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Lung cancer is the most common cause of cancer related death. Overall survival 
is often poor after treatment with conventional radiotherapy. Improvements may be 
obtained by increasing the radiation dose; however, this can lead to unacceptable 
complications of healthy organs in or near the irradiation field. The size of the 
irradiation field is defined by the size of the tumor plus a treatment margin, to allow 
for geometrical uncertainties during treatment. 
The aim of this thesis is to reduce respiration-related geometrical uncertainties by 
improved imaging, creating patient-specific treatment plans. As a result treatment 
dose can be increased and/or the risk of complications reduced. For this purpose, 
four-dimensional imaging acquisition and post-processing techniques were 
developed and implemented in the clinic.  

Technical realization Time-resolved four-dimensional (4D) respiration-correlated 
image acquisition techniques were developed to reduce respiratory imaging artifacts 
in conventional 3D free-breathing (anatomical) CT and (functional) PET scans 
(Chapter 2). Scan-speed is low in this mode, acquiring multiple slices of the same 
table position, each corresponding to a different breathing phase. Simultaneously, 
a breathing signal was acquired using a thermometer in the respiratory path of the 
patient. Using this signal, the acquired CT and PET data were sorted retrospectively 
to the corresponding respiratory phases, obtaining a set of 3D CT and PET 
reconstructions, referred to as 4D CT and PET. 
The complementary value of both imaging modalities is obtained when viewing the 
scans in a common reference system. Hybrid PET-CT scanners automatically result 
in registered PET and CT scans provided that the patient did not move between 
the two scans (hardware-fusion). In this study, scans were acquired on separate 
scanners, necessitating development of a post-registration procedure of the PET 
and CT scans (software-fusion). In addition, a procedure was developed to register 
the respiratory phase of both modalities correctly.

Clinical implementation Four-dimensional CT scans are not widely used in 
treatment-planning since systems with 4D capacities are currently hardly commercially 
available. Therefore, a simple concept was developed to incorporate patient-specific 
motion information into radiotherapy planning of lung cancer patients, based on 4D 
CT scans (Chapter 3). This concept uses the frame of the 4D CT scan in which the 
tumor is represented in its time-weighted mean position over the respiratory cycle. 
This selected frame is called the mid-ventilation (MidV) CT scan. The most simple 
approach is clinically used at NKI-AVL since 2005.
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Deformable registration When registering the vertebra in different (corresponding) 
scans other structures or organs in the thoracic region are still misaligned since they 
move differently. Non-rigid methods are necessary to register these entities locally. 
In Chapter 4 an iterative multi-scale deformable registration technique is described, 
registering each frame of the 4D scan to a fixed reference frame. The used algorithm 
derives a linear relation between displacement of image structures and time (between 
the two scans) from variations in image phase (image intensity transitions from bright 
to dark and vice versa) between the two scans. The resulting deformation (motion) 
vector field for every pixel to every 4D CT frame is used subsequently.

Image quality optimization The image quality of the MidV CT scan can be poor due 
to irregular breathing (distortions) and when the patient is obese (noise), yielding 
unsuitable scan for accurate delineation and treatment-planning. Also hysteresis 
may cause a small displacement error. A framework is developed to reconstruct a 
new high quality CT scan resolving the mentioned issues (Chapter 5). 
For each frame of the 4D CT scan the deformation vector field (DVF) relative to a  
reference frame is computed using the deformable registration technique. The 
resulting set of DVFs is (time-weighted) averaged and applied to the 4D CT scan, 
yielding a transformed set of CT frames with all structures and organs in their mean 
position over the respiratory cycle. Finally, the image intensities of this transformed 
set of CT frames were combined, resulting in a 3D mid-position (MidP) CT scan 
containing less image distortions and noise.

