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Summary
Pancreatic cancer is one of the deadliest of all major cancers with a median survival 
of 4.4 months after diagnosis. The only known potentially curative treatment for 
pancreatic cancer is surgical resection. However, even after successful resection, 
patients still have a poor median survival of 23 months. Therefore, surgery may be 
combined with (neo)adjuvant chemotherapy and/or radiotherapy. Still, there are 
many challenges in radiotherapy that should be overcome to improve the treatment 
outcome further.

During radiotherapy, tumors are irradiated with ionizing radiation. This ionizing 
radiation can kill both tumor cells as well as healthy cells. Consequently, the goal of 
radiotherapy is to deliver the highest possible dose to the tumor, while limiting the 
dose to healthy tissue. To achieve this, a CT scan is obtained from the patient, on 
which the radiation oncologist delineates the target volume. The treatment is based 
on this delineation. However, for many types of tumors including pancreatic cancer, 
the tumor is poorly depicted on CT images. As a result, mistakes may occur during 
delineation. Such mistakes directly influence the treatment plan and can cause under 
dosage of the tumor or unnecessary irradiation to healthy tissue. In addition, some 
pancreatic cancers are less sensitive to irradiation. For patients with such tumors, 
radiotherapy will be less effective in the tumor, but will still cause damage to healthy 
tissue.

In this thesis, we investigated how MRI can be used to improve radiotherapy 
for pancreatic cancer patients. In the first part, the use of MRI to improve tumor 
delineation during treatment planning is discussed. In the second part, diffusion-
weighted imaging (DWI) is optimized. This technique allows studying certain tissue 
properties as diffusivity and perfusion. Studying these properties potentially allows 
monitoring treatment response. Ultimately, the tissue properties measured before 
treatment can be used to predict treatment outcome. In both cases, unnecessary 
irradiation of patients with non-responding tumors can be prevented.

In chapter 2 we assess the current state of delineating pancreatic tumors 
on CT by radiation oncologists (observers). Such delineations are used as a basis 
for all radiotherapy sessions and should be as accurate as possible. In this study, 
eight radiation oncologists delineated the gross tumor volume (GTV) on CT for four 
pancreatic cancer patients. We found that there was a large interobserver variability. 
There was poor overlap between the delineated volumes of the different observers. 
The local observer variation was largest close to pathological lymph nodes and 
biliary stents. These large variations were due to ambiguous instructions and poor 
protocol compliance. These results suggest that the delineated volumes on CT are 
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inaccurate and that the treatment may depend on the radiation oncologist involved 
in the treatment.

In chapter 3 we show that by offering unmatched MRI images alongside the 
CT images, the observer variability decreases. The same eight radiation oncologists 
again delineated the GTV of the same four pancreatic cancer patients, now with MRI 
images available. The delineated volumes were significantly smaller (32% on average) 
when MRI was made available. Furthermore, the overall observer variation decreased 
by 35%. The decrease in interobserver variation suggests that more accurate 
delineations can be achieved by adding MRI. 

In our study, CT and MRI images were not matched. In the future, matching MRI 
images to CT could help further decrease interobserver variability. To match MRI to 
CT, visible intratumoral fiducial markers are desirable. It is known that such markers 
are visible on CT and cone beam CT (CBCT). However, little is known about their 
visibility on MRI images. Therefore, in chapter 4 the visibility and signal shift artifacts 
(susceptibility artifacts) caused by fiducial markers on MRI images is quantified using a 
sequence-independent approach. The signal shift artifact is an unwanted deformation 
in the MRI images due to inhomogeneities in the main magnetic field. In this sequence 
independent approach, visibility was assessed by measuring T2* relaxation times 
whereas signal shift artifacts were evaluated by measuring inhomogeneities in the 
main magnetic field (ΔB0). Using phantom measurements, we showed that for the 
ten radiopaque gold fiducial markers measured, there is a strong correlation between 
T2* and |ΔB0|, and hence, more visible markers also show larger artifacts. We also 
illustrated that the marker that was best visible in the phantom, was also visible in 
vivo, in a pancreatic cancer patient. However, this marker also caused artifacts on 
DWI images. Furthermore, we showed that the marker with the smallest variation in 
|ΔB0| showed no artifacts in DWI images, but also was not visible in vivo. As a result, it 
is now possible to select markers that best fit the application. One can select markers 
that are visible on MRI, allowing for MRI-CT or MRI-CBCT matching. One can also 
select a marker that allow for artifact-free MRI, which is relevant for DWI images.

