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1 ALGEMENE INFORMATIE
1.1 Contactgegevens en juridische informatie
1.1.1 Contactgegevens

Ondersteuning

Als u bepaalde informatie niet kunt vinden in deze handleiding of als u vragen of problemen hebt,
neemt u dan contact op met Brainlab support:

Regio Telefoon en fax E-mail

Verenigde Staten, Canada, Cen-
traal- en Zuid-Amerika

Tel: +1 800 597 5911
Fax: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Brazilië Tel: (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.com

Verenigd Koninkrijk Tel: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Spanje Tel: +34 900 649 115

Frankrijk en Franstalige regio’s Tel: +33 800 676 030

Afrika, Azië, Australië, Europa
Tel: +49 89 991568 1044
Fax: +49 89 991568 5811

Japan
Tel: +81 3 3769 6900
Fax: +81 3 3769 6901

Verwachte levensduur

Brainlab geeft 10 jaar service voor Multiple Brain Mets SRS. Tijdens deze periode worden zowel
software-updates als support op locatie geboden.

Feedback

Ondanks zorgvuldige controle kan deze handleiding fouten bevatten.
Neem contact met ons op via oncology.manuals@brainlab.com als u suggesties hebt hoe we
deze handleiding kunnen verbeteren.

Fabrikant

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Duitsland
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Taalinformatie

Alle gebruikershandleidingen van Brainlab worden oorspronkelijk opgesteld in het Engels.

Contactgegevens en juridische informatie
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1.1.2 Juridische informatie

Auteursrecht

Deze handleiding bevat auteursrechtelijk beschermde informatie. Geen enkel deel van deze
handleiding mag worden gereproduceerd of vertaald zonder de uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van Brainlab.

Handelsmerken Brainlab

Brainlab® is een gedeponeerd handelsmerk van Brainlab AG in Duitsland en/of de VS.

Niet-Brainlab-handelsmerken

• Microsoft® en Windows® zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de
Verenigde Staten en andere landen.

• Adobe® en Acrobat® zijn gedeponeerde handelsmerken van Adobe Systems Inc. in de
Verenigde Staten en andere landen.

Octrooi-informatie

Dit product kan door een of meerdere octrooien of octrooiaanvragen zijn beschermd. Zie https://
www.brainlab.com/patent/ voor meer details.

Geïntegreerde software van derden

• Deze software is gedeeltelijk gebaseerd op het werk van de Independent JPEG Group.
• Deze software is gedeeltelijk gebaseerd op Xerces C++ 3.1.1, ontwikkeld door de Apache

Software Foundation. Voor een volledige beschrijving van auteursrechten, vrijwaringen en
licenties, zie http://xerces.apache.org/.

• Dit product bevat software die ontwikkeld is door de Apache Software Foundation. Voor een
volledige beschrijving van auteursrechten, vrijwaringen en licenties, zie http://www.apache.org/.

• Dit product omvat libtiff 4.0.4 beta, Copyright © 1988-1997 Sam Leffler en Copyright ©
1991-1997 Silicon Graphics. Ga voor een uitgebreide beschrijving van auteursrechten en
licenties naar: http:// www.simplesystems.org/libtiff.

• Deze software is gebaseerd op het werk van de Open JPEG Group (voor licentie-informatie,
zie: http://www.openjpeg.org).

• Dit product maakt gebruik van de XML2PDF Formatting Engine, dat het exclusieve eigendom
van Altsoft bvba is.

CE-markering

Het CE-keurmerk geeft aan dat het Brainlab-product voldoet aan de essentiële
vereisten van de Richtlijn van de Europese Raad 93/42/EEG, de Richtlijn Medi-
sche hulpmiddelen ("MDD").
Volgens de regelgeving, vastgelegd in de MDD, Europese Richtlijn 93/42/EEG, is
Multiple Brain Mets SRS een CE Klasse IIb-product.

Verkoop in de VS

De federale wetgeving van de VS staat de verkoop van dit hulpmiddel alleen direct aan een arts
of in opdracht van een arts toe.
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1.2 Symbolen

Waarschuwingen

Waarschuwingen worden aangeduid met een driehoekig waarschuwingssymbool. Deze
bevatten altijd essentiële veiligheidsinformatie aangaande mogelijk letsel, overlijden of elk
ander ernstig gevolg dat verbonden is aan verkeerd gebruik van het apparaat.

Aandachtspunten

Aandachtspunten worden aangeduid door middel van een cirkelvormig
voorzichtigheidssymbool. Zij bevatten essentiële veiligheidsinformatie over mogelijke
problemen met het apparaat. Dergelijke problemen omvatten storingen, fouten,
beschadiging van de apparatuur of beschadigingen van eigendommen.

Opmerkingen

OPMERKING. Opmerkingen hebben een cursief lettertype en geven aanvullende tips.
 

Symbolen
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1.3 Beoogd gebruik

Plausibiliteitsbeoordeling

Beoordeel voorafgaand aan de behandeling van de patiënt, de plausibiliteit van de
informatie-invoer en -uitvoer van het systeem.

Gebruiksaanwijzingen

De RT Elements zijn toepassingen voor radiotherapeutische behandeling, voor gebruik tijdens
stereotactische, conforme, computer-geplande, op een lineaire versneller gebaseerde
radiotherapie van craniale, hoofd en hals, en extracraniale laesies.
De toepassing Multiple Brain Mets SRS als één RT Element biedt geoptimaliseerde plannings-
en weergavemogelijkheden voor de radiotherapeutische behandelplanning van multipele
hersenmetastasen.

Omgeving

De computerhardware is bedoeld voor gebruik in een ziekenhuisomgeving. Het ziekenhuis dient
daarbij de algemene regelgeving en normen, zoals IEC 60601-1, IEC 60950, in acht te nemen,
d.w.z. dat alleen onderdelen die voldoen aan de geldende normen binnen de ziekenhuisomgeving
mogen worden gebruikt.

ALGEMENE INFORMATIE
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1.4 Compatibiliteit met medische apparatuur en
software

1.4.1 Medische apparatuur van Brainlab

Compatibele medische apparatuur van Brainlab

Gebruik Multiple Brain Mets SRS alleen in combinatie met een 6D-beeldgeleidingssysteem
en een 6D-patiëntondersteuningssysteem (zoals ExacTrac en Robotics met onderdelen
voor radiochirurgie zonder invasieve fixatiering).

Compatibiliteit met medische apparatuur en software
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1.4.2 Medische software van Brainlab

Compatibele medische software van Brainlab

Multiple Brain Mets SRS is compatibel met de volgende medische software van Brainlab:

Medische software van Brainlab Opmerking

Content Manager 2.4.0
Patient Selection 4.3.0

Software voor het beheer van patiëntgegevens.

DICOM Viewer 3.2 Voor het bekijken van beelden en structuren.

Anatomical Mapping 1.0
Image Fusion (Cranial Distortion Cor-
rection) 3.0
SmartBrush 2.5
Object Manipulation 1.0

Multiple Brain Mets SRS kan gegevens lezen die
door deze Brainlab Elements zijn geschreven.

Dose Review 1.0, 1.1 Kan de behandelplannen lezen die door Multiple
Brain Mets SRS zijn gemaakt.

RT QA 1.0 Bevat functies voor patiëntspecifieke kwaliteitsbor-
ging.

ExacTrac 6.0, 6.1, 6.2 Multiple Brain Mets SRS kan naar deze patiëntposi-
tioneringssystemen exporteren.ExacTrac Vero 3.5

Physics Administration 5.0
Alleen de machineprofielen gemaakt door Physics
Administration 5.0 zijn geschikt voor gebruik in
combinatie met Multiple Brain Mets SRS.

iPlan RT Image 4.x

Met xBrain compatibele software.iPlan RT Dose 4.x

PatXfer RT 1.5

OPMERKING. Brain Metastases 1.0 is niet compatibel met Object Manipulation, RT QA en
Physics Administration 5.0. Raadpleeg de Brain Metastases (1.0) Softwarehandleiding.
 

Andere Brainlab-software

Na publicatie van deze gebruikershandleiding kan andere compatibele software van Brainlab
beschikbaar worden. Als u vragen hebt over de compatibiliteit van software, kunt u contact
opnemen met Brainlab support.
Als u andere softwareversies gebruikt dan hierboven gespecificeerd, neem dan contact op met
Brainlab support voor informatie over compatibiliteit met Brainlab-apparatuur.

Alleen medische software van Brainlab, gespecificeerd door Brainlab, mag worden
geïnstalleerd op en gebruikt met het systeem.

Hulp op afstand

Op aanvraag kan het Multiple Brain Mets SRS-werkstation worden uitgerust met toegang op
afstand tot Brainlab support met iHelp® (Axeda).

ALGEMENE INFORMATIE
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1.4.3 Medische software niet van Brainlab

Algemene informatie

Brainlab adviseert uitsluitend systemen te gebruiken die registraties uitwisselen, zoals
geadviseerd door het profiel Integrating the Healthcare Enterprise - Radiation Oncology (De
gezondheidszorg integreren - Bestralingsoncologie) (IHE-RO) (http://www.ihe.net/
Radiation_Oncology/) op Multimodality Registration for Radiation Oncology
(Multimodaliteitsregistratie voor bestralingsoncologie). De definities die in dit document worden
verstrekt zijn gedefinieerd door een groep artsen en verkopers en richten zich op klinische
workflows en gerelateerde beveiligingsoverwegingen.

Goedgekeurde medische software van derden

Het is acceptabel om de volgende software op hetzelfde werkstation als Brain Metastases te
installeren en uit te voeren:

Medische software van der-
den

Versie Opmerking

RayStation, van RaySearch
Laboratories AB 4.7 Behandelplanningsysteem voor radiotherapie

InverseArc, van RaySearch
Laboratories AB 1.0

Transformeert behandelplannen in gelijkwaardige
VMAT (volumetrisch gemoduleerde boogtherapie)
plannen

Het installeren van andere software

Brainlab staat de installatie van Brainlab RT Elements niet toe op platformen waarop
medische software van derden is geïnstalleerd. Dit komt omdat niet kan worden
uitgesloten dat Brainlab RT Elements invloed heeft op de software van derden en vice
versa. In deze context is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om geschikte
platformen in gebruik te nemen die voldoen aan de opgegeven vereisten voor installatie
van de Brainlab RT Elements.

Brainlab adviseert ten zeerste om geen software van derden op het platform te installeren,
omdat dergelijke software de prestaties van de RT Elements nadelig kan beïnvloeden. Het
is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te controleren of de RT Elements niet
nadelig worden beïnvloed door geïnstalleerde software van derden of software-updates
van derden. Hiervoor kunnen de instructies in de meegeleverde klinische
gebruikershandleiding voor hervalidering van de software worden gebruikt.

Compatibiliteit met medische apparatuur en software
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1.4.4 Medische apparatuur niet van Brainlab

Compatibele medische apparatuur niet van Brainlab

Multiple Brain Mets SRS kan in het DICOM-formaat exporteren naar Record and Verify
systemen.

Andere apparatuur niet van Brainlab

Gebruik van combinaties van medische apparatuur die niet zijn goedgekeurd door Brainlab
kan een nadelige invloed hebben op de veiligheid en/of de effectiviteit van de apparaten en
de veiligheid van de patiënt, gebruiker en/of omgeving in gevaar brengen.

Gebruik geen hardware die in deze gebruikershandleiding niet als compatibel is
aangemerkt. Dit zou namelijk kunnen leiden tot een onjuiste uitlijning van de patiënt. Neem
contact op met uw Brainlab vertegenwoordiger of klantenservicevertegenwoordiger voor
informatie over ondersteunde lineaire versneller/MLC-combinaties.

ALGEMENE INFORMATIE
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1.5 Training en documentatie
1.5.1 Training

Brainlab-training

Om een veilig en correct gebruik van het systeem te kunnen waarborgen, moeten alle gebruikers
deelnemen aan een trainingsprogramma dat wordt gegeven door een vertegenwoordiger van
Brainlab, alvorens het systeem voor de eerste keer te gebruiken.

Verantwoordelijkheid

Dit systeem mag uitsluitend worden gebruikt door bevoegde medici.

Dit systeem biedt slechts ondersteuning aan het medisch personeel en vervangt in geen
geval de ervaring en/of verantwoordelijkheid van het medisch personeel tijdens het gebruik
ervan.

Zorg ervoor dat personen die geautoriseerd zijn voor het uitvoeren van planningsfuncties
op de juiste manier zijn opgeleid voor de taken die ze uitvoeren.

Training en documentatie
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1.5.2 Documentatie

Beoogde gebruikers

Mulitple Brain Mets SRS is gericht op medici (artsen, bestralingsoncologen, fysici, dosimetristen,
enz.) met voldoende kennis van de Engelse technische terminologie op het gebied van medische
fysica en medische beeldvorming, zodat zij de gebruikersinterface van Multiple Brain Mets SRS
correct kunnen begrijpen.

Het lezen van gebruikershandleidingen

In de gebruikershandleidingen wordt complexe medische software omschreven waarmee met
zorg moet worden omgegaan.
Het is belangrijk dat alle gebruikers van systemen, instrumenten en software:
• De gebruikershandleidingen aandachtig lezen voordat ze de apparatuur hanteren
• Altijd toegang hebben tot de gebruikershandleidingen

Beschikbare gebruikershandleidingen

Gebruikershandleiding Inhoud

Softwarehandleiding, Con-
tent Manager/Patient Se-
lection

Instructies over beheer van patiëntgegevens

Softwarehandleiding, DI-
COM Viewer Instructies voor het bekijken van data

Softwarehandleiding, Ima-
ge Fusion

Instructies over het fuseren van meerdere beelden en het corrige-
ren voor mogelijke intracraniële beeldvervormingen

Softwarehandleiding, Ana-
tomical Mapping

Instructies over het automatisch creëren van objecten op basis
van de beschikbare medische beeldgegevens

Softwarehandleiding,
SmartBrush Instructies voor het handmatig creëren van objecten

Softwarehandleiding, Ob-
ject Manipulation

Instructies over het inspecteren en verfijnen van objecten, het toe-
voegen van marges aan objecten en het creëren van nieuwe ob-
jecten op basis van bewerkingen van bestaande objecten

Softwarehandleiding, RT
QA

Instructies over het uitvoeren van patiëntspecifieke kwaliteitsbor-
ging en de verificatie van dosisberekeningen

Technische referentie-
handleiding, Brainlab-fysi-
ca

Gedetailleerde informatie over algoritmes en maatregelen voor
kwaliteitsborging

Softwarehandleiding, Phy-
sics Administration

Gedetailleerde informatie over het toepassen van gemeten bun-
delgegevens en machineprofielen

Hardwarehandleiding, Pa-
tiëntondersteuningssys-
teem

Gedetailleerde informatie over onderdelen voor radiochirurgie
zonder invasieve fixatiering en Robotics

Klinische gebruikershand-
leiding, iPlan RT Dose Gedetailleerde informatie over objectcreatie voor xBrain-conversie

Klinische gebruikershand-
leiding, iPlan RT Image

Gedetailleerde informatie over het voorbereiden van patiëntbeeld-
gegevens voor xBrain-conversie

Klinische gebruikershand-
leiding, PatXfer RT

Details over het omzetten van iPlan RT-gegevens in DICOM-ge-
gevens in geavanceerde Brainlab-indeling

Klinische gebruikershand-
leiding, ExacTrac

Gedetailleerde informatie over het patiëntpositioneringssysteem
van Brainlab

ALGEMENE INFORMATIE
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Gebruikershandleiding Inhoud

Klinische gebruikershand-
leiding, ExacTrac Vero

Gedetailleerde informatie over het Vero-patiëntpositioneringssys-
teem van Brainlab

Training en documentatie
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1.6 Technische vereisten

Algemeen

Gebruikers mogen hun inloggegevens niet openbaar maken. Elke gebruiker heeft de volle
verantwoordelijkheid voor wijzigingen in het behandelplan. Als er problemen zijn met uw
gebruikersnaam of wachtwoord, moet u contact opnemen met uw systeembeheerder.

Aanbevolen hardwarevereisten

Hardware Vereiste

Processor

Intel XEON CPU met Haswell-microarchitectuur of nieuwer (uitgege-
ven in juni 2014 of later).
Aantal cores:
• De software profiteert van een groot aantal cores.
• De berekeningssnelheid stijgt bij een hoger aantal cores en een

snellere kloksnelheid.
• Brainlab raadt ten zeerste een minimum van 12 fysieke cores aan

Voorbeeld: 2 x [Dual CPU] Intel Xeon E5-2640 v3 bij 2,60 GHz.

Geheugen

32 GB
Voor Monte Carlo zijn 2 GB aanbevolen per (virtuele) CPU-core, wat
resulteert in 64 GB RAM-geheugen voor een systeem met 16 fysieke
cores.

Grafische kaart

DirectX 12 compatibele grafische kaart voor het werkstation met min-
stens 4 GB grafisch geheugen en hardware functieniveau 11.
Een hoge geheugenbandbreedte van de grafische kaart en ten min-
ste 1.000 GPU-cores worden aanbevolen.
NVIDIA Quadro series met Maxwell-chipset of nieuwer wordt aanbe-
volen.
Voorbeelden: NVIDIA Quadro M2000, NVIDIA Quadro M4000.

Schermresolutie
1.920 x 1.200 (WUXGA)
2.560 x 1.440 (WQHD) voor optimale weergave

Netwerkverbinding 1 Gbit/s

Harde schijf

SSD (Solid State Drive) met 250 GB schijfruimte voor Windows-in-
stallatie en applicaties van derden.
Ten minste 250 GB extra schijfruimte op SSD voor Brainlab-applica-
ties en patiëntgegevens. Secundaire SSD aanbevolen.

Momenteel ondersteunde Brainlab-platformen:
• Planningstation 7 Premium
• Planningwerkstation 8 voor RT
• Node-serverhardware 4

U mag de hardwarecomponenten van het werkstation niet vervangen. Brainlab kan niet
verantwoordelijk worden gehouden voor wijzigingen die op het systeem zijn aangebracht.
Volg de lokale regelgeving.
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Softwarevereisten

Software Vereiste

Besturingssysteem

Windows 7 Ultimate, SP1, 64 bit
Windows 10 Enterprise 2015 LTSB, 64 bit
Windows Server 2008 64 bit, SP2
Windows Server 2012 R2, 64 bit

Raadpleeg uw supportspecialist van Brainlab voor informatie over de compatibiliteit van
servicepacks.

Brainlab adviseert het besturingssysteem te updaten met Microsoft Security Updates
(beveiligingsupdates) volgens de in het ziekenhuis geldende IT-regelgeving en volgens het
Brainlab Antivirus en Windows Update-beleid. Brainlab verwacht geen problemen die
verband houden met het installeren van Microsoft Security Update (beveiligingsupdates).
Neem contact op met Brainlab support mochten zich problemen voordoen.
Updates voor het besturingssysteem (hotfixes) of software van derden moeten buiten de
openingstijden van het ziekenhuis en in een testomgeving worden uitgevoerd om de juiste
werking van het Brainlab-systeem te kunnen controleren. Brainlab controleert de uitgegeven
Windows hotfixes op problemen. Neem contact op met Brainlab support als u problemen hebt met
hotfixes voor het besturingssysteem.
Na systeemacceptatie wordt een back-up gemaakt van de Multiple Brain Mets SRS-installatie.
Deze back-up werkt alleen op werkstations waarvoor een licentie voor de software beschikbaar is.