Treatment-planning evaluation Four-dimensional CT scanning provides information 
on respiratory induced tumor motion. To utilize this information, several target volume 
approaches are described in the literature reducing geometrical uncertainties during 
radiotherapy treatment-planning and/or delivery (internal target volume, exhale gated 
radiotherapy and mid-position approach). These approaches were discussed and 
compared to the conventional free-breathing CT scan approach (Chapter 6). 
A simulation was performed to compute the uncertainty margins and the corresponding 
planning target volume (PTV) for the different approaches, covering inter-fractional 
setup errors, tumor baseline variation and respiratory motion induced geometrical 
uncertainties. 
Based on the results of 45 patients, we showed that the internal target volume method 
resulted in a significantly increased irradiated volume. Gated radiotherapy and 
mid-position (and mid-ventilation) method resulted in an approximately equal PTV 

reduction compared to the conventional free-breathing approach. However, real-
time tumor localization is essential for gated radiotherapy. The mid-ventilation 
approach is easier to use in the clinic since it only affects the planning scan 
part of treatment and not the delivery.
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Dose accumulation and evaluation In Chapter 7, a dosimetric analysis was 
performed to investigate the effect of respiration-induced anatomy (geometry and 
density) variations on the estimated dose to moving structures using the MidV 
approach.
A treatment plan was designed on the MidV CT scan for each patient, including an 
appropriate CTV-to-PTV margin accounting for setup errors, baseline variation and 
respiratory motion. To assess the impact of respiration-induced anatomy variations 
(geometry and density changes in the 4D CT), this plan was applied to all 10 breathing 
phases of the 4D CT and dose distributions were recalculated. The dose of each 
breathing phase was transformed to the MidV geometry using the DVF computed 
by deformable registration method applied to the 4D CT. The cumulative 4D dose 
was determined by averaging the transformed dose distributions. Subsequently, the 
“original” planned MidV dose distribution was shifted according to the respiratory 
motion, and then accumulated (i.e., blurring of the dose assuming shift invariance), 
resulting in the 3D MidV dose estimation excluding density variations. Comparing 
these two accumulated dose distributions showed that the influence of density 
variation is very small. In addition, it was shown that the 3D dose distribution 
computed on the MidV CT scan is a sufficient estimate of the full 4D accumulated 
dose, implying that a full 4D treatment plan optimization is superfluous.
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Longkanker is de meest voorkomende kankersoort met de grootste kans op sterfte. De 
overlevingskansen na conventionele radiotherapiebehandeling zijn in het algemeen 
klein. Verbeteringen zijn mogelijk door de bestralingsdosis te verhogen, echter, dit 
kan ook ernstige complicaties veroorzaken aan de gezonde organen die in of nabij 
het bestralingsveld liggen. De grootte van het bestralingsveld wordt gedefinieerd 
door de grootte van de tumor plus een extra marge om geometrische onzekerheden 
tijdens de bestraling te ondervangen.
Het doel van deze dissertatie is om de door ademhaling geïnduceerde (veroorzaakte) 
geometrische onzekerheden te verkleinen met behulp van betere beeldvorming. 
Hiermee kunnen patiëntspecifieke bestralingsplannen (bundelvorm en richtingen 
e.d.) worden gemaakt en kan de bestralingsdosis worden verhoogd en/of de 
complicatierisico’s worden verkleind. Om dit te bereiken zijn vierdimensionale 
beeldacquisitie- (beeldopname) en verwerkingsmethoden ontwikkeld en 
geïmplementeerd in de kliniek.