Seventy percent of pancreatic cancer patients that receive radiotherapy have 
a biliary stent which prevents the tumor from blocking the biliary duct. Therefore, 
in chapter 5 the artifacts of eight commonly used biliary stents are quantified 
using a similar sequence-independent approach. The eight stents, made of nitinol, 
platinum-cored nitinol, stainless steel or polyethylene, were placed in a phantom, and 
MRI images were acquired. It was shown that the susceptibility artifacts (T2* and 
ΔB0) dominate over the gradient-induced artifacts and radiofrequency (RF) induced 
artifacts. The susceptibility artifacts grow with field strength and were larger at 3 T 
than at 1.5 T. The susceptibility artifacts vary as a function of the angle between the 
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stent and the main magnetic field. They were largest when the stent was oriented 
perpendicular to the main magnetic field and were smallest at parallel orientation. 
The stent’s material also influences the artifact size: the largest susceptibility 
artifacts were found in the stainless steel stent, whereas the smallest were found in 
a polyethylene stent. Finally, it was illustrated that the effect of the stent on T2* and 
ΔB0 in a phantom were similar to the effect in vivo.

In chapter 6 we optimized the settings of the alternating repetition time balanced 
steady state free precession (ATR-SSFP) sequence for abdominal imaging in a single 
breath-hold. At these optimal settings, ATR-SSFP has a T2-like contrast. This contrast 
can be useful for distinguishing between tissue types. Two radiologists scored ATR-
SSFP images as well as images obtained by the more easily implemented conventional 
fat-saturated balanced steady state free precession (FS-bSSFP) of fifteen pancreatic 
cancer patients. From the radiologists’ scores, it was shown that at optimal settings, 
the ATR-SSFP was preferred. With its T2-like contrast, the high isotropic resolution and 
its inherent fat saturation, ATR-SSFP imaging is a strong alternative to conventional 
T2-weighted imaging, especially for radiotherapy.

The intravoxel incoherent motion (IVIM) model for DWI is a promising model to 
monitor and predict treatment response. For this purpose, measurements are required 
to be accurate and precise. However, the acquisition and post-processing of the DWI 
data have not been optimized for pancreatic imaging. Therefore, in Chapter 7 we 
determined the combination of b-values and signal averages for DWI that rendered 
the minimum acquisition time necessary for accurate and precise IVIM modeling. We 
assessed the repeatability (measure for precision) and systematic errors (measure 
for accuracy) of IVIM model fit parameters in sixteen volunteers as a function of the 
b-values and averages used in the IVIM model fit. We showed that acquisition could 
be done in 5:15 minutes in the pancreas and in 2:15 minutes for the liver.

In Chapter 8 the performance of six IVIM model fit algorithms and seven DWI 
fit models was assessed in DWI data from fourteen pancreatic cancer patients. The 
Levenberg-Marquardt least squares fit with fixed pseudo-diffusion coefficient, and 
the Bayesian fit scored best out of the IVIM model fit algorithms. Although, the IVIM 
model scored best overall, other DWI models may be preferred for specific purposes. 
For example, for depicting pancreatic tumors, the perfusion fraction ƒ2 from the 
triexponential model is most promising. For treatment monitoring, the stretched 
exponent model is preferred due to its high precision in both fit parameters. 

In chapter 9, the work is summarized and contextualized to a larger perspective. 
In addition, two techniques are discussed: 4DMRI and MRI-guided radiotherapy. 
4DMRI is a set of MRI images showing the patient’s anatomy throughout a typical 
respiratory cycle. MRI-guided radiotherapy has recently gained much momentum 
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with the development of radiotherapy treatment systems with integrated MRI. Such 
systems allow monitoring both tumor as well as organs at risk during radiotherapy 
treatment.