Virusscanner

Als het systeem wordt aangesloten op een local area network (LAN) raadt Brainlab aan om een
malwarebeveiligingssoftware (bv. een virusscanner) te installeren en de definitiebestanden
regelmatig bij te werken. Let erop dat de instellingen voor de malwarebeschermingssoftware
invloed kunnen hebben op de werking van het systeem. Als bijvoorbeeld elke bestandstoegang
wordt gecontroleerd, kan het laden en opslaan van patiëntgegevens lang duren. Brainlab
adviseert daarom om de real time scans uit te schakelen en virusscans buiten de openingstijden
van het ziekenhuis uit te voeren.

Vereisten voor gereedmaken

Brainlab levert actuele instructies voor metingen. Zorg ervoor dat de meest actuele instructies
voor metingen worden gebruikt tijdens de bundelgegevensmetingen. Neem voor meer informatie
contact op met Brainlab support.
Voor het gereedmaken van Multiple Brain Mets SRS zijn de Softwarehandleiding Physics
Administration 5.0 en de instructies in de laatste revisie van de Technische
referentiehandleiding, Brainlab-fysica van toepassing. Alleen de machineprofielen gemaakt
door Physics Administration 5.0 zijn geschikt voor gebruik in combinatie met Multiple Brain
Mets SRS.
OPMERKING. U bent verantwoordelijk voor de goedkeuring van het machineprofiel, met inbegrip
van de bundelgegevens, vóór de behandeling.
 

U dient zich er altijd bewust van te zijn dat de kwaliteit van de output uitermate afhankelijk
is van de kwaliteit van de inputgegevens. Onregelmatigheden of onzekerheden over
inputgegevens, identificatie of kwaliteitsproblemen van andere aard moeten zorgvuldig
worden onderzocht voordat de gegevens mogen worden gebruikt.

Vereisten voor lineaire versneller

Alleen machines met 4-10 MV röntgenstraling worden ondersteund.
De MLC’s moeten voldoen aan de volgende criteria:

Technische vereisten
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• Ondersteuning van dynamische boogbehandelingen
• Minimale veldgrootte van 15 x 15 cm
• Lamelbreedte van 5 mm of minder

Multiple Brain Mets SRS is geschikt voor zowel de standaard- en de SRS-flattening filter,
evenals voor de flattening filter free modi.
Neem contact op met Brainlab support voor meer informatie over compatibiliteit.
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Softwarehandleiding Rev. 1.1 Multiple Brain Mets SRS Ver. 1.5 19



Technische vereisten

20 Softwarehandleiding Rev. 1.1 Multiple Brain Mets SRS Ver. 1.5



2 OVERZICHT SOFTWARE
2.1 Inleiding

Algemene informatie

Met Multiple Brain Mets SRS kunt u behandelplannen voor patiënten met multipele metastasen
creëren en beoordelen.

Vereisten voor het scannen

Raadpleeg het Brainlab-scanprotocol.
Multiple Brain Mets SRS leest en laadt alleen goedgekeurde en geldige conversietabellen van
hounsfieldeenheden (HU) naar elektronendichtheid (ED). De HU-naar-ED-conversietabellen die in
Multiple Brain Mets SRS worden gebruikt, kunnen alleen worden gemaakt en goedgekeurd in
Physics Administration 5.0. 
Als de HU-schaal van de scanner groter is dan 12 bit (-1.024 tot +3.071) worden de grotere
waarden afgekort tot:
• Waarden < -1.024 worden afgekort tot -1.024
• Waarden > 3.071 worden afgekort tot 3.071

De CT-beeldschaal moet worden gecontroleerd vóór de behandeling van de patiënt.

Zorg ervoor dat uw beeldvormingssystemen (bijv. CT-scanner) correct zijn geconfigureerd
en gekalibreerd. Controleer regelmatig de kalibratie door verificatie van gescande
testfantomen.

De CT-beeldset die voor de dosisberekening wordt gebruikt, mag geen contrastscans
bevatten.

Cone beam CT-gegevens bevatten geen echte HU-waarden. Gebruik geen cone beam CT’s
voor dosisberekening.

Omdat standaard opname waarden (SUV’s) kunnen variëren op basis van de gebruikte
PET-scanner en het gebruikte beeldvormingsprotocol, moet u de weergegeven waarden
vóór gebruik altijd vergelijken met de SUV’s die rechtstreeks bij de scanner werden
verkregen. Klinische beslissingen mogen niet op de weergegeven SUV alleen worden
gebaseerd.

In sommige gevallen vertegenwoordigen de HU-waarden uit de CT-scan niet de werkelijke
eigenschappen van een materiaal (bijv. massadichtheid en materiaalsamenstelling). Dit kan
leiden tot onjuiste berekening van de dosis voor niet-menselijke weefselmaterialen, zoals
implantaten.

De behandelpositie van de patiënt is altijd "hoofd naar gantry". De patiënt moet altijd op de
rug liggen. De CT-beeldset mag niet gekanteld zijn. Voor nadere details over de toegestane
scanposities wordt verwezen naar de scaninstructies.

OVERZICHT SOFTWARE
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Brain Metastases Versie 1.0

Als de Brain Metastases softwareversie 1.0 op uw machine geïnstalleerd blijft, kan het
softwarepictogram in de Radiotherapy workflow worden geselecteerd.

Stappen

1.

Selecteer Brain Metastases Planning.

OPMERKING. Raadpleeg de Softwarehandleiding Content Manager/Patient Selecti-
on.
 

2. Selecteer een geschikte patiëntgegevensset, met CT- en MR-beeldsets en gedefinieerde
objecten of opgeslagen behandelplannen.

3.

Selecteer OK.
Alle Elements voor deze workflow worden weergegeven.

OPMERKING. Raadpleeg de Softwarehandleiding Brain Metastases.
 

OPMERKING. Brain Metastases 1.0 is niet compatibel met Object Manipulation en RT QA.
Daarom worden deze Elements niet in de workflow weergegeven.
 

Meerdere softwareversies

Als er meerdere versies van de Multiple Brain Mets SRS software op uw machine zijn
geïnstalleerd, zullen we u vragen om uit een lijst van de beschikbare versies te kiezen.

Inleiding
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① ②

Opties

Selecteer START ① om de geselecteerde softwareversie te starten.

Klik op de cirkel naast Start by default ② om de geselecteerde versie als standaardversie in te
stellen. Selecteer daarna START ①.

Om een andere versie op te starten na het instellen van de standaard klikt u met de rechtermuis-
knop op het Multiple Brain Mets SRS-pictogram om uit de lijst van beschikbare softwareversies
te kiezen.

OVERZICHT SOFTWARE
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2.2 Workflow van Multiple Brain Mets SRS

Algemene informatie

De Multiple Brain Mets SRS-planningworkflow bestaat uit een opeenvolging van Brainlab
Elements.

De workflow starten

Stappen

1. Selecteer Multiple Brain Mets SRS.

2a.
Eerste gegevens selecteren: Selecteer een geschikte patiëntgegevensset, met CT-
en MR-beeldsets en gedefinieerde objecten.
Raadpleeg de Softwarehandleiding Content Manager/Patient Selection.

2b.

①

②

③
④

Als er een opgeslagen behandelplan voor de patiënt bestaat,
verschijnt een behandelplanpictogram samen met alle gege-
venssets en objecten die bij dat plan horen. Het pictogram
geeft de volgende informatie:
① Plandoelstelling
② Software-specifiek pictogram
③ Datum en tijd
④ Ziektelocatie en type behandeling

3.

Alle Elements voor deze workflow worden weergegeven.

4. Selecteer DICOM Viewer om de huidige staat van het plan te beoordelen.

5. Selecteer Image Fusion om twee of meer beeldsets (bijv. CT en MR), die u voor de
planning wilt gebruiken, te fuseren.

6.
Selecteer Cranial Distortion Correction om eventuele MR-vervormingen te corrige-
ren (indien aanwezig) door de MR-beeldset elastisch te vervormen voor een betere
fusie met de CT-beeldset.

7.
Selecteer Anatomical Mapping om gesegmenteerde objecten automatisch te creë-
ren (bijv. organen die relevant zijn voor de behandelplanning), maar ook om deze
objecten te beoordelen en aan te passen.

8. Selecteer SmartBrush om de metastasen die u wilt behandelen te omlijnen en te
definiëren.

Workflow van Multiple Brain Mets SRS
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Stappen

9.

Selecteer Object Manipulation om objecten te beoordelen en te verbeteren, mar-
ges toe te voegen aan objecten en nieuwe objecten te creëren op basis van bewer-
kingen van bestaande objecten (bijv. een nieuw object creëren uit twee overlappen-
de objecten).

10. Selecteer Multiple Brain Mets SRS om een behandelplan voor multipele hersenme-
tastasen te creëren.

11. Selecteer Patient Specific QA om een behandelplan op een fantoom te mappen.

Voor meer informatie, zie de Softwarehandleidingen DICOM Viewer, Image Fusion,
Anatomical Mapping, SmartBrush, Object Manipulation en RT QA.

Als een plan dat al een RT-behandelplan bevatte (bv. planoptimalisatie) door andere
softwaremodules (bijv. SmartBrush) wordt gewijzigd, moet u zorgvuldig de juistheid van de
planinhoud controleren na het laden. Het behandelplan moet opnieuw worden opgemaakt.

Zorg dat u tijdens het gehele planningsproces met de correcte patiëntdataset werkt. De
patiëntinformatie wordt weergegeven in het navigatorgebied van elk Element.

Het is mogelijk dat er meer of andere aanvullende patiëntgegevens voor de RT Elements
beschikbaar zijn dan u kunt laden. Voorbeelden hiervan zijn de resultaten van andere
planningstappen of gegevens van systemen van derden. In dat geval wordt u geïnformeerd
dat niet alle beschikbare gegevens kan worden geïmporteerd. U wordt dan geadviseerd om
de ingevoerde patiëntgegevens nauwgezet te controleren op juistheid en geldigheid.

OVERZICHT SOFTWARE
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2.3 Informatie over pre-planning

Beperkingen van import en export

Alleen gegevenssets met een maximale scanlengte van 1.000 mm en minder dan 400 coupes
kunnen worden geïmporteerd en geëxporteerd.

Voorbereiden voor Multiple Brain Mets SRS met Image Fusion

Bij het uitvoeren van beeldfusie ter voorbereiding van Multiple Brain Mets SRS moet u een
unieke planning-CT definiëren om met andere beschikbare beeldsets, zoals MRI, te fuseren. De
onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de beeldset die voor dosisberekeningen wordt
gebruikt:
• Er moet precies één beeldset met modaliteit CT zijn.
• De CT-beeldset moet in rugligging zijn (supine).
• De CT-beeldset moet head first zijn.
• De CT-beeldset mag niet gekanteld zijn.
• Er kunnen andere beeldsets zijn met een andere modaliteit dan CT, maar deze moeten zijn

gefuseerd tot de CT-beeldset.
• Alle beeldsets moeten gefuseerd zijn.

Voorbereiden voor Multiple Brain Mets SRS met Anatomical Mapping

Selecteer Anatomical Mapping om gesegmenteerde objecten automatisch te creëren (bijv.
organen die relevant zijn voor behandelplanning), maar ook om deze objecten te beoordelen en
aan te passen.
Voor informatie over de dosisdistributie naar de normale hersenen maakt u de hele hersenen als
nieuw object.
Anatomical Mapping definieert automatisch: Type = naam van het orgaan en Role = Undefined.

Voorbereiden voor Multiple Brain Mets SRS met SmartBrush

Ga als volgt te werk om Multiple Brain Mets SRS te gebruiken:
• Omlijn alle te behandelen metastasen. De standaardinstelling is Type = Tumor en Role =

Undefined. SmartBrush geeft elke metastase automatisch een naam in stijgende numerieke
volgorde te beginnen met Met 01.

• Elke metastase moet een volume hebben van ten minste 0,01 cm3.
• Verzeker u ervan dat voor elke metastase die in SmartBrush is gedefinieerd een apart object

is gemaakt.
Beoordeel alle metastasen voorafgaand aan de behandeling.

Voorbereiden voor Multiple Brain Mets SRS met Object Manipulation

Indien gewenst kunt u aan de metastasen een marge toevoegen.
Object Manipulation verandert Type van Tumor naar Undefined en Role van Undefined naar
PTV.

Objectverwerking

Multiple Brain Mets SRS herkent te behandelen metastasen als:
1. Type = Tumor en Role = Undefined of PTV
2. Role = PTV, ongeacht het Type
OPMERKING. Een enkel object met Role = CTV of GTV kan niet worden behandeld. In een pop-
upbericht wordt u verzocht om terug te gaan naar SmartBrush of Object Manipulation.
 

Informatie over pre-planning
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Als een object met Role = PTV een ander object overlapt met Type = Tumor, Role = GTV of Role
= CTV, dan zal Multiple Brain Mets SRS:
• het object herkennen met Role = PTV als de te behandelen metastase en
• het overlappende object naar Others verplaatsen

Als een object met Role = PTV of Type = Tumor een ander object met Role = PTV volledig
omsluit, dan kan Multiple Brain Mets SRS niet openen. U wordt verzocht om terug te gaan naar
de pre-planning Elements om dit te corrigeren.

De software bevat geen functie voor risico-organen (OAR, Organ-at-Risk). Het Multiple
Brain Mets SRS Element houdt geen rekening met OAR’s.

Gewijzigde gegevens

Als u gegevenssets of objecten die tot het geladen behandelplan behoren, wilt toevoegen,
deselecteren of wijzigen, zullen de wijzigingen in het plan worden doorgevoerd. Het volgende
bericht waarschuwt u bij het opstarten van Multiple Brain Mets SRS. Selecteer OK om de
wijzigingen te bevestigen en de planning opnieuw te starten.

OVERZICHT SOFTWARE
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2.4 Eerste stappen met Multiple Brain Mets SRS

Algemene informatie

Als u start met Multiple Brain Mets SRS leidt de software u door drie voorbereidende schermen
waarin u enkele keuzes en aanpassingen moet maken.

Het machineprofiel selecteren en de patiëntmodelinstellingen definiëren

In de eerste voorbereidende pagina moet u het machineprofiel selecteren en het patiëntmodel
definiëren.

① ② ③④

⑤

Afbeelding 1 

Stappen

1.

Selecteer een machineprofiel uit de keuzelijst ①. De datum en tijd worden weergegeven
om het machineprofiel te identificeren.
OPMERKING. U kunt alleen kiezen uit de ondersteunde machineprofielen (bijv. machine-
profielen die zich houden aan de MLC-beperkingen).
 

Standaard worden alleen goedgekeurde machineprofielen in de keuzelijst opgenomen.
Om een lijst van niet-goedgekeurde profielen te bekijken, klikt u op het selectievakje ②
naast Show unapproved profiles.
OPMERKING. Als u een acceptatiemachineprofiel kiest, wordt de plandoelstelling beperkt
tot MACHINE_QA, SERVICE of RESEARCH.
 

2. Selecteer het tafelbladtype uit de keuzelijst ③.

3. Selecteer de HU-naar-ED-conversietabel uit de keuzelijst ④. Alleen goedgekeurde HU-
naar-ED-conversietabellen zijn zichtbaar voor selectie.

4. Controleer of de behandelingsrichting in rugligging en in verhouding tot gantry met het
hoofd eerst is door te klikken op het selectievakje naast Treatment Orientation ⑤.

Eerste stappen met Multiple Brain Mets SRS
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Voorbereidingen in de axiale en sagittale coupes

In de eerste voorbereidende pagina kunt u de weergaven bijsnijden om alle relevante
behandelgebieden in de Outer Contour te definiëren en (als een tafelblad was geselecteerd) het
tafelblad aan te passen in de axiale en sagittale coupes.

②

①

④

③
Afbeelding 2 

Stappen

1.

Selecteer Crop ①. Sleep de zijkanten van de blauwe rechthoeken om het gebied van pa-
tiëntgegevens te definiëren waarmee het algoritme rekening houdt bij het creëren van de
Outer Contour.
OPMERKING. Bijsnijden buiten het bereik van de planning-CT in de bovenste of onderste
richting heeft als gevolg dat delen van het tafelblad die buiten dit bereik zijn, tijdens de
dosisberekening worden genegeerd.
 

2. Selecteer Adjust ②. Sleep de blauwe tafelbladweergaven ③ om het tafelblad binnen de
scanbeelden te positioneren.

3. Selecteer Next ④ om door te gaan.
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Voorbereidingen in de coronale en sagittale coupes

In de tweede voorbereidende pagina kunt u de weergaven bijsnijden om alle relevante
behandelgebieden in de Outer Contour te definiëren en (als een tafelblad was geselecteerd) het
tafelblad aan te passen in de coronale en sagittale coupes.

②

①

④

③
Afbeelding 3 

Stappen

1.

Selecteer Crop ①. Sleep de zijkanten van de blauwe rechthoeken om het gebied van pa-
tiëntgegevens te definiëren waarmee het algoritme rekening houdt bij het creëren van de
Outer Contour.
OPMERKING. Bijsnijden buiten het bereik van de planning-CT in de bovenste of onderste
richting heeft als gevolg dat delen van het tafelblad die buiten dit bereik zijn, tijdens de
dosisberekening worden genegeerd.
 

2.
Selecteer Adjust ②. Sleep de blauwe tafelbladweergaven ③ om het tafelblad binnen de
scanbeelden te positioneren.
Gebruik de fixatiemarkers in de blauwe tafelbladweergaven als leidraad.

3. Selecteer Next ④ om door te gaan.

Veiligheidsoverwegingen voor het tafelblad

Als straling door een solide carbonvezellaag wordt geleid, zoals een tafelblad, treden
dosisverzwakking en -accumulatie op. Door het tafelblad te specificiëren, wordt er met dergelijke
effecten rekening gehouden tijdens de dosisplanning.
Er kan geen garantie worden gegeven dat de geïmplementeerde parameters consistent zijn voor
andere tafelbladen dan van Brainlab. Controleer of de berekeningen overeenkomen met uw
tafelblad door passende QA-maatregelen te nemen.

Behandeling van patiënten door het tafelblad heen (vanuit posterieure richting) dient te
worden vermeden. Als het echter niet anders kan, moet u uw tafelblad mee laten tellen voor
dosisberekening. Doet u dit niet, dan moet u zich ervan bewust zijn dat de berekende
dosisverdeling geen rekening houdt met de extra dosisverzwakking of de verhoogde
huiddosis dichtbij het tafelblad. De dosisberekening moet handmatig worden gecorrigeerd
voor deze factoren.

Eerste stappen met Multiple Brain Mets SRS
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U moet controleren of de positie van het tafelblad juist is ten opzichte van de positie van de
patiënt. Dit is met name noodzakelijk voor bundels die het tafelblad in een platte, bijna
horizontale hoek raken. Kleine verschillen tussen het dosisplan en de werkelijke
behandelingsinstellingen kunnen leiden tot significante verschillen tussen de berekende
en de werkelijke dosis.

Tafelbladmodellen zijn slechts benaderingen van de echte vormen en houden geen
rekening met gebieden met een hoge dichtheid die metalen verbindingsstukken bevatten.
Voorkom bestraling door deze gebieden.

Het tafelblad wordt geïncludeerd in X-Y-richting, zelfs als het CT-scanbereik kleiner is.
Denk eraan dat de lengte van het tafelblad bijgesneden wordt tot het corresponderende
scanbereik (Z-richting), of tot de bijsnijdbox, afhankelijk van welke kleiner is.

