierd door het 
toenmaligee ministerie van VWS) is opgestart om consensus te bereiken m.b.t. 
dee verschillende QC programma's en om te komen tot een set van minimum 
nationalee richtlijnen m.b.t. QC procedures in de radiotherapie. Om inzicht te 
verkrijgenn in de stand van zaken is een uitgebreide vragenlijst rondgestuurd 
enn ingevuld door alle (21) radiotherapeutische instituten, met vragen 
gerelateerdd aan veiligheidssystemen, mechanische parameters, 
bundelproflelen,, bundelenergieën, absolute dosimetric wigfilters en 
lekstraling.. Grote variaties in gespendeerde QC tijd kwamen naar voren, in 
hett bijzonder voor versnellers met twee fotoncnenergieën en meervoudige 
elektronenenergieën.. De diversiteit vloeide meestal voort uit verschillen in 
opvattingenn m.b.t. QC en verschillen in beschikbare middelen en machinetijd. 
Verderr werden grote verschillen in testfrequenties en testmethodologieën 
waargenomen.. De data van de vragenlijst zijn vergeleken met de 
aanbevelingenn uit nationale en internationale rapporten over QC van lineaire 
versnellers.. Uitgaande van deze aanbevelingen en de resultaten van de 
vragenlijstt is een set van minimum richtlijnen geformuleerd en 
geïmplementeerdd in alle radiotherapeutische instituten in Nederland. 

Inn Hoofdstuk 7 en 8 worden de bevindingen weergegeven van onze 
langdurigee ondervinding met een uitgebreid in-vivo-dosimetrieprotocol voor 
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patiëntenn die behandeld worden in het TKZ-project. Routinematige in-vivo-
dosimetriemetingenn worden in het kader van het TKZ-projcct uitgevoerd als 
onderdeell  van het kwaliteitsborgingprogramma. Bij prostaat- en 
blaaspatiëntenn worden zowel intree- als uittreemetingen uitgevoerd. Deze 
metingenn worden vervolgens geconverteerd naar een dosis in het isocentrum. 
Vanwegee de hoge nauwkeurigheid was het mogelijk een nauw actiecriterium 
vann 2.5% te handhaven. Uit de ervaring met metingen uitgevoerd bij meer dan 
5000 patiënten bleek dat de metingen erg betrouwbaar waren en dat, indien 
noodzakelijk,, het aantal monitoreenheden aangepast werd, zelfs als er geen 
verklaringg voor de afwijking kon worden gevonden. In de eerste jaren is een 
aantall  systematische fouten opgespoord d.m.v. in-vivo-dosimetriemetingen. 
Dezee fouten zijn hersteld en daardoor nam het aantal nieuw waargenomen 
foutenn in de tijd af. Dientengevolge bleven de in-vivo-dosimetrieresultaten 
stabiell  in de latere periode, waardoor het mogelijk was kleine fouten op te 
sporen,, soms kleiner dan 1%, in de dosimetrieketen. Het herstellen van de 
foutenn was niet alleen voordelig voorde prostaatpatienten, maar verbeterde de 
behandelkwaliteitt van alle patiënten. 
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