In conclusion, MRI should become part of the standard clinical routine in 
radiotherapy of pancreatic cancer patients. We showed the improvement of tumor 
delineations with the addition of MRI images. We can use fiducial markers that are 
visible on MRI, enabling marker based image registration. However, one should be 
aware of potential artifacts from visible markers. Furthermore, the potential artifacts 
caused by biliary stents are well understood and can be minimized by choosing 
appropriate alternative stents. The ATR-SSFP sequence can be used to obtain high-
resolution images with T2-like contrast and fat saturation. Also, we optimized DWI 
acquisitions and post-processing in pancreatic cancer patients.
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Samenvatting
Met een mediane overleving van 4,4 maanden behoort alvleesklierkanker tot een 
van de meest dodelijke kankersoorten. De enige potentieel genezende behandeling 
voor patiënten met alvleesklierkanker is een resectie. Maar zelfs na een succesvolle 
resectie hebben deze patiënten nog steeds een vrij korte mediane overleving van 
23 maanden. Daarom wordt een resectie vaak gecombineerd met (neo)adjuvante 
chemotherapie en/of radiotherapie. Er bestaan echter nog veel uitdagingen voor het 
toepassen van radiotherapie in patiënten met alvleesklierkanker.

Tijdens radiotherapie worden tumoren bestraald met ioniserende straling. Deze 
straling is schadelijk voor tumorcellen, maar ook voor gezonde cellen. Daarom is het 
doel van radiotherapie om een zo hoog mogelijke stralingsdosis te geven aan de tumor, 
met een beperkte stralingsdosis in gezond weefsel. Hiervoor wordt voorafgaande aan 
de behandeling vaak een computertomografie (CT) scan gemaakt van de patiënt. Op 
deze CT-scan definieert de radiotherapeut het te bestralen doelgebied (intekening). 
Deze intekening wordt gebruikt om het bestralingsplan te genereren. Echter, voor 
veel tumorsoorten, waaronder alvleeskliertumoren, is de tumor slecht zichtbaar op 
CT-beelden. Daardoor kunnen er vergissingen optreden tijdens de intekening. Zulke 
vergissingen hebben gevolgen voor het bestralingsplan. Delen van de tumor kunnen 
daardoor een lagere dosis krijgen dan wenselijk is en gezond weefsel kan onnodig 
worden bestraald. Daarbij komt dat niet alle alvleeskliertumoren even gevoelig zijn 
voor ioniserende straling waardoor radiotherapie niet voor alle patiënten effectief is.

In dit proefschrift is onderzocht hoe MRI kan worden ingezet om radiotherapie voor 
patiënten met alvleesklierkanker te bevorderen. In het eerste deel wordt besproken 
hoe MRI kan helpen tijdens het definiëren van de te bestralen doelgebieden. In het 
tweede deel wordt diffusie gewogen MRI (DWI) geoptimaliseerd. Deze beeldvormende 
techniek maakt het meten van bepaalde weefseleigenschappen mogelijk zoals de mate 
van diffusie en perfusie. Dit kan helpen om de reactie van de tumor op radiotherapie 
te bestuderen en daarmee de effectiviteit van radiotherapie te bepalen. Potentieel 
kan de effectiviteit van radiotherapie zelfs voor de behandeling al worden voorspeld 
aan de hand van de weefseleigenschappen. In beide gevallen kan onnodige bestraling 
worden voorkomen.

In hoofdstuk 2 wordt het huidige niveau van pancreastumor intekeningen op CT 
bepaald. Zulke intekeningen zijn de basis voor veel radiotherapie behandelingen en 
het is dus wenselijk dat deze van hoog niveau zijn. Acht radiotherapeuten hebben 
voor deze studie het tumorvolume (gross tumor volume; GTV) ingetekend op een 
CT-scan van vier patiënten met alvleesklierkanker. We vonden een grote variatie van 
intekeningen (intekenvariatie) tussen de radiotherapeuten. Ook was er een beperkte 
overlap tussen de intekeningen van de verschillende radiotherapeuten. De grootste 
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lokale intekenvariaties waren dichtbij pathologische lymfeklieren en stents. Deze 
variaties zijn het gevolg van enerzijds onvolledige instructies en anderzijds het niet 
opvolgen van instructies door de deelnemende artsen. De studie suggereert dat de 
huidige intekeningen op CT inaccuraat zijn. De radiotherapiebehandeling kan dus 
sterk afhangen van de behandelende radiotherapeut.

In hoofdstuk 3 laten we zien dat de intekenvariatie vermindert als er naast de 
CT-beelden ook MRI-beelden worden aangeboden aan de radiotherapeut. In deze 
studie hebben dezelfde acht radiotherapeuten het GTV nogmaals ingetekend op CT-
beelden van dezelfde vier patiënten, ditmaal met de beschikking over MRI-beelden. 
De volumes van de ingetekende GTVs waren significant kleiner (gemiddeld 32%) in de 
studie waar MRI beschikbaar was dan in de studie waar MRI niet beschikbaar was. De 
totale intekenvariatie nam af met 35% toen MRI beschikbaar was. Dit suggereert dat 
de intekeningen accurater zijn als MRI-beelden beschikbaar zijn tijdens het intekenen. 