De buitencontour beoordelen

Na het uitvoeren van de eerste voorbereidende stappen genereert de software automatisch de
Outer Contour, die op een afzonderlijke pagina wordt weergegeven.
Met de Outer Contour kan het softwarealgoritme een dosisberekening uitvoeren voor het gehele
patiëntweefsel.

⑤

①

④

② ③

Afbeelding 4 

Stappen

1.
Beoordeel de Outer Contour ① door de 3D-weergave te draaien en door alle coupes te
bladeren. De ACS-coupes geven het weefselmodel weer dat uit de Outer Contour in
blauw ② en het tafelbladmodel ③ bestaat (als vooraf een tafelblad werd geselecteerd).

2. Als u niet tevreden bent, selecteert u Back ④ en wijzigt u de Outer Contour met behulp
van de Crop-functie.

3. Selecteer Next ⑤ om door te gaan.

Controleer de juistheid van de resulterende Outer Contour en het weefselmodel voor
dosisberekeningen. Alle relevante behandelingsgebieden moeten zich binnen de contour
bevinden. Sommige gebieden van patiëntgegevens, die niet gewenst zijn, kunnen zijn
opgenomen in de buitencontour. Deze gebieden worden meegenomen bij de
dosisberekening. Deze kunnen indien nodig worden bijgesneden in de eerste en tweede
voorbereidende pagina’s.
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2.5 Basisfuncties
2.5.1 Bekijken

Weergaveopties

De weergaveopties zijn afhankelijk van de lay-outweergave die u gebruikt.

Knop Functie

Pan: Klik op een beeldcoupe en versleep deze met de muisaanwijzer:
• 2D-coupes: Door de coupes pannen
• 3D-coupes: De coupes draaien

Scroll: Sleep de muisaanwijzer door een coupe, omhoog of omlaag.
U kunt ook op een beeldcoupe klikken en met het muiswiel scrollen.

Zoom: Sleep de muisaanwijzer:
• Omhoog om uit te zoomen
• Omlaag om in te zoomen

U kunt ook op een beeldcoupe klikken en zoomen door gelijktijdig de "CTRL"-
toets ingedrukt te houden en omhoog of omlaag te scrollen met het muiswiel.

Rotate: Klik op een 3D-beeld en sleep de muisaanwijzer.

Windowing: Klik op een beeldcoupe en sleep de muisaanwijzer om het beeld-
contrast van de structuur te verbeteren:
• sleep omhoog/omlaag om de helderheid (hounsfieldeenheid/grijswaardeniveau)

te verhogen/verlagen,
• sleep rechts/links om het contrast (hounsfieldeenheid/grijswaardevensterbreed-

te) te verhogen/verlagen.

Basisfuncties

32 Softwarehandleiding Rev. 1.1 Multiple Brain Mets SRS Ver. 1.5



2.5.2 Gegevensmenu

Het gegevensmenu openen

Stap

1.
Selecteer Data.
De software toont een overzicht van de beschikbare beeldinfor-
matie, objecten en lay-outs.

Lay-out gegevensmenu

① ②

Afbeelding 5 

Nr. Component Omschrijving

① Selected Data

• Images: schakelen tussen geladen beeldsets
• Treated Metastases: toont de metastaseobjecten gecreëerd in

SmartBrush
• Others: elk object dat geen metastase is

② Layouts Schakelen tussen verschillende lay-outs
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Metastaseobjecten

Afbeelding 6 

Objecttype Omschrijving

Treated Metastases
Objecten gecreëerd in SmartBrush. Deze objecten zijn opgeno-
men in het behandelplan (Treat Metastasis is geactiveerd, zie pa-
gina 37).

Untreated Metastases Objecten waarvoor u Treat Metastasis heeft gedeactiveerd.

Andere objecten

Anders objecten dan metastasen, zoals gesegmenteerde objecten die relevant zijn voor de
behandelplanning en de Outer Contour, zijn vermeld onder Others.

Basisfuncties
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①
②
③
④

Afbeelding 7 

Nr. Component

① Om alle objecten zichtbaar te maken/te verbergen, klikt u op de knoppen met het open/
gesloten oog.

②

Als een individueel object zichtbaar is, wordt het weergegeven met een blauwe rand en
een oogsymbool. Klik op een object om het te verbergen.
Standaard worden de gedefinieerde objecten, met uitzondering van Outer Contour, inge-
steld op onzichtbaar.

③ Volume, naam, datum en tijd van een object.

④

Klik op het pijltje naast het object om aanvullende informatie te zien:
• Basis: toont de beeldset die werd gebruikt voor het creëren van het object
• Type: definieert het type van het object (bijv. de naam van het orgaan)
• Role: Definieert de rol (bijv. PTV)
• Comment: Beschrijft waar het object werd gecreëerd

Controleer altijd of de omlijning van andere objecten correct is om een onbedoelde dosis
voor deze objecten te voorkomen.

De software bevat geen functie voor risico-organen (OAR, Organ-at-Risk). Het Multiple
Brain Mets SRS Element houdt geen rekening met OAR’s.

Lay-outs

Selecteer Data om het menu Layouts te openen en tussen de lay-outweergaven te schakelen.

Lay-out Omschrijving

Selector View toont de volgende weergaven:
• axiale, coronale and sagittale 3D-weergaven
• axiale, coronale and sagittale coupeweergaven

OPMERKING. De bijbehorende coupeweergaven worden automatisch bij-
gewerkt op basis van wat in de 3D-weergaven is geselecteerd.
 

Beam’s Eye View toont de volgende weergaven:
• 3D-weergave: toont metastasen en andere objecten in 3D. Hiermee kunt

u elke metastase of ander object selecteren voor beoordeling.
• Boogweergave: toont de door het plan berekende bogen.
• Beam’s Eye View: toont de MLC bij gelijk verdeelde gantryhoeken voor

de geselecteerde boog.
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Lay-out Omschrijving

3D Review toont de volgende weergaven:
• 3D-weergave: toont metastasen en andere objecten in 3D. Hiermee kunt

u elke metastase of ander object selecteren voor beoordeling.
• DVH: toont het dosisvolumehistogram voor het huidige geselecteerde ob-

ject.
• Maximum Intensity Projection: Toont een driedimensionale dosis ge-

projecteerd op een tweedimensionaal vlak, waarbij de hoogste dosis
wordt gemarkeerd.

• Dose Surface: Toont hoeveel oppervlak van een object wordt afgedekt
door de voorschriftdosis. Het geselecteerde object is het hoofdobject van
de weergave en alle objecten die het zicht belemmeren zijn transparant.

• Dose Cloud: toont twee dosiswolken rondom de metastasen. De ondoor-
zichtige groene wolk stelt 100% voorschriftdosis voor en de doorzichtige
grijze wolk stelt 50% voorschriftdosis voor.

Fusion Review toont de volgende weergaven:
• 3D-weergave: toont metastasen en andere objecten in 3D. Hiermee kunt

u elke metastase of ander object selecteren voor beoordeling.
• Toont de dosisverdeling op de axiale, coronale en sagittale coupes die op

het fusieresultaat worden overlapt.
OPMERKING. De CT-beelddataset in de fusieparen ligt vast, maar de ande-
re beeldsets kunnen in deze weergave worden gewijzigd.
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3 BEHANDELPLANNEN
3.1 Een behandelplan berekenen

Algemene informatie

U kunt automatisch een dosisplan berekenen met behulp van een vooraf ingesteld klinisch
protocol.

Selector View

Selector View toont scans en in 3D gereconstrueerde beelden voor een optimale beoordeling van
uitzaaiingen. 

Afbeelding 8 
Wanneer u een afzonderlijk object selecteert:
• Wordt informatie over het volume en de grootte weergegeven. De grootte is de grootste

diameter van het object.
• Voor metastasen wordt de voorgeschreven dosis en het aantal fracties ook weergegeven (pas

nadat een klinisch protocol werd geselecteerd). Het voorschrift is gebaseerd op drie
waardenparen van dosis/metastasegroottes (mm/cm3) die u vooraf kunt instellen in uw Clinical
Protocol Editor-sjablonen. Het exacte dosisvoorschrift voor elke metastase is ofwel
geïnterpoleerd op een lijn of volgt uit het volgende grootste waardenpaar van dosis/
tumorgrootte. Voor meer informatie, zie pagina 71.
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Opties

Elke metastase wordt in de 3D-weergaven getoond met een begrenzingsvak. Beoordeel elke
metastase zorgvuldig:
• Als u er op een klikt, verandert de weergave zodat de metastase wordt gecentreerd.
• Als u in een van de drie beeldweergaven dubbelklikt, keren alle weergaven weer terug naar de

weergave van de gehele scan.
• Als u een beeldweergave wijzigt terwijl er een object is geselecteerd, zal de weergave terug-

springen om dat object gecentreerd te houden.

Om ervoor te zorgen dat elke metastase wordt beoordeeld, is het begrenzingsvak kleurgeco-
deerd:
• Helderblauw: Momenteel geselecteerde metastase
• Lichtblauw: Metastase nog niet beoordeeld
• Grijs: Beoordeelde metastase

Om een metastase uit een dosisplanberekening te verwijderen, deacti-
veert u het selectievakje Treat Metastasis.
OPMERKING. Als u het selectievakje Treat Metastasis wijzigt na een
planoptimalisatie wordt de dosisberekening ongeldig en wordt het plan
verwijderd.
 

Beoordeel de metastasen alvorens het dosisplan te berekenen. Dit omvat het onderzoeken
van de contouren, het volume en de afstand binnen elke metastase en het beoordelen van
de Treat Metastases (PTV)-definitie van elke metastase.

Controleer na het importeren of de contouren goed zijn uitgelijnd met de beelden.

Clusters van metastasen behandelen

Mogelijk wilt u het plan splitsen in verschillende subplannen om verschillende clusters van
metastasen te behandelen.

Stappen

1.
Deselecteer verschillende metastasen voor een plan door het selectievakje Treat Meta-
stasis voor deze metastasen te deactiveren.
Elk gedeselecteerd object staat vermeld onder Untreated Metastases.

2. Maak een plan voor de resterende geselecteerde metastasen.

3.
Na het exporteren van dit plan kunnen verdere plannen voor de resterende metasten wor-
den gecreëerd door het selectievakje Treat Metastasis opnieuw te activeren. Let erop al-
leen de metastasen te deselecteren die reeds zijn gepland.

4. Gebruik Dose Review voor het totaliseren van de plannen.

Als metastasen zijn geclusterd, moeten de objectdefinities in elk plan zorgvuldig worden
beoordeeld en moet worden gecontroleerd of de plannen correct zijn geëxporteerd.

Een behandelplan berekenen
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Een protocol en set-up selecteren

Stappen

1.

Klik op Select a Clinical Protocol om een lijst met beschikbare opties weer te geven. U
kunt nieuwe klinische protocollen wijzigen of creëren (bijv. Protocol en Setup) in de Cli-
nical Protocol Editor (zie pagina 69).
Start de software opnieuw op om de wijzigingen bij te werken.

2.

Klik op een Protocol- en Setup-naam om te selecteren. De geselecteerde namen zijn
oranje. Om de lijst opnieuw weer te geven, kunt u op de naam klikken.

①

OPMERKING. De knop Calculate wordt oranje. Als u na het uitvoeren van een optimali-
satie het Protocol of de Setup wijzigt, wordt de optimalisatie van het vorige plan ongel-
dig.
 

3.
Machine QA 1 arc ① kan worden gebruikt voor het creëren van QA-testplannen met een
enkele boog zonder optimalisatie. Als u deze Setup selecteert, wordt de plandoelstelling
automatisch ingesteld op Machine_QA.

4.
Na selectie van Protocol en Setup worden voor elke metastase een fractionering en een
standaard dosisvoorschrift weergegeven. Deze moeten worden beoordeeld en het voor-
schrift kan worden aangepast indien nodig (zie pagina 37).

Een dosisplan berekenen

Stap

Als u na het kiezen van een Protocol en Setup met elke metastase tevreden bent, selecteert u
Calculate om het dosisplan te berekenen.
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OPMERKING. Voor meer informatie over het dosisberekeningsalgoritme, zie pagina 79.
 

Een behandelplan berekenen
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3.2 Een behandelplan beoordelen
3.2.1 Dosis-menu

Algemene informatie

Zodra er een dosisplan is berekend, moeten voor elke metastase de dosisdistributie en
isodosislijnen worden beoordeeld. Hiervoor zijn de volgende weergaveopties beschikbaar in het
Dose-menu.

Afhankelijk van de geometrische samenstelling van de doelvolumes en de relevante
objecten in de behandelplanning zijn er beperkingen aan de realiseerbaarheid van
complexe dosisverdelingen. U dient het uiteindelijke plan zorgvuldig te controleren.

De nauwkeurigheid van de dosisberekening is afhankelijk van de dosisrasterresolutie. De
waarde die wordt gebruikt voor de eindgoedkeuring van het behandelplan moet zo laag
mogelijk zijn en niet hoger zijn dan 4 mm. Waarden van 3 mm of minder worden
aanbevolen voor kleine objecten met een diameter van 30 mm of minder.

Instellingen Dosis-menu

Het Dose-menu biedt opties voor het weergeven van de dosisverdeling.

Afbeelding 9 

Weergaveoptie Omschrijving

Dose Off Isodosislijnen worden niet getoond.

Dose Distribution Isodosislijnen worden getoond.

Dose Analysis Bekijk alle overdosis- en onderdosisgebieden met hete en koude pun-
ten in alle objecten, zowel metastasen als overige.
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3.2.2 De dosisverdeling beoordelen

Algemene informatie

Wanneer u kiest voor de Dose Distribution-weergave, wordt de geplande dosisverdeling
weergegeven als isodosislijnen en een dosisverdeling. De kleuren in de dosisverdeling passen
zich aan en worden transparanter naarmate u op het beeld inzoomt, waarna u de onderliggende
structuren duidelijk kunt zien.

Beoordeel de dosisverdeling voor elke metastase.

De dosisweergave mag niet het enige beslissingscriterium zijn voor een behandelplan.
Beoordeel minstens één ander criterium (bijv. de DVH’s) en beoordeel criteria in meerdere
lay-outs.

De isodosislijnen aanpassen

De legenda rechtsonder in de weergave toont aan welke isodosislijnen momenteel worden
weergegeven als absolute dosiswaarden.
De weergave toont een isodosislijn voor de voorgeschreven dosis en voor elke kritieke waarde die
in het klinisch protocol is gedefinieerd (zie pagina 71) en een gemarkeerde waarde die u direct
kunt wijzigen.

①

Afbeelding 10 

Stap

Om een bepaalde isodosislijn te definiëren voor weergave, vult u de waarde ervan in bij High-
light ①.

Een dosisweergave markeren

Stap

Om de dosisverdeling en de isodosislijn voor een bepaalde dosiswaarde te markeren, beweegt
u over die waarde in de legenda.

Een behandelplan beoordelen
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3.2.3 Dosisanalyse

Algemene informatie

Met de Dose Analysis-weergave kunt u zich richten op risicogebieden in uw plan. Het toont
dosisniveaus binnen elke metastase en andere anatomische objecten, en markeert onderdosering
en overdosis.

Metastasen analyseren

Metastasen worden altijd weergegeven in het groen en alle andere objecten in het blauw.

④

①

②

③

Afbeelding 11 

Nr. Omschrijving

①
Een normale weefseldosis wordt getoond in oranje. Er wordt een isodosislijn weergege-
ven voor de voorschriftdosis, 50% van de voorgeschreven dosis en de instelbare High-
light-waarde.

② De dosis in de metastase tussen de voorschriftwaarde en de markeerwaarde, gedefini-
eerd in de legenda heeft geen kleur.

③ Een gelabeld punt (groen) in de metastase toont de laagste dosis.

④ Een gelabeld punt (rood) in de metastase toont de hoogste dosis.

OPMERKING. Elke dosis onder de voorschriftwaarde in de metastase is gemarkeerd in het groen.
 

OPMERKING. Als de gemarkeerde waarde groter is dan de voorschriftwaarde, wordt elke dosis
binnen het PTV boven de gemarkeerde waarde paars gemarkeerd.
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Overige objecten analyseren

Andere (niet-metastasen) anatomische objecten worden weergegeven in het blauw.

①
②

①

Afbeelding 12 

Nr. Omschrijving

① Een gelabeld punt in elk object toont de hoogste dosis.

② Elke dosis binnen een object wordt gemarkeerd met een blauwe dosisweergave. Hogere
dosisniveaus hebben een meer opake kleur.

Een behandelplan beoordelen
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3.2.4 Measure-menu

Een dosis meten op een punt

Stappen

1. Selecteer Point in het Measure-menu.

2.

Om de dosis te meten in een enkel punt in een beeld klikt u op een doelpositie in het
beeld. Er wordt een punt met informatie over het beeld weergegeven:
• Point Dose: de dosis die op een specifiek punt is berekend, onafhankelijk van het voor-

berekende dosisraster.
• 3D Volume Dose: de dosis op een specifiek punt dat is berekend met een voorbere-

kend dosisraster en een interpolatie van de omringende punten in het raster. Door deze
interpolatie kan de werkelijke dosiswaarde op dit punt iets hoger zijn dan de Point Do-
se. De 3D Volume Dose is daarom sneller te berekenen, maar niet zo nauwkeurig als
de Point Dose. De weergegeven dosisverdeling wordt ook vanuit het voorberekende
dosisraster geïnterpoleerd.

OPMERKING. Voor MR-scans is de puntwaarde een grijswaarde. Voor CT-scans is dit in
hounsfieldeenheden (HU).
 

OPMERKING. Als u een punt meet in de weergave Dose Distribution wordt de dosisin-
formatie ook weergegeven.
 

3. Om een punt te verplaatsen, beweeg over dat punt met de muiswijzer, houd de linker-
muisknop ingedrukt en versleep het naar een nieuwe positie.

4.
Om een enkel punt te verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop op het punt. Om alle
punten te verwijderen, klik op de knop Point onder Measure om de functie te deselecte-
ren.

De dosis rondom het interessegebied moet worden gecontroleerd met behulp van de
meetfuncties.

Voer alleen een patiëntbehandeling uit nadat de beeldschaling is gecontroleerd.
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Afstanden meten

Stappen

1. Selecteer Distance.

2.

Om de afstand binnen een coupe te meten, klikt u op twee doelpunten in de coupe. De
afstand daartussen wordt samen met de puntinformatie van het eindpunt weergegeven:

3.

De afstand meten tussen twee punten op verschillende coupes:
• Klik op het doelpunt op de eerste coupe.
• Scroll met het muiswiel naar de doelcoupe.
• Klik op het tweede punt in de doelcoupe.

Dit kan ook in verschillende beeldweergaven worden gedaan.

OPMERKING. Eindpunten worden weergegeven als draadkruizen op doelcoupes, en als
stippen op tussenliggende coupes.
 

4. Om een lijn te verplaatsen, beweegt u over de lijn met de muiswijzer, houdt u de linker-
muisknop ingedrukt en sleept u de lijn naar een nieuwe positie.

5. Om alle lijnen te verwijderen, selecteert u Distance onder Measure om de functie te de-
selecteren.

Een behandelplan beoordelen
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Gebruikte coördinaten

De X-, Y- en Z-coördinaten worden weergegeven in het DICOM-coördinatensysteem.
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3.2.5 Bundelpositieweergave

Beam’s Eye View lay-out

Open Beam’s Eye View om bogen te beoordelen.

Stap

Selecteer een boog door erop te klikken linksonder in het scherm ①.

