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1 ALGEMENE INFORMATIE
1.1 Contactgegevens

Support

Neem contact op met Brainlab support als u de informatie die u nodig heeft niet kunt vinden of als
u vragen of problemen heeft:

Regio Telefoon en fax E-mail

Verenigde Staten, Canada,
Centraal- 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

VK 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 811

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

Feedback

Ondanks zorgvuldige revisie van deze gebruikershandleiding kan deze fouten bevatten. Als u
suggesties voor verbetering heeft, kunt u contact met ons opnemen via
user.guides@brainlab.com.

Fabrikant

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

ALGEMENE INFORMATIE
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1.2 Juridische informatie

Auteursrecht

Deze handleiding bevat informatie die door auteursrecht wordt beschermd. Niets uit deze
handleiding mag worden verveelvoudigd of vertaald zonder uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van Brainlab.

Handelsmerken Brainlab

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

Niet-Brainlab-handelsmerken

• Dosimetry-PRO® is een gedeponeerd handelsmerk van VIDAR Systems Corporation.
• Kodak® is een gedeponeerd handelsmerk van Eastman Kodak Company.
• Microsoft® en Windows® zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation.

Octrooi-informatie

Dit product kan onderworpen zijn aan een of meerdere octrooien of er kan een octrooiaanvraag
voor zijn ingediend. Voor aanvullende informatie raadpleeg: www.brainlab.com/patent.

CE-label

• Het CE-label houdt in dat het Brainlab-product voldoet aan de essentiële ver-
eisten van de European Council Directive 93/42/EEC, de Medical Device Di-
rective (MDD).

• Volgens de regels die zijn vastgelegd in de MDD is de classificatie van het
Brainlab-product gedefinieerd in de betreffende softwarehandleiding.

Verkoop in de VS

Dit product mag alleen worden aangeschaft door of in opdracht van een arts (wetgeving VS).

Juridische informatie
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1.3 Symbolen

Waarschuwingen

Waarschuwing
Waarschuwingen worden aangeduid met driehoekige waarschuwingssymbolen. Deze
bevatten veiligheidskritische informatie aangaande mogelijk letsel, overlijden of andere
ernstige gevolgen als gevolg van het (oneigenlijke) gebruik van het apparaat.

Aandachtspunten

Aandachtspunten worden aangeduid door middel van een cirkelvormig
voorzichtigheidssymbool. Deze bevatten belangrijke informatie over een mogelijke storing
of onjuiste werking van het apparaat, beschadiging van het apparaat of beschadiging van
eigendommen.

Opmerkingen

OPMERKING. Opmerkingen worden weergegeven in een schuin lettertype en bevatten
aanvullende handige tips. 
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1.4 Het systeem gebruiken

Doel en beoogd publiek

• Deze handleiding voorziet in achtergrondinformatie en referenties voor de medische fysici voor
het correct bedienen van de radiotherapiebehandelingsplanningsoftware van Brainlab.

• Deze handleiding is geschreven voor alle leden van het behandelteam die gebruik maken van
de radiotherapiebehandelingsplanningsoftware van Brainlab of deze manipuleren, met name
medische fysici.

• U dient deze handleiding zorgvuldig door te lezen en uzelf vóór gebruik voldoende vertrouwd te
maken met de software.

Profiel operator

Waarschuwing
De planningsoftware van Brainlab en bijbehorende instrumenten mogen alleen gebruikt
worden door gekwalificeerde medische professionals.

Plausibiliteitsbeoordeling

Waarschuwing
Alle informatie die wordt ingevoerd in de Brainlab-planningsoftware en alle informatie die
wordt ontvangen uit de Brainlab-planningsoftware als resultaten, moet gecontroleerd
worden op plausibiliteit, voordat de patiënt behandeld wordt.

Compatibiliteit

Waarschuwing
Gebruik alleen door Brainlab goedgekeurde medische apparaten en onderdelen met de
planningsoftware van Brainlab. Het gebruik van niet goedgekeurde apparaten of
onderdelen kan de veiligheid en/of effectiviteit van de Brainlab-planningsoftware negatief
beïnvloeden en de veiligheid van de patiënt, gebruiker en/of het milieu in gevaar brengen.

Beschikbare functies

Deze handleiding bevat informatie over diverse algoritmen en de ondersteunde
hardwarefunctionaliteiten. Afhankelijk van de door u aangeschafte licentie, softwareversie en de
voor u geldende nationale regelgevingsvereisten zijn mogelijk niet alle algoritmen of
functionaliteiten voor u beschikbaar.

Aanvullende informatie

Raadpleeg voor specifieke informatie over het beoogde gebruik van de radiotherapeutische
behandelingsplanningsoftware van Brainlab en van gerelateerde compatibliteiten de
softwarehandleiding voor de betreffende Brainlab RT Elements.

Het systeem gebruiken
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1.5 Training en documentatie

Brainlab-training

Brainlab adviseert voorafgaand aan het eerste gebruik van Brainlab-planningsoftware en om veilig
en gepast gebruik van het systeem te garanderen, alle gebruikers deel te laten nemen aan een
uitgebreid trainingsprogramma, georganiseerd door een vertegenwoordiger van Brainlab.

Verantwoordelijkheid

Waarschuwing
De planningsapplicaties van Brainlab zijn uitsluitend ontwikkeld om de medische staf
aanvullende hulp te bieden. Het is geen vervanging voor ervaring van de gebruiker en
ontslaat de gebruiker niet van verantwoordelijkheid tijdens gebruik.

Waarschuwing
Zorg dat de mensen die bevoegd zijn om behandelplanfuncties uit te voeren, hiervoor goed
opgeleid zijn.

Gebruikershandleidingen lezen

Een succesvolle en veilige behandeling met Brainlab-planningsoftware vereist zorgvuldige
planning van de procedure.
Daarom is het belangrijk dat alle gebruikers van de software:
• de betreffende gebruikershandleidingen zorgvuldig lezen voordat zij de software gebruiken;
• te allen tijde toegang hebben tot deze gebruikershandleidingen.

Beschikbare gebruikershandleidingen

Gebruikershandleiding Inhoud

Softwarehandleiding voor
Physics Administration

Gedetailleerde instructies over het gebruik van de Physics Ad-
ministration-applicatie.

Softwarehandleidingen Gedetailleerde instructies voor het gebruik van Brainlab Ele-
ments.
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Technische referentiehandleiding Rev. 2.2 Brainlab-fysica 11



Training en documentatie

12 Technische referentiehandleiding Rev. 2.2 Brainlab-fysica



2 BASISINFORMATIE
2.1 Opmerkingen met betrekking tot de

veiligheid

Belangrijke opmerkingen met betrekking tot veiligheid van het systeem

Dit hoofdstuk bevat belangrijke informatie die in aanmerking genomen moet worden voor het
veilig en effectief gebruik van het behandelingsplanningsysteem.
Raadpleeg de betreffende Brainlab Elements softwarehandleiding en de Physics Administration
softwarehandleiding.

Waarschuwing
Het is uw verantwoordelijkheid een uitgebreid kwaliteitsbewakingsprogramma in werking
te stellen dat in staat is fouten, beperkingen en onnauwkeurigheden van de
behandelingsplanning en de behandelingtoedieningsystemen te detecteren. Raadpleeg het
hoofdstuk kwaliteitsbewaking in deze technische referentiehandleiding voor meer
informatie.

Waarschuwing
Bepaal de absolute nauwkeurigheid van het behandelingsplanningsysteem van Brainlab in
combinatie met de gebruikte behandelingtoedieningsystemen met behulp van fantomen.
De gemeten nauwkeurigheid moet in aanmerking genomen worden bij het instellen van
planningsparameters om een nauwkeurige toediening van de behandeling te garanderen.

Waarschuwing
Zorg dat het behandelplan op correcte wijze aan de patiënt wordt toegediend. Het wordt ten
zeerste aanbevolen elk behandelplan te controleren met behulp van een fantoom en exact
dezelfde parameterinstellingen die bij de patiënt tijdens de behandeling zullen worden
gebruikt.

Waarschuwing
Ten behoeve van consistente positionering en behandelingsparameters wanneer diverse
planningssystemen worden gebruikt, moeten alle definitieve positionerings- en
behandelingsparameters door hetzelfde behandelingsplanningssysteem worden bepaald.
Bijvoorbeeld, als van Brainlab RT Elements software afkomstige informatie direct wordt
gebruikt voor patiëntpositionering, dan dient ook het bijbehorende behandelingsplan van
Brainlab RT Elements afkomstig te zijn en mag het behandelplan niet worden aangepast
met een ander behandelingsplanningsysteem.

Waarschuwing
Stereotactische behandelingen zoals stereotactische radio-chirurgie (SRS) omvatten zeer
hoge dosissnelheden en doses per fractie en worden normaal gesproken gepland met
verkleinde doelvolume-marges. Daarom moet u aanvullende veiligheidsmaatregelen
toepassen tijdens de planning van de behandeling, planoverdracht en toediening van de
behandeling. Het is sterk aan te raden om extra kwaliteitsborgingscontroles uit te voeren
voordat een patiënt de stereotactische behandeling ondergaat.

BASISINFORMATIE
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Waarschuwing
Over het algemeen is het niet conform het beoogde gebruik van het systeem om een
patiënt te behandelen met een plan met primaire jaws die de MLC-opening blokkeren. De
enige uitzondering is de Elekta Agility MLC vanwege het gedrag van de "guard leaves" en
de Jaw Tracking-functie. In behandelplannen voor de Elekta Agility MLC hebben de jaws
een overlap met het MLC-veld. Voor het gebruik van de the Elekta Agility MLC zijn
aanvullende metingen van de bundelgegevens die in de technische referentiehandleiding,
Brainlab-fysica staan, noodzakelijk.

Waarschuwing
Alle behandelplanrapporten moeten door een gekwalificeerde persoon goedgekeurd
worden, alvorens de informatie die ze bevatten wordt gebruikt voor een
radiotherapeutische behandeling.

Waarschuwing
Brainlab raadt aan de behandelplanrapporten te gebruiken om alle behandelparameters
direct op het behandelingstoedieningssysteem te controleren, zoals (maar niet beperkt tot)
de afmetingen en posities van collimators, apparaathoeken en dosisspecificaties.

Waarschuwing
De behandeling van een patiënt mag nooit gestart worden voordat het systeem is
geaccepteerd, geverifieerd en de validatie van het behandelplanningssysteem inclusief de
machineprofielen, is uitgevoerd.

Waarschuwing
Voor ieder patiëntenbehandelplan moet u verifiëren of de lineaire versneller configuratie
die is gepland correct is overgezet en op de lineaire versneller correct wordt toegepast. Dit
omvat, maar is niet beperkt tot de flattening filter modus en configuratie van toebehoren.

Waarschuwing
Wees er altijd terdege van bewust dat de kwaliteit van de resultaten in sterke mate
afhankelijk is van de kwaliteit van de ingevoerde gegevens. Elke onregelmatigheid of
onduidelijkheid over eenheden van invoergegevens, identificatie of kwaliteitskwesties van
eventueel andere aard, moet grondig worden onderzocht voordat deze gegevens gebruikt
gaan worden.

Waarschuwing
Zorg dat uw beeldvormingsapparatuur (bijv. CT-scanner) goed geconfigureerd en
gekalibreerd is. Controleer regelmatig de kalibratie door een afbeelding te maken van
testfantomen en deze te controleren.

Waarschuwing
Controleer de nauwkeurigheid van de resulterende buitenste contour en het weefselmodel
dat gebruikt wordt voor de berekeningen van doses. Het gebied dat relevant is voor de
behandeling moet in zijn geheel binnen de buitenste contour vallen.

Waarschuwing
Zorg dat u tijdens het volledige planningsproces met de juiste patiëntendataset werkt. De
patiëntengegevens worden in het hoofdscherm van het Brainlab-
behandelingsplanningsysteem weergegeven.

Waarschuwing
Verzeker u er altijd van dat de behandelingstoedieningssystemen die worden gebruikt voor
de behandeling van een patiënt, dezelfde zijn als beoogd tijdens het planningsproces,
d.w.z. het geselecteerde machineprofiel correspondeert met de behandelingsmachine.

Waarschuwing
Zorg dat eventuele behandelaccessoires, zoals het statief voor de conische collimator en
de conische collimator met de afmetingen volgens het behandelplan, voorafgaand aan de
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toediening correct zijn geplaatst op het pad van de bundel. Het
behandelingstoedieningssysteem is in geval van ontbrekende of verkeerde accessoires
mogelijk niet in staat om overlap van bundels te detecteren. Raadpleeg ook de
documentatie die bij de accessoires wordt meegeleverd.

Waarschuwing
Voorafgaand aan de behandeling is het uw verantwoordelijkheid vanuit de
behandelingsruimte te controleren of de gekozen gantry- en tafelhoeken gebruikt kunnen
worden voor de behandeling zonder dat dit leidt tot letsel bij de patiënt of schade aan de
apparatuur, zoals het toedieningssysteem.

Waarschuwing
Het wordt aanbevolen de patiënteninstellingen te controleren en te bevestigen met een
geschikte positiecontrolemethode, alvorens de behandeling te beginnen.
Voorbeeldplannen kunnen worden gegenereerd met behulp van fantomen om de
nauwkeurigheid van de uiteindelijke patiëntsetupmethode te testen.

Waarschuwing
Zorg dat het Brainlab behandelingsplanningsysteem correct is geconfigureerd en dat de
configuratie de parameters van het behandelingtoedieningsysteem reflecteren. Deze
parameters omvatten, maar zijn niet beperkt tot de schaalconventie van de lineaire
versneller, mechanische beperkingen of dosimetrische parameters, zoals energie van de
lineaire versneller, of fluentiemodussen als SRS en FFF (flattening-filter-free (zonder
afvlakkingsfilter)).

Waarschuwing
Het is uw verantwoordelijkheid er zorg voor te dragen dat de machineconfiguraties te allen
tijde gesynchroniseerd worden tussen de verschillende configuratielocaties (bijv.
behandelingsplanningsysteem, Record and Verify-systeem en
behandelingtoedieningsysteem). Een foutieve combinatie tussen de machineconfiguratie
bij de planning en die van de behandeling kan leiden tot een onbedoelde toediening van
behandeling of een onderbreking in de klinische workflow.

Waarschuwing
Brainlab levert geactualiseerde meetinstructies. Zorg dat tijdens het acquireren van de
bundelgegevens de laatste meetinstructies worden gebruikt. Neem voor meer informatie
contact op met uw Brainlab-supportspecialist.

