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Samenvatting g 

Radiotherapiee is een belangrijke behandelingsmethode voor patiënten met 
kanker.. Bij behandeling met een externe bron worden stralingsbundels 
opgezett die kankercellen moeten beschadigen of doden, met het doel de 
groeii van de tumor te stoppen. De huidige praktijk van radiotherapie is 
gecompliceerdd om verschillende redenen. Ten eerste moeten bundels 
opgezett worden vanuit meerdere richtingen om een hoge dosis af te kunnen 
leverenn in het doelgebied, terwijl de dosis in de omringende organen en 
weefselss liefst zo laag mogelijk is. Op basis van een computed tomography 
(CT)) scan, waarin de anatomie van de patiënt zichtbaar wordt gemaakt, wordt 
hett doelgebied bepaald. Ten tweede wordt de totale dosis doorgaans in 
meerderee fracties gegeven, waarvoor de patiënt iedere keer precies ingesteld 
dientt te worden. Voordat een fractie wordt afgegeven wordt de patiënt 
ingesteldd op de bestralingstafel door markeringen op de huid uit te lijnen met 
laserlijnen.. Om fouten als gevolg van herpositioneren zo klein mogelijk te 
makenn wordt de positie van de patiëntinstelling tevens regelmatig 
gecontroleerdd met een onafhankelijke methode. Een gebruikelijke techniek 
hiervoorr is het maken van beelden met behulp van de behandelende straling, 
dee portal images. Hiertoe wordt een elektronische röntgencamera achter de 
patiëntt op het toestel geplaatst, zodat de beelden zowel een projectie van de 
anatomiee van de patiënt als de vorm van de bundel tonen. De onderlinge 
verhoudingg van de anatomie en de veldvorm wordt vergeleken met een 
referentiefotoo om de fout in de patiëntinstelling vast te stellen. Recent zijn de 
mogelijkhedenn van het bestralingsapparaat uitgebreid zodat nu ook de vorm 
vann de bestralingsbundel kan variëren tijdens de afgifte van dosis 
("dynamischee intensiteits-gemoduleerde radiotherapie", of dynamische IMRT). 
Hierdoorr wordt het mogelijk om de dosis binnen het doelgebied te verhogen 
terwijll de dosis aan de omringende weefsels en organen gelijk blijft of zelfs 
afneemt.. Het doel is om de kans op genezing voor de patiënt met een 
kwaadaardigg gezwel te vergroten met tegelijkertijd een vermindering van de 
kanss op complicaties. Het gevolg is echter dat radiotherapie nog complexer 
wordtt en de noodzaak van controle verder toeneemt. 

Correctee afgifte van de bepaalde dosis vereist dat de instelling van de patiënt 
tenn opzichte van de bundel gelijk is voor alle fracties en dat alle onderdelen 
vann het bestralingsapparaat zonder problemen werken. In dit proefschrift 
wordenn technieken beschreven voor de controle van beide aspecten. 

Inn het eerste deel worden twee technieken beschreven die mogelijk geschikt 
zijnn om de nauwkeurigheid van patiëntinstelling te verbeteren. Aan de hand 
vann de buitenkant van de patiënt wordt de positie van het doelgebied binnen 
dee patiënt bepaald. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een scanner die vele 
contourenn van de huid bepaalt zodat de huidoppervlakte in detail wordt 
beschreven.. Deze oppervlakte wordt vergeleken met de huidoppervlakte 
zoalss deze wordt waargenomen in de CT scan. Deze studie is gedaan voor 
patiëntenn met kanker in de long en in het hoofd-hals gebied. We vonden dat 
doorr variaties van de positie van de huid ten opzichte van het bot alleen de 
grootstee fouten (5 mm en groter) verkleind konden worden. Daarnaast is een 