③

⑦⑧ ⑥

④

①

⑨⑩

② ⑤

Afbeelding 13 

Nr. Component

①
Door het plan berekende bogen. Als u een boog selecteert, wordt deze in blauw weerge-
geven. De boogrichting wordt met pijlen aangegeven. Als een boog een traject in beide
richtingen volgt, verschijnt er een set pijlen in beide richtingen.

②
Objectweergave: U kunt hier een metastase selecteren. Deze wordt dan helderder van
kleur. de bogen die de betreffende metastase bestralen, worden gemarkeerd linksonder
in de hoek ①.

③

Wanneer u een boog selecteert, wordt de volgende informatie weergegeven:
• Tafelhoek
• Gantryhoekbereik
• Collimatorhoek
• Monitoreenheden (MU’s)

④

Objecten die een dosis krijgen van de huidige, geselecteerde boog en de actuele hoek,
worden weergegeven met MLC-lamellen eromheen.
• De MLC-lamellen worden blauw gemarkeerd voor metastasen die moeten worden be-

straald door de huidige boog in de huidige richting.
• De MLC-lamellen worden geel gemarkeerd voor metastasen die moeten worden be-

straald door de huidige boog op het retourtraject.
• De MLC-lamellen worden groen gemarkeerd voor metastasen die moeten worden be-

straald door de boog in beide richtingen.
De jaw positie wordt weergegeven als een rechthoek rondom de metastase. Als een ma-
chine geen jaws heeft (bijv. Vero) wordt het maximale bloksysteem getoond.

Een behandelplan beoordelen
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Nr. Component

⑤ Het dradenkruis markeert het isocentrum.

⑥ Gantry- en tafelposities voor deze booghoek.

⑦ Speel het plan voorwaarts af.

⑧ Huidige gantryhoek. Gebruik de schuifregelaar om de hoek te veranderen.

⑨ Speel het plan in de omgekeerde richting af.

⑩ Huidige positie patiënt en lineaire versneller.

Beoordeel altijd de boogverdeling per metastase, zoals getoond in de Beam’s Eye View
layout.

Corrigeer altijd eventuele instelfouten, met name rotatiefouten, vóór de behandeling als
meer dan één laesie moet worden behandeld met een enkelvoudig isocentrum.

Grotere MLC-lamelbreedtes bij veldgrenzen kunnen resulteren in een niet-conforme dosis
voor het doelgebied. In de Beam’s Eye View lay-out moeten metastasen rondom de
veldgrenzen in het doelgebied zorgvuldig worden gecontroleerd.

De lamelopening voor dynamische boogbehandelingen wordt in de Beam’s Eye View
getoond. Controleer de lamelposities vóór export.
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3.3 Dosisvolumehistogram (DVH)
3.3.1 Het DVH beoordelen

Algemene informatie

Voor elk object in de 3D Review lay-out wordt een DVH (dosisvolumehistogram) weergegeven.
De weergave toont een cumulatief histogram waar u kunt zien hoeveel volume ten minste de
geselecteerde dosis krijgt.

De lay-out bevat ook weergaven waarmee u punten kunt identificeren die te veel of te weinig
dosis krijgen.

Het wordt sterk aanbevolen de berekende dosisverdelingen en de
dosisvolumehistogrammen te controleren na wijzigingen in het dosisvoorschrift of het
drukken op Calculate.

De DVH-weergave mag niet het enige beslissingscriterium zijn voor een behandelplan.
Beoordeel andere criteria (bijv. de dosisverdeling).

Beoordeel het DVH voor elke metastase en alle overige objecten.

3D-beoordeling

Open de 3D Review lay-out om het DVH en andere nuttige beoordelingsfuncties weer te geven.

① ②

③ ④ ⑤

Afbeelding 14 

Nr. Component Omschrijving

① Objectweergave Hiermee kunt u elke metastase of ander object selecteren
voor beoordeling.

② DVH Het DVH voor de geselecteerde structuur.

Dosisvolumehistogram (DVH)
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Nr. Component Omschrijving

③ Maximum Intensity Pro-
jection

Toont een driedimensionale dosis geprojecteerd op een twee-
dimensionaal vlak, waarbij de hoogste dosis wordt gemar-
keerd.

④ Dose Surface

Toont hoeveel oppervlak van een object wordt afgedekt door
de voorschriftdosis. Het geselecteerde object is het hoofdob-
ject van de weergave en alle objecten die het zicht belemme-
ren zijn transparant.

⑤ Dose Cloud
Toont twee dosiswolken rondom de metastasen:
• Ondoorzichtige groene wolk: 100% voorschriftdosis
• Doorzichtige grijze wolk: 50% voorschriftdosis

DVH-weergave

Stap

Om het DVH voor een bepaald object te zien, moet het object worden geselecteerd door erop te
klikken in de objectweergave of in het menu Data.

① ②

④

⑥

③

⑤

Nr. Omschrijving

① Klik op het uiteinde van de volumeas en versleep dit om de Volume-schaal te wijzigen.

② Grafiek normaal weefsel (NT) (zie hieronder).

③ Klik op het uiteinde van de dosisas en versleep dit om de Dose-schaal te wijzigen.

④ De doses Min. / Mean / Max., CI (conformiteitsindex), GI (gradiëntindex) en Max. Dose
Rel. worden boven het DVH weergegeven.

⑤ Max. Dose Rel. (relatieve maximale dosis): de verhouding van de voorgeschreven dosis
tot de maximale dosis.

⑥
Beweeg met de muis over een punt voor meer informatie. De beperking wordt op elke lijn
gemarkeerd. Als u over dit beperkingspunt beweegt, verschijnen er gegevens inclusief de
beperking en de conformiteitsindex voor dit object (alleen voor de PTV).
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DVH normale hersenen

Stappen

1. Maak en beoordeel het object voor de hele hersenen in Anatomical Mapping.

2. Laad het object voor de hele hersenen in Multiple Brain Mets SRS.

3.
Geef het DVH voor alle objecten weer (als er één object geselecteerd is, wordt de infor-
matie voor normale hersenen niet weergegeven). Het DVH voor normale hersenen (hele
hersenen min PTV’s) wordt weergegeven.

4.

Plaats de aanwijzer boven de curve voor het weergeven van de dosis- en volume-infor-
matie ① voor de normale hersenen.
OPMERKING. De DVH-grafieken voor de hele hersenen en de normale hersenen lijken
sterk op elkaar. Als u de twee curven wilt scheiden, moet u wellicht inzoomen op het DVH
door de uiteinden van de assen in de richting van de nul te slepen. U kunt ook in het me-
nu Selected Data andere objecten verbergen.
 

①

Afbeelding 15 

Interpreteren van het DVH

①

Afbeelding 16 
De DVH-curve Tissue komt overeen met de structuur van het type Outer Contour in de lijst
Objects onder Data.
De DVH-curve Normal Tissue komt overeen met een virtuele structuur die bestaat uit de structuur
van het type Outer Contour minus de structuren van alle metastasen.

Dosisvolumehistogram (DVH)
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Als er geen structuur is geselecteerd in de lijst Objects onder Data worden de DVH’s voor alle
structuren die op zichtbaar zijn ingesteld, weergegeven. De DVH-curves Tissue en Normal Tissue
worden ook getoond als de structuur Outer Contour niet op zichtbaar is ingesteld.
Elke metastase wordt voorzien van een extra blauwe lijn, deze wordt de normaal weefsel (NT)
grafiek genoemd. Deze curve is gebaseerd op een virtuele ringstructuur rondom de metastase en
wordt gebruikt voor de CI-berekening. Het volumepercentage hiervan wordt genormaliseerd tot
het metastasevolume en samen met het metastasevolume weergegeven als NT ①.
OPMERKING. Als er slechts één metastase is, vertoont de NT-grafiek ongeveer dezelfde
informatie als de Normal Tissue-curve.
 

OPMERKING. Het volume dat in de DVH wordt weergegeven, is anders dan het objectvolume dat
in de rest van de software wordt weergegeven. Dit komt doordat de DVH-berekening van een
andere objectresolutie gebruikt maakt.
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3.3.2 DVH-conformiteitsindex

Algemene informatie

De conformiteitsindex geeft aan hoe nauwkeurig het volume van de dosisverdeling overeenkomt
met de grootte en vorm van het doelvolume, waarbij rekening wordt gehouden met het normale
weefsel.
De omgekeerde Paddick-conformiteitsindex (CI) en de gradiëntindex (GI) worden gegeven.

Beoordeel de conformiteitsindex voor elke metastase.

Omgekeerde Paddick-conformiteitsindex (CI)

De CI beschrijft de conformiteit van een behandeling. Dit vertelt u ruwweg hoeveel weefsel wordt
bestraald met de voorgeschreven dosis vergeleken met de grootte van de tumor.
• Een waarde van 1 is ideaal.
• Hoe groter de waarde, hoe minder conform de behandeling is.

Zie pagina 79 voor meer details.

Gradiëntindex (GI)

De GI beschrijft hoe snel de dosis daalt van de voorschriftdosis tot de helft van de
voorschriftdosis. Het is een andere manier om de conformiteit van een behandeling te
beschrijven. Deze waarde richt zich op de tussenliggende doses in plaats van op de (hoge)
voorschriftdosis.
• Een waarde van 1 is ideaal.
• Hoe groter de waarde, hoe minder conform de behandeling is.

De GI is normaal gesproken groter dan de CI.

Dosisvolumehistogram (DVH)
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3.4 Dosisverdeling beoordelen met fusiebeoordeling

Dosisverdeling beoordelen met fusiebeoordeling

Open de Fusion Review lay-out om de dosisverdeling op de gefuseerde CT- en MRI-coupes te
beoordelen. De CT-beeldset is vast maar u kunt de MR-beeldset instellen door Data te selecteren
en uit de lijst onder Images te kiezen.

① ②

③ ④

⑥

⑤

Afbeelding 17 

Nr. Component Omschrijving

① 3D-weergave Selecteer metastasen en beoordeel eigenschappen.

②
Coupeweerga-
ve

Beoordeel de dosisverdeling op de gefuseerde axiale, sagittale en
coronale coupes.③

④

⑤ Schuifbalk Schakel tussen MRI (blauw) en CT (oranje) of PET (niet getoond).

⑥ Windowing
Selecteer Windowing om een paneel te openen waarin u de
beeldset kunt wijzigen voor gebruik van windowing. De geselec-
teerde beeldset is oranje gemarkeerd.
Klik op een beeldcoupe en sleep de muisaanwijzer om het beeld-
contrast van de structuur te verbeteren:
• Sleep omhoog/omlaag om de hounsfieldeenheid/het grijswaar-

deniveau te verhogen/verlagen.
• Sleep rechts/links om de hounsfieldeenheid-/grijswaardevenster-

breedte te verhogen/verlagen.
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3.5 De planbeoordeling voltooien

Een plan herberekenen

Als u besluit om een plan te wijzigen, bijvoorbeeld door een metastase uit te sluiten (zie pagina
37), moet u het plan opnieuw berekenen door Calculate te selecteren. Als u tevreden bent met
het plan, gaat u verder met het opslaan, afdrukken en exporteren van het plan (zie pagina 57).

Als u het selectievakje voor Treat Metastasis wijzigt, moeten de objectdefinities zorgvuldig
worden beoordeeld en de planoptimalisatie moet opnieuw worden gestart.

U moet de juistheid van de planinhoud (bijv. lamelposities) zorgvuldig controleren na
planaanpassingen of wijzigingen in de Treat Metastasis-functionaliteit. Als u een object
wijzigt dat in het bestaande plan in een ander Element in de planning-workflow wordt
gebruikt (bijv. SmartBrush), moet u de software opnieuw opstarten. Normaal gesproken
moeten alle wijzigingen aan objecten worden uitgevoerd alvorens ze te gebruiken bij de
dosisplanning.

Een tweede plan maken

Als u een tweede plan voor een patiënt wilt maken, moet u voorzichtig zijn als het vorige
plan al is geëxporteerd (bijv. naar een Record and Verify systeem of een MLC-controller).
Voer geen patiëntbehandeling uit op basis van een verouderd plan.

De planbeoordeling voltooien
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3.6 Een behandelplan opslaan

Algemene informatie

Selecteer Save als u tevreden bent met uw behandelplan. Daarna kunt u:
• Sla het plan op.
• Maak een PDF of afdruk van uw plan.
• Exporteer het plan naar DICOM om te versturen naar een Record and Verify (R&V) systeem,

naar Dose Review en naar ExacTrac.
In overeenstemming met IEC 62083 moet u controleren of alle behandelplanparameters zijn
goedgekeurd voordat wordt geëxporteerd naar een systeem van derden.
Over het algemeen kan Multiple Brain Mets SRS gegevens exporteren naar alle grote R&V-
systemen. Zie pagina 61 voor meer details.

Opmerkingen betreffende veiligheid

Wanneer planninginformatie van Multiple Brain Mets SRS, zoals behandelingsposities,
direct worden geëxporteerd naar en gebruikt door een patiëntpositioneringssysteem
(waarbij de ExacTrac-export- of de DICOM-exportfunctie wordt gebruikt), moet het
betreffende behandelplan van Multiple Brain Mets SRS ook voor de behandeling worden
gebruikt.

Contouren in RT-structuursets kunnen verschillend worden geïnterpreteerd door de
verschillende systemen. Hierdoor is het mogelijk dat de contouren in de beelden de
verkeerde richting of uitlijning krijgen of dat ze worden omgedraaid of gespiegeld.

Brainlab bewaart de omtrekken met een zeer hoge nauwkeurigheid. Door een beperking in
DICOM kan de hoeveelheid contourpunten die voor de heropbouw van structuren worden
gebuikt, worden verminderd voordat ze worden weggeschreven naar de DICOM RT
Structure Set. Dit kan leiden tot ongewenste vervorming van de contouren. Daarom is het
belangrijk dat de juistheid van de contouren zorgvuldig wordt gecontroleerd na het
importeren in een systeem van derden.

Alle behandelplanrapporten, met inbegrip van het machineprofiel en de bundelgegevens,
moeten door een gekwalificeerd persoon worden goedgekeurd voordat de informatie in
deze rapporten voor radiotherapiebehandelingen wordt gebruikt.

Controleer de diepte-equivalentie en de weefselingang in de print-out.

Exporteer het definitieve plan direct na het maken en beoordelen van de print-out naar een
systeem van derden (en ExacTrac).

Alle afgedrukte coördinaten zijn alleen geldig met gecertificeerde positioneringssystemen.

Brainlab adviseert de behandelplanrapporten te gebruiken om alle
behandelingsparameters direct op het behandelingtoedieningssysteem te controleren,
inclusief, maar niet beperkt tot, posities, apparaathoeken en dosisspecificaties.

Als een eerder geëxporteerd behandelplan werd gewijzigd na de eerste export, moet u
ervoor te zorgen dat alle betrokken behandelingsapparaten de bijgewerkte versie van de
overeenkomstige behandelplanparameters krijgen. Dit omvat maar is niet beperkt tot R&V-
systemen, patiëntpositioneringssystem, enz. Bovendien moet alle betrokkenen hiervan op
de hoogte worden gebracht (fysicus, arts, therapeut, enz.).
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Als de controller van de lineaire versneller op Elekta Agility-machines de lamellen achter
jaws herpositioneert, kunnen de dosisalgoritmen deze niet corrrect berekenen. De grote
openingen die de controller van de lineaire versneller heeft gemaakt, kunnen invloed
hebben op backscatter. Dit kan tot kleine dosisonnauwkeurigheden van enkele procenten
leiden.

Workflow

Stappen

1. Selecteer Save om naar de opslag- en exportpagina te gaan.

2. Beoordeel de planinhoud op de eerste PDF-voorbeeldweergave.

3.

Voer de plandetails in voor de definitieve PDF die zich duidelijk onderscheidt van andere
behandelplannen:

• Plan Name: voer een unieke en betekenisvolle naam in.
• Plan Intent: Bijvoorbeeld curatief of palliatief. De mogelijke doelstellingen van het be-

schikbare plan en de standaard doelstelling kunnen indien nodig tijdens installatie wor-
den geconfigureerd.
OPMERKING. Indien een acceptatiemachineprofiel of acceptatie-HU-naar-ED-tabel
wordt gebruikt, wordt de Plan Intent beperkt tot MACHINE_QA, SERVICE of RE-
SEARCH.
 

• Plan Content: automatisch gegenereerd uit de informatie van de planberekening.
• Plan Description: geef een beschrijving indien nodig.

Een behandelplan opslaan
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Stappen

4.

Als u samen met de patiëntgegevensset een behandelplan hebt geselecteerd, wordt u
gevraagd of u het geselecteerde plan door het bijgewerkte plan wilt vervangen:
• Selecteer Yes om het plan te vervangen (en dus bij te werken).
• Selecteer No om terug te gaan naar plandetails om het plan met een nieuwe naam op

te slaan.

5. Selecteer Save Plan.

6.

Beoordeel fouten en waarschuwingen in de PDF.

OPMERKING. Informatie over de behandelplanningsfouten en waarschuwingen bevinden
zich in het begin van de PDF. Informatie over de voorgeschreven dosis, het isocentrum
en de machine bevindt zich in het midden van de PDF vóór de goedkeuringspagina.
 

7.

Selecteer Save PDF of Print PDF om door te gaan.

BEHANDELPLANNEN

Softwarehandleiding Rev. 1.1 Multiple Brain Mets SRS Ver. 1.5 59



Stappen

8.
Beoordeel de behandelplanparameters in de print-out van de PDF. Als u tevreden bent,
ga dan naar de volgende stap. Als u niet wilt exporteren, selecteert u Back om terug te
gaan naar de software.

9.
Selecteer Export.
Als u het plan niet wilt exporteren, selecteert u Back.

10.

U moet Export Target ① selecteren, het R&V-plan of de course ID onder Plan ID ② in-
voeren en het definitieve selectievakje controleren ③ om te bevestigen dat het plan werd
beoordeeld voor export.
OPMERKING. De Plan ID is voor identificatie op externe systemen. Creëer daarom een
betekenisvol R&V-plan of course ID dat rekening houdt met de karakterbeperking (bijv.
max. 13-15) van het externe systeem.
 

①

②
③

11. Selecteer Export Plan.

Eenheden

Alle metingen in de PDF worden aangegeven in metrische eenheden. Als er geen eenheid is
aangegeven, wordt er vanuitgegaan dat de eenheid in millimeters is.

Een behandelplan opslaan
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3.7 Een behandelplan exporteren
3.7.1 Exporteren naar DICOM

Algemene informatie

Multiple Brain Mets SRS exporteert automatisch naar DICOM. Tijdens het exporteren verschijnt
een dialoogvenster.

Afbeelding 18 
OPMERKING. Exporteren naar DICOM is alleen mogelijk als planoptimalisatie is uitgevoerd.
 

OPMERKING. Multiple Brain Mets SRS kan andere algorithmes en dosisrastergroottes
gebruiken dan andere systemen van derden / Brainlab Elements. Als u in een ander Brainlab
Element of systeem een behandelingsplan herberekent dat in Multiple Brain Mets SRS is
gemaakt, kan de dosisdistributie en de DVH daarom anders zijn.
 