Waarschuwing
Zorg dat uw bundelgegevensmetingen geactualiseerd zijn en dat de dosisalgoritmes
correct geconfigureerd en gekalibreerd zijn. Controleer regelmatig de configuratie en
kalibratie met behulp van fantoommetingen.

Waarschuwing
Indien één of meer componenten van het behandelingstoedieningssysteem gewijzigd,
verwisseld of opnieuw gekalibreerd zijn, dient een nieuwe validatie van het
behandelingsplanningsysteem in combinatie met het behandelingstoedieningssysteem
uitgevoerd te worden, in overeenstemming met uw kwaliteitsbewakingsprocedures. Indien
componenten gemodificeerd zijn die invloed hebben op de dosimetrische parameters van
het systeem, moeten de bundelgegevensmetingen herhaald worden en de gereviseerde
gegevens in het systeem ingevoerd worden met behulp van Physics Administration.

Waarschuwing
Vooraf geïnstalleerde stuurprogramma’s en dergelijke mogen uitsluitend worden veranderd
als dit absoluut noodzakelijk is. Zorg in het geval van een update van een stuurprogramma,
een virusscanner en dergelijke dat het planningssysteem voor de Brainlab-behandeling
onveranderd blijft presteren. Een hervalidatie van de software wordt sterk aanbevolen.
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Waarschuwing
U moet de specificaties en aanbevelingen van de fabrikant van uw dosimetrie-instrumenten
nauwkeurig opvolgen. Met name alle dosisdetectoren hebben een duidelijk omschreven
bereik van veldgrootten waarvoor ze van toepassing zijn. Het gebruik van dosimetrie-
instrumenten buiten de specificaties of op een onjuiste manier kan onjuiste berekeningen
van de doses opleveren.

Waarschuwing
De Brainlab bundelgegevens (bijv. Novalis Tx) die tijdens de acceptatie van het systeem
geïnstalleerd zijn, zijn alleen geschikt voor testdoeleinden en zijn niet geschikt voor
klinisch gebruik.

Waarschuwing
Als de gemeten gegevens naar Brainlab verstuurd worden, geldt het volgende:
• Brainlab heeft geen mogelijkheden om de juistheid te controleren van gegevens die

worden ontvangen van of worden geretourneerd aan een gebruiker.
• Alle feedback of aanbevelingen van Brainlab zijn gebaseerd op ontvangen gegevens en

zijn afhankelijk van de juistheid van de gegevens zelf.
• Indien ontvangen gegevens verwerkt zijn door Brainlab en aan u geretourneerd zijn, is

dit onder geen beding een garantie dat de teruggestuurde gegevens juist zijn.
U bent volledig verantwoordelijk voor:
- het controleren van de juistheid van de gegevens die u van Brainlab ontvangt;
- het controleren van de juistheid van alle feedback of aanbevelingen van Brainlab;
- het valideren van de veiligheid en effectiviteit van de door Brainlab geretourneerde

gegevens, voordat een patiënt behandeld gaat worden.
• Het feit dat Brainlab mogelijk bepaalde gegevens heeft verwerkt, heeft geen invloed op

de algemene verantwoordelijkheid die u hebt voor de juistheid van het uiteindelijke
bundelprofiel.

Opmerkingen met betrekking tot de veiligheid

16 Technische referentiehandleiding Rev. 2.2 Brainlab-fysica



2.2 Opstelling behandelveld

Huiddosisaccumulatie

Als bestraling door een solide koolstofvezellaag wordt geleid, kan demping en dosisaccumulatie
optreden. 
• Deze effecten kunnen worden waargenomen bij alle tafelbladen met sandwichvorm,

tafelinlegbladen met gelijksoortig ontwerp en immobilisatieapparaten met solide
koolstofvezelpanelen.

• Ze worden veroorzaakt door de hoge dichtheidseigenschappen van koolstofvezel en kunnen
variëren (bijv. afhankelijk van de bundelenergie en de ingangshoek op de bovenkant van het
tafelblad).

Vergelijking van dosisaccumulatie

Om het effect van een tafelblad op de patiëntdosis te illustreren, worden in het volgende
voorbeeld de dosisaccumulatie en dosisdemping in een waterfantoom vergeleken wanneer de
behandeling wordt uitgevoerd met het Brainlab Imaging Couch Top en zonder het tafelblad.
Vergelijking van dosisaccumulatie bij 6 MV (Monte Carlo-simulatie):

①

②

Afbeelding 1  

Uitleg van het dosisaccumulatiediagram

In de bovenstaande afbeelding begint het tafelblad bij 0,1 cm met een koolstofvezellaag van 0,2
cm. Dit wordt gevolgd door een plastic schuimlaag van 4,5 cm en vervolgens door nog een
koolstofvezellaag van 0,2 cm. De waterlaag die de patiënt moet voorstellen, begint op een diepte
van 5 cm.
• De rode curve ① toont de dieptedosis voor een bepaald aantal monitoreenheden in het

waterfantoom als er geen tafelblad wordt gebruikt.
• De blauwe curve ② toont de dieptedosis voor hetzelfde aantal monitoreenheden in het

waterfantoom als het Brainlab Imaging Couch Top wordt gebruikt.
• Beide curven werden berekend met een Monte Carlo-algoritme voor een 6 MV fotonbundel.

Onthoud dat de blauwe curve ② een dosistoename (huiddosis) aangeeft als de bundel het
waterfantoom dat de patiënt voorstelt, bereikt. Dit komt door het hogere aantal secundaire
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elektronen dat wordt gegenereerd door de relatief hoge dichtheid van het koolstofvezelmateriaal.
Deze elektronen raken het huidoppervlak, wat resulteert in de hogere dosering die getoond wordt.

Verificatie

Omdat de meeste planningsoftware voor radiotherapiebehandelingen aanneemt dat er alleen
lucht aanwezig is tussen de lineaire versneller en het huidoppervlak, is het niet in staat om
dergelijke effecten te modelleren of om er rekening mee te houden. Deze effecten moeten door
middel van experimenten worden geverifieerd met correcte metingen, bijvoorbeeld door een
fantoom met PMMA-platen te gebruiken. Met de resultaten van demping en dosisaccumulatie van
dergelijke experimenten moet vervolgens rekening worden gehouden tijdens de
behandelingsplanning.
In Brainlab Elements kan een tafelblad worden geselecteerd tijdens oppervlaktesegmentatie,
zodat effecten als demping en dosisaccumulatie mee kunnen worden genomen in de
behandelingsplanning.

Waarschuwing
Patiënten dienen niet te worden behandeld vanuit een posterieure hoek door een tafelblad
heen. Als dit onvermijdelijk is, moet u uw model tafelblad meenemen voor de
dosisberekening. Als u dit niet doet, houdt er dan rekening mee dat de extra demping of de
verhoogde huiddosis vlakbij het tafelblad niet in de berekende dosisverdeling is
opgenomen. De dosisberekening moet handmatig voor deze factoren worden gecorrigeerd.

Opmerkingen met betrekking tot de veiligheid

Waarschuwing
Onnauwkeurige vaststelling van het huidoppervlak als gevolg van slechte of niet complete
beeldgegevens, kan leiden tot een onjuiste berekening van de equivalente diepte. Het
ingangsgebied van elke bundel of boog moet daarom worden geverifieerd in uw
planningssoftware met behulp van de geleverde diepteweergave.

Opstelling behandelveld
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2.2.1 Stralingslekkage als gevolg van gesloten MLC-lamelopeningen

Achtergrond

Behandelingsplannen voor MLC’s bevatten normaal gesproken gesloten lamelparen. Idealiter
wordt geen dosis afgegeven door de kleine opening die resteert tussen de gesloten lamelpunten.
Afhankelijk van het ontwerp van de lameluiteinden van de MLC is een bepaalde lekkage echter
technisch onvermijdelijk, tenzij deze lamelopening wordt afgedekt door de jaws van de lineaire
versneller of een ander, aanvullend collimerend apparaat.

Illustratie

Het diagram toont een gesloten MLC-lamelpaar waarbij de lamelopening niet is afgedekt,
vergeleken met een paar dat is afgedekt door de jaws van de lineaire versneller:

①

②

③④

Afbeelding 2  

Nr. Component

① Positie van de jaws van de lineaire versneller

② Gesloten mMLC-lamelpaar

③ Resulterende dosis

④ Lekkagedosis

Om een ongewenste toediening van een dosering door lekkage aan de patiënt te vermijden, is het
van essentieel belang dat de opening tussen de gesloten lamelparen volledig wordt afgedekt door
de jaws van de lineaire versneller.
Voor bepaalde lineaire versneller-MLC-combinaties is het technisch niet mogelijk de gesloten
lamelopeningen af te dekken. Aangezien de dosisalgoritmes echter de lekkagestraling via de
gesloten lamelparen kunnen voorspellen, kan de invloed van de extra straling op de
patiëntbehandeling worden gecontroleerd.

Details

Er is een klein gebied met minder stralingsafscherming tussen de tegenoverliggende
lameluiteinden van gesloten lamelparen. Dit komt door het technische ontwerp van de MLC,
d.w.z. de vorm van het lameluiteinde en een kleine opening die resteert tussen de lamellen.
Als deze lamelopening niet wordt afgedekt door bijv. de jaws van de lineaire versneller, kan er
straling lekken door deze opening. De hoeveelheid lekkagedosis hangt af van het
dosistoedieningssysteem en hoofdzakelijk van het individuele behandelplan Vergeleken met de
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geplande behandelingsdosis kunnen met name plannen met complexe lamelsequenties
resulteren in een aanzienlijke lekkagedosis.
De lekkagedosis voor een behandelplan kan worden bepaald door fantoommetingen met
geschikte apparatuur, zoals stralingsgevoelige films.
Onthoud dat de jaws van de lineaire versneller ook onderhevig zijn aan mechanische
positioneringsonzekerheden. Met deze positioneringsonzekerheden van de jaws van de lineaire
versneller moet rekening worden gehouden bij het bepalen van de jawposities voor het gebruik
van de MLC. Voor meer informatie dient u de gebruikershandleiding en de specificaties van uw
lineaire versneller te raadplegen.
Vanwege de hardwarebeperkingen van sommige MLC’s (zoals de Elekta Agility), zullen de
lamellen zich niet altijd conformeren aan het doelgebied en worden de vereiste statische
lamelopeningen niet volledig afgedekt door primaire jaws.

Waarschuwing
Het is technisch niet altijd mogelijk gesloten lamelparen achter jaws te plaatsen. Controleer
nog eens of de gesloten lamelparen wel achter de jaws zijn geplaatst. Als dit niet het geval
is, is het uw verantwoordelijkheid te bepalen of de dosislekkage als gevolg hiervan al dan
niet acceptabel is.

Het systeem verifiëren

Brainlab RT Elements leveren de functionaliteit om tijdens de behandelingsplanning de
lamelopening van de gesloten lamellen automatisch achter de jaws van de lineaire versneller te
plaatsen. Volg de hieronder vermelde stappen voor een correcte instelling van het systeem.

Stap

1. Voer een geschikte meting uit voor het bepalen van de maximale posities van de jaws
van de lineaire versneller die nog steeds volledig de MLC-lamelopening bedekken als de
lamellen zijn gesloten op de maximale afstand vanaf de centrale bundelas.

2. Controleer het machineprofiel/bundelprofiel met behulp van Physics Administration om:
• ervoor te zorgen dat het bereik van de bewegingen van de jaws van de lineaire ver-

sneller kleiner is dan of gelijk is aan de maximale jawposities die zijn bepaald in stap 1,
en om

• ervoor te zorgen dat de lamelopening van de gesloten lamellen automatisch achter de
jaws van de lineaire versneller wordt geplaatst.

Voor deze controle of om de bewegingsbeperking van de jaws van de lineaire versneller
aan te passen, volgt u de instructies in de Softwarehandleiding, Physics Administrati-
on.

Stralingslekkage als gevolg van gesloten MLC-lamelopeningen
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2.3 Meting voor kleine bestralingsvelden

Algemene aanbevelingen

Er moeten specifieke metingen worden uitgevoerd voor het uitvoeren van stereotactische
behandelingen met hele kleine veldgroottes. Deze metingen moeten worden gebaseerd op
geldige internationele dosimetrienormen voor kleine velden, met name IAEA TRS-483 (2017).
Rapport IAEA TRS-483 bevat een internationale praktijkcode voor referentie en relatieve
dosisbepaling voor kleine statische velden die worden gebruikt tijdens externe
stralingsbehandelingen.
Er van uitgaande dat het middelen van de inhomogene dosis in het sensitieve detectorvolume
leidt tot een verminderd detectorsignaal, is de kans groot dat grotere waarden van kleinere
detectoren dichter bij de daadwerkelijke waarde zitten. Om deze reden moet de kleinst
beschikbare detector worden gebruikt tijdens het uitvoeren van dosimetrie van kleine velden
(Alfonso et al 2008 en Sauer et al 2007). Voor centrale asmetingen, zoals dieptedosis, weefsel-
fantoomratio’s en verspreiding-/outputfactoren, moeten de detectorafmetingen significant kleiner
zijn dan de veldgrootte.

Praktijkcode

Speciale zorg is vereist tijdens het selecteren van en het omgaan met de benodigde
dosimetrieapparatuur. Voor kleine veldgroottes is het vooral belangrijk om het waterfantoom en de
bewegingsrichting van de detector ten opzichte van de bundelas en het bundelcentrum correct uit
te lijnen (raadpleeg bijv. IAEA TRS-483). Zelfs als de detectorgrootte geschikt is voor de kleine
velden die gemeten moeten worden, moeten nauwkeurige sensitiviteitcorrecties (bijv.
energieafhankelijkheid van het detectorsignaal of fluentieperturbatie) worden toegepast in
overeenstemming met de specificaties van de detectorfabrikant.
In tabel 23 tot en met 27 van IAEA TRS-483 staan veldoutputcorrectiefactoren voor veel
verschillende detectortypen van diverse leveranciers. Deze correctiefactoren (indien beschikbaar)
moeten worden toegepast tijdens bepaling van de verspreiding/outputfactoren. Geef, voordat u de
meetgegevens naar Brainlab stuurt, aan in het Excel-sjabloon of met behulp van de Raw Data-
modus van Physics Administration of de verspreiding/outputfactoren wel of niet zijn
gecorrigeerd in overeenstemming met IAEA TRS-483. Raadpleeg het Excel-sjabloon en de
Physics Administration softwarehandleiding voor instructies.
Houd bij het corrigeren van verspreiding/outputfactoren conform IAEA TRS-483 rekening met de
onzekerheden van de correctiefactoren in het rapport (zie tabel 37 van IAEA TRS-483). Deze
onzekerheden zijn anders voor de verschillende groepen detectoren en ze zijn afhankelijk van de
veldgrootte.
Raadpleeg de betreffende publicaties voor meer informatie (bijv. Das, et al. 2008, IPEM Report
Number 103 2010 of Wuerfel 2013). Volg waar mogelijk de praktijkcode uit het rapport IAEA
TRS-483.