Technische realisatie Om beeldverstoringen door ademhalen in conventionele 
driedimensionale (3D) vrijeademhaling CT (anatomisch) en PET (functioneel) 
scans te verminderen, zijn vierdimensionale (4D) ademhalingsgecorreleerde 
beeldvormende technieken ontwikkeld (Hoofdstuk 2). Bij dit soort beeldvormende 
technieken is de beeldopnamesnelheid laag, waarbij meerdere (2D) plakken 
(dwarsdoorsnede van de patiënt) worden verkregen bij eenzelfde tafelpositie. Echter, 
elke plak correspondeert met een andere ademhalingsfase. Tegelijkertijd wordt het 
ademhalingssignaal van de patiënt gemeten met behulp van een thermometer 
geplaatst in de ademhalingsluchtstroom. Dit signaal wordt vervolgens gebruikt om 
na beeldopname de verkregen CT en PET plakken te sorteren naar de verschillende 
ademhalingsfasen. Hiermee wordt een set van 3D CT en PET scans (4D CT en 
PET) verkregen.
De toegevoegde waarde van de verschillende beeldmodaliteiten wordt verkregen 
door beide scans in een gezamenlijk referentiestelsel te bekijken (fusie). Hybride 
PET-CT scanners leveren automatisch geregistreerde (dat wil zeggen het bepalen 
van de afstand tussen twee beelden) scans indien de patiënt niet tussen de twee 
scans bewogen heeft (hardware-fusie). In deze studie zijn de scans verkregen 
op aparte scanners waardoor een postregistratie procedure voor de CT en PET 
moest worden ontwikkeld (software-fusie). Tevens is een procedure ontwikkeld 
om de verschillende ademhalingsfasen van beide modaliteiten juist aan elkaar te 
koppelen. 

Klinische implementatie Vierdimensionale CT scans worden nog niet algemeen 
gebruikt bij radiotherapieplanning aangezien planningssystemen met 4D 
mogelijkheden op dit moment nauwelijks commercieel verkrijgbaar zijn. Daarom is 
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een eenvoudig concept ontwikkeld die patiëntspecifieke bewegingsinformatie (uit 
4D CT scans bepaald) gebruikt in de radiotherapieplanning van longkankerpatiënten 
(Hoofdstuk 3). Dit concept selecteert het desbetreffende frame van de 4D CT scan 
waarin de tumor zich het dichtst bij de tijdgewogen gemiddelde tumorpositie bevindt 
(over de gehele ademhalingscyclus). Dit geselecteerde frame wordt de mid-ventilatie 
(MidV) CT scan genoemd. Deze uiterst eenvoudige methode wordt tegenwoordig 
klinisch gebruikt op het NKI-AVL.

Deformeerbare registratie Wanneer de ruggenwervels in verschillende scans 
worden geregistreerd, komen andere structuren (zoals bloedvaten e.d.) en organen 
in de thorax nog steeds niet met elkaar overeen. Deze misregistratie komt omdat 
deze structuren en organen een andere beweging hebben dan de ruggenwervels. 
Om de structuren en organen lokaal te registreren zijn niet-rigide methoden nodig. 
In hoofdstuk 4 wordt een iteratieve deformeerbare registratietechniek beschreven 
waarbij ieder frame van de 4D CT scan lokaal wordt geregistreerd aan een vast 
referentieframe bij verschillende resoluties. Het gebruikte algoritme leidt een lineaire 
relatie af tussen de verplaatsing van beeldstructuren en de tijd (tussen twee scans) 
uit de variatie in beeldfase (beeldintensiteitovergangen van licht naar donker en 
vice-versa) tussen twee scans. Het resulterende deformatie (bewegings-) vectorveld 
voor elke pixel (beeldelement) naar ieder 4D CT frame zal in deze dissertatie worden 
gebruikt.  

Optimalisatie van de beeldkwaliteit De beeldkwaliteit van de MidV CT scan kan 
slecht zijn vanwege onregelmatige ademhaling (verstoringen) en bij gezette patiënten 
(ruis). Deze scan is onbruikbaar om organen in te tekenen en de radiotherapieplanning 
op uit te voeren. Ook hysterese (d.w.z. het traject van inademen is niet gelijk aan 
uitademen) kan een kleine verplaatsingsfout veroorzaken. Er is een raamwerk 
ontwikkeld om een nieuwe scan van hoge kwaliteit te reconstrueren die de genoemde 
problemen oplost (Hoofdstuk 5).
Voor elke frame van de 4D CT scan wordt het deformatie vectorveld (DVF) ten 
opzichte van een vast referentieframe berekend met behulp van de deformeerbare 
registratietechniek uit deze dissertatie. De resulterende verzameling DVF’s wordt 
(tijdgewogen) gemiddeld en gebruikt om de 4D CT scan te transformeren naar 
een nieuwe set CT scans waarbij alle structuren en organen in hun gemiddelde 
positie in de ademhalingscyclus zitten. Tenslotte worden de pixelwaarden van de 
getransformeerde frames van deze 4D CT scan gecombineerd, wat resulteert in de 

mid-positie (MidP) CT scan. Deze MidP CT scan bevat minder verstoringen en 
ruis.