DICOM-conformiteit

Multiple Brain Mets SRS maakt gebruik van de DICOM 3.0 Merge-bibliotheek als
overdrachtsprotocol om informatie naar systemen van derden te versturen. DICOM ondersteunt
algemene interoperabiliteit tussen systemen van verschillende leveranciers. DICOM RT
(Radiotherapie), zoals gebruikt in Multiple Brain Mets SRS, is de meest recente subset van
DICOM-objecten die worden gebruikt om de overdracht van specifieke digitale beelden en
grafische en niet-beeldgegevens tussen twee of meer systemen te ondersteunen.
Voor gedetailleerde informatie verwijzen wij naar de nieuwste DICOM conformiteitsverklaring op:
www.brainlab.com/en/DICOM.
De DICOM-configuratie die wordt uitgevoerd door Brainlab is geenszins een garantie dat de
interoperabiliteit altijd correct is. De gebruikers moeten controleren of hun apparatuur volledig
functioneert en nauwkeurige resultaten produceert.

Controleer zorgvuldig de structuurvormen die geïmporteerd worden van of geëxporteerd
worden naar planningsystemen van derden. Vanwege de aard van de DICOM-standaard
kunnen sommige structuren tijdens de overdracht worden gewijzigd of doordat de DICOM-
standaard door de diverse TPS-gebruikers verschillend kan worden geïnterpreteerd.

Door de verschillende algoritmen die de contouren weergeven, kunnen de vorm en het
volume van de structuren enigszins verschillen tussen de systemen onderling. Daarom
moeten de structuren nauwgezet worden gecontroleerd na import in een systeem van een
derde.

DICOM is op zichzelf geen garantie voor interoperabiliteit. De conformiteitsverklaring
vergemakkelijkt echter een first-level validatie voor interoperabiliteit tussen verschillende
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applicaties die dezelfde DICOM-functionaliteit ondersteunen. De gebruiker moet de
conformiteitsverklaring lezen en begrijpen in samenhang met de DICOM-standaard.

In overeenstemming met IEC 62266 "Richtlijnen voor implementatie van DICOM in
radiotherapie", hoofdstuk 11 "Aandachtspunten voor gebruikers", "[...] moeten de kopers
van de radiotherapie-oncologie-apparatuur controleren of hun apparatuur correct
communiceert met andere apparatuur en met succes informatie overdraagt met behulp van
de DICOM-protocollen en -instellingen."

DICOM-interfaces van derden

Vanwege de diversiteit van de DICOM-standaard is het mogelijk dat bepaalde plannen die
zijn gemaakt door behandelplanningsoftware van derden niet volledig kunnen worden
geladen.

Controleer alle gegevens die door de Brainlab-toepassing worden geïmporteerd op
volledigheid en juistheid, omdat verschillende interpretaties van de DICOM-standaard
kunnen resulteren in verschillende weergaven van de gegevens die door het DICOM-
protocol worden verstuurd.

Aangezien de DICOM-standaard geen middelen levert om te controleren of de integriteit
van het DICOM-bestand is aangetast vóór import in het Brainlab-systeem, adviseren wij de
gebruiker om de DICOM-overdracht uitsluitend via een netwerk te gebruiken Dit garandeert
dat de gegevens niet gemakkelijk kunnen worden gemanipuleerd tijdens de
gegevensuitwisseling. Indien DICOM-gegevens worden weggeschreven als bestanden op
opslagmedia wordt aanbevolen om deze informatie met dezelfde zorg te behandelen als
een geschreven of afgedrukt patiëntdossier om elke vorm van manipulatie te voorkomen.

Opmerkingen betreffende veiligheid

Omdat DICOM-export kan worden geconfigureerd tot het niet na elke export automatisch
opschonen van de exportdirectory, bestaat er een risico op het verwisselen van
verschillende versies van behandelplannen. Daarom wordt in dit geval de gebruiker
gevraagd extra zorg te besteden aan de verschillende DICOM RT-plannen in de
exportsubdirectories.

Door contouren te verminderen (respectievelijk de hoeveelheid contourpunten), kunnen
kleine contouren op een grotere schaal dan grotere objecten worden vervormd of zelfs
geheel verdwijnen. Daarom is het belangrijk dat de juistheid van de contouren zorgvuldig
wordt gecontroleerd na het importeren in een systeem van derden.

Exportplatformbestand

Afhankelijk van hoe de geëxporteerde DICOM-gegevens later gebruikt worden in uw kliniek, zijn
er door uw Brainlab supportspecialist diverse exportplatformbestanden vooraf ingesteld op basis
van uw wensen.
• De opties die beschikbaar zijn tijdens de DICOM-export kunnen enigszins verschillen al

naargelang de instellingen van het exportplatformbestand dat is geselecteerd voor het huidige
archief.

• Om veiligheidsredenen kunnen de exportplatformbestanden voor behandelplannen alleen
worden bewerkt door Brainlab support.

• Gebruik van het standaard exportplatform kan leiden tot incorrecte behandelingen.
• Als de ondersteunende technicus de dosisexportmodus van Plan naar Beam wijzigt, hou er

dan rekening mee dat de software te weinig geheugen kan hebben wanneer een groot aantal
bundels met grote dosisvolumes worden gedefinieerd.

Een behandelplan exporteren
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3.7.2 Exporteren naar ExacTrac

Algemene informatie

Multiple Brain Mets SRS exporteert het behandelplan na DICOM-export automatisch naar het
ExacTrac-patiëntpositioneringssysteem.
Als een afzonderlijk exportplatformbestand is geconfigureerd moet u ervoor zorgen dat de export
naar ExacTrac en het R&V-systeem gelijktijdig wordt uitgevoerd.

Beperkingen van import en export

Alleen gegevenssets met een maximale scanlengte van 1.000 mm en minder dan 400 coupes
kunnen worden geïmporteerd en geëxporteerd.

Opmerkingen betreffende veiligheid

Controleer altijd of het juiste definitieve plan voor de patiënt in kwestie naar ExacTrac werd
geëxporteerd door de patiënt-ID, de isocentrumnaam en de exporttijd te verifiëren. Het
desbetreffende plan moet ook altijd worden goedgekeurd vóór het exporteren.
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3.7.3 Exporteren naar Dose Review

Algemene informatie

Het systeem kan een automatische export naar Dose Review uitvoeren. Brainlab support zal dit
configureren als u deze software heeft aangeschaft. Multiple Brain Mets SRS exporteert het plan
automatisch naar de locatie waar de software het kan openen.

Een behandelplan exporteren
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4 BEHANDELINGS-
TOEDIENING

4.1 Waarschuwingen

Opmerkingen betreffende veiligheid

Gebruik van een behandelingstoedieningssysteem met extreme parameters, zoals hoge
dosissnelheid, lage MU per bundel of hoge lamelsnelheid, kan leiden tot onnauwkeurige
toediening van de geplande behandelingsdosis. Het is de verantwoordelijkheid van de
fysicus om te zorgen voor de correcte toediening van de geplande behandelingsdosis aan
de patiënt. Dit betekent tevens de verantwoordelijkheid voor de keus van de juiste
behandelingsparameters.

Als één of meer componenten van het behandelingstoedieningssysteem zijn gewijzigd,
verwisseld of opnieuw gekalibreerd, dan moet een hervalidatie van het
behandelingsplanningsysteem in combinatie met het behandelingstoedieningssysteem
worden uitgevoerd conform de procedures voor kwaliteitsborging.

Om consistentie te garanderen wanneer verschillende planningsystemen worden gebruikt,
moeten alle definitieve positionerings- en behandelingsparameters door hetzelfde
behandelplanningsysteem worden geleverd. Wanneer bijveerbeeld informatie van Multiple
Brain Mets SRS direct wordt gebruikt voor patiëntpositionering, dan moet ook het
bijbehorende behandelplan afkomstig zijn van Multiple Brain Mets SRS en mag het
behandelplan niet worden aangepast met een ander behandelplanningsysteem.

Beoordeel alle metastasen voorafgaand aan de behandeling.

U mag de patiëntbehandeling niet starten voordat de systeemacceptatie, verificatie en
validatie van het behandelplanningssysteem (inclusief de bundelprofielen) is afgerond.

Voorafgaand aan de behandeling is het uw verantwoordelijkheid om vanuit de
behandelruimte te controleren of het geselecteerde tafelblad hetzelfde is als het tafelblad
dat tijdens de behandelplanning werd gebruikt.

Het is dus uw verantwoordelijkheid om vóór de behandeling in de behandelruimte te
controleren of de geselecteerde gantry- en tafelhoeken gebruikt kunnen worden voor
behandeling zonder dat dit tot letsel bij de patiënt of schade aan apparatuur zoals het
behandelingstoedieningssysteem, leidt.

De botswaarschuwing in de Multiple Brain Mets SRS-software waarschuwt voor mogelijke
botsingen tussen de gantry van de lineaire versneller en de behandeltafel. Het is niet
bedoeld als een exacte voorspelling van botsingen. Afhankelijk van de
behandelingsinstellingen en/of de anatomie van de patiënt kunnen er toch botsingen
plaatsvinden, zelfs als er geen waarschuwingsmelding wordt gegeven. Het is uw
verantwoordelijkheid vóór de behandeling te controleren of een behandeling mogelijk is
zonder botsingen.
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Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de machineconfiguraties (inclusief
o.a. jaw instellingen) altijd worden gesynchroniseerd tussen de verschillende
configuratielokaties (bijv. behandelplanningssysteem, R&V-systeem en
behandeltoedieningssysteem). Als de machineconfiguratie die wordt gebruikt voor de
planning en de machineconfiguratie die wordt gebruikt voor de behandeling niet op elkaar
aansluiten, kan dit leiden tot een ongewenste behandeling of een onderbreking in de
klinische workflow.

CW (wijzerzin)/CCW (tegenwijzerzin)-behandelingen: De richting van de gantryrotatie kan in
verschillende fasen in het planningproces verwisseld worden. De MLC-vormen worden
bijvoorbeeld gespiegeld door een omgekeerde gantryrotatie, of de print-out geeft niet
expliciet de geselecteerde rotatierichting weer. Controleer vóór de behandeling of de
correcte gantryrotatie werd geïmporteerd in uw R&V-systeem en wordt weergegeven op de
console van de lineaire versneller.

Brainlab levert actuele instructies voor bundelmetingen. Zorg ervoor dat de meest recente
metingsinstructies worden gebruikt tijdens de acquisitie van de bundelgegevens en dat het
dosisalgoritme goed is geconfigureerd en gekalibreerd. Controleer regelmatig de
configuratie en kalibratie door middel van fantoommetingen. Neem contact op met uw
supportspecialist van Brainlab voor meer informatie.

De Brainlab-machineprofielen die tijdens de acceptatie van het systeem zijn geïnstalleerd,
zijn alleen geschikt voor testdoeleinden en niet voor klinisch gebruik.

Het is niet het beoogd gebruik van het systeem om een plan te behandelen met primaire
jaws die de MLC-opening blokkeren.

U bent volledig verantwoordelijk voor het controleren van de juistheid van de gegevens die
worden teruggezonden door Brainlab, alsook voor het controleren van de juistheid van
feedback en aanbevelingen die door Brainlab worden geleverd. U moet de veiligheid en
effectiviteit van de door Brainlab teruggestuurde gegevens valideren alvorens een patiënt
te behandelen.

Kwaliteitsborging

Het is uw verantwoordelijkheid om een uitgebreid kwaliteitsprogramma te ontwikkelen dat
geschikt is voor het detecteren van fouten, beperkingen of onnauwkeurigheden in de
behandelplannings- en behandeltoedieningssystemen. Ga voor meer informatie naar het
hoofdstuk over kwaliteitsgarantie in de Technische referentiehandleiding, Brainlab-fysica.

Pencil Beam dosisberekening voor boogbehandelingen wordt uitgevoerd op een
afzonderlijk gantryhoekraster met een beperkte boogstapgrootte (in graden). Daarom kan
de berekende dosis onnauwkeurig zijn. Het wordt ten zeerste aanbevolen om een
fantoomverificatie uit te voeren voor elk boogbehandelplan.

Bepaal de absolute nauwkeurigheid van het Multiple Brain Mets SRS-systeem in
combinatie met de behandelingtoedieningsystemen door van fantomen gebruik te maken.
Met de gemeten nauwkeurigheid moet rekening worden gehouden bij het configureren van
de parameters van het behandelplan zodat de toegediende behandeling accuraat is.

Zorg dat het behandelplan op de juiste manier wordt toegepast bij de patiënt. Het wordt
sterk aanbevolen een fantoomverificatie uit te voeren voor elk behandelplan waarbij
gebruik wordt gemaakt van exact dezelfde parameterinstellingen als die zullen worden
gebruikt voor een echte patiënt tijdens de echte behandeling.

Controleer alle behandelparamaters voorafgaand aan de behandeling.

Waarschuwingen

66 Softwarehandleiding Rev. 1.1 Multiple Brain Mets SRS Ver. 1.5



Voor elk patiëntbehandelplan moet de gebruiker nagaan of de geplande configuratie van de
lineaire versneller correct op de lineaire versneller werd overgedragen en toegepast. Dit
omvat, maar is niet beperkt tot, de flattening filter modus en accessoireconfiguraties.

Stereotactische behandelingen, zoals stereotactische radiochirurgie (SRS) maken gebruik
van zeer hoge dosissnelheden per fractie en worden vaak gepland met verminderde
doelvolumemarges. U moet daarom aanvullende veiligheidsmaatregelen treffen tijdens
behandelplanning, planoverdracht en behandelingstoediening. Extra kwaliteitsbewaking
vóór iedere stereotactische patiëntbehandeling wordt sterk aangeraden.

Het wordt aanbevolen de patiëntopstelling vóór de behandeling te controleren en te
bevestigen door middel van een juiste positieverificatiemethode. Met behulp van fantomen
kunnen voorbeeldplannen worden gecreëerd om de nauwkeurigheid van de werkelijk
patiëntopstellingsmethode te testen.

Zorg ervoor dat het Multiple Brain Mets SRS-behandelplanningsysteem correct is
geconfigureerd en dat de configuratie overeenkomt met de parameters van de
behandelingtoedieningsystemen. Deze parameters zijn, maar zijn niet beperkt tot, de
schaalconventie van de lineaire versneller, mechanische beperkingen of dosimetrische
parameters zoals energie van de lineaire versneller of fluentiemodi als SRS en FFF (Zonder
afvlakkingsfilter).

Zorg er altijd voor dat de behandelingtoedieningssystemen die worden gebruikt voor de
behandeling van een patiënt, dezelfde zijn als tijdens het planningsproces was beoogd,
d.w.z. het geselecteerde machineprofiel komt overeen met de behandelmachine.

Vergelijk alle behandelparameters die naar het R&V-systeem zijn geëxporteerd met de
print-out van Multiple Brain Mets SRS.
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5 CLINICAL PROTOCOL
EDITOR

5.1 De Clinical Protocol Editor configureren

Algemene informatie

Met de Clinical Protocol Editor kunt u verschillende variabelen definiëren die gebruikt worden
voor de berekening van een behandelplan. U kunt uw eigen klinisch Protocol en Setup creëren
op uw lokale schijf.

Wijzigingen in de sjablonen van de Clinical Protocol Editor zijn alleen geldig na het
opnieuw opstarten van de software.

De sjablonen van de Clinical Protocol Editor wijzigen

①

②

Stappen

1. Om toegang te krijgen tot een set van standaardsjablonen, ga naar: %BRAINLAB_PATH
%/Common/RT/ClinicalProtocols/Multiple Brain Mets SRS.

2.
Kopieer een van de meegeleverde bestanden van Protocol of Setup om een nieuwe ver-
sie op te slaan.
OPMERKING. Verwijder de nieuwste door Brainlab geleverde voorbeeldbestanden niet.
 

3. Open een Protocol of Setup sjabloon (zie hieronder voor meer informatie).
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Stappen

4.
Dubbelklik op een parameter om een waarde te bewerken. Er wordt een pop-upvenster
geopend ①.
Lees de beschrijving ② voor nuttige informatie m.b.t. het bewerken.

5. Configureer de variabelen in de volgende tabellen.

6. Sla het bestand op onder een nieuwe naam.

Functies van de Clinical Protocol Editor

Opties Omschrijving

Het bestand is niet gewijzigd.

Het bestand is gewijzigd.

Het bestand is alleen-lezen (kan niet worden bewerkt).

De waarde is ongeldig.

Bekijk meer opties.

Voeg variabelen toe (indien van toepassing).

Verwijder variabelen (indien van toepassing).

Open een nieuw klinisch protocol of laad het huidige bestand opnieuw.

Zodra u wijzigingen aanbrengt, verandert de opslagknop van grijs in gekleurd ③.
U kunt de bestandsnaam wijzigen om een nieuw sjabloon aan te maken.
Er is geen limiet voor het aantal sjablonen van klinisch protocollen dat kan wor-
den aangemaakt.

Sluit het huidige klinisch protocolbestand.

Wijzig de weergavemodus voor het huidige klinische protocolbestand. U moet het
huidige klinisch protocolsjabloon opslaan en een paswoord invoeren om van de
standaard naar de geavanceerde modus te gaan.

Bekijk een geschiedenis van de wijzigingen in het huidige klinisch protocolsjab-
loon.

Opent alle geselecteerde items tegelijk.

Verlaat de Clinical Protocol Editor.
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Protocolsjabloon

OPMERKING. Het bewerken van de Protocol-sjablonen is beveiligd met een wachtwoord.
 

Variabele Omschrijving

Protocol

Type
Definieert het protocoltype.
OPMERKING. Het type is vast en kan niet worden gewijzigd.
 

Name

Definieert de naam van het protocol.
OPMERKING. Dit is zichtbaar in de Multiple Brain Mets SRS software.
Kies een betekenisvolle naam die niet in strijd is met andere waarden in
het sjabloon.
 

Purpose

Definieert het doel van het protocol.
Demo: Protocol wordt alleen voor demodoeleinden ter beschikking ge-
steld. Niet voor klinisch gebruik.
Clinical Use: Protocol is geschikt voor klinisch gebruik.

Prescription

Fractions Voer het aantal fracties voor behandeling in.

Prescription Volu-
me (%)

Voer het minimumpercentage van een tumorvolume in dat tijdens de be-
handeling door de dosis moet worden gedekt. Deze waarde moet tussen
90 en 100% liggen.
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Variabele Omschrijving

Dose Linear Inter-
polated

De instelling Dose Linear Interpolated geeft aan of de dosisvoorschrift-
paren (zie Prescription Ranges hieronder) voor tussenliggende metasta-
segrootten moeten worden geïnterpoleerd op een rechte lijn tussen de
drie waarden (True) of dat het volgende grootste waardenpaar moet wor-
den gebruikt (False).
• Voor Dose Linear Interpolated = True is een bovenlimiet verplicht

(Not Set is niet toegestaan).
Als een metastase bijvoorbeeld een volume van 10 cm3 heeft en de drie
paren van dosis/metastasegrootte worden gedefinieerd als:
• 24 Gy/4,2 cm3

• 18 Gy/14,2 cm3

• 15 Gy/18,4 cm3,
dan geldt: dosis = 20,5 Gy.
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• Voor Dose Linear Interpolated = False is een bovenlimiet niet toege-
staan (gebruik Not Set).

Als een metastase bijvoorbeeld een volume van 10 cm3 heeft en de drie
paren van dosis/metastasegrootte worden gedefinieerd als:
• 24 Gy/4,2 cm3

• 18 Gy/14,2 cm3

• 15 Gy/Not Set,
dan wordt de dosis (18 Gy) die met het volgende grootste volume over-
eenstemt (14,2 cm3) gebruikt.
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X

OPMERKING. x-as = Dosis (Gy), y-as = Volume (cm3).
 