Nauwkeurigheid waarborgen

Tijdens de behandeling van kleine veldgroottes laat het dosisprofiel alleen een smal
plateaugebied of helemaal geen plateau zien. Als het sensitieve volume van de detector te groot
is, zal de gemeten dosis lager zijn dan de werkelijke dosis, wat leidt tot een overdosis aan
bestraling. Het gebruik van niet passende sensitieve volumes is een belangrijke factor die
bijdraagt aan een onjuiste dosismeting.

Waarschuwing
Volg de specificaties en aanbevelingen van de fabrikant van uw dosimetrieapparatuur
nauwkeurig. Vooral dosisdetectors hebben een duidelijk gespecificeerd bereik van
veldgroottes waarvoor ze gebruikt mogen worden. Het gebruik van een dosisdetector voor
een toepassing waarvoor het niet bedoeld is, of in de verkeerde oriëntatie, kan leiden tot
onjuiste dosisberekeningen.
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Waarschuwing
Voor dosismeting van kleine bestralingsvelden (minder dan 30 x 30 mm2 veldgrootte) moet
gebruikgemaakt worden van apparatuur die geschikt is voor deze veldafmetingen.

Waarschuwing
Voor MLC’s met een relatief grote, vereiste minimum lamelopening mogen geen
behandelingen worden gepland voor zeer kleine of smalle doelen.

Meting voor kleine bestralingsvelden
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2.4 Meetmethodes bundelgegevens

Bundelgegevens meten

Bundelgegevens kunnen op de volgende manieren worden gemeten:

Methode Zie

Pencil Beam
Raw Data-modus van Physics Administration Pagina 25

Excel-sjabloonmethode (optioneel) Pagina 28

Monte Carlo Raw Data-modus van Physics Administration Pagina 116
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2.4.1 Raw Data-modus in Physics Administration

Achtergrond

De Raw Data-modus van de Physics Administration stelt u in staat om voorafgaand aan
verwerking bundelgegevens in te voeren. De Raw Data-modus vereist niet langer dat u de
gegevens in Excel-sjablonen verzamelt.
Met behulp van Physics Administration kunnen raw gegevens worden geconverteerd naar
bundelprofielen, die vervolgens samen met machineprofielen gebruikt kunnen worden voor
behandelingsplanning.
Er zijn Raw Data-modi beschikbaar voor Pencil Beam- en Monte Carlo-meetgegevens. Voor
details over het gebruik van de Raw Data-modi, raadpleeg de Physics Administration
softwarehandleiding.
Voor Pencil Beam van RT Elements worden bundelgegevensverzameling en
bundelgegevensverwerking met behulp van de Raw Data-modus van Physics Administration
aanbevolen. De Excel-sjabloonmethode (zie pagina 28) is optioneel.
Beide methodes kunnen niet worden gecombineerd. Voor een bepaalde MLC en energie moeten
alle Pencil Beam-gegevens worden verzameld met de Raw Data-methode of met de Excel-
methode.

Raw Data-modus in Physics Administration
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2.4.2 Pencil Beam Raw Data-modus

Achtergrond

De volgende zaken zijn anders in de Raw Data-modus van Pencil Beam in vergelijking met de
Excel-sjabloonbenadering:
• Dieptedosisprofielen kunnen individuele dieptecoördinaatwaarden voor elke veldgrootte

hebben.
• Diagonale profielen kunnen individuele radiuscoördinaatwaarden voor elke diepte hebben.
• Diagonale profielen moeten worden verwerkt met Physics Administration om de radiale

factoren te verkrijgen.
• Transversale profielen kunnen individuele coördinaatwaarden voor elke diepte hebben.
• Transversale profielen moeten worden verwerkt met Physics Administration om de

bronfunctiecorrectie en de radiologische verschuivingsparameters vast te stellen.

Verspreidingsfactoren (outputfactoren)

De instructies voor de meetopstelling en de workflow worden beschreven in pagina 54. Voer de
afstand bron-oppervlak (SSD) en de meetdiepte van de verspreidingsmeting in het dialoogvenster
Scatter Data in voordat u de meetresultaten invoert.
Deze waarden moeten hetzelfde zijn als de SSD en de meetdiepte van de meting van de
nominale output van de lineaire versneller. Anders is het genereren van een bundelprofiel
onmogelijk.
Pas indien nodig de MLC- en jawgroottewaarden aan in het gedeelte Verspreidingstabel van het
dialoogvenster en voer uw verspreidingsgegevens in.
• De grijze velden in de voorbeeldmatrixtabellen op pagina 67 moeten in alle gevallen worden

gemeten.
• De witte velden staan voor MLC- en jawcombinaties die niet worden aanbevolen voor gebruik

met Brainlab’s planningsoftware voor bestralingsbehandelingen.
• Het is daarom niet nodig deze grotere MLC-velden te meten. In plaats daarvan is het

voldoende om de laatst gemeten verplichte velden in te voeren, bijv. in het geval van een
jawopstelling van 60 x 60 mm² kunt u de gemeten waarde voor het 60 x 60 mm² MLC-veld
gebruiken (0,8710 op pagina 89).

U kunt ook een hele verspreidingstabel in een keer plakken als u de knop Paste gebruikt. In dit
geval worden de MLC- en jawgroottes automatisch aangepast. Raadpleeg de Physics
Administration softwarehandleiding voor meer informatie.

Dynamische lamelverschuiving

De instructies voor de meetopstelling en de workflow worden beschreven in pagina 64.
Voer voor de berekening de resultaten van de dynamische lamelverschuivingsmeting in het
dialoogvenster Dynamic Leaf Shift in.

Nominale output van de lineaire versneller en achtergrondlekkage

De instructies voor de meetset-up en de workflow worden beschreven in pagina 48 en pagina
51.
De nominale output van de lineaire versneller moet worden ingevoerd in het dialoogvenster
Nominal Linac Output van de Raw Data-interface van Pencil Beam:

Stap

1. Voer uw absolute kalibratie van de lineaire versneller in door de Afstand bron-opper-
vlak, Meetdiepte, Normalisatieveldgrootte en Nominale output van lineaire versnel-
ler te definiëren.

2. Voer Leakage for Open Jaws en Leakage for Closed Jaws in het gedeelte Multileaf
Background Leakage in.
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Profiel dieptedosis

De instructies voor de meetopstelling en de workflow worden beschreven in pagina 52.
Dieptedosisprofielen kunnen worden gemeten in een PDD-achtige (vaste SSD) of TPR-achtige
(isocentrische) set-up.
Meetresultaten invoeren:

Stap

1. Definieer de meetset-up (vaste SSD of isocentrisch) in het dialoogvenster Depth Dose.
Als een SSD-benadering werd gebruikt, moet u ook de SSD van de PDD-meting invoeren
in het dialoogvenster.

2. Pas indien nodig de veldgroottes van de dieptedosis aan met behulp van de knoppen
Add en Remove in het controlegebied.

3. Plak elk dieptedosisprofiel in het bijbehorende dialoogvenster Depth Dose Profile. Er
kunnen verschillende coördinaatwaarden worden gebruikt voor elke veldgrootte.

4. U kunt ook een tabel met dieptedosisgegevens voor verschillende veldgroottes in één
keer plakken met behulp van Paste Profiles. In dit geval worden de veldgroottes automa-
tisch aangepast. Raadpleeg de Physics Administration softwarehandleiding voor
meer informatie.

5. Dieptedosisprofielen kunnen willekeurig worden genormaliseerd. Normalisatie naar een
gebruikelijke referentiediepte of maximum kan echter consistentiecontroles vereenvoudi-
gen.

Diagonale radiale profielen

De algemene instructies voor de meetopstelling en de workflow worden beschreven op pagina
56. Diagonale profielen kunnen worden gemeten in een PDD-achtige (vaste SSD) of TPR-
achtige (isocentrische) set-up.
OPMERKING. Om diagonale profielen geschikt te maken voor radiale factorberekening, mogen
de volgende (add-on) MLC’s (bijv. Brainlab m3) niet zijn afgesloten voor de diagonale
profielmeting: 

De MLC-lamellen moeten ingetrokken zijn.
Meetresultaten invoeren:

Stap

1. Definieer de meetset-up (vaste SSD of isocentrisch) in het dialoogvenster Diagonal Pro-
files. Als een vaste SSD-benadering werd gebruikt, moet u ook de SSD van de meting
invoeren in het dialoogvenster.

2. Pas indien nodig de dieptes aan met behulp van de knoppen Add en Remove in het con-
trolegebied.

3. Plak elk diagonaal profiel in het bijbehorende dialoogvenster Diagonal Profile Data. Er
kunnen verschillende coördinaatwaarden worden gebruikt voor elke diepte.

4. U kunt ook een tabel met diagonale profielen voor verschillende dieptes in één keer plak-
ken met behulp van Paste Profiles. In dit geval worden de dieptes automatisch aange-
past. Raadpleeg de Physics Administration softwarehandleiding voor meer informa-
tie.

5. Diagonale profielen kunnen willekeurig worden genormaliseerd.

Na invoer van alle diagonale profielen (en dieptedosisgegevens), kunnen de Radial Factors
worden berekend. Raadpleeg de Physics Administration softwarehandleiding voor meer
informatie.

Pencil Beam Raw Data-modus
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Transversale profielen

De instructies voor de meetset-up en de workflow worden beschreven in pagina 61 en pagina
62.
Meetresultaten invoeren:

Stap

1. Definieer de meetset-up (vaste SSD of isocentrisch) in het dialoogvenster Transversal
Profiles. Als een vaste SSD benadering werd gebruikt, moet u ook de SSD van de me-
ting invoeren in het dialoogvenster.

2. Pas indien nodig de dieptes aan met behulp van de knoppen Add en Remove in het con-
trolegebied.

3. Plak elk transversaal profiel in het bijbehorende dialoogvenster Transversal Profile Data.
Er kunnen verschillende coördinaatwaarden worden gebruikt voor elke diepte en richting.

4. U kunt ook een tabel met transversale profielen voor verschillende dieptes in één keer
plakken met behulp van Paste Profiles. In dit geval worden de dieptes automatisch aan-
gepast. Raadpleeg de Physics Administration softwarehandleiding voor meer infor-
matie.

5. Transversale profielen kunnen willekeurig worden genormaliseerd.

Na invoer van alle transversale profielen (en na berekening van de radiale factoren), kunnen de
bronfunctiecorrectie en de radiologische lamelverschuivingsparameters worden berekend.
Raadpleeg de Physics Administration softwarehandleiding voor meer informatie.

BASISINFORMATIE

Technische referentiehandleiding Rev. 2.2 Brainlab-fysica 27



2.4.3 Machineprofielgegevens invoeren met behulp van Brainlab Excel-sjablonen
(optioneel)

Beperkingen Excel-methode

In tegenstelling tot de Raw Data-methode kent de Excel-methode de volgende beperkingen:
• Dieptedosisprofielen moeten voor alle veldgroottes dezelfde dieptecoördinaten gebruiken
• Diagonale profielen moeten voor alle dieptes dezelfde radiuscoördinaten gebruiken
• Transversale profielen moeten voor alle dieptes dezelfde coördinaten gebruiken
• Diagonale en transversale profielen moeten door Brainlab worden verwerkt

OPMERKING. Beide methodes kunnen niet worden gecombineerd. Voor een bepaalde MLC en
energie moeten alle gegevens worden verzameld met de Raw Data-methode of met de Excel-
methode. 

Gegevens verzenden

Wanneer de Brainlab Excel-sjablonen worden gebruikt, is er geen rechtstreekse manier om de
gegevens te kopiëren naar Physics Administration (Machine Profile-modus). Om de
bundelgegevens (bijv. PDD/TMR, verspreiding of radiale factoren die terugkomen van Brainlab-
fysica na verwerking) vanuit het Excel-sjabloon naar Physics Administration (Machine Profile-
modus) te verplaatsen, zijn een paar tussenstappen nodig.
De gegevens moeten worden gekopieerd naar een nieuw Excel-werkblad en vervolgens als een
door tabs gescheiden tekstbestand worden opgeslagen. Vervolgens moeten deze gegevens naar
het Brainlab-werkstation worden gezonden (bijv. via een specifieke schijf of een USB-stick) waar
ze kunnen worden geopend als tekstbestand en vervolgens gekopieerd en geplakt kunnen
worden in het machineprofiel. Deze handeling moet worden uitgevoerd voor elke tabel met
bundelgegevens (bijv. PDD/TMR, verspreidingsfactoren of radiale factoren die na verwerking door
Brainlab-fysica worden teruggestuurd).

Workflow

Afbeelding 3  

Stap

1. Kopieer de gegevens naar een nieuw Excel-werkblad:
• Selecteer de gehele tabel
• Plak de gegevens in een nieuw Excel-werkblad

2.

Machineprofielgegevens invoeren met behulp van Brainlab Excel-sjablonen (optioneel)
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Stap
Sla het werkblad op als tekstbestandstype (door tabs gescheiden) (*.txt).

3. Verstuur het door tabs gescheiden tekstbestand naar het Brainlab-werkstation.

4. Open het tekstbestand op het Brainlab-werkstation met behulp van de teksteditor Note-
pad (Kladblok).

5. Selecteer alle gegevens in het tekstbestand en kopieer.

6. Plak de gegevens in de betreffende tabel in Physics Administration:

• Selecteer het "lege vak" linksboven in de tabel.

• Selecteer Paste uit het vervolgkeuzemenu Edit (of gebruik de toetscombinatie Ctrl+V).