142 2 Samenvatting g 

studiee gedaan naar de mogelijkheid om met behulp van een gewone 
videocameraa de instelling van de patiënt te verbeteren. Deze studie is gedaan 
voorr patiënten met prostaatkanker. Het doel was om de instelling van de 
patiëntt in de links-rechts richting te verbeteren. Langs deze as zijn de fouten 
hett grootst, mogelijk doordat er alleen op de buik van de patiënt een bruikbare 
lijnn voor het instellen van de patiënt in deze richting aangebracht kan worden. 
Voorr de andere richtingen zijn meerdere lijnen beschikbaar, die tevens op 
minderr flexibele stukken huid liggen. Tegelijkertijd met het opnemen van de 
beeldenn met behulp van de videocamera zijn portal images gemaakt. Beide 
beeldenn werden vergeleken met de CT scan om de fout in de patiëntinstelling 
tee bepalen. Het bleek dat de plaats van de contour van de patiënt 
nauwkeurigerr overeenkomt met de plaats van het bot dan de lijn op de buik. 
Hett is dus mogelijk om de precisie van de instelling voor deze patiëntengroep 
tee verbeteren door middel van een videocamera. 

Daarnaa werd de haalbaarheid van controle van de vorm van een dynamische 
bundell onderzocht, waarbij in het bijzonder is gekeken naar de gevolgen van 
bewegingg op de beelden. De testen zijn gedaan voor twee verschillende 
röntgencamera's,, een die bestaat uit met vloeistof gevulde ionisatiekamers en 
eenn andere, meer moderne, die gebruik maakt van een detectorpaneel op 
basiss van amorfe siliciumkristallen. Beweging van de bundel tijdens de 
beeldvormingg heeft twee effecten: bewegingsvervaging en 
bewegingsvervorming. . 

Vervormingg wordt veroorzaakt door de manier waarop het beeld uitgelezen 
wordt.. Doordat de beelden lijn voor lijn worden gescand wordt een recht 
objectt dat zich in de bundel beweegt schuin afgebeeld. Als bekend is met 
welkee snelheid en op welke manier de lijnen worden uitgelezen is het mogelijk 
omm de vervormde veldvorm te voorspellen. We hebben programmatuur 
ontwikkeldd die de vervormde veldvorm in detail nabootst en vergelijkt met de 
gemetenn veldvorm. Op deze manier kan dynamische IMRT met de huidige 
camera'ss worden gecontroleerd. In de camera die gebruik maakt van amorfe 
kristallenn treedt minder vervorming op dan in de camera met vloeistof gevulde 
ionisatiekamerss doordat de uitleessnelheid hoger is. Bewegingsvervaging is 
afhankelijkk van de manier waarop signaal in de camera wordt waargenomen 
enn deze blijkt voor beide camera's zeer klein te zijn. 

Tott slot is gekeken of analyse van de portal beelden verbeterd kon worden. 
Mett de huidige methode is het noodzakelijk om tijdens de analyse 
anatomischee structuren van de achtergrond te scheiden. In beelden waar bot 
duidelijkk herkenbaar is, zoals in beelden van het bekkengebied, werkt deze 
methodee goed, maar voor andere doelgebieden treden vaak fouten op. In dit 
proefschriftt zijn methodes onderzocht waarbij deze tussenstap niet langer 
gemaaktt hoeft te worden. De methodes zijn getest voor verschillende 
doelgebiedenn en het bleek mogelijk te zijn om met behulp van de verkregen 
beeldenn de patiëntinstelling volledig automatisch te controleren met een 
betrouwbaarheidd van beter dan 90%. 

Dee ontwikkelde technieken dragen bij aan de veilige introductie van 
dynamischee radiotherapie. Het bepalen van de plaats van de huid (met een 
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contourscannerr of met een videocamera) leidt tot een nauwkeurige instelling 
vann de patiënt, ondanks dat de plaats van de huid alleen indirect gerelateerd 
iss aan de plaats van het doelgebied. Met behulp van een elektronische 
röntgencameraa kan zowel de veranderende veldvorm als de plaats van de 
patiëntt tijdens bestraling gecontroleerd worden. Deze technieken zullen in de 
toekomstt waarschijnlijk gecombineerd worden met geavanceerde systemen 
waarbijj de patiënt op het toestel gescand wordt. 