De Clinical Protocol Editor configureren

72 Softwarehandleiding Rev. 1.1 Multiple Brain Mets SRS Ver. 1.5



Variabele Omschrijving

Type of Upper Li-
mit

Kies of de bovengrens voor de voorschrijfwaarden als tumorvolume of tu-
morgrootte moet worden gedefinieerd.
Volume (cm3): Het volume van de tumor wordt in aanmerking genomen.
Grootte (mm): De grootte van de tumor wordt in aanmerking genomen.
De grootte is de grootste diameter van het object.

Prescription Ranges (Value List)

Prescription Range
Een paar van waarden die de voorgeschreven dosis definiëren. Elke
waarde beschrijft een voorgeschreven dosis voor tumorgrootte of -volu-
me.

Upper Limit (either
mm or cm3)

De voorschriftparen in Prescription Range definiëren drie dosis-/volume-
voorschriften. De instelling Upper Limit specificeert de bovengrens van
de tumorgrootte waarvoor de voorgeschreven dosisparameter van deze
invoer relevant is.
Voor tumorgrootten tussen de bovengrenzen van beide invoeren: Ofwel
interpoleren of de laagste van de twee doses gebruiken (afhankelijk van
Dose Linear Interpolated).
Voor tumorgrootten kleiner dan de bovenlimiet van de eerste invoer: Ge-
bruik de dosis van de eerste invoer. Voor tumorgrootten groter dan de bo-
vengrens van de laatste invoer wordt de dosis van de laatste invoer ge-
bruikt.
Deze waarde moet tussen 0,1 en 9.999 liggen.
Not Set: Onbeperkte bovengrens voor de voorgeschreven dosis.
OPMERKING. De eenheden worden ingesteld onder Type of Upper Li-
mit.
 

Prescription Dose
(Gy)

Voer de voor een tumor voorgeschreven dosiswaarde in Gy in. Deze
waarde moet tussen 1,0 en 99,9 Gy liggen.

Dose Display

Highlight Dose
(Gy)

Voer de standaardwaarde voor het vrije gemarkeerde veld in de Dose
Display in Gy in. Deze waarde moet tussen 1,0 en 99,9 Gy liggen.

Show Half Pre-
scription

Selecteer het inschakelen of uitschakelen van de halve voorschrijfwaarde
in de functie Dose Display (alleen voor metastasen en normaal weefsel).
True: Schakel de halve voorschrijfwaarde in.
False: Schakel de halve voorschrijfwaarde uit (standaard).

Show Maximum Li-
mit

Selecteer het inschakelen of uitschakelen van de maximale dosislimie-
tweergave in de functie Dose Display.
True: Schakel de maximale dosislimiet in.
False: Schakel de maximale dosislimiet uit.
OPMERKING. Deze waarde wordt ingesteld onder Maximum Limit (%).
 

Maximum Limit (%) Voer de relatieve maximale dosislimiet in (%) om weer te geven in de
functie Dose Display. Deze waarde moet tussen 100 en 150% liggen.

Dose Lines (Value List)

Dose Line 1...

U kunt maximaal drie kritische dosislijnen definiëren in de functie Dose
Display, al naargelang uw behoefte. Zijn van toepassing op objecten,
Metastases en Others.
Maximum: 3 waarden.

Dose (Gy) Voer de dosis (Gy) in voor elke lijn. Deze waarde moet tussen 1,0 en 99,9
Gy liggen.

Optimization Parameters
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Variabele Omschrijving

Minimum Number
of Table Angles

Voer het minimumaantal tafelhoeken in die gegarandeerd in het geopti-
maliseerde behandelplan blijven. Deze waarde moet tussen 1 en 99 lig-
gen.
OPMERKING. De optimalisatie zal geen extra tafelhoeken toevoegen aan
de boogvlakken gedefinieerd in het set-upprotocol.
 

Minimum Collima-
tor Rotation (°)

Voer de minimale collimatorrotatie (°) van alle bogen in. De collimator
voor alle bogen wordt met ten minste deze waarde geroteerd. Dit kan een
positieve of negatieve rotatie zijn. Indien mogelijk wordt de collimator au-
tomatisch nog verder geroteerd.
Deze waarde moet een geheel getal tussen 0 en 25° zijn (niet-negatief).
Niet-integerwaarden worden naar beneden afgerond.

Set-upsjabloon

De parameters voor de Setup sjablonen hangen af van de machine.
OPMERKING. Het bewerken van de Setup sjablonen is beveiligd met een wachtwoord.
 

OPMERKING. Het wordt aanbevolen om niet meer dan vijf bogen te definiëren.
 

Variabele Omschrijving

Setup

Type
Definieert het type van de set-up.
OPMERKING. Het type is vast en kan niet worden gewij-
zigd.
 

Name

Definieert de naam van de instelling.
OPMERKING. Dit is zichtbaar in de Multiple Brain Mets
SRS software. Kies een betekenisvolle naam die niet in
strijd is met andere waarden in het sjabloon.
 

Purpose

Definieert het doel van de set-up.
Demo: Set-up wordt alleen voor demodoeleinden beschik-
baar gesteld. Niet voor klinisch gebruik.
Clinical Use: Set-up is geschikt voor klinisch gebruik.

Arc Plane Definitions (Value List)
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Variabele Omschrijving

Arc Plane

Definieert de numeriek laagste en hoogste gantryhoeken
voor de gantrybeweging van één boogkandidaat (°).
Elke invoer van dit type stelt een boog kandidaat voor ge-
bruik bij behandeling. Er moeten ten minste twee invoeren
van dit type zijn.
De optimalisatie kan ervoor kiezen niet alle boogkandidaten
te gebruiken als dit niet noodzakelijk is voor een goede be-
handeling.
De boogkandidaten die door deze invoeren zijn gedefini-
eerd, worden gebruikt als het isocentrum in de rechterher-
senhemisfeer is geplaatst. Als het isocentrum in de linker
hersenhemisfeer is geplaatst, worden de boogkandidaten
dienovereenkomstig gespiegeld (Table Angle wordt Table
Angle, Gantry Lower Angle wordt Gantry Upper Angle en
Gantry Upper Angle wordt Gantry Lower Angle). De rech-
ter- en linkerhemisferen worden gedefinieerd op basis van
het middelpunt van het bijsnijvak en, als dit niet beschikbaar
is, op het middelpunt van de massa van de buitencontour.
Voor definities van hoeken zie hieronder.
OPMERKING. Maak uw sjabloon alsof het isocentrum in de
rechterhersenhemisfeer is.
 

Een sjabloon is symmetrisch als de Arc Plane Definitions
symmetrisch worden gespiegeld ten opzichte van het cen-
trale sagittale vlak.
OPMERKING. Als u geen asymmetrische set boogkandida-
ten gebruikt, zal de spiegeling niet van invloed zijn op de
plannen.
 

Table Angle (°)

Voer de tafelhoek (°) van één boogkandidaat in. De waarde
moet een geheel getal tussen 0 en 360° zijn.
De tafelhoek moet IEC 61217-coördinaten hebben.
OPMERKING. Tafelhoeken tussen 90° en 270° zijn niet mo-
gelijk.
 

Gantry Lower Angle (°)

Voer de numerieke laagste gantryhoek in voor de gantrybe-
weging van één boogkandidaat (°). De waarde moet een
geheel getal tussen -360 en 360° zijn.
De waarde voor de Gantry Lower Angle moet in alle geval-
len kleiner zijn dan de waarde voor de Gantry Upper An-
gle.
De Gantry Lower Angle moet IEC 61217-coördinaten heb-
ben.

Gantry Upper Angle (°)

Voer de numerieke hoogste gantryhoek in voor de gantrybe-
weging van één boogkandidaat (°). De waarde moet een
geheel getal tussen -360 en 360° zijn.
De waarde voor de Gantry Upper Angle moet in alle geval-
len groter zijn dan de waarde voor de Gantry Lower Angle.
De Gantry Upper Angle moet IEC 61217-coördinaten heb-
ben.

Meer informatie over Gantry Lower Angle en Gantry Upper Angle
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Variabele Omschrijving

Algemene informatie:
De software genereert een boogkandidaat in het bereik [Gantry Lower Angle;Gantry Upper
Angle]. Dit betekent dat de boog in wijzerzin wordt gedefinieerd (CW, rechtsom). Voor de eigen-
lijke behandeling kiest de software de gantryrotatierichting automatisch, vaak met behulp van
bewegingen in wijzerzin en in tegenwijzerzin (CCW, linksom).
De booglengte moet gelijk zijn aan of groter zijn dan 20°, anders kan er geen geldig behandel-
plan worden gemaakt. Als de booglengte bovendien niet deelbaar is door 10° worden de gege-
ven hoeken dienovereenkomstig aangepast.

Regels voor het maken van bogen:
• 0° = 360°.
• De richting is altijd CW.
• Gantry Lower Angle moet in kleiner zijn dan Gantry Upper Angle. Als de lage waarde hoger

dan de hoge waarde is, gebruikt u negatieve waarden ①.

① ②

-90 -270

0=360

-180
-175 -185

270 90

0=360

180
185 175

In de afbeeldingen ziet u de stralen van bovenaf:
• Tafel: 0° tot 180°, gantry: 180° tot 360°
• Tafel: 180° tot 360°, gantry 0° tot 180°

Voorbeelden:
a) [5;175]: booglengte 170°, beweging van 5° tot 175° CW, of van 175° tot 5° CCW.
b) [-175;175]: booglengte 350°, beweging van -175° (= 185°) tot 175° CW, of van 175° tot -175°
(= 185°) CCW.
c) [95;185]: booglengte 90°, beweging van 95° tot 185° CW, of van 185° tot 95° CCW.
De optimalisering kan het boogbereik verkorten, d.w.z. de Gantry Lower Angle en/of de Gantry
Upper Angle wijzigen, indien dit de kwaliteit van de behandeling verbetert. Het boogbereik
wordt echter niet verlengd.
Het gebruik van booglengtes van minder dan 90° wordt niet aangeraden.

Fouten en waarschuwingen voor tafelbotsingen:
Controleer of de geselecteerde tafel- en gantryhoeken niet resulteren in botsingen met de tafel.

Het is uw verantwoordelijkheid vóór de behandeling te controleren
of een behandeling mogelijk is zonder botsingen.

Door de software worden fouten en waarschuwingen voor deze gebieden weergeven in het IEC
61217 coördinatensysteem en standaard lineaire versnellers (bijvoorbeeld niet VERO):
• Botsingsfout: Tafel [35, 90], gantry [70, 165] en tafel [270, 325], gantry [195, 290]
• Botsingswaarschuwing: Tafel [5, 90], gantry [70, 165] en tafel [270, 355], gantry [195, 290]
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Variabele Omschrijving

Voorbeeldsjabloon voor een Varian TrueBeam lineaire versneller (in IEC 61217):

• Tafel: 0°, Gantry Lower Angle: 190°, Gantry Upper Angle: 350°
• Tafel: 80°, Gantry Lower Angle: 190°, Gantry Upper Angle: 350°
• Tafel: 40°, Gantry Lower Angle: 190°, Gantry Upper Angle: 350°
• Tafel: 340°, Gantry Lower Angle: 10°, Gantry Upper Angle: 170°
• Tafel: 300°, Gantry Lower Angle: 10°, Gantry Upper Angle: 170°
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6 HOE HET OPTIMALISATIE-
ALGORITME WERKT

6.1 Inleiding

Termen

Hierna worden de metastasen die zijn geselecteerd voor het maken van een behandelplan PTV’s
genoemd.

Voorbereiding van het plan

Er kunnen tot 15 PTV’s tegelijk worden behandeld. Omrande objecten kleiner dan 0,01 cm3

worden automatisch verwijderd. Hieronder vallen ook kleine delen van PTV’s als deze bestaan uit
verschillende afzonderlijke, losse volumes.
Het dosisvoorschrift wordt vooraf gedefinieerd als de dosis die op 99,5% van het PTV volume
wordt toegepast. Dit voorschrift wordt gegarandeerd door het optimalisatie-algoritme. Zie pagina
71 voor informatie over het wijzigen van deze waarde.
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6.2 Belangrijkste stappen van het optimalisatie-
algoritme

Bogen en MLC-vormen initialiseren

Multiple Brain Mets SRS gebruikt een vooraf geconfigureerde set van dynamische conforme
bogen om de PTV’s te behandelen. De tafelhoeken worden vooraf gedefinieerd in het set-
upsjabloonbestand. Het algoritme start door uit te gaan van het maximale aantal tafelposities dat
in de configuratie is gedefinieerd en twee onafhankelijke bogen per tafelpositie. Standaard worden
de tafelposities zodanig gedefinieerd dat de bogen gelijkmatig worden verdeeld en tegenover
elkaar liggende bogen worden vermeden.
Afhankelijk van de hemisfeer waarin het isocentrum ligt, worden de bogen in het sagittale vlak
gespiegeld. De start- en stophoeken van de boog worden ingesteld op standaardwaarden en
tijdens optimalisatie aangepast. De MLC-lamelposities worden conform de PTV’s gevormd, met
een extra rand van maximaal 1 mm naast een rand die mogelijk in het sjabloon is gedefinieerd,
voor alle velden van elke boog. De isocentrumpositie wordt bepaald als de gemiddelde positie van
de massamiddelpunten van elke PTV.
Als de MLC bestaat uit fijne en grote lamellen en de PTV’s staan op afstand van elkaar, is het
waarschijnlijk dat de MLC-vormen van sommige PTV’s ten minste gedeeltelijk uit grote lamellen
bestaan. In die gevallen kan de conformiteit beter worden als de PTV’s samengeclusterd worden
en verschillende isocentrumposities worden gedefinieerd.

De PTV’s aan de bogen toewijzen voor behandeling

Om bestraling van normaal weefsel door stralingslekkage tussen MLC-lamellen te voorkomen,
kunnen niet alle PTV’s tegelijk met een enkele boog worden behandeld. Als twee PTV’s een
lamelpaar delen, controleert de software het omringende normale weefsel op vastgestelde
controlepunten om te bepalen of de twee PTV’s door dezelfde boog kunnen worden behandeld.
Bij elk controlepunt is sprake van een van de volgende situaties:
• De afstand in de X-richting tussen de 2 PTV’s is bepaald als binnen een bepaalde tolerantie

(bijv. als de pixels van de planningsvorm voor de PTV’s dicht genoeg bij elkaar liggen). In dat
geval worden de PTV’s bestraald door een enkele boog, omdat de lamelsequencer geen
onderscheid kan maken tussen de PTV’s.

• De afstand in de x-richting is bepaald als groter dan een bepaalde tolerantie. In dat geval wijst
de software de twee PTV’s toe aan verschillende bogen met dezelfde tafelhoek.

In het algoritme wordt deze keuze gebaseerd op het principe dat zo veel PTV’s als mogelijk door
elke boog moeten worden behandeld. De keuzes worden zodanig gemaakt dat de
monitoreenheden die door de bogen worden gebruikt, worden geminimaliseerd. Daarnaast wordt
de collimator geroteerd om de overdosering die wordt veroorzaakt door de stralingslekkage
tussen de MLC-lamellen te verspreiden. Deze rotatie wordt beperkt doordat alle PTV’s die door
een boog worden behandeld, nog wel in het kleinere, effectieve MLC-veld moeten passen.

De booggewichten optimaliseren

Nu de PTV’s die per boog worden behandeld, zijn bepaald, wordt het gewicht van de bogen
geoptimaliseerd voor de beste conformiteit. Dit wordt bepaald door de conformiteitsindex (CI).
Voor elke PTV wordt een CI bepaald.
Omdat de dosisvoorschriften voor de PTV’s tijdens optimalisatie worden afgedwongen, wordt de
CI bepaald door het volume normaal weefsel rond het PTV dat meer krijgt dan de voorgeschreven
dosis als een fractie van het volume van het PTV. Derhalve, als twee PTV’s hetzelfde aantal
behandelde normaal weefsel-voxels heeft, heeft de grotere PTV een lagere CI. Een offset van 1
wordt opgeteld bij de berekende CI, zodat als perfecte conformiteit wordt bereikt, de CI gelijk is
aan 1. Volgens deze definitie, die alleen tijdens optimalisatie wordt gebruikt, is de CI altijd gelijk
aan of groter dan 1. Tijdens optimalisatie is het gebied van normaal weefsel waarin de voxels
worden beoordeeld, beperkt tot een rand van 5 mm rondom het PTV.
Naast optimalisatie van de booggewichten worden verschillende andere maatregelen getroffen
om de CI’s te verbeteren. Er worden bijvoorbeeld kleine randen toegevoegd aan of afgetrokken
van de PTV’s met een niet-optimale CI.
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Na optimalisatie

Als laatste stap worden alle bogen met minder dan het minimum aantal toedienbare
monitoreenheden verwijderd. Bogen met meer dan het maximum aantal toedienbare
monitoreenheden worden gesplitst in zo veel bogen als nodig. Voor de definitieve bepaling van de
CI’s wordt de rand normaal weefsel rondom het PTV vergroot tot 15 mm om een meer
nauwkeurige waarde te verkrijgen. Deze worden berekend als de omgekeerde Paddick-
conformiteitsindex:

waarbij PIV het volume is dat wordt omringd door de voorschriftisodosis en TV het doelvolume is,
d.w.z. het volume van het PTV. Deze CI’s worden aan de gebruiker in de GUI getoond.
Meer informatie over conformiteitsindexen is te vinden in de volgende publicatie:
• Paddick, A simple scoring ratio to index the conformity of radiosurgical treatment plans. J

Neurosurg. 93 Suppl 3:219-22, 2000

Boog bijsnijden

Tijdens de optimalisatie kunnen bogen aan het eind van sommige metastasen wordt bijgesneden.
In dat geval worden de MLC-vormen voor de bijgesneden controlepunten gesloten. De
controlepunten zelf worden echter niet verwijderd. De boog heeft hierdoor nog steeds dezelfde
start- en stophoeken voor de gantry. Merk op dat bepaalde in de afdruk gerapporteerde waarden,
zoals gemiddelde equivalente veldgrootte, een vertekening naar lagere waarden kunnen laten
zien.
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7 xBRAIN-GEGEVENS
7.1 Hoe xBrain-geconverteerde gegevens te

gebruiken?

Algemene informatie

Om gegevens te laden die gecreëerd zijn in iPlan RT Image en iPlan RT Dose moeten de
gegevens eerst worden geconverteerd naar het DICOM Raw-formaat met behulp van de
xBrainConverter. DICOM-behandelplannen van andere behandelplanningsystemen van derden
moeten eerst worden geconverteerd naar het xBrain-formaat met behulp van PatXfer RT. Deze
gegevens mogen alleen worden gebruikt voor inbedrijfstelling en planvergelijkingen en niet voor
het creëren van klinische behandelplannen. Export is niet mogelijk.
OPMERKING. Dezelfde inputvereisten zijn van toepassing als voor de pre-planning Elements.
 

OPMERKING. Brain Metastases 1.0 mag niet worden gebruikt met naar xBrain geconverteerde
gegevens.
 

Beperkingen van de xBrainConverter

De volgende beperkingen zijn van toepassing op naar xBrain omgezette gegevens:
• Externe buitencontouren die uit xBrainConverter zijn geïmporteerd, kunnen niet worden

bijgesneden. Het aanpassen van het tafelblad in Multiple Brain Mets SRS heeft geen effect
op de buitencontour.

• xBrainConverter converteert of laadt geen dosis- of planinformatie of isocentra (bijv. bundels,
bogen).