BASISINFORMATIE
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3 PENCIL BEAM:
ALGORITME

3.1 Dosisalgoritme Pencil Beam

Achtergrond

Pencil Beam-algoritmes zijn welbekende en alom geaccepteerde methoden voor het berekenen
van de dosisverdeling bij radiotherapie.
In het Pencil Beam-dosisalgoritme van Brainlab worden de invallende bundels verdeeld in veel
dunne beamlets. Voor elke beamlet wordt een individuele radiologische padlengtecorrectie
uitgevoerd om inhomogeniteiten van de weefseldichtheid te corrigeren, waarbij ook rekening
wordt gehouden met de inhomogeniteiten van de allerkleinste structuur. De Fast
Fouriertransformatie (FFT) wordt gebruikt voor de bundelkernconvolutie met de fluentieverdeling
van de bundel. Het algoritme maakt gebruik van snelle raytracing en adaptieve
rasterberekeningen die het aantal benodigde dosisberekeningen verminderen. Door deze
optimaliseringen kunnen 2D- en 3D-dosisverdelingen binnen milliseconden worden berekend.
Het Brainlab Pencil Beam-dosisalgoritme is gebaseerd op publicaties van Mohan et al (1985,
1986 en 1987). Het werd ingevoerd om van nut te zijn voor behandelingen met conforme bundel,
conforme boog, IMRT- en VMAT-behandelingen. Dit hoofdstuk beschrijft het dosisalgoritme zoals
dit wordt toegepast in de planningsoftware van Brainlab voor de verschillende
behandelingsmodules.

Mono-energetische Pencil Beam (MPB)

Hieronder wordt de definitie van mono-energetische Pencil Beam gebruikt voor een parallelle
mono-energetische fotonbundel met energie E en een oneindige kleine dwarsdoorsnede. Een
Pencil Beam die invalt op een homogeen waterfantoom (loodrecht t.o.v. het oppervlak),
veroorzaakt een dosisverdeling. Uitgaande van een lineaire demping van de fotonfluentie in water
wordt het aantal eerste botsingen per eenheid volume die plaats vinden op een diepte d onder het
wateroppervlak gegeven door

NOF E( ) e
μwater E( ) d⋅–

μwater E( )⋅ ⋅
waarbij:

NOF E( )
Aantal fotonen met energie E, evenredig verdeeld over een open veld. De
radiale variatie van de bundelintensiteit wordt op een later punt samenge-
voegd.

μwater E( ) Lineaire dempingscoëfficiënt van fotonen in water.

d Diepte van observatiepunt in water.

PENCIL BEAM: ALGORITME
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Differentiële Pencil Beam (DPB)

Een differentiële Pencil Beam (DPB) beschrijft de dosisverdeling met betrekking tot de eerste
botsing van een mono-energetische Pencil Beam van fotonen in een oneindig groot homogeen
medium. De dosisverdeling kPB, diff (E, lPQ, θPQ) is een functie van de fotonenergie E, de afstand
lPQ tussen het punt van eerste botsing P en het observatiepunt Q en de middelpuntshoek θ
tussen de invallende Pencil Beam en de verspreidingsrichting (zie de onderstaande afbeelding).
De berekening van de DPB-dosisverdeling wordt uitgevoerd met een Monte Carlo-code voor
verschillende fotonenergieën tussen 100 keV en 50 MeV.
Het houdt rekening met de verspreiding van secundaire fotonen en elektronen tot een bepaalde
cut-offenergie.
De definitie van differentiële Pencil Beam:

Pencil Beam

P
Point of first collision

(0, 0, 0)

dp

lPQ

Q
kPB,diff(lPQ, θPQ, E)

θ

Afbeelding 4  

Pencil Beam-kern

Door de differentiële Pencil Beams en het aantal fotonen op diepte d te nemen, wordt de dosis
van een mono-energetische Pencil Beam op punt Q gegeven door de lijnintegraal in het semi-
oneindige waterfantoom. Gezien de acceleratorafhankelijke energieverdeling NOF(E) van de
fotonbundel, kan de integratie over alle energieën worden uitgevoerd, resulterend in de poly-
energetische Pencil Beam-kern.

lPQ Q P–=

θPQ PQ P,( )=

P O O dp, ,( )=

Q x y d, ,( )=

Dosisalgoritme Pencil Beam
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x y d, ,( ) NOF E( ) e
μwater E( ) dp⋅–

μwater E( )

kPB diff, E lPQ θPQ, ,( )

⋅⋅ ⋅

E ddp⋅d

=P

Correctie bronfunctie

Er kan een optionele bronfunctiecorrectie worden toegepast, die de invloed beschrijft van de
beperkte grootte van de bron, collimator en flattening filter verspreiding, curvatuur van de
lameluiteinden en andere effecten die de penumbra verbreden.
De bronfunctiecorrectie volgt een Gaussiaanse verdeling met de breedtesigma en de amplitude
op een bepaalde diepte. De breedtesigma en de amplitude kunnen worden gespecificeerd voor
twee diepten in Physics Administration.
Voor alle overige diepten worden de waarden sigma en amplitude lineair geïnterpoleerd.
De bronfunctiecorrectie wordt in de dosisberekening verwerkt door convolutie van de Pencil
Beam-kernen kPB, poly (x, y, d) met de Gaussiaanse verdeling gSFC (x, y, d) waar de amplitude
A(d) de fractie van de Gaussiaanse verdeling geeft, geconvolueerd met de kern. 
Aanvullende metingen zijn noodzakelijk om de bronfunctiecorrectie en radiologische veldcorrectie
aan te passen.

Radiologische veldcorrectie

Door de radiologische veldcorrectie kunnen kleine afwijkingen van het radiologisch veld die het
gevolg zijn van openingsinstellingen en het MLC-ontwerp (rond lameluiteinde en tongue-and-
groove) gecorrigeerd worden ten aanzien van de nominale veldgrootte die door de MLC wordt
gedefinieerd.
• In de lamelrichting kan in Physics Administration een offset worden gedefinieerd met behulp

van de waarde Leaf Shift Static in het deel Radiologic Field.
• Loodrecht op de lamelrichting kan in Physics Administration de vereiste offset worden

gedefinieerd met behulp van de waarde Tongue and Groove Size in het deel Radiologic
Field.

Equivalente veldgrootte

De MLC-equivalente vierkante veldgrootte is gelijk aan de vierkantswortel van het MLC-
veldgebied waarbij rekening wordt gehouden met de radiologische veldcorrecties (zie de
voorgaande sectie alsook pagina 65).
De jaw-equivalente vierkante veldgrootte wordt berekend met behulp van de gebied-naar-
perimeter-formule (zie Sterling et al., 1964 in het algemene referentiehoofdstuk van de
bibliografie).

Ideale dosisverdeling (IDD)

De ideale dosisverdeling (IDD) voor een collimator met een willekeurige vorm is de
tweedimensionale convolutie van de poly-energetische Pencil Beam-kern met de fotonfluentie.
Het beschrijft de dosisverdeling in fotonbundels in een homogeen waterfantoom en wordt
gegeven door

IDD x y d, ,( ) φ x' y' d, ,( ) p x' x– y' y– d, ,( ) x′d y′d⋅ ⋅ ⋅=

De fotonfluentie in een isocentrisch vlak dat loodrecht staat op de centrale bundel op een diepte d
wordt gegeven door

PENCIL BEAM: ALGORITME

Technische referentiehandleiding Rev. 2.2 Brainlab-fysica 33



φ x y d, ,( ) φ0 x y,( ) RFS r d,( )⋅=

waarbij φ0(x,y) de fluentiematrix is in het isocentrisch vlak doordat de collimatorvorm een waarde
heeft van 1 voor open en 0 voor gesloten velden. Fractionele waarden worden gebruikt als een
matrixvoxel gedeeltelijk wordt bedekt door enkele lamellen (zie onderstaande afbeelding).
RFS(r,d) is de radiale factor die de fotonfluentie geeft bij de volgende afstand ten opzichte van de
centrale bundel op een diepte d in het fantoom:

r x2 y2+=

Fluentiematrix

Afbeelding 5  

De fluentiematrix (boven) toont een contour van het doelvolume vanuit de bundelpositieweergave.
Fractionele waarden worden gebruikt als matrixvoxels gedeeltelijk worden bedekt door lamellen.

Totale dosis

Voor de berekening van de totale dosis van een gevormde bundel op een punt in het weefsel, is
de volgende formule van toepassing

D x y d, ,( ) MU NLOut St cmlc c, jaw( )

TPR lrad cd coll,,( )
SSDcal dcal+

SSD d+
-------------------------------- 
 

2

IDD xSID ySID lrad, ,( )

⋅ ⋅ ⋅

⋅ ⋅

=

waarbij:

MU Monitoreenheden toegepast door de lineaire versneller.

NLOut

Nominale output van de lineaire versneller, waarbij de ratio wordt gege-
ven tussen absolute dosis, gemeten in een waterfantoom voor een open
veld (kalibratieveldgrootte) op een kalibratiediepte dcal, verdeeld door de
hoeveelheid toegepaste monitoreenheden (MU).

cjaw
De grootte van het jaw-equivalente vierkante veld, berekend met behulp
van de gebied-naar-perimeter-formule (zie Sterling et al., 1964 in het al-
gemene referentiehoofdstuk van de bibliografie).

Dosisalgoritme Pencil Beam
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cmlc
Grootte van het MLC-equivalent vierkante veld, berekend als de vier-
kantswortel van het MLC-veldgebied, waarbij rekening wordt gehouden
met de radiologische veldcorrecties.

lrad
De radiologische padlengte (diepte) van de bundel van het weefselopper-
vlak tot het observatiepunt, gecorrigeerd voor inhomogeniteiten in weef-
seldichtheid.

SSD Afstand bron-oppervlak van de centrale bundel.

SID Afstand bron-isocentrum.

d Diepte van observatiepunt in weefsel.

dcal
Diepte van het punt waar NLOut en verspreidingsfactoren werden geme-
ten.

St(cmlc,cjaw) Totale verspreidingsfactor, die de relatieve outputfactor beschrijft voor een
vierkant MLC- en jawveld.

TPR (lrad, cd, coll)
Weefsel-fantoomratio, gedefinieerd als dosis op een punt in het fantoom
gedeeld door de dosis op hetzelfde punt bij een vaste kalibratiediepte,
dcal.

cd c SSD d+
SSD

--------------------⋅

IDD(xSID, ySID, Irad)
xSID

Ideale dosisverdeling op diepte Irad met

x SID
SSD d+
--------------------⋅

en analoog voor y.

Definitie van coördinaten en parameters

XSID, YSID

lrad

SID

Air

dcal

Pcal

SSD

Source

Tissue

d

(x, y, d)

Afbeelding 6  

De convolutie tussen Pencil Beam-kernen en fotonfluentiekaart gaat er vanuit dat de Pencil
Beam-kernen translatie-invarianten zijn in de x- en y-richting, wat betekent dat er wordt uitgegaan
van een homogeen medium. Voor doses die worden berekend naast inhomogeniteiten, kan deze
aanname mogelijk geen stand houden en kan de berekening onjuist zijn.
Voor inhomogene gebieden waar de bundel doorheen gaat, wordt de correcte padlengte
berekend en het algoritme berekent de correcte waarden als de afstand tot de heterogeniteit groot
genoeg is om het evenwicht te herstellen.

PENCIL BEAM: ALGORITME
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Radiale factoren (RFS)

Radiale factoren zijn relatieve dosisverdelingen langs de radiale richting van de centrale bundelas

RFS r d SSD, ,( ) D r d SSD, ,( )
D 0 d SSD, ,( )
-------------------------------=

en de radiale symmetrische dosis

D r d SSD, ,( ) D x y d SSD, , ,( )=
waarbij de radiale afstand tot de centrale bundel is:

r x2 y2+=
De andere parameters werden hierboven beschreven.

Kalibratie monitoreenheden

Monitoreenheden (MU) zijn de meeteenheden die worden gebruikt voor het kwantificeren van de
dosis die wordt afgegeven door de lineaire versneller. Deze eenheden worden gekalibreerd tot
geabsorbeerde dosis tot water in Gray. Dit wordt doorgaans uitgevoerd in een waterfantoom
onder referentieomstandigheden op een standaarddiepte, dcal, een afstand bron-oppervlak,
SSDcal en een standaardveldgrootte (meestal 100 x 100 mm²), wat de nominale output van de
lineaire versneller oplevert:

dcal cal MU⁄SSD, ,(cmlc = ccal , cjaw = ccal )NLOut = D

Totale verspreidingsfactor (St)

Totale verspreidingsfactoren (St) beschrijven de relatieve dosisoutput van een lineaire versneller
op het kalibratiepunt in water voor verschillende jaw- en MLC-groottes. St staan voor kop- en
fantoomverspreiding. Het is belangrijk dat de totale verspreidingsfactoren St worden gemeten met
de kalibratie-instelling die hierboven gedefinieerd wordt (SSDcal, dcal).
De meting van totale verspreidingsfactoren wordt uitgevoerd op de centrale as van de bundel op
een diepte dcal in het fantoom voor verschillende combinaties van verschillende vierkante jaw- en
MLC-groottes. Aanbevolen groottes hangen af van het type MLC waarvoor de meting wordt
uitgevoerd. Voor de verspreidingsfactoren moeten doses worden gemeten op dezelfde diepte dcal
en dezelfde SSDcal waar de nominale output van de lineaire versneller wordt gemeten.
Normalisatie van de verspreidingsfactor St wordt uitgevoerd met betrekking tot de dosis die werd
gemeten voor een bepaalde normalisatieveldgrootte (doorgaans wordt een jaw- en MLC-
veldgrootte van 100 x 100 mm² gebruikt).

St cmlc cjaw,( )
D cmlc cjaw dcal SSDcal, , ,( )
D ccal ccal dcal SSDcal, , ,( )
---------------------------------------------------------------=

waarbij:

cmlc Grootte van de vierkante MLC-opening.

cjaw Grootte van de vierkante jaw-opening.

ccal Grootte van kalibratieveld.

Dosisalgoritme Pencil Beam
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dcal
Diepte in het fantoom waar kalibratiemetingen van verspreidingsfactoren en nomi-
nale output van de lineaire versneller output worden uitgevoerd.

SSDcal Afstand bron-oppervlak voor kalibratie.

Weefsel-fantoomratio tabel (TPR)

De weefsel-fantoomratio (TPR) hanteert een andere benadering voor het karakteriseren van de
dieptekenmerken van bestralinginteractie. Vergeleken met het percentage dieptedosis (PDD)
toont de TPR de meer praktische situatie dat de SSD verandert terwijl de bron-detector-afstand
(SDD) constant blijft. Aangetoond is [Khan] dat de TPR praktisch onafhankelijk is van de SSD,
omdat aangenomen kan worden dat het aandeel van de fractionele verspreiding aan de
dieptedosis op een meetpunt alleen een functie is van de veldgrootte op het meetpunt en de
diepte van het meetpunt in weefsel.
Voor kalibratie van de Pencil Beam-algoritmes worden TPR’s gemeten door de SSD met behulp
van een waterfantoom te variëren voor verschillende (voor zover van toepassing vierkante)
veldgroottes en een vaste bron-detector-afstand (SDD).
Een TPR kan ook worden berekend uit een percentage dieptedosisverdeling (PDD) dat wordt
gemeten met een constante SSD en de detector die langs de centrale bundelas beweegt. De
noodzakelijke transformatie is gebaseerd op de volgende vergelijking [Khan].