 Summary / Samenvatting | 183 

Evaluatie van de therapieplanning Vierdimensionale CT scans geven informatie 
over de ademhalingsgeïnduceerde tumorbeweging. In de literatuur zijn verscheidende 
doelvolume-strategieën beschreven die de geometrische onzekerheden tijdens 
de radiotherapieplanning en/of -bestraling reduceren (interne doelvolume, 
gating radiotherapie tijdens de uitademfase en de mid-positie benadering). Deze 
benaderingen worden vergeleken ten opzichte van de conventionele vrijeademhaling 
3D CT scan benadering en bediscussieerd (Hoofdstuk 6). 
Om de onzekerheidsmarges te berekenen, met de daarbij corresponderende planning 
doel volume (PTV) voor de verschillende benaderingen, is een simulatiestudie 
uitgevoerd waarbij rekening is gehouden met inter-fractie set-up fouten, tumor 
basislijn variatie en ademhalingsgeïnduceerde geometrische fouten.
Op basis van de resultaten van 45 patiënten hebben we laten zien dat de interne 
doelvolume methode resulteert in een significant toegenomen bestraald volume. 
Gating radiotherapie en MidP (en MidV) resulteerde in een ongeveer gelijke PTV 
reductie ten opzichte van de conventionele vrijeademhalingsbenadering. Echter, 
prompte tumorlokalisatie is essentieel voor gating radiotherapie. De MidP (en MidV) 
benadering is gemakkelijker te gebruiken in de kliniek omdat het enkel van invloed 
is op het planningsdeel van de behandeling.

Dosis accumulatie en evaluatie In hoofdstuk 7 wordt een dosimetrische analyse 
uitgevoerd om het effect te bepalen van de ademhalingsgeïnduceerde anatomie 
(d.w.z geometrisch en dichtheid) variaties op de geschatte dosis in de bewegende 
structuren bij gebruik van de MidV benadering.
Voor elke patiënt was een radiotherapieplan gemaakt op basis van de MidV CT 
scan, inclusief een geschikte CTV-naar-PTV marge voor de set-up, basislijn variatie 
en ademhalingsbewegingsfouten. Om de invloed van de ademhalingsgeïnduceerde 
anatomie variaties (geometrie en dichtheidsveranderingen in de 4D CT) te bepalen, 
is dat plan toegepast op alle tien frames (ademhalingsfasen) van de 4D CT scan. 
Vervolgens is voor ieder frame de dosisdistributie herberekend. De dosis in elke 
ademhalingsfase werd getransformeerd naar de MidV geometrie met behulp van 
de DVFs die voor de 4D CT scan waren berekend. De cumulatieve 4D dosis werd 
verkregen door de getransformeerde doses te middelen. Vervolgens werd de originele 
MidV dosis verschoven volgens de ademhalings-geïnduceerde tumorbeweging 
en dan geaccumuleerd (dat wil zeggen dat de dosis verschuivingsinvariant is), 
resulterende in een de geschatte 3D MidV dosis zonder het meenemen van de 
densiteit variaties. Door deze twee geaccumuleerde doses te vergelijken kan 
worden gezien dat de invloed van dichtheidsvariaties erg klein is. Tenslotte liet deze 
studie zien dat de 3D dosisdistributie, berekend met behulp van een MidV CT scan, 
een voldoende juiste schatting is voor de volledig 4D geaccumuleerde dosis. Dit 
impliceert dat een volledige 4D radiotherapie planning optimalisatie overbodig is.