• xBrainConverter converteert geen gegevens als de CT is gelokaliseerd.

xBrainConverter-workflow voor planvergelijking

Stappen

1.
Kopieer de xBrain-gegevens naar een aangegeven locatie om te doorzoeken met Patient
Selection (raadpleeg de Softwarehandleiding Content Manager/Patient Selection).
De xBrain-inhoud wordt gedetecteerd en de conversie wordt automatisch uitgevoerd.

2.

Selecteer de geconverteerde data.
De geconverteerde inhoud moet aan de pre-planningvereisten voldoen. Zo niet, dan kunt
u de inhoud in de xBrain-toepassingen corrigeren. In sommige gevallen kunt u de inhoud
corrigeren met behulp van de pre-planning Elements.

3. Start Multiple Brain Mets SRS en creëer opnieuw een behandelplan.

4.
Selecteer RT QA Recalculation om het plan opnieuw te berekenen en te exporteren.
OPMERKING. De mogelijke plandoelstellingen zullen worden beperkt omdat het behan-
delplan niet voor klinisch gebruik is.
 

5. Laad de geëxporteerde gegevens in Dose Review voor planvergelijking (bijv. met het ori-
ginele plan opgemaakt in iPlan RT Dose).
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Raadpleeg de klinische gebruikershandleidingen iPlan RT Image, iPlan RT Dose en PatXfer
RT.

xBrainConverter workflow voor het gereedmaken

Stappen

1.
Kopieer de xBrain-gegevens naar een aangegeven locatie om te doorzoeken met Patient
Selection (raadpleeg de Softwarehandleiding Content Manager/Patient Selection).
De xBrain-inhoud wordt gedetecteerd en de conversie wordt automatisch uitgevoerd.

2.

Selecteer de geconverteerde data.
De geconverteerde inhoud moet aan de pre-planningvereisten voldoen. Zo niet, dan kunt
u de inhoud in de xBrain-toepassingen corrigeren. In sommige gevallen kunt u de inhoud
corrigeren met behulp van de pre-planning Elements.

3. Start Multiple Brain Mets SRS en creëer opnieuw een behandelplan.

4. Selecteer Patient Specific QA om het Multiple Brain Mets SRS-plan op een fantoom
mappen voor inbedrijfsstellingdoeleinden.

5. Exporteer het plan voor fantoombestraling.

Raadpleeg de Softwarehandleiding RT QA.

Beperkte plandoelstellingen

Zodra de naar xBrain geconverteerde gegevens zijn geladen, wordt Plan Intent automatisch
ingesteld op Research. De Export-functie is uitgeschakeld en daarom is klinische behandeling
niet mogelijk. Geïmporteerde naar xBrain geconverteerde gegevens zijn voor inbedrijfsstelling en
vergelijking van behandelplannen gecreëerd in Multiple Brain Mets SRS met plannen gecreëerd
in iPlan RT of andere behandelplanningsystemen van derden.

Objectdefinities

Multiple Brain Mets SRS herkent alleen de volgende objecten voor bestraling:
• iPlan RT Image: Onder Object Creation wordt alleen Structure = Tumor (niet PTV, GTV of

CTV, enz.) herkend. Als Structure is ingesteld op PTV in iPlan RT Image duiden de Elements
dit object aan als Type = PTV en Role = Undefined. Objecten van Type = PTV worden onder
Others geplaatst en niet herkend als kandidaten voor behandeling, zelfs als de objecten eerder
in iPlan RT deel van de behandling uitmaakten. U kunt deze objecten opnieuw definiëren in
SmartBrush voordat u Multiple Brain Mets SRS opstart.

• iPlan RT Dose: Onder Object Creation wordt alleen Structure = Tumor (niet PTV, GTV of
CTV, enz.) herkend. Als Structure is ingesteld op PTV in iPlan RT Dose duiden de Elements
dit object aan als Type = PTV en Role = Undefined. Objecten van Type = PTV worden onder
Others geplaatst en niet herkend als kandidaten voor behandeling, zelfs als de objecten eerder
in iPlan RT deel van de behandling uitmaakten. U kunt deze objecten opnieuw definiëren in
SmartBrush voordat u Multiple Brain Mets SRS opstart.
OPMERKING. Multiple Brain Mets SRS kan geen objectdefinities interpreteren (bijv. Boost,
PTV, Other) die zijn gecreëerd in Prescription. Alleen definities opgemaakt in Object Creation
worden herkend.
 

OPMERKING. Bij het converteren van plannen met behulp van PatXfer RT: Controleer de
objecten en objectdefinities (Type en Role) in de RT Planning Elements na conversie
zorgvuldig.
 

RT QA

Export wordt geactiveerd in het RT QA Element.
OPMERKING. De plandoelstellingen zijn beperkt bij export om klinische behandeling te
voorkomen.
 

Hoe xBrain-geconverteerde gegevens te gebruiken?
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8 HERVALIDATIE VAN DE
SOFTWARE

8.1 Workflow

Algemene informatie

Dit is de aanbevolen systeemhervalidatietest die volgt op kleine veranderingen in uw systeem,
waaronder:
• Hotfixes voor het besturingssysteem
• Installatie van virusscanners
• Installatie van software van derden

Voor grote veranderingen aan het besturingssysteem (nieuw besturingssysteem, nieuw service
pack, enz.) neemt u contact op met Brainlab support.

Een softwarehervalidatie uitvoeren

Voor deze procedure moet ten minste één DICOM-testpatiënt beschikbaar zijn.

Stappen

1. Start Multiple Brain Mets SRS en controleer of er één of meerdere gegevenssets be-
schikbaar zijn.

2. Laad een gegevensset in Patient Selection.

3. Controleer of u een machineprofiel kunt selecteren in de keuzelijst.

4. Controleer of u een HU-naar-ED-conversietabel kunt selecteren.

5. Wijzig de tafelbladselectie en controleer of het tafelblad is bijgewerkt in de weergaven.

6. Schakel de aanpassingsfunctie in. Selecteer en sleep het tafelblad en controleer of u het
tafelblad kunt bewegen.

7. Schakel de bijsnijdfunctie in. Selecteer en sleep de verschillende hoeken van het bijsnijd-
vak en controleer of het bijsnijdvak dienovereenkomstig verandert.

8. Selecteer het selectievakje van de behandelrichting en controleer of de knop Next wordt
ingeschakeld.

9. Selecteer Next en controleer of de tafelbladpagina naar de tweede voorbereidingspagina
gaat.

10. Selecteer Next en controleer of de tafelbladpagina naar de weefselmodelpagina gaat.

11. Beoordeel de Outer Contour en ga door naar de toepassing.

12. Selecteer een Protocol en Setup en controleer of de knop Calculate is ingeschakeld.

13. Wijzig het selectievakje Treat Metastasis voor een metastase.

14. Wijzig de vooraf gedefinieerde dosis voor een metastase.

15. Selecteer Calculate en controleer of de berekening succesvol wordt afgerond. Controleer
of de isodosislijnen en een dosislegende worden weergegeven.

HERVALIDATIE VAN DE SOFTWARE
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Stappen

16. Ga naar de Beam’s Eye View en selecteer een metastase in de weergave linksboven.
Controleer of de bogen worden gemarkeerd in de weergave linksonder.

17. Selecteer verschillende bogen en controleer of de juiste weergave de overeenkomstige
boog weergeeft.

18. Verplaats de gantryhoekregelaar en controleer of de gantryhoek dienovereenkomstig ver-
andert.

19. Druk op de play-knop en controleer of de gantry in de gewenste richting beweegt.

20. Druk op de pauze-knop en controleer of de animatie stopt.

21. Ga naar de 3D Review en selecteer verschillende objecten. Controleer of de DVH-weer-
gave de DVH-grafiek van het geselecteerde object weergeeft.

22. Wis de selectie door nogmaals op het geselecteerde object te klikken. Controleer of de
DVH-weergave de DVH-grafiek van alle objecten weergeeft.

23. Controleer of de Maximum Intensity Projection, Dose Surface en Dose Cloud-weerga-
ven worden weergegeven.

24. Open Fusion Review en controleer of het windowing- en blendinginstrument werkt.

25. Controleer in Fusion Review of u metastasen in de 3D-weergave kunt selecteren en be-
oordeel de fusie rondom de objecten.

26. Selecteer Save en controleer of de pagina Opslaan wordt weergegeven.

27. Controleer of het dialoogvenster Afdrukken een PDF-afdruk toont.

28. Sla het plan op en controleer of de PDF kan worden opgeslagen en afgedrukt.

29. Selecteer Export en controleer of de pagina Exporteren wordt weergegeven.

30.
Voer een R&V-plan-ID in en selecteer alleen het selectievakje Dose Review Platform. Se-
lecteer het selectievakje dat aangeeft dat het plan werd beoordeeld en voor levering is
goedgekeurd.

31. Selecteer Export en controleer of het exporteren start.

32. Controleer of de DICOM-export is gelukt.

33. Selecteer OK en controleer of het dialoogvenster Exporteren sluit.

34. Importeer de DICOM-export in Dose Review en controleer of het importeren succesvol is
voltooid.

Workflow
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9 BERICHTEN
9.1 Soorten berichten

Waarschuwings- en foutmeldingen in pop-updialoogvensters

• There are unsaved changes (Er zijn niet-opgeslagen wijzigingen)
• Do you want to save? (Wilt u ze opslaan?)
• This data must be used just for commissioning and plan comparisons. It must not be used for

creating clinical treatment plans. Export is not possible. (Deze gegevens mogen alleen worden
gebruikt voor inbedrijfsstelling en planvergelijkingen. Ze mogen niet worden gebruikt om
klinische behandelplannen te creëren. Export is niet mogelijk.)

• The export has failed. (De export is mislukt.)
• Check the logfile for details. (Raadpleeg het logbestand voor details.)
• The pre-planning status of the loaded dose plan has been changed. The plan will be adapted to

the changes. (De pre-planningstatus van het geladen dosisplan is veranderd. Het plan zal
worden aangepast aan de veranderingen.)

• An external outer contour has been detected. ${applicationName} will not create an outer
contour. The external one will be used for dose calculations. (Een externe buitencontour is
gedetecteerd. ${applicationName} zal geen buitencontour creëren. De externe buitencontour
zal worden gebruikt voor dosisberekeningen.)

• The crop box exceeds the range of the planning CT in superior or inferior direction. Parts of the
table top that are outside of this range in this direction will be ignored during dose calculation.
(Het bijsnijvak is groter dan het bereik van de planning CT in bovenste of onderste richting.
Delen van het tafelblad die buiten dit bereik zijn in deze richting zullen tijdens de
dosisberekening worden genegeerd.)

• Plan has not been saved yet. (Het plan is nog niet opgeslagen.)
• Exit without Saving? (Afsluiten zonder opslaan?)
• Discard Plan (Plan verwerpen)
• Do you want to replace the current plan? (Wilt u het huidige plan vervangen?)
• Replace plan? (Plan vervangen?)
• A plan with name "${planName}" already exists and cannot be overwritten.\nSelect a different

name and try again. (Er bestaat reeds een plan met de naam "${planName}" en dat kan niet
worden overschreven.\n Selecteer een andere naam en probeer opnieuw.)

• Plan already exists. (Plan bestaat al.)
• There were changes outside the dose planning application. ${ApplicationName} needs to be

restarted. (Er waren veranderingen buiten de dosisplanningtoepassing. ${ApplicationName}
moet opnieuw worden gestart.)

• No Metastases are selected for treatment. Review for each Metastasis the Treat Metastasis
checkbox selection. (Er zijn geen metastasen geselecteerd voor behandeling. Controleer voor
elke metastase de status van het selectievakje Treat Metastasis.)

• Too many Metastases are selected for treatment. The maximum number of Metastases
supported is ${MaxNumberMetsSelected}. Consider dividing your plan into different sub-plans.
(Er zijn te veel metastasen geselecteerd voor behandeling. Het maximale aantal metastasen
dat wordt ondersteund, is ${MaxNumberMetsSelected}. Overweeg uw plan te verdelen in
verschillende subplannen.)

• You selected a clinical protocol for Machine QA only. The calculated plan will not be optimized.
(U heeft een klinisch protocol geselecteerd, dat alleen voor Machine QA geschikt is. Het
berekende plan zal niet worden geoptimaliseerd.)
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Meldingen in de afdruk (stoplichten)

Type Tekst

Fout
The gantry rotation range is not valid. Treatment is not possible. Verify the arc
start and stop angles. (Het gantryrotatiebereik is niet geldig. Behandeling is niet
mogelijk. Controleer de boogstart en -stop hoeken.)

Fout Danger of table collision. Please verify. (Gevaar dat de lineaire versneller met de
tafel botst. Controleer dit.)

Fout

The time to deliver the desired dose (${timeSecActual} s) exceeds the machine
limit (${timeSecMax} s). Please verify. (De tijd om de gewenste dosis af te leve-
ren (${timeSecActual} s) overschrijdt de machinelimiet (${timeSecMax} s). Con-
troleer dit.)

Fout

The MU (${ActualMU} MU) value of one of this beam's/arc's export portions is
above the allowed MU (${MaxMU} MU) configured for the machine. Contact
Brainlab support. (De MU-waarde (${ActualMU} MU) van een van deze bundel/
boog-exportdelen ligt boven de toegestane MU (${MaxMU} MU) die voor de ma-
chine is geconfigureerd. Neem contact op met Brainlab support.)

Fout The clinical protocol has unsupported version $version. (Het klinische protocol
heeft niet-ondersteunde versie $version.)

Fout

Gantry lower angle $gantryLowerAngle° of Arc Plane $nameOfArc is greater
than gantry upper angle $gantryUpperAngle°. (Gantry benedenhoek $gantryLo-
werAngle° van boog $nameOfArc is groter dan gantry bovenhoek $gantryUppe-
rAngle°.)

Fout
Table angle $tableAngle° of Arc Plane $nameOfArc is incompatible with selected
machine profile. (Tafelhoek $tableAngle° van boog $nameOfArc is niet compati-
bel met geselecteerd machineprofiel.)

Fout

Gantry angles $gantryLowerAngle° - $gantryUpperAngle° of Arc Plane $nameO-
fArc are incompatible with selected machine profile. (Gantryhoeken $gantryLo-
werAngle° - $gantryUpperAngle° van boog $nameOfArc zijn niet compatibel met
geselecteerd machineprofiel.)

Fout
Collimator angle $collimatorAngle° of Arc Plane $nameOfArc is incompatible
with selected machine profile. (Collimatorhoek $collimatorAngle° van boog $na-
meOfArc is niet compatibel met geselecteerd machineprofiel.)

Fout

Gantry angles $gantryLowerAngle° - $gantryUpperAngle° of Arc Plane $nameO-
fArc do not have the required minimal arc span of $minimalArcSpan°. (Gantry-
hoeken $gantryLowerAngle° - $gantryUpperAngle° van boog $nameOfArc heb-
ben niet het vereiste boogbereik van $minimalArcSpan°.)

Fout The isocenter coordinate is not inside the patient's tissue. (Het isocentrumcoördi-
naat bevindt zich niet in het weefsel van de patiënt.)

Fout
The Minimum Arc Weight to Remove is greater than the Minimum Arc Weight to
Fix. (De Minimum Arc Weight to Remove is groter dan de Minimum Arc Weight
to Fix.)

Fout Duplicate arc plane definitions for the table angle(s) '$tableAngles'. (Identieke
boogdefinities voor de tafelhoek(en) "$tableAngles".)

Fout Coplanar arc plane definitions for the table angle(s) '$tableAngles'. (Coplanaire
boogdefinities voor de tafelhoek(en) "$tableAngles".)

Fout

Range of valid collimator angles does not cover the interval of size 2 * $maxCol-
limatorAngle degrees centered at the standard collimator angle $stdCollimato-
rAngle degrees. (Bereik van geldige collimatorhoeken dekt het interval van
grootte 2 x $maxCollimatorAngle-graden gecentreerd op de standaard collima-
torhoek $stdCollimatorAngle-graden niet af.)

Fout Upper limit is missing at prescription point '$point'. (Bovengrens ontbreekt bij
voorschriftpunt "$point".)

Soorten berichten
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Type Tekst

Fout Upper limit is not allowed at prescription point '$point'. (Bovengrens is niet toege-
staan bij voorschriftpunt "$point".)

Fout Upper limit is not increasing at prescription point '$point'. (Bovengrens stijgt niet
bij voorschriftpunt "$point".)

Waarschu-
wing

Less than 3 arc control points are defined. Treatment may result in a controller
error. Verify the arc start and stop angles. (Er zijn minder dan 3 boogcontrole-
punten ingesteld. Behandeling kan leiden tot een controllerfout. Controleer de
start- en stophoeken van de boog.)

Waarschu-
wing

Risk of table collision. Please verify. (Risico van botsingen met de tafel. Contro-
leer dit.)

Waarschu-
wing

For a considerable number of fields of the arc: (Voor een aanzienlijk aantal veld-
en op de boog:)

Waarschu-
wing

The minimum field extension is smaller than four times the ${GridRes}. Accuracy
of dose calculations may be limited. (De minimale velduitbreiding is kleiner dan
vier maal de ${GridRes}. Dit kan de nauwkeurigheid van de dosisberekeningen
negatief beïnvloeden.)

Waarschu-
wing

For at least one closed leaf pair the leaf gap is not covered by the jaws. Please
check your plan carefully! (Bij ten minste één gesloten lamelpaar wordt de lame-
lopening niet afgedekt door de jaws. Controleer uw plan zorgvuldig!)

Waarschu-
wing

The minimum field extension is smaller than four times the dose grid resolution.
Accuracy of dose calculations may be limited. (De minimale velduitbreiding is
kleiner dan vier maal de dosisrasterresolutie. Dit kan de nauwkeurigheid van de
dosisberekeningen negatief beïnvloeden.)

Waarschu-
wing

The arc defined by start and stop angles is ambiguous. Please verify that the de-
sired sector is treated. (De boog die gedefinieerd wordt door de start- en stop-
hoeken is ambivalent. Controleer of de gewenste sector behandeld wordt.)

Waarschu-
wing

The number of portions into which this element is split exceeds 10. Please verify.
(Het aantal delen waarin dit element is opgedeeld, is meer dan 10. Controleer
dit.)

Waarschu-
wing

The plan intent is set to '${PlanIntentValue}'. (De doelstelling van het plan is in-
gesteld op "${PlanIntentValue}".)

Waarschu-
wing

The selected Hounsfield Unit to Electron Density conversion table is for accep-
tance only and must not be used for any patient treatment. (De geselecteerde
conversietabel van hounsfieldeenheden (HU) naar elektronendichtheid is alleen
voor acceptatie beschikbaar en mag niet worden gebruikt voor de behandeling
van patiënten.)

Waarschu-
wing

The selected Hounsfield Unit to Electron Density conversion table is not appro-
ved and must not be used for any patient treatment. (De geselecteerde conver-
sietabel van hounsfieldeenheden (HU) naar elektronendichtheid is niet goedge-
keurd en mag niet worden gebruikt voor behandeling van patiënten.)

Waarschu-
wing

This data must be used just for commissioning and plan comparisons.
It must not be used for creating clinical treatment plans. Export is not possible.
(Deze gegevens mogen alleen worden gebruikt voor de inbedrijfsstelling en
planvergelijkingen. Ze mogen niet worden gebruikt om klinische behandelplan-
nen te creëren. Export is niet mogelijk.)

Waarschu-
wing

The active clinical protocol is for Machine QA only. Not for clinical use. (Het ac-
tieve klinische protocol is alleen voor Machine QA beschikbaar. Niet voor klinisch
gebruik.)