TPR d c, d( )
PDD d c SSDcal, ,( )

100
-----------------------------------------------

SSDcal d+( )2

SSDcal dcal+( )2
----------------------------------------

Sp cdcal
( )

Sp cd( )
--------------------⋅ ⋅=

met de collimatorveldgrootte c in de SSD, de collimatorveldgrootte cd op diepte d

cd c
SSDcal d+( )

SSDcal
-------------------------------⋅=

en de collimatorveldgrootte cdcal op kalibratiediepte dcal

cdcal
c

SSDcal dcal+( )
SSDcal

-------------------------------------⋅=

Als we aannemen dat

Sp cdcal
( ) Sp cd( )=≈

de transformatie verkleint tot

TPR d c, d( )
PDD d c SSDcal, ,( )

100
-----------------------------------------------

SSDcal d+( )2

SSDcal dcal+( )2
----------------------------------------⋅=

De fout die voortkomt uit deze aanname wordt groter met toenemende diepte en afnemende
veldgrootte.
OPMERKING. De tissue maximum ratio is gelijk aan de weefsel-maximum-ratio wanneer de
kalibratiediepte gelijk is aan de diepte van het maximum (dcal = dmax). 
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Correctie Radiologische padlengte (RPL)

De correctie van de padlengte is standaard geactiveerd voor het Pencil Beam-algoritme. Het
algoritme maakt gebruik van raytracing langs een straal die loopt van de bron tot het
observatiepunt om de radiologische padlengte te berekenen. Het corrigeert op
weefselinhomogeniteiten en het is gebaseerd op CT-hounsfieldeenheden. Het gaat daarom uit
van een correcte kalibratie van de CT-scanner die voor de beeldvorming van de patiënt wordt
gebruikt.
OPMERKING. Alle gebieden buiten de buitenste contour worden beschouwd als lucht. Er wordt
geen diepteberekening uitgevoerd, ongeacht hoe de weefselheterogeniteitcorrectie is ingesteld. 

Aangenomen wordt dat de conversie van CT-hounsfieldeenheden (HU) naar elektronendichtheid
lineair is in het bereik van -1.000 (elektronendichtheid = 0,0) tot 47 (elektronendichtheid = 1,0).
Boven deze waarde wordt het weer lineair verondersteld maar met een verschillende
hellingsgraad. Refererend aan Schneider 1996 wordt de volgende standaardrelatie gebruikt:

ρe HU 1000+( ) 1000⁄ 1000– HU 47≤ ≤=

ρe HU 1827.15( ) 1.0213⁄ HU 47>= +

Desgewenst kan deze standaard worden bewerkt met behulp van de Physics Administration-
software. Voor RPL-berekeningen wordt het pad van een rechte straal vanaf de bron naar een
bepaald punt in de patiëntscan getraceerd. De afstand door elke voxel op het pad van de straal
wordt geschaald door de elektronendichtheid van de voxel. De som van alle gecorrigeerde
afstanden door de voxels geeft de radiologische padlengte tot het punt waarvoor de dosis wordt
berekend.

Adaptieve rasterdosisberekening

Voor berekening van dosisverdelingen in tweedimensionale beelden (d.w.z. coupeweergave) of in
driedimensionale volumes (d.w.z. DVH) wordt een adaptief rasteralgoritme gebruikt. Het algoritme
kan de dosisberekening enorm versnellen door gebruik te maken van het feit dat de pixel- of
voxelresolutie fijner is dan de resolutie van de lokale wijzigingen van de dosisverdeling. De
rastergrootte wordt lokaal zo aangepast om een voorgedefinieerde nauwkeurigheid van de
dosisverdeling te behalen.
Het adaptieve rasteralgoritme berekent eerst de dosiswaarden op een grof raster, met behulp van
het dosisalgoritme van de Pencil Beam. Waar de dosiswaarden in de omgeving van een adaptief
rasterpunt bij benadering kunnen worden omschreven door interpolatie, worden de
tussenliggende dosiswaarden tussen de adaptieve rasterpunten geïnterpoleerd. In het andere
geval wordt de stapgrootte van de adaptieve rasterpunten lokaal verkleind. De dosiswaarden
worden rechtstreeks op de nieuwe rasterpunten berekend met behulp van het dosisalgoritme.
Deze procedure wordt recursief herhaald totdat de vereiste nauwkeurigheid is bereikt.
Als resultaat hiervan is het adaptieve raster meestal grof in gebieden met gelijkmatige
dosisverdelingen en fijn in gebieden waar dosisverdelingen inhomogeen zijn (d.w.z. vlakbij het
overgangsgebied van een bundel of vlakbij weefselinhomogeniteiten).

Dosisalgoritme Pencil Beam
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3.1.1 Pencil Beam voor dynamische conforme boog

Dosisberekening

Dynamische bogen worden weergegeven als een aantal van N controlepunten tussen de start- en
stophoek. Ieder controlepunt heeft zijn eigen MLC en jawvorm. Voor elk van de N-1
boogsegmenten wordt de dosisberekening gediscretiseerd door een of meerdere segmentbundels
te creëren. De segmentbundels worden uniform gedistribueerd in een boogsegment (bijvoorbeeld
in het midden van twee controlepunten als voor elk boogsegment één segmentbundel wordt
gecreëerd).
Als er voor elk boogsegment één segmentbundel wordt gecreëerd, wordt er een fluentie gebruikt
die is berekend op basis van de continue lamelbeweging tussen de twee controlepunten die het
boogsegment begrenzen. Als er voor een boogsegment meerdere segmentbundels zijn
gecreëerd, worden de MLC- en jawposities lineair geïnterpoleerd tussen de twee controlepunten
die het boogsegment begrenzen.
De dosis die door een boog wordt toegediend aan een willekeurig punt wordt gegeven door de
som van alle boogsegmentbundels.

Waarschuwing
De berekening gaat ervan uit dat de gantrysnelheid en Pencil Beam-dosisberekening voor
boogbehandelingen wordt uitgevoerd op een gantryhoekraster met behulp van een
begrensde boogstapgrootte (in graden). Om die reden kan de berekende dosis
onnauwkeurig zijn en het wordt ten zeerste geadviseerd een fantoomverificatie uit te
voeren voorafgaand aan elk boogbehandelingsplan.

PENCIL BEAM: ALGORITME
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3.2 Beperkingen van het Pencil Beam-algoritme
3.2.1 Extrapolatie buiten het bereik van gemeten waarden

Achtergrond

Het dosisalgoritme van de Pencil Beam maakt gebruik van getabellariseerde gemeten waarden
voor de dosisberekening. Hoewel er niet wordt aanbevolen deze algoritmen buiten het bereik van
gemeten waarden te gebruiken, worden de extrapolaties die door het algoritme worden gebruikt,
in de onderstaande tabel beschreven. U moet weten dat geëxtrapoleerde waarden de
werkelijkheid niet met dezelfde nauwkeurigheid weergeven die het dosisalgoritme over het
algemeen heeft.

Waarschuwing
Als het dosisalgoritme wordt gebruikt met parameters buiten de gemeten en
getabellariseerde waarden, kan de nauwkeurigheid van de berekende dosis niet worden
gegarandeerd. U moet er voor zorgen dat alle benodigde parameters, met name de
veldgrootte, diepte en off-axisafstand voor de behandeling van de patiënt, worden
meegenomen in de gemeten bundelgegevens.

Gemeten waarden

Dieptedosis

Diepte < Minimale diepte Constante extrapolatie van PDD/TPR (min. diepte)

Diepte > Maximale diepte

Exponentionele extrapolatiepunten om de exponentionele
functie te bepalen: maximale diepte, tussenliggende diepte
(diepte ongeveer in het midden tussen de diepte van de
maximumdosis en de maximale diepte)

Veldgrootte < Minimale veldgroot-
te Constante extrapolatie van PDD/TPR (min. veldgrootte)

Veldgrootte > Maximale veld-
grootte Constante extrapolatie van PDD/TPR (max. veldgrootte)

Verspreiding

MLC-grootte < Minimale MLC-
grootte Logaritmische extrapolatie van verspreiding

MLC-grootte > Maximale MLC-
grootte Constante extrapolatie van verspreiding (max. MLC-grootte)

Jawgrootte < Minimale jawgrootte Logaritmische extrapolatie van verspreiding

Jawgrootte > Maximale jawgroot-
te Constante extrapolatie van verspreiding (max. jawgrootte)

RFS

Diepte < Minimale diepte Constante extrapolatie van RFS (min. diepte)

Diepte > Maximale diepte Constante extrapolatie van RFS (max. diepte)

Radius < Minimale radius Constante extrapolatie van RFS (min. radius)

Radius > Maximale radius Constante extrapolatie van RFS (max. radius)

Beperkingen van het Pencil Beam-algoritme
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3.2.2 Overige beperkingen

Beperkingen van de Pencil Beam

Het Pencil Beam-dosisalgoritme maakt geen onderscheid tussen de MLC-penumbra en de jaw-
penumbra. Om die reden kan de dosisdaling in de y-richting enigszins onnauwkeurig zijn voor
Elekta MLC’s met "guard leaf"-gedrag (bijv. Agility).

Waarschuwing
Bij gebruik van het Pencil Beam-algoritme in dosisberekeningen in de buurt van
inhomogene gebieden, zoals long- of botweefsel of vlakbij de weefselgrens (beide binnen
een bereik van een paar centimeter), kan de berekende dosis met meer dan 10% afwijken
van de daadwerkelijke toegediende dosis.

Waarschuwing
Afhankelijk van het MLC-type maakt het Pencil Beam-algoritme gebruik van kernen met een
bepaalde resolutie die de totale resolutie definiëren van de loodrecht op de bundelas
verkregen dosisberekening. In geval van kleine structuren in combinatie met een
ontoereikende kernrastergrootte, kan de dosisberekening van de Pencil Beam te grof zijn
om elk detail van de toegediende dosisverdeling te identificeren.

Waarschuwing
Algemene dosisberekeningsbeperkingen voor kleine behandelvelden zijn samengevat in
pagina 155. Het negeren van deze beperkingen kan resulteren in een afwijking van de
berekende dosis ten opzichte van de daadwerkelijke toegediende dosis met meer dan 10%.

Beperkingen voor kleine veldgrootten

Het Pencil Beam algoritme kan ook beperkt zijn voor zeer kleine velden door de invloed van de
grootte en de vorm van de elektronbundel op het bremsstrahlung-doel. Daarom wordt voor velden
die kleiner zijn dan 10 mm equivalent vierkante veldgrootte, aangeraden om Monte Carlo te
gebruiken voor de dosisberekening, in plaats van Pencil Beam.
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4 PENCIL BEAM: METING
ALGEMENE
BUNDELGEGEVENS

4.1 Inleiding

Doel van dit hoofdstuk

Dit hoofdstuk beschrijft de aanbevolen meettechnieken voor het verkrijgen van de benodigde
bundelgegevens voor dosisberekening met behulp van het Pencil Beam-algoritme van Brainlab.
In dit hoofdstuk staan algemene instructies, maar ook specifieke informatie zoals MLC- en
jawveldgroottes die gebruikt dienen te worden voor de metingen.

Gereedmaken van een lineaire versneller

Voordat u begint met het gereedmaken van uw lineaire versneller, moet u vertrouwd zijn met de
nationale en internationale aanbevelingen over het gereedmaken van een lineaire versneller (bijv.
het AAPM TG-106 Report).
Dit rapport voorziet in richtlijnen en aanbevelingen voor de juiste keus van fantomen en
detectoren, het instellen van een fantoom voor het verkrijgen van gegevens van zowel scan- als
non-scangegevens, procedures voor het verkrijgen van specifieke foton- en
elektronbundelparameters en methoden voor het verminderen van meetfouten (< 1%), verwerken
van bundelgegevens en convolutie van detectorgrootte voor nauwkeurige profielen. De
procedures die in dit rapport worden beschreven dienen ter ondersteuning van een gekwalificeerd
medisch fysicus bij het meten van een complete set bundelgegevens of bij het verifiëren van een
subset gegevens vóór ingebruikneming of voor periodieke metingen voor kwaliteitsgarantie (Das
et al 2008).

Definities en afkortingen

Term Verklaring

MLC Multileaf collimator (multi-lamelcollimator)

NLOut Nominale output van de lineaire versneller

PDD Percentage Depth Dose (Percentage dieptedosis)

RFS Radiale factoren

SFC Source Function Correction (Correctie bronfunctie)

SID Source-Isocenter Distance (Afstand bron-isocentrum, 1.000
mm)

SSD Source-Surface Distance (Afstand bron-oppervlak)
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Term Verklaring

TPR

Tissue Phantom Ratio (Weefsel-fantoomratio)
OPMERKING. Afhankelijk van de kalibratiediepte dcal kunnen
de dieptedosisgegevens daadwerkelijk TMR (Tissue Maximum
Ratio (Weefsel maximaalratio); dcal = dmax) zijn.
 

Nauwkeurigheid meting

De metingen die zijn gespecificeerd in deze gebruikershandleiding, zijn voldoende om de
gespecificeerde nauwkeurigheid voor Brainlab dosisalgoritmes te bereiken. Als u de
nauwkeurigheid van de dosisberekening wilt verbeteren, dient u de metingen met de grootste zorg
uit te voeren, ze te herhalen, de beste resultaten te selecteren (bijv. minste ruis) en vervolgens het
gemiddelde te nemen. Een kleinere dan de aanbevolen stapgrootte voor veldgrootte, diepte of
straalrichting, zal de dosisnauwkeurigheid niet significant verbeteren (het is echter niet verboden).
Voor nauwkeurige resultaten moet u de lineaire versneller en de gemotoriseerde watertank uiterst
zorgvuldig instellen. De centrale bundelas moet precies verticaal zijn, d.w.z. orthogonaal aan het
wateroppervlak. De bewegingsrichting van de detector moet in alle gevallen exact uitgelijnd zijn
met het wateroppervlak en met de centrale bundelas.
Houd in gedachten dat de sensitiviteit van de detector afhankelijk kan zijn van de oriëntatie. U
moet de specificaties en aanbevelingen van de fabrikant van uw dosimetrieapparatuur
nauwkeurig bestuderen.
Vanwege de hoge gradiënt van bundels zonder afvlakkingsfilter wordt geadviseerd geen
ionisatiekamers te gebruiken met een holle ruimte van meer dan 0,125 cm3 (zoals Farmer-kamers
met een volume van 0,6 cm3) voor dosismetingen.