In ons onderzoek waren de CT- en MRI-beelden niet gematcht. In het vervolg 
zou matchen van de MRI-beelden aan de CT-beelden kunnen worden toegepast om 
de intekeningen verder te verbeteren. Hiervoor is het wenselijk dat er markers in de 
tumor worden geplaatst die zichtbaar zijn op beide beeldvormende modaliteiten. 
Zulke markers kunnen dan als leidraad dienen tijdens het matchen. Het is aangetoond 
dat zulke markers goed zichtbaar zijn op CT en cone beam CT (CBCT), maar over 
de zichtbaarheid op MRI was weinig bekend. In hoofdstuk 4 hebben we daarom 
een sequentie-onafhankelijke aanpak ontwikkeld om de zichtbaarheid van markers 
en de signaalverschuivingsartefacten die door markers worden veroorzaakt, te 
kwantificeren. Een signaalverschuivingsartefact is de ongewenste vervorming van het 
MRI-beeld als gevolg van inhomogeniteiten in het magnetische veld. In deze aanpak 
wordt de zichtbaarheid geëvalueerd aan de hand van metingen van T2* relaxatietijd 
terwijl de signaalverschuivingsartefacten worden geëvalueerd aan de hand van 
metingen van inhomogeniteiten in het magnetisch veld (ΔB0). Voor dit onderzoek 
hebben we een fantoom ontwikkeld met tien markers die zichtbaar waren op CT. We 
laten zien dat er een sterk verband is tussen T2* en |ΔB0|. Dat betekent dat markers die 
beter zichtbaar zijn, ook grotere signaalverschuivingen creëren. We toonden aan dat 
de best zichtbare marker uit het fantoom ook zichtbaar was in vivo, in een patiënt met 
alvleesklierkanker. Deze marker veroorzaakt echter signaalverschuivingsartefacten 
op DWI-beelden. Verder toonden we aan dat de marker met de kleinste variaties in 
|ΔB0| geen signaalverschuivingsartefacten creëert in DWI-beelden. Deze marker is 
echter niet zichtbaar in vivo. Als gevolg van dit onderzoek kan men nu een marker 
selecteren die het best past bij de toepassing van het MRI onderzoek. Men kan kiezen 
voor markers waarmee nauwkeurige MRI-CT en MRI-CBCT matches mogelijk zijn. Men 
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kan ook een marker selecteren die geen signaalverschuivingsartefacten veroorzaakt, 
wat relevant is voor DWI.

Zeventig procent van de alvleesklierkankerpatiënten die radiotherapie krijgen 
hebben een stent in de galwegen. Deze wordt geplaatst omdat de tumor de galwegen 
anders dichtduwt. Daarom zijn in hoofdstuk 5 de artefacten van acht stents 
gekwantificeerd met een soortgelijke sequentie-onafhankelijke aanpak. Van een 
fantoom met de acht stents werden MRI-beelden gemaakt. Aan de hand van deze 
beelden toonden wij aan dat de susceptibiliteitsartefacten (T2* en ΔB0) dominant zijn 
over de gradiënt geïnduceerde artefacten en de radiofrequentie (RF) geïnduceerde 
artefacten. De susceptibiliteitsartefacten variëren met magneetsterkte en waren groter 
in een 3 T MRI-scanner dan in een 1,5 T MRI-scanner. De susceptibiliteitsartefacten 
variëren met de hoek die de stent maakt met het magnetische veld. De artefacten 
waren het kleinst als de stent parallel aan het magnetische veld stond, terwijl de 
artefacten het grootst waren als de stent loodrecht op het magnetisch veld stond. 
Stentmateriaal heeft ook invloed op de grootte van het artefact, waar de stent van 
roestvrijstaal de grootste artefacten gaf terwijl de polyethyleen stent de kleinste 
artefacten gaf. Tot slot toonden wij aan dat het effect van de stent op T2* en ΔB0 in 
een fantoom in overeenstemming was met het effect in vivo.