Waarschu-
wing

The active clinical protocol is provided for demo purposes only. Not for clinical
use. (Het actieve klinische protocol is alleen voor demodoeleinden. Niet voor kli-
nisch gebruik.)

Waarschu-
wing

The active clinical protocol is provided for Machine QA demo purposes only. Not
for clinical use. (Het actieve klinische protocol is alleen voor Machine QA-demo-
doeleinden beschikbaar. Niet voor klinisch gebruik.)
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Type Tekst

Waarschu-
wing

The machine profile was not validated by Brainlab. Treatment is not possible.
(Het machineprofiel is niet gevalideerd door Brainlab. Behandeling is niet moge-
lijk.)

Waarschu-
wing

The active machine profile loaded from the current plan is not contai-
ned in the list of installed machine profiles. The profile may be outda-
ted or from an external source; please verify. (Het actieve machineprofiel dat
vanuit het huidige plan werd geladen, staat niet in de lijst van geïnstalleerde ma-
chineprofielen. Het profiel kan oud zijn of afkomstig van een externe bron; con-
troleer dit.)

Waarschu-
wing

The active machine profile is not approved. (Het actieve machineprofiel is niet
goedgekeurd.)

Waarschu-
wing

The active machine profile and its beam data are not approved. (Het actieve ma-
chineprofiel en de bundelgegevens ervan zijn niet goedgekeurd.)

Waarschu-
wing

The beam data of the active machine profile is not approved. (De bundelgege-
vens van het actieve machineprofiel zijn niet goedgekeurd.)

Waarschu-
wing

The active machine profile is for acceptance only and must not be used for pati-
ent treatment. (Het actieve machineprofiel is alleen voor acceptatie beschikbaar
en mag niet worden gebruikt voor behandeling van patiënten.)

Waarschu-
wing

The jaws are overlapping the MLC field. Please verify. (De jaws overlappen het
MLC-veld. Controleer dit.)

Waarschu-
wing

For a considerable number of fields of the arc, the equivalent field size is outside
the range of measured field sizes:\n (Voor een groot aantal boogvelden ligt de
equivalente veldgrootte buiten het bereik van de gemeten veld maten:\n)

Waarschu-
wing

- it is smaller than the depth dose field size range (Het is kleiner dan het diepte-
dosis-veldgroottebereik)

Waarschu-
wing

- it is larger than the depth dose field size range (Het is groter dan het dieptedo-
sis-veldgroottebereik)

Waarschu-
wing

- it is smaller than the scatter jaw-field size range (Het is kleiner dan het scatter
jaw-veldgroottebereik)

Waarschu-
wing

- it is larger than the scatter jaw-field size range (Het is groter dan het scatter
jaw-veldgroottebereik)

Waarschu-
wing

- it is smaller than the scatter MLC-field size range (Het is kleiner dan het scatter
MLC-veld groottebereik)

Waarschu-
wing

- it is larger than the scatter MLC-field size range (Het is groter dan het scatter
MLC-veld groottebereik)

Waarschu-
wing

There is no Organ-at-Risk (OAR) handling in the software. The Multiple Brain
Mets SRS element does not consider OARs. (De software bevat geen functie
voor risico-organen (OAR, Organ-at-Risk). Het Multiple Brain Mets SRS Element
houdt geen rekening met OAR’s.)

Info

For at least one closed leaf pair the planned leaf gap is within a 2 mm range of
the jaw edge and might not be covered by the jaws during delivery. Please check
your plan carefully! (Bij ten minste één gesloten lamelpaar valt de geplande la-
melopening binnen een marge van 2 mm van de jawrand en zal mogelijk niet
door de jaws worden afgedekt tijdens toediening. Controleer uw plan zorgvuldig!)

Info

The element is split into ${NumPortions} portions because the MU value (${Actu-
alMU} MU) is larger than the maximum allowed MU (${MaxMU} MU). (Het ele-
ment is opgesplitst in ${NumPortions} delen omdat de MU-waarde (${ActualMU}
MU) groter is dan de maximaal toegestane MU (${MaxMU} MU).)

Info

Some values of the selected Hounsfield Unit to Electron Density conversion ta-
ble are outside plausible ranges. (Sommige waarden van de geselecteerde con-
versietabel van de hounsfieldwaarden (HU) naar elektronendichtheid liggen bui-
ten de aanvaardbare waarden.)

Soorten berichten
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Type Tekst

Info Application is in Research Mode. Export is not possible. (De toepassing is in on-
derzoeksmodus. Export is niet mogelijk.)

Info

This treatment plan has image sets containing Standardized Uptake Values
(SUV).\nThe displayed SUV can vary depending on the manufacturer of the PET
scanner. Always compare the displayed values with the SUV obtained directly at
the scanner before using them! (Dit behandelplan heeft beeldsets met gestan-
daardiseerde uptakewaarden (SUV).\n De weergegeven SUV kunnen variëren,
afhankelijk van de fabrikant van de PET-scanner. Vergelijk altijd de weergegeven
waarden met de SUV die direct bij de scanner werden verkregen alvorens ze te
gebruiken!)

Info Dose calculation is based on special set: ${modality}. (Dosisberekening is geba-
seerd op een speciale set: ${modality}.)

Info The plan contains closed fields (MLC). (Het plan bevat gesloten velden (MLC).)

Info The plan contains closed fields (jaws). (Het plan bevat gesloten velden (jaws).)

Info The isocenter is blocked (jaws). Please verify. (Het isocentrum is geblokkeerd
(jaws). Controleer dit.)

Info Metastasis '${name}' consist of more than one Metastasis. (Metastase "${name}"
bestaat uit meer dan één metastase.)

Info Metastases ${names} are overlapping. (Metastasen ${names} overlappen.)

Info Metastasis '${name}' is not selected for treatment. (Metastase "${name}" is niet
geselecteerd voor behandeling.)

Info Metastasis '${name}' overlaps ${names}. (Metastase "${name}" overlapt ${na-
mes}.)

Informatieberichten (aangegeven met het i-pictogram)

• Export platforms have identical names. (Exportplatforms hebben identieke namen.)
• Contour points were reduced (Contourpunten werden verminderd)
• Structure ${ObjName} was changed for export as it was reconstructed on the reference image

data set. (Structuur ${ObjName} werd veranderd voor export omdat het werd gereconstrueerd
op de referentieset van beeldgegevens.)

• Structure ${ObjName} could not be exported as it was reconstructed on the reference image
data set and appears to be too small. (Structuur ${ObjName} kon niet worden geëxporteerd
omdat het werd gereconstrueerd op de referentieset van beeldgegevens en te klein bevonden
werd.)

• Detected regions of the Table Top which are not intersecting the SliceSet. These parts of the
Table Top are not exported. (Gedetecteerde gebieden van het tafelblad die geen deel van de
coupeset uitmaken. Deze onderdelen van het tafelblad worden niet geëxporteerd.)

• Treatment Plan was separated by Fraction Groups and more than one RT Plan was exported.
(Het behandelplan werd gesplitst in fractiegroepen en er werd meer dan één RT-plan
geëxporteerd.)

• The RT Dose Volume object does not contain a plan reference, as the plan was separated and
dose export for the entire plan was used. (Het RT-dosisvolumeobject bevat geen planreferentie
omdat het plan werd gesplitst en dosisexport voor het gehele plan werd gebruikt.)

• Beam Dose was exported, but one or more beams are split. Thus, the RT Dose object now
references more than one beam. (Bundeldosis werd geëxporteerd, maar één of meer bundels
zijn gesplitst. Daardoor verwijst het RT-dosisobject nu naar meer dan één bundel.)

• ${protocolType} "${protocolName}" will not be available. Name is used in multiple files:\n$
{file1},\n${file2}. (${protocolType} "${protocolName}" zal niet beschikbaar zijn. Naam is gebruikt
in meerdere bestanden:\n${file1},\n${file2}.)

• Export to '${ExportPath}' failed due to insufficient disk space. (Export naar "${ExportPath}" is
mislukt vanwege onvoldoende schijfruimte.)

• Export to '${ExportPath}' failed due to insufficient access rights. (Export naar "${ExportPath}" is
mislukt vanwege onvoldoende toegangsrechten.)
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• Export to '${Destination}' failed. (Export naar "${Destination}" is mislukt.)
• An error occurred while loading. (Er is een fout opgetreden tijdens het laden.)
• we find the encountered Clinical Baseline not acceptable: (we vonden de aangetroffen klinische

aanvangswaarden niet aanvaardbaar:)
• More than one plan is selected for loading. Go back and select only a single plan. (Er is meer

dan één plan geselecteerd om te laden. Ga terug en selecteer slechts één plan.)
• DICOM image(s) of modality XT cannot be processed by the current version of the application.

(DICOM-beeld(en) met modaliteit XT kunnen niet worden verwerkt door de huidige versie van
de toepassing.)

• DICOM image with GantryDetectorTilt different from 0 or non-quadratic size cannot be
processed by the current version of the application. (DICOM-beeld met GantryDetectorTilt die
niet 0 is of een niet-kwadratische grootte heeft, kan niet worden verwerkt door de huidige
versie van de toepassing.)

• The plan to load has a format that cannot be interpreted. (Het te laden plan heeft een formaat
dat niet kan worden geïnterpreteerd.)

• Unsupported data was found during loading.\nReview the patient data carefully for
completeness. (Niet-ondersteunde gegevens werden gevonden tijdens het laden.\nControleer
de patiëntgegevens zorgvuldig op volledigheid.)

• The planning CT is deformed. It must not be deformed. Go back to the selected data and check
this. (De planning-CT is vervormd, maar mag niet vervormd zijn. Ga terug naar de
geselecteerde gegevens en controleer dit.)

• The planning CT is localized. It must not be localized. Go back to the selected data and check
this. (De planning-CT is gelokaliseerd, maar mag niet gelokaliseerd zijn. Ga terug naar de
geselecteerde gegevens en controleer dit.)

• The planning CT is a Cone Beam CT. This could lead to dose calculations being significantly off
and is therefore not allowed. Go back to the selected data and check this. (De planning-CT is
een Cone Beam CT. Dit kan leiden tot significante fouten in de dosisberekeningen en is
daarom niet toegestaan. Ga terug naar de geselecteerde gegevens en controleer dit.)

• The planning image set is not of modality CT. It must be a CT image set. Go back to the
selected data and check this. (De planning beeldset heeft niet de modaliteit CT. Dit moet een
CT-beeldset zijn. Ga terug naar de geselecteerde gegevens en controleer dit.)

• The planning CT is not a supine image. Only supine images are supported. Go back to the
selected data and check this. (De planning-CT is geen beeld in rugligging. Alleen beelden in
rugligging worden ondersteund. Ga terug naar de geselecteerde gegevens en controleer dit.)

• The planning CT is not a head first image set. Only head first images are supported. Go back
to the selected data and check this. (De planning-CT is geen head-first beeldset. Alleen head-
first beelden worden ondersteund. Ga terug naar de geselecteerde gegevens en controleer dit.)

• The planning CT contains tilted image slices. Tilted slices are not allowed. Go back to the
selected data and check this. (De planning-CT bevat gekantelde beeldcoupes. Gekantelde
coupes zijn niet toegestaan. Ga terug naar de geselecteerde gegevens en controleer dit.)

• The planning CT has ${nrSlices} slices. A maximum of ${maxSlices} slices is supported. Go
back to the selected data and check this. (De planning-CT heeft ${nrSlices} coupes. Er worden
maximaal ${maxSlices} coupes ondersteund. Ga terug naar de geselecteerde gegevens en
controleer dit.)

• Multiple image sets with Modality were CT found. There must be exactly one image dataset
with Modality CT. Go back to the selected data and check this. (Er zijn meerdere beeldsets met
modaliteit CT gevonden. Er moet precies één beeldgegevensset met modaliteit CT zijn. Ga
terug naar de geselecteerde gegevens en controleer dit.)

• No image set with Modality CT was found. There must be exactly one image dataset with
Modality CT. Go back to the selected data and check this. (Er is geen beeldset met modaliteit
CT gevonden. Er moet precies één beeldgegevensset met modaliteit CT zijn. Ga terug naar de
geselecteerde gegevens en controleer dit.)

• Not all image sets are fused. Go back to the selected data and check this. (Niet alle beeldsets
zijn gefuseerd. Ga terug naar de geselecteerde gegevens en controleer dit.)

• Calculation of Tissue Model failed. Check the logfile for details. (Berekening van weefselmodel
is mislukt. Raadpleeg het logbestand voor details.)

• Saving of the plan failed. Contact Brainlab support. (Het opslaan van het plan is mislukt. Neem
contact op met Brainlab support.)

• Creation of RT Plan failed. Check the logfile for details. (Het creëren van het RT-plan is mislukt.
Raadpleeg het logbestand voor details.)
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• There were unspecified problems during import. (Er zijn niet-gespecificeerde problemen
opgetreden tijdens het importeren.)

• The object ""${objectName}"" is empty. Outline the object correctly or remove it from the
selection. (Het object ""${objectName}"" is leeg. Omlijn het object of verwijder het uit de
selectie.)

• The following objects are empty: ${objectList} Outline the objects correctly or remove it from the
selection. (${objectList} De volgende objecten zijn leeg. Omlijn de objecten of verwijder ze uit
de selectie.)

• More than one object with name ""${objectName}"" found. The objects' names must be unique.
Go back to the selected data and check this. (Er is meer dan één object met naam ""$
{objectName}"" gevonden. De namen van de objecten moeten uniek zijn. Ga terug naar de
geselecteerde gegevens en controleer dit.)

• The following objects have identical names: ${objectList} The objects' names must be unique.
Go back to the selected data and check this. (De volgende objecten hebben identieke namen:
${objectList} De namen van de objecten moeten uniek zijn. Ga terug naar de geselecteerde
gegevens en controleer dit.)

• Object ${name} is not fused to any image set. Go back to Smartbrush and Image Fusion and
check this. (Object ${name} is niet gefuseerd met een beeldset. Ga terug naar Smartbrush en
Image Fusion en controleer dit.)

• The image set of Object ${name} is not loaded. Go back to the selected data and check this.
(De beeldset van object ${name} is niet geladen. Ga terug naar de geselecteerde gegevens en
controleer dit.)

• The External Outer Contour ""${name}"" can not be used. It has been removed. (De externe
buitencontour ""${name}"" kan niet worden gebruikt. Hij werd verwijderd.)

• Multiple External Outer Contours were found. There must be exactly one External Outer
Contour. Go back to the selected data and check this. (Er werden meerdere externe
buitencontouren gevonden. Er moet precies één externe buitencontour zijn. Ga terug naar de
geselecteerde gegevens en controleer dit.)

• This data must be used just for commissioning and plan comparisons. It must not be used for
creating clinical treatment plans. Export is not possible. (Deze gegevens mogen alleen voor
inbedrijfsstelling en planvergelijkingen worden gebruikt. Ze mogen niet voor het creëren van
klinische behandelplannen worden gebruikt. Export is niet mogelijk.)

• Caution: Optimization did not converge in time! (Let op: de optimalisatie is niet tijdig
geconvergeerd!)

• is not covered by the MLC for any table position!\n\n This may happen if the metastasis is
located too far away from the isocenter.\n\n Go back and check your plan and object
definitions. (is niet afgedekt door de MLC voor welke tafelpositie dan ook!\n\n Dit kan gebeuren
als de metastase zich te ver van het isocentrum bevindt.\n\n Ga terug en controleer uw plan en
objectdefinities.)

• cannot be irradiated!\n\n This may happen if the metastasis is located too far away from the
isocenter\n or if it is blocked by other metastases in every arc.\n\n Go back and check your
plan and object definitions. (kan niet worden bestraald!\n\n Dit kan gebeuren als de metastase
zich te ver van het isocentrum bevindt\n of door andere metastasen in elke boog wordt
geblokkeerd.\n\n Ga terug en controleer uw plan en objectdefinities.)

• does not receive any dose!\n\n This may happen in the following cases:\n - The Table Top has
not been correctly matched in the start-up dialog.\n Check your Table Top adjustment.\n - The
metastasis is insufficiently covered by the MLC.\n Check the geometry of the beam setup or
treat this metastasis in another plan. (krijgt geen dosis!\n\n Dit kan gebeuren in de volgende
gevallen:\n - het tafelblad werd niet correct gematched op de pre-planning pagina.\n Controleer
de tafelbladovereenkomst.\n - De metastase is onvoldoende afgedekt door de MLC.\n
Controleer de geometrie van de bundelinstelling of behandel deze metastase in een ander
plan.)

• An error occurred during optimization!\n\nCheck the log file. (Er is een fout opgetreden tijdens
de optimalisatie!\n\n Controleer het logbestand.)

• No valid solution is found - No active arcs left in weighting optimization!\n\n This could be the
result of too low dose prescribed per fraction.\n\n Please go back and check your plan. (Er is
geen geldige oplossing gevonden - Geen actieve bogen als resultaat van de optimalisatie!\n\n
Dit kan het gevolg zijn van een te lage voorgeschreven dosis per fractie.\n\n Ga terug en
controleer uw plan.)

• No valid solution is found - Constraints on prescribed dose cannot be fulfilled!\n\n This could be
the result of too much dose prescribed per fraction, a too small number of arcs/passes or a too

BERICHTEN

Softwarehandleiding Rev. 1.1 Multiple Brain Mets SRS Ver. 1.5 93



low dose rate.\n\n Please go back and check your plan. (Er is geen geldige oplossing
gevonden - dosisvoorschriften kunnen niet worden toegepast!\n\n Dit kan het gevolg zijn van
een te hoge per fractie voorgeschreven dosis, een te klein aantal bogen/doorgangen of een te
lage dosissnelheid.\n\n Ga terug en controleer uw plan.)

• Bad input!\n\n Check the log file. (Foute input!\n\n Controleer het logbestand.)
• There is at least one PTV that is fully enclosed by another PTV.\n\n No PTVs should be

enclosed by other PTVs.\n\n Go back to Smartbrush and check this. (Minstens één PTV is
omsloten door een andere PTV.\n\n Er mogen geen PTV’s omsloten zijn door andere PTV’s.\n
\n Ga terug naar Smartbrush en controleer dit.)

• There is at least one Metastasis outside the outer contour.\n\n Metastases have to be
contained within the outer contour.\n\n Go back to Smartbrush and check this. (Er is minstens
één metastase buiten de buitencontour.\n\n Metastasen moeten zich binnen de buitencontour
bevinden.\n\n Ga terug naar Smartbrush en controleer dit.)

• No Metastases are found.\n\n Go back to Smartbrush and check this. (Er zijn geen metastasen
gevonden.\n\n Ga terug naar Smartbrush en controleer dit.)

• There is at least one GTV or CTV that is not covered by a PTV.\n\n All GTVs and CTVs have to
be covered by a PTV.\n\n Go back to Smartbrush and check this. (Minstens één GTV of CTV is
niet afgedekt door een PTV.\n\n Alle GTV’s en CTV’s moeten zijn afgedekt door een PTV.\n\n
Ga terug naar Smartbrush en controleer dit.)

• There is at least one Metastasis that is too small.\n\n These Metastases are not suitable for
planning.\n\n Metastases have to have volumes of at least 0,01 cm³.\n\n Go back to
Smartbrush and check this. (Minstens één metastase is te klein.\n\n Deze metastasen zijn niet
geschikt voor planning.\n\n Metastasen moeten een volume hebben van ten minste 0,01 cm³.\n
\n Ga terug naar Smartbrush en controleer dit.)

• Object '${name}' is set to invisible. (Object "${name}" is ingesteld op onzichtbaar.)
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