Waarschuwing
De nauwkeurigheid van alle Brainlab dosisalgoritmes is direct afhankelijk van de
nauwkeurigheid en het bereik van de metingen van de bundelgegevens. U moet er voor
zorgen dat de meting van de bundelgegevens binnen het bereik van veldgroottes en
diepten valt die gebruikt gaan worden in de verdere behandelingsplanning. Dit is met name
het geval voor metingen van de verspreidingsfactoren, de radiale profielen en de
dieptedosis.

Gegevenscorrectie

Een beperkte mate van gegevenscorrectie is toegestaan om kleine fouten tijdens het meten van
gegevensacquisitie te elimineren. Dergelijke correcties moeten echter voorzichtig benaderd
worden. Het is altijd beter correcties te vermijden door het meten van gegevens die niet gewijzigd
hoeven te worden.

Verificatie bundelprofiel

Het is de verantwoordelijkheid van de medisch fysicus om alle nieuw aangemaakte of gewijzigde
bundelprofielen (machineprofiel) te controleren. Dit is inclusief end-to-end testen van elke
behandelingsmodaliteit en behandelingsomstandigheid die klinisch gebruikt worden. U moet altijd
relevante nationale of internationale aanbevelingen raadplegen ten aanzien van QA (bijv. IAEA
TRS-430).

Verantwoordelijkheid

Als gemeten gegevens naar Brainlab worden gestuurd, kan Brainlab niet de juistheid controleren
van gegevens die:
• ontvangen zijn van een gebruiker;
• teruggestuurd worden naar een gebruiker.

Alle feedback of aanbevelingen die Brainlab ter beschikking stelt op basis van ontvangen
gegevens, zijn afhankelijk van de juistheid van de gegevens zelf. Indien ontvangen gegevens
verwerkt zijn door Brainlab en geretourneerd zijn naar de gebruiker, is dit onder geen beding een

Inleiding
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garantie dat de teruggestuurde gegevens juist zijn. De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor
controle van de juistheid van de door Brainlab geretourneerde gegevens en is eveneens volledig
verantwoordelijk voor controle van de juistheid van eventuele feedback of aanbevelingen geleverd
door Brainlab. De gebruiker moet de veiligheid en effectiviteit van de door Brainlab
geretourneerde gegevens controleren, voordat een patiënt behandeld gaat worden. Het feit dat
Brainlab mogelijk bepaalde gegevens heeft verwerkt, heeft geen invloed op de algemene
verantwoordelijkheid van de gebruiker voor de juistheid van het uiteindelijke bundelprofiel.
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4.1.1 Aanbevolen apparatuur

Achtergrond

De volgende apparatuur is nodig om de aanbevolen metingen uit te voeren. Sommige items zijn
optioneel en zijn afhankelijk van het type dosisalgoritme, lineaire versneller, collimator en
behandelingsmodaliteit.

Apparatuur

Component Verklaring

Gemotoriseerde
watertank

De tank moet ten minste 50 mm uitsteken aan alle vier zijden van de gemeten
veldgrootte op de diepte van de meting. Het moet ook ten minste 50 mm gro-
ter zijn dan de maximale diepte van de meting. Voor een standaardveldgroot-
te van 400 x 400 mm² zijn een diepte van maximaal 350 mm, een fantoom
met een basisomvang van meer dan 500 x 500 mm² en een waterdiepte van
ten minste 400 mm noodzakelijk.

Gekalibreerde
kamer

Een gekalibreerde cilindervormige ionisatiekamer met een holle ruimte van
ten minste 0,125 cm3, maar niet meer dan 0,6 cm3 is vereist. Het effectieve
meetpunt moet worden vastgesteld op basis van geldige internationale dosi-
metrienormen (bijv. IAEA TRS-398) en de overeenkomstige aanbeveling van
de leverancier van de detector.

Ionisatiekamer

Een cilindervormige ionisatiekamer met een holle ruimte van 0,125 cm3 of
kleiner. Het effectieve meetpunt moet worden vastgesteld op basis van geldi-
ge internationale dosimetrienormen (bijv. IAEA TRS-398) en de overeenkom-
stige aanbeveling van de leverancier van de detector.

Hogeresolutie-
detector

Een hele kleine detector voor hoge resolutie-detector profielmetingen en dosi-
metrie van kleine velden is vereist. Brainlab raadt het gebruik van een niet af-
geschermde stereotactische diode of een diamantdetector met een enkel kri-
stal aan.

Plastic fantoom
Dit moet bestaan uit een aantal plastic platen met een elektronendichtheid die
gelijk is aan de elektronendichtheid van water. Plastic fantomen mogen niet
worden gebruikt voor referentiedosimetrie.

Radiografische
film Dit omvat Kodak XV-2 of Kodak EDR-2, en filmverwerkingsapparatuur.

Gekalibreerde
filmscanner

Een gekalibreerde filmscanner voor filmdosimetrie en QA (bijv. VIDAR’s Dosi-
metryPRO) is vereist.

Aanbevolen apparatuur
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4.1.2 Algemene meetvereisten

Achtergrond

Algemene meetvereisten voor alle MLC’s en lineaire versneller energieën worden hieronder
beschreven. Specifieke informatie voor bepaalde MLC’s wordt op pagina 67 vermeld.

Minimum meeteisen

• Nominale output van de lineaire versneller (NLOut) voor een veld van 100 x 100 mm² of
mogelijke maximale veldgrootte.

• Gelekte hoeveelheid voor open en gesloten jaws.
• Dieptedosisprofielen (TPR/PDD) voor verschillende veldgroottes.
• Verspreidingsfactoren (outputfactoren) voor verschillende combinaties van jaw- en MLC-

groottes.
• Radiale profielen in de diagonale richting voor open velden op verschillende diepten.
• Transversale profielmetingen voor een instelveld voor de aanpassing van de

bronfunctiecorrectie en van radiologische veldcorrectie.

Aanvullende metingen

Voor apparaten met een VMAT-functionaliteit zijn aanvullende metingen van dynamische
lamelverschuiving mogelijk vereist.

Gegevensinput

Het is de verantwoordelijkheid van de medisch fysicus om deze gegevens in te voeren in Physics
Administration.
• Nominale output van de lineaire versneller in Gy/100 MU (zie pagina 48)
• Afstand bron-oppervlak (SSD), normalisatiediepte en normalisatie veldgrootte
• Lekwaarden in percentage
• Parameters voor bronfunctiecorrectie en radiologisch veldcorrectie (geleverd door Brainlab na

verwerking van klantgegevens)
• Profieltabel dieptedosis
• Tabel verspreidingsfactoren
• Tabel radiale factoren (geleverd door Brainlab na verwerking van klantgegevens)

Raadpleeg de Physics Administration softwarehandleiding voor meer informatie.
Optioneel kunnen alle gegevens ook worden ingevoerd in het bijbehorende Excel-sjabloon dat
verkrijgbaar is bij Brainlab. Het ingevulde sjabloon moet worden opgestuurd naar
radio.physics@brainlab.com.
OPMERKING. Beide methodes kunnen niet worden gecombineerd. Voor een bepaalde MLC en
energie moeten alle gegevens worden verzameld met de Raw Data-methode of met de Excel-
methode. 
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4.2 Absolute kalibratie van de lineaire versneller

Meting van nominale output van de lineaire versneller

De dosisalgoritmes vereisen als input de relatie tussen monitoreenheden en de geabsorbeerde
dosis in water onder referentie-omstandigheden voor een bepaalde bundelkwaliteit Q (zie pagina
157).
De relatie wordt gedefinieerd als de nominale output van de lineaire versneller:

ccal dcal SSDcal,( , ) MU⁄NLOut = D

en wordt gegeven in Gy/100 MU met:
• de kalibratieveldgrootte ccal
• de kalibratiediepte dcal
• de afstand bron-oppervlak gebruikt voor kalibratie SSDcal

Volgens de nomenclatuur van IAEA TRS-398 (V.12) is de definitie van de nominale output van de
lineaire versneller:

w Q, MU⁄=NLOut D

met de referentiecondities zoals gedefinieerd in tabel 6.II van IAEA TRS-398 (V.12). De
geabsorbeerde dosis tot water Dw,Q wordt berekend aan de hand van de dosimeterwaarde MQ
volgens formule 6.1 van IAEA TRS-398 (V.12).

Opstelling waterfantoom en kamer

Afbeelding 7  

• Om de nominale output van de lineaire versneller te meten, moet u de relevante gekalibreerde
kamer gebruiken (zie pagina 46).

Absolute kalibratie van de lineaire versneller
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• Het wateroppervlak wordt afgesteld op isocentrumdiepte (SSD = SID), waarbij het effectieve
punt van het actieve kamervolume is ingesteld op het isocentrum (instelpositie, diepte = 0 mm).

• Voor meetdoeleinden wordt de kamer verticaal naar beneden bewogen tot een diepte van 100
mm.

Machinespecifieke referentiecondities

Afhankelijk van uw hardware zijn mogelijk niet alle referentiecondities haalbaar. Als uw MLC/
jawcombinatie geen referentieveld fref van 100 x 100 mm2 kan delimiteren, kunt u de veldgrootte
die het dichtst bij deze referentieconditie ligt, gebruiken als machinespecifiek referentieveld, fmsr
(bijv. m3 op een Varian lineaire versneller: normaal gesproken zijn de jaws beperkt tot een veld
van 98 x 98 mm2, hetgeen uw fmsr definieert).
De geabsorbeerde-dosis-tot-water voor dit machinespecifieke referentieveld kan worden
berekend volgens het formalisme in Alfonso et al 2008, vergelijking 1. Als het machinespecifieke
referentieveld fmsr zeer dicht bij het referentieveld fref ligt, dan kan worden aangenomen dat de
correctiefactor

k
fmsr fref,

Qmsr Q,

als gedefinieerd in vergelijking 2 eenheid is en kan vergelijking 1 van Alfonso et al 2008 worden
benaderd door vergelijking 6.1 in IAEA TRS-398 (V.12).

Meetresultaten invoeren

Voer de bron-oppervlak-afstand (SSD), de meetdiepte, de normalisatieveldgrootte en de nominale
output van de lineaire versneller in Physics Administration in de Raw Data-modus in, of
verstuur deze gegevens naar het Excel-sjabloon van Brainlab en stuur het ingevulde sjabloon
naar radio.physics@brainlab.com.
Zodra u de verwerkingsresultaten van Brainlab heeft ontvangen, kunt u deze gegevens direct
invoeren in Physics Administration in de modus Machine Profile.
OPMERKING. SSD en de meetdiepte moeten identiek zijn aan de bijbehorende parameters van
de verspreidingsgegevens! 

Nauwkeurigheid waarborgen

Om een nauwkeurige meting te verkrijgen van de geabsorbeerde dosis in water, moet u een
aantal correcties toepassen op de meting van de dosimeter, bijv. bundelkwaliteit (energie van de
lineaire versneller), druk, temperatuur en polariteit. U moet de documentatie van uw dosimetrische
apparatuur en de nationale richtlijnen die in uw eigen land van toepassing zijn raadplegen.

Workflow

Brainlab beveelt aan een erkende praktijkcode te volgen (bijv. IAEA TRS-398 of AAPM TG-51).
Daarnaast kan ook de procedure die hieronder beschreven wordt, gebruikt worden.

Stap

1. Stel de gemotoriseerde watertank in met het isocentrum op het niveau van wateropper-
vlak (SSD = SID = 1.000 mm).

2. Pas het effectieve punt van het actieve kamervolume aan zodat het samenvalt met het
isocentrum (niveau van wateroppervlak) en markeer dit als diepte nul (zie pagina 48).

3. Beweeg de kamer naar de kalibratiediepte van dcal = 100 mm.

4. Stel de MLC-veldgrootte en de jawopening in op 100 x 100 mm².
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Stap
OPMERKING. Als uw MLC geen mogelijkheden biedt voor een veld van 100 x 100 mm²,
raadpleeg dan de instructies die van toepassing zijn op uw MLC (zie pagina 67). 

5. Dien 100 MU toe en verwerf een dosimeterwaarde in Gy (pas alle benodigde conversies
en correcties toe; bijv. kamertype, bundelkwaliteit, temperatuur, druk, etc.).
Het resultaat moet in Gy/100 MU zijn.

6. Wij raden aan de meting drie keer te herhalen en de gemiddelde waarde te gebruiken om
de nauwkeurigheid te vergroten.

OPMERKING. SSD en normalisatie dieptewaarden anders dan die hierboven gespecificeerd
kunnen ook worden gebruikt. Echter: 

• Alle metingen voor NLOut, lekken, PDD, radiale factoren (PDD-benadering) en
verspreidingsfactoren moeten worden uitgevoerd met dezelfde SSD.

• Alle metingen voor NLOut, lekken en verspreidingsfactoren moeten worden uitgevoerd op
dezelfde diepte.

Absolute kalibratie van de lineaire versneller
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4.3 Achtergrondlekkage

Meting open en gesloten jaws

De waarden van achtergrondlekkage definiëren het gemiddelde percentage straling die door de
lamellen en door de combinatie van lamellen en jaws lekt.

Set-up

• De opstelling voor het meten van achtergrondlekkage is identiek aan de opstelling voor het
meten van de nominale output van de lineaire versneller.

• Voor het meten van de nominale output van de lineaire versneller en achtergrondlekkage moet
dezelfde gekalibreerde kamer worden gebruikt. In dat geval kan de nominale output van de
lineaire versneller worden gebruikt als referentiewaarde voor het vaststellen van de lekwaarde.

• Anders moet de meting van de nominale output van de lineaire versneller worden herhaald met
de nieuwe kalibratiekamer om deze referentiewaarde te verkrijgen.

Meetresultaten invoeren

Voer de lekkagewaarden voor open en gesloten jaws in Physics Administration in de Raw
Data-modus in, of voer deze gegevens in het Excel-sjabloon van Brainlab in en stuur het
ingevulde sjabloon naar radio.physics@brainlab.com.
Zodra u de verwerkingsresultaten van Brainlab heeft ontvangen, kunt u deze gegevens direct
invoeren in Physics Administration in de modus Machine Profile.

Workflow

Stap

1. Laat de primaire jaws openstaan op 100 x 100 mm2.

2. Sluit de MLC-lamellen asymmetrisch.
• De lamelopening moet zich op 50 mm van het isocentrum bevinden.
• De opening van het gesloten lamellenpaar moet zo ver mogelijk van het isocentrum af-

liggen, wanneer de lineaire versneller jawgebruik niet ondersteunt.

3. Dien 100 MU toe en verwerf een meting met de dosimeter.

4. Sluit de primaire jaws asymmetrisch.

5. Herhaal stap 3.

OPMERKING. Als de lineaire versneller geen asymmetrisch gesloten jawinstellingen ondersteunt,
kan de kamer horizontaal worden verplaatst in de x- en y-richting met ten minste 20 mm. In dit
geval moet de referentiewaarde worden gemeten op de nieuwe locatie met behulp van een
vierkante jaw- en MLC-opening van 100 x 100 mm². Als de lineaire versneller het gebruik van een
jaw niet ondersteunt, moet de jawlekkage worden ingesteld op nul. 
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4.4 Profiel dieptedosis

PDD- en TPR-meting

Gebruik voor de bepaling van het dieptedosisprofiel een van de twee onderstaande opties:

Optie Verklaring

PDD (percentage
dieptedosis)

Gebruik deze optie als het waterfantoom en SDD vast staan. PDD-
waarden worden gemeten door de kamer verticaal aan te passen langs
de bundelas.

TPR (weefsel-fan-
toomratio)

Gebruik deze optie als de kamer vast staat op isocentrum. TPR-waar-
den worden gemeten door te variëren met het waterniveau (wateropper-
vlak).

In Physics Administration moet worden aangegeven of de gegevens zijn gebaseerd op TPR
(isocentrische set-up) of PDD (vaste SSD set-up). Meer informatie wordt geleverd in de
softwarehandleiding van de Brainlab planningsoftware.

Set-up

① ②

Afbeelding 8  

Nr. Component

① PDD-meting (vaste SSD set-up)

② TPR-meting (isocentrische set-up)

• PDD’s voor grote velden moeten worden gemeten met een ionisatiekamer van middelgroot of
groot volume (0,1 cm3-0,6 cm3) om het effect van variaties in energierespons te vermijden (zie
sectie III.D.5 en afbeelding 1 van AAPM TG-106 Report (Das et al 2008)).

• Gebruik voor veldgroottes kleiner dan of gelijk aan 30 mm die niet binnen het bereik van
veldgroottes van de ionisatiekamer vallen, de relevante hogeresolutiedetector (zie pagina 46).
In dit geval moet ten minste een meting worden uitgevoerd met beide meetinstrumenten, om
de meetresultaten die verkregen werden met de ionisatiekamer te vergelijken met die van de
hogeresolutiedetector.

Profiel dieptedosis
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TPR Workflow

Omdat Brainlab geen specifieke workflow aanbeveelt voor het meten van TPR, bent u vrij om een
workflow te gebruiken die past bij uw klinische behoeften.

Meetresultaten invoeren

Voer de dieptedosiscurves in Physics Administration in de Raw Data-modus in, of voer deze
gegevens in het Excel-sjabloon van Brainlab in en stuur het ingevulde sjabloon naar
radio.physics@brainlab.com.
Zodra u de verwerkingsresultaten van Brainlab heeft ontvangen, kunt u deze gegevens direct
invoeren in Physics Administration in de modus Machine Profile.
U moet ook aangeven of de gegevens zijn gebaseerd op TPR (isocentrische set-up) of PDD
(vaste SSD set-up).

Nauwkeurigheid waarborgen

Om fouten door het plooien van het wateroppervlak te voorkomen (capillair effect), beweegt u de
kamer vanaf de bodem naar boven.
Zorg ervoor dat u tot een diepte meet die gelijkwaardig of groter is dan de maximale diepte die is
vereist in het lichaam van de patiënt:
• Voor craniale behandelingen kan 250 mm voldoende zijn.
• Voor extracraniale behandelingen moet een bereik tot maximaal 400 mm of meer worden

bedekt.
Afhankelijk van de uw lineaire versneller is het soms niet mogelijk om de TPR te meten tot een
diepte van 300 mm of 350 mm. Als dergelijke diepten noodzakelijk zijn, moet u de PDD meten.
OPMERKING. TPR/PDD-waarden kunnen willekeurig worden genormaliseerd omdat dit wordt
gecontroleerd door het dosisalgoritme. 

OPMERKING. Zorg dat de gesloten lamelopeningen achter de primaire jaws gepositioneerd zijn
of zich buiten het open vierkante MLC-veld bevinden. 

PDD Workflow

Stap

1. Stel het waterfantoom op dezelfde manier in als voor het meten van de nominale output
van de lineaire versneller (zie pagina 48):
• SSD = SID = 1.000 mm.
• Het isocentrum bevindt zich op het niveau van het wateroppervlak (diepte = 0 mm).
• Het effectieve meetpunt bevindt zich in isocentrum.

2. Beweeg de jaws en de MLC-lamellen om verschillende vierkante velden voor elke meting
te vormen.
De benodigde MLC- en jawveldgroottes worden gespecificeerd onder pagina 67.

3. Gebruik de software voor het waterfantoom om diepten van 0 tot de gewenste diepte te
meten.
Gebruik een stapgrootte van 1 mm voor diepten van 0-50 mm. Voor grotere diepten kan
een stapgrootte van 1 mm of een stapgrootte van 5 mm worden gebruikt.
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4.5 Verspreidingsfactoren (outputfactoren)

Verspreidingsfactormeting

Verspreidingsfactoren leveren informatie die betrekking heeft op de nominale output van de
lineaire versneller. Ze kunnen willekeurig genormaliseerd worden ingevoerd in Physics
Administration, omdat dit wordt gecontroleerd door het dosisalgoritme.

Schakelmethode

Brainlab adviseert de schakelmethode te volgen wanneer een tussenliggende veldgrootte wordt
gebruikt (bijv. 30 x 30 mm²) voor de overgang van de hogeresolutiedetector voor kleine velden en
de ionisatiekamer.

De voorbeeldmatrix gebruiken

• De grijze velden in de voorbeeldmatrixtabellen die verkregen zijn uit pagina 67, moeten in alle
gevallen worden gemeten.

• De witte velden staan voor MLC- en jawcombinaties die niet worden aanbevolen voor gebruik
met Brainlab’s planningsoftware voor bestralingsbehandelingen.

• Het is daarom niet nodig deze grotere MLC-velden te meten. In plaats daarvan is het
voldoende om de laatst gemeten verplichte velden in te voeren, bijv. in het geval van een
jawopstelling van 60 x 60 mm², kunt u de gemeten waarde voor het 60 x 60 mm² MLC-veld
gebruiken (0,8710 op pagina 89).

• Voor de Elekta Agility MLC moeten ook verspreidingsfactoren worden gemeten voor bepaalde
MLC-veldgroottes die groter zijn dan het bijbehorende jawveld (zie de voorbeeldmatrix op
pagina 74). Dit is noodzakelijk om "guard leaves" correct te modelleren tijdens de Pencil
Beam-dosisberekening.

Meetresultaten invoeren

Voer de volledige matrix van de verspreidingsfactoren in Physics Administration in de Raw
Data-modus in, of voer deze gegevens in het Excel-sjabloon van Brainlab in en stuur het
ingevulde sjabloon naar radio.physics@brainlab.com.
Zodra u de verwerkingsresultaten van Brainlab heeft ontvangen, kunt u deze gegevens direct
invoeren in Physics Administration in de modus Machine Profile.
OPMERKING. Er mogen geen nulwaarden de matrix achterblijven. 

Nauwkeurigheid waarborgen

• Om nauwkeurigheid te kunnen waarborgen, raadpleegt u pagina 21.
• Meet de velden precies zoals wordt aangegeven.
• Zorg dat de gesloten lamelopeningen achter de primaire jaws gepositioneerd zijn of zich buiten

het open vierkante MLC-veld bevinden.
• Het gemeten MLC-veldgroottebereik moet voor elke jawveldgrootte groter of gelijk zijn aan de

jawveldgrootte.

Workflow

Stap

1. Stel de gemotoriseerde watertank in met het isocentrum op het niveau van wateropper-
vlak (SSD = SID = 1.000 mm).

2. Pas het effectieve punt van het actieve kamervolume aan zodat het samenvalt met het
isocentrum (niveau van wateroppervlak) en markeer dit als diepte nul (zie pagina 48).

Verspreidingsfactoren (outputfactoren)
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Stap

3. Beweeg de kamer naar de kalibratiediepte van dcal = 100 mm.

4. Meet de verspreidingsfactoren voor een matrix van combinaties van vierkante MLC-veld-
en en vierkante jawvelden (zie pagina 89).

De benodigde MLC- en jawveldgroottes worden gespecificeerd onder pagina 67.
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4.6 Diagonale radiale profielen

Radiale factor en radiale profielmeting

Radiale factoren zijn dosisfuncties die op verschillende hoogten horizontaal door de bundelas
lopen. Hun doel is de off-axis afwijkingen van de open bundel te corrigeren.
Als het niet mogelijk is om de MLC van de gantrykop los te maken, kunnen radiale factoren niet
direct gemeten worden. In dit geval moeten radiale profielen diagonaal ten opzichte van het
jawveld worden gemeten om de dosisverval als gevolg van de beperkte veldgrootte mee te
nemen.

Afbeelding 9  

Radiale profielen die diagonaal gemeten worden (om grenseffecten te verminderen), bevatten de
benodigde informatie. Deze moeten echter nog wel worden geconverteerd naar radiale factoren
met behulp van Physics Administration in de Raw Data-modus of, wanneer Excel-sjablonen zijn
gebruikt, op het hoofdkantoor van Brainlab. Radiale profielmetingen kunnen niet rechtstreeks
ingevoerd worden in Physics Administration in de Machine Profile-modus.

Diagonale radiale profielen

56 Technische referentiehandleiding Rev. 2.2 Brainlab-fysica



Set-up

Radiale factoren/profielen kunnen worden gemeten met dezelfde benadering als die wordt
gebruikt voor TPR- en PDD-metingen.
De weergave vanuit de positie van de bundel van de meetrichting voor radiale profielen:

Afbeelding 10  

• Hier kan dezelfde waterfantoomopstelling worden gebruikt als die wordt gebruikt voor TPR-/
PDD-metingen (zie pagina 52).

• Zorg ervoor dat de detector zich diagonaal van hoek naar hoek beweegt. Voor MLC’s met een
niet-kwadratische maximale veldgrootte kan de bewegingshoek van de detector, in relatie tot
de lamelrichting, afwijken van 45°.

• Gebruik de ionisatiekamer om de radiale profielen te meten. De kamer moet bevestigd zijn op
een statief om een maximale ruimteresolutie mogelijk te maken langs de meetrichting.

OPMERKING. Het Pencil Beam-algoritme veronderstelt rotatiesymmetrie van de radiale factoren.
Daarom is het mogelijk om halve profielen te meten, maar alleen als het waterfantoom niet groot
genoeg is voor een compleet diagonaal profiel. Om de nauwkeurigheid te verbeteren, wordt
aanbevolen het gemiddelde te nemen van verschillende halve profielen die in verschillende
richtingen gemeten zijn. 

Meetresultaten invoeren

Voer de diagonale radiale profielen in Physics Administration in de Raw Data-modus in, of voer
de meetresultaten in het Excel-sjabloon van Brainlab in en stuur het ingevulde sjabloon naar
radio.physics@brainlab.com.
Zodra u de radiale factoren van Brainlab heeft ontvangen, voert u deze gegevens direct in onder
Physics Administration in de modus Machine Profile. In Physics Administration moet ook
worden aangegeven of de isocentrische of de vaste SSD set-up is gebruikt.

Nauwkeurigheid waarborgen

• De radius moet overeenkomen met de daadwerkelijke afstand tussen de bundelas en de
kamer. Radiusconversie naar het isocentrumvlak is niet nodig.
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• Als radiale factoren werden gemeten met een gelijkwaardige benadering als voor PDD is
gebruikt, moet dezelfde SSD worden gebruikt voor radiale factoren die worden gebruikt voor de
PDD-meting.

• Voor het verkrijgen van resultaten met weinig ruis, beweegt u de kamer heel langzaam om
golven te voorkomen, met name voor lagere dieptewaarden.

• Radiale profielen kunnen willekeurig worden genormaliseerd omdat deze worden gecontroleerd
door het dosisalgoritme.

• Voor afgevlakte bundels (met flattening filter) zijn de berekende radiale factoren gebaseerd op
de radiale profielgegevens die variëren van het bundelcentrum tot de 50% isodosisbreedte.
Voor flattening filter free bundels (FFF-modus) zijn de berekende radiale factoren gebaseerd op
de radiale profielgegevens die variëren van het bundelcentrum tot de 25% isodosisbreedte. Dit
bereik van bundelgegevens moet zo precies mogelijk worden gemeten voor diepten tot en met
200 mm. Het scanbereik voor de grootste diepte is niet nodig om te verlengen tot de 50%
(25%) isodosisbreedte.

• Als metingen op een diepte van 350 mm niet mogelijk zijn door de beperkte grootte van het
waterfantoom, dan kunt u in plaats daarvan een kleinere diepte gebruiken, bijvoorbeeld
300 mm.

• Wanneer halve profielen worden gemeten, moet u ervoor zorgen dat de centrale as van de
bundel NIET te dicht bij de fantoomwand komt. Wanneer de centrale as van de bundel te dicht
bij de fantoomwand komt, wordt de dosis op de centrale as te laag ingeschat, waardoor de
hoornen van de diagonale profielen groter worden, met name in grotere dieptes.

Workflow

Stap

1. Trek de MLC-lamellen in totdat de maximaal toegestane veldgrootte is bereikt (hiervoor is
mogelijk de fysicamodus van de console nodig).

2. Trek de lamellen in totdat de maximaal toegestande veldgrootte is bereikt (doorgaans de-
zelfde grootte als de MLC).

3. Meet de radiale profielen voor de volgende diepten: 5, 14, 25, 50, 100, 200 en 350 [mm].
Gebruik een radiale resolutie van ten minste 5 mm.

4. Meet het gehele profielbereik van de ene hoek van het veld tot de andere.

Diagonale radiale profielen
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4.7 Transversale profielen

Transversale profielmeting

Aanvullende metingen zijn noodzakelijk om de bronfunctiecorrectie en radiologische veldcorrectie
aan te passen. De bronfunctiecorrectie is een empirische manier om een verlengde bundelbron
en andere effecten die de bundelgrens uitvlakken, te simuleren.

Metingen waterfantoom

Afbeelding 11  

Meetopties

Er zijn twee meetopties mogelijk:
• Waterfantoom en hogeresolutiedetector; Zie pagina 61 (voorkeursoptie)
• Filmdosimetrie: Zie pagina 62
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Set-up

Beam’s Eye View weergave voor meetrichting voor transversale profielen:

Afbeelding 12  

De transversale profielen worden gemeten langs (x-richting) EN loodrecht (y-richting) t.o.v. de
richting van de lamellen. U moet ervoor zorgen dat de profielen direct onder de lamellen worden
genomen, en op zo’n manier dat ze niet worden beïnvloed door de inter- of intralamelopening.
Raadpleeg de diagrammen van pagina 67 voor de juiste vorm van het bijbehorende MLC-type.
De afbeelding hierboven is slechts een schematische weergave.

Transversale profielen
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4.7.1 Meting met een Waterfantoom en Hogeresolutiedetector

Achtergrond

Aangeraden wordt om de transversale profielmetingen met een waterfantoom en een
hogeresolutiedetector uit te voeren. In dit geval moet de hogeresolutiedetector zoals
gespecificeerd onder pagina 46 gebruikt worden.

Set-up

Stel het waterfantoom op dezelfde manier in als eerder (SSD = SID = 1.000 mm).
• De metingen moeten worden uitgevoerd op de volgende dieptes: dmax, 100 mm en 200 mm.
• Kalibreer opnieuw de x-, y- en z-coördinaten van het waterfantoom als de detector veranderd

of gedraaid is.
• Gebruik de MLC en de jaws om de vorm te maken die is gespecificeerd voor uw MLC (zie

pagina 67).
• De transversale profielen moeten worden gemeten parallel (x-richting) EN loodrecht (y-richting)

t.o.v. de richting van de lamellen.

Meetresultaten invoeren

Voer de gemeten profielen in Physics Administration in de Raw Data-modus in, of voer deze
gegevens in het Excel-sjabloon van Brainlab in en stuur het ingevulde sjabloon naar
radio.physics@brainlab.com. Voer de bronfunctiecorrectie en de radiologische lamelverschuiving
in Physics Administration in de modus Machine Profile in zodra u de verwerkingsresultaten
van Brainlab hebt ontvangen.

Nauwkeurigheid waarborgen

Controleer de gemeten profielen aan de hand van het getoonde voorbeeld in pagina 59 en zorg
ervoor dat:
• De penumbrabreedte klein is (ongeveer 4 ± 1 mm voor micro-MLC’s).
• De buitenste MLC-lekkage voor een diepte minder dan 50 mm dichtbij 3% zit.

Workflow

Om voldoende informatie over het penumbragebied en het gebied dat wordt afgeschermd door de
MLC te verschaffen, moet het profiel de gehele veldgrootte beslaan met een resolutie van 0,5
mm.

Stap

1. Positioneer de detector zo dat een interlamelopening wordt vermeden, neem bijvoorbeeld
voor een MLC-opzet met behulp van 2 centrale lamellen het x-profiel van het midden van
een van de twee centrale lamellen.

2. Richt de detector zo dat een maximale resolutie voor de profielmeting mogelijk is (vergeet
niet de detector te roteren tussen de parallelle en loodrechte richting).

3. Positioneer de detector op het bundelcentrum en zorg ervoor dat de afstand van de intra-
lamelopeningen tot de scans meer dan 20 mm is; pas indien nodig de as aan.

4. Herhaal stap 2 met de volgende meetdiepte.
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4.7.2 Meting filmdosimetrie

Achtergrond

Als metingen waarbij gebruikgemaakt wordt van een waterfantoom en een hogeresolutiedetector
geen optie zijn, kan in plaats daarvan filmdosimetrie voor de metingen worden toegepast. Voor
nauwkeurige filmdosimetrie moeten metingen worden uitgevoerd met een film en een plastic
fantoom dat bestaat uit variabele opbouwlagen en voldoende backscattermateriaal van 100 mm
dik.

Set-up

De metingen moeten worden uitgevoerd op de volgende dieptes: dmax, 100 mm en 200 mm.
• Plaats het backscattermateriaal op de patiëntenbehandeltafel en positioneer het op de

isocentrumpositie met de positioneerlasers.
• Zorg ervoor dat de bovenkant van het backscattermateriaal horizontaal is uitgelijnd op

isocentrumniveau.
• Plaats een film op de onderste plaat in het isocentrumvlak en leg de juiste opbouwlaag er

bovenop.
• Gebruik de MLC en de jaws om de vorm te maken die is gespecificeerd voor uw MLC (zie

pagina 67).

Meetresultaten invoeren

Voer de gemeten profielen in Physics Administration in de Raw Data-modus in, of voer deze
gegevens in het Excel-sjabloon van Brainlab in en stuur het ingevulde sjabloon naar
radio.physics@brainlab.com. Voer de bronfunctiecorrectie en de radiologische lamelverschuiving
in Physics Administration in de modus Machine Profile in zodra u de verwerkingsresultaten
van Brainlab hebt ontvangen.

Nauwkeurigheid waarborgen

Controleer de gemeten profielen aan de hand van het getoonde voorbeeld in pagina 59 en zorg
ervoor dat:
• De penumbrabreedte klein is (ongeveer 4 ± 1 mm voor micro-MLC’s).
• De buitenste MLC-lekkage voor een diepte minder dan 50 mm dichtbij 3% zit.

Tijdens de filmdosimetriemeting is de nauwkeurigheid van de sensitometrische curve essentieel
voor een correcte aanpassing van de bronfunctiecorrectie.

Workflow

• Profielen (x en y) moeten voor elke film worden verkregen.
• Om voldoende informatie over het penumbragebied en het gebied dat wordt afgeschermd door

de MLC te verschaffen, moet het profiel de gehele veldgrootte beslaan met een resolutie van
0,5 mm.

Stap

1. Stel drie films met behulp van de opbouwlagen bloot aan een bestraling van dmax (afhan-
kelijk van de energie van de lineaire versneller, bijv. 15 mm voor 6 MV), 100 mm en
200 mm.
• Om binnen het lineaire bereik te blijven van de sensitometrische curve, moet u bestra-

len met een passend niveau van monitoreenheden (MU).
• Voor een Kodak X-Omat film bijvoorbeeld, mag de dosis niet groter zijn dan 0,8 Gy.

Voor een Kodak EDR2 film mag de dosis niet groter zijn dan 2,0 Gy.

2. Ontwikkel en scan de films.

Meting filmdosimetrie
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Stap

3. Extraheer het x-profiel parallel aan de richting van de lamellen.
Om een interlamelopening te vermijden, neemt u het profiel van het midden van een van
de centrale lamellen.

4. Extraheer het y-profiel parallel aan de richting van de lamellen.
Zorg ervoor dat de afstand van de lamelopeningen tot de scans groter is dan 20 mm; pas
indien nodig de as aan.
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4.8 Dynamische lamelverschuivingsmetingen

Dynamische lamelverschuiving

De dynamische lamelverschuiving beschrijft een effectieve lamelverschuiving door de ronde
lameluiteinden van de meeste MLC’s.
Deze waarde wordt bepaald door Varian-MLC of DICOM-bestanden van Brainlab te gebruiken
voor het meten van de isocentrumdoses voor het openschuiven op verschillende breedten.
De gemeten dosis D kan ongeveer worden beschreven door de lineaire functie.

agapbgapbDD leak +⋅=+=− )2( δ

waarbij:
• gap de nominale openingsbreedte is (1, 5, …, 100 mm)
• Dleak de gemeten MLC-lekkage is
• δ de effectieve dynamische lamelverschuiving per lamel is

Na het bepalen van a en b door lineaire regressie wordt δ berekend door:

ba 2=δ

Set-up

• Positioneer de relevante gekalibreerde kamer of de ionisatiekamer (zie pagina 46) in het
waterfantoom, zodat de kamer-as loodrecht op de lamelrichting staat.

• Pas het wateroppervlakniveau aan zodat de detector zich onder het opbouwgebied bevindt
(dmax of dieper), waarbij [SSD = 1.000 mm - meting diepte]. De aanbevolen diepte voor 6 MV is
20 mm.

• Stel de jaws in op een vierkant veld van 100 x 100 mm².

Meetresultaten invoeren

Alle gegevens moeten ook worden ingevoerd in Physics Administration in de Raw Data-modus
of, optioneel, in het bijbehorende Excel-sjabloon dat verkrijgbaar is bij Brainlab. Het resultaat
wordt berekend en weergegeven met behulp van Physics Administration of het Excel-sjabloon.
Raadpleeg de Softwarehandleiding voor Physics Administration voor informatie over het
invoeren en verwerken van de dynamische lamelverschuivingsgegevens.

Workflow

Stap

1. Bestraal opeenvolgend de dynamische MLC/velden die voor uw MLC zijn gespecificeerd
op pagina 67.

2. Sluit de MLC en meet de gelekte hoeveelheid dosis met behulp van dezelfde opstelling
als hierboven.
Met een asymmetrische openingsinstelling moet de lamelopening zich op 50 mm van het
isocentrum bevinden.

3. Stel de MLC in op een vierkant veld van 100 x 100 mm² en meet de open velddosis met
behulp van dezelfde instelling als hierboven.
OPMERKING. Gebruik dezelfde MU en dezelfde dosissnelheid als in stap 1. 

Dynamische lamelverschuivingsmetingen
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4.9 Verificatie van radiologische veldcorrecties

Achtergrond

Deze paragraaf beschrijft hoe u de radiologische veldcorrecties moet verifiëren en bijwerken
(statische en dynamische radiologische lamelverschuiving).
De beoordeelde parameters worden gebruikt in het klantspecifieke machineprofiel dat wordt
gebruikt in combinatie met de Brainlab RT Elements behandelingsplanningsoftware.

Wanneer moet u verifiëren

Brainlab adviseert de radiologische veldcorrecties routinematig te controleren en vooral na
wijzigingen aan de MLC, zoals:
• Mechanische wijzigingen aan de infrarood lichtbarrière die de posities van de lamellen tijdens

de MLC-initialisatie kalibreert
• De voedingsbron van een add-on MLC wisselen
• Wijzigingen in de kalibraties van de MLC-lamelpositie

Afhankelijk van de wijzigingen kunnen aanvullende metingen noodzakelijk zijn om ervoor te
zorgen dat het toedieningsysteem werkt zoals bedoeld is.

Verschil tussen radiologisch veld en geometrisch veld

De onderstaande afbeelding toont het verschil tussen het radiologisch veld en de nominale MLC-
lamelposities. Het radiologische veld verschilt van het nominale MLC-veld in zowel de x- als de y-
richting. Het veldverschil in de y-richting (tongue-and-groove-grootte) hangt voornamelijk af van
de geomatrische vorm van de lamel en is dus onafhankelijk van MLC-modificaties. Wijzigingen
aan de MLC in de x-richting kan leiden tot iets andere radiologische veldcorrecties.
Illustratie van het verschil tussen het radiologische en geometrische MLC-veld:

Afbeelding 13  

Over verificatie

De radiologische veldcorrecties worden gedefinieerd als correctieafstanden op het
isocentrumvlak. Daarom wordt de beschreven filmmeting isocentrisch uitgevoerd. Voor
nauwkeurige filmdosimetrie beveelt Brainlab het gebruik aan van een plastic fantoom dat bestaat
uit een opbouwlaag van 25 mm en voldoende backscattermateriaal van ten minste 100 mm dik.
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Resultaten vergelijken

Vergelijk de nieuwe radiologische lamelverschuivingswaarde met de huidige gebruikte statische
lamelverschuivingswaarde in Physics Administration. Als het verschil tussen beide waarden niet
verwaarloosbaar is, moet de statische lamelverschuiving worden aangepast in Physics
Administration.
Als de statische lamelverschuivingsparameter verouderd is, zou de dynamische
lamelverschuivingsparameter onnauwkeurig kunnen zijn. In dit geval beveelt Brainlab aan om de
dynamische lamelverschuivingsmetingen te herhalen. Dit wordt beschreven op pagina 64.
Als er een significant verschil is tussen de oude en de nieuwe dynamische
lamelverschuivingswaarde, moet de statische lamelverschuiving worden aangepast in Physics
Administration.
Vervolgens slaat u het bijgewerkte machineprofiel op en keurt u het goed.

Voorbereiding

Stap

1. Plaats het backscattermateriaal op de patiëntenbehandeltafel en positioneer de boven-
rand op de isocentrumpositie met de positioneerlasers.

2. Zorg ervoor dat de bovenkant van het backscattermateriaal horizontaal is uitgelijnd op
isocentrumniveau.

3. Plaats een film op de onderste plaat in het isocentrumvlak en leg de juiste opbouwlaag er
bovenop.

4. Gebruik de MLC om een kwadratisch (of bijna kwadratisch) veld te vormen. 60 x 60 mm2

MLC-veld.

5. Zorg ervoor dat de grens van het jawveld zich aan beide zijden ten minste 10 mm uit-
steekt over het MLC-veld: 80x80 mm2 jawveld.

Workflow

Om voldoende informatie over het penumbragebied en het gebied dat wordt afgeschermd door de
MLC te verschaffen, moet het profiel de gehele veldgrootte beslaan met een resolutie van ten
minste 0,5 mm.

Stap

1. Stel de film bloot aan bestraling met behulp van de opbouwlaag van 25 mm.
• Om binnen het lineaire bereik te blijven van de sensitometrische curve, moet u bestra-

len met een passend niveau van monitoreenheden (MU).
• Voor een Kodak X-Omat film bijvoorbeeld, mag de dosis niet groter zijn dan 0,8 Gy.

Voor een Kodak EDR2 film mag het niet groter zijn dan 2,0 Gy. Als de film niet vol-
doende lineair is het relevante dosisbereik, gebruikt u kalibratiefilms om de patronen
van grijswaarden te transformeren in dosiswaarden.

2. Ontwikkel en scan de film.

3. Extraheer het x-profiel (richting parallel aan de lamelbeweging).
Om een interlamelopening te vermijden, neemt u het profiel van het midden van een van
de centrale lamellen.

4. Meet de 50%-isodosisbreedte van het profiel en bepaal de statische lamelverschuiving (Δ
s) tussen de nominale veldgrootte in x-richting (snominal) en de gemeten 50% isodosis-
breedte (s50%):

Δs 0.5∗ s50% snominal–( ) Δs 0>( ),=

Verificatie van radiologische veldcorrecties
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5 PENCIL BEAM:
CHECKLISTS
BUNDELGEGEVENS

5.1 Bundelgegevens voor Brainlab m3

Checklist

Meting Zie ook Gereed

Kalibratie van de lineaire versneller (NLOut) met behulp van de gekalibreerde kamer:
• Jaw: 98 x 98 mm²
• MLC: 100 x 100 mm²

OPMERKING. Voer de grootte van het vierkante veld van 98 mm in voor Pencil Beam
NLOut vierkante veldgrootte. 

Pagina 48 ☐