In hoofdstuk 6 hebben we de instellingen van “alternating repetition time 
balanced steady state free precession” (ATR-SSFP) sequentie geoptimaliseerd 
voor beeldvorming van het abdomen tijdens het vasthouden van de adem. Met 
deze optimale instellingen heeft ATR-SSFP een T2-achtig contrast. Dit contrast 
kan helpen bij het onderscheiden van verschillende typen weefsel. Twee radiologen 
beoordeelden zowel ATR-SSFP beelden als conventionele “fat-saturated steady state 
free precession” (FS-bSSFP) beelden van vijftien alvleesklierkankerpatiënten. Uit deze 
beoordelingen bleek dat de radiologen de ATR-SSFP beelden prefereerden boven de 
FS-bSSFP. De ATR-SSFP beelden zijn een aantrekkelijk alternatief voor conventionele 
T2-gewogen beelden in radiotherapie, door de hoge resolutie, het T2-achtige contrast 
en de vetsuppressie die ATR-SSFP biedt.

Het “intravoxel incoherent motion” (IVIM) model voor DWI is een veelbelovend 
model om response van tumoren op een behandeling te detecteren. Hiervoor 
moeten de metingen wel accuraat en precies zijn. De acquisitie en nabewerking 
van DWI-data voor het fitten van het IVIM-model is echter nog niet geoptimaliseerd 
voor alvleesklierkankerpatiënten. Daarom hebben we in hoofdstuk 7 de ideale 
combinatie van diffusie wegingen (b-waarden) en het aantal acquisities dat nodig is 
voor IVIM-model fits bepaald voor de kortst mogelijke acquisitie die nog accurate 
en precieze parameters oplevert. Hiervoor hebben we voor zestien vrijwilligers de 
reproduceerbaarheid van de meting (maat voor precisie) en de systematische fout 
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(maat voor accuraatheid) van de IVIM-model fit-parameters bepaald als functie van 
het aantal b-waarden en hoeveelheid metingen per b-waarde die zijn meegenomen in 
de fits. We hebben aangetoond dat een acquisitie van minimaal 5:15 minuten nodig 
is om reproduceerbare IVIM-model fits te doen voor de alvleesklier en 2:15 minuten 
in de lever.

In hoofdstuk 8 wordt in veertien patiënten met alvleesklierkanker de prestatie van 
zes IVIM-model fit algoritmes onderling vergeleken, zowel als zeven DWI fit modellen. 
De Levenberg-Marquardt kleinste-kwadratenmethode fit met vaste waarde voor de 
pseudo-diffusie coëfficiënt en de Bayesiaanse fit scoorde het hoogst van alle IVIM-
model fit algoritmes. Het IVIM-model scoorde over het algemeen het hoogst, maar 
afhankelijk van het doel kunnen andere diffusie modellen (zoals een triexponentieel of 
stretched exponentieel model) de voorkeur hebben. Bijvoorbeeld, voor het afbeelden 
van alvleeskliertumoren is de perfusie fractie ƒ2 van het triexponentieel model het 
best. Voor het detecteren van een response van een tumor op een behandeling is 
het stretched exponent model het meest belovend met reproduceerbare parameters.

In hoofdstuk 9 wordt al het werk samengevat en in een ruimere context 
geplaatst. In dit hoofdstuk worden ook 4DMRI en MRI-begeleide radiotherapie 
besproken. Een 4DMRI is een set van MRI-beelden die de anatomie van de patiënt 
weergeven gedurende de ademhalingscyclus. MRI-begeleide radiotherapie is in een 
versnelling gekomen met de ontwikkeling van radiotherapie bestralingsapparaten 
met geïntegreerde MRI-systemen. Zulke systemen stellen de gebruiker in staat om 
de beweging van de tumor, zowel als de gezonde organen, te volgen gedurende de 
behandeling.

Uit het werk in dit proefschrift concluderen wij dat MRI een deel uit zou moeten 
maken van de standaard klinische routine van patiënten met alvleesklierkanker. We 
hebben laten zien dat MRI bijdraagt aan betere tumor intekeningen. Verder kunnen we 
markers gebruiken om de MRI-beelden te matchen aan CT- en CBCT-beelden. In dat 
geval moet men zich wel bewust zijn van de artefacten die zulke markers creëren op 
DWI-beelden. De potentiele artefacten die stents veroorzaken op MRI kunnen worden 
geminimaliseerd door een geschikte stent te selecteren. De ATR-SSFP sequentie 
kan worden gebruikt om beelden te krijgen met hoge resolutie, T2-achtig contrast en 
vetsuppressie. Verder hebben we DWI-acquisities en nabewerking geoptimaliseerd 
voor patiënten met alvleesklierkanker.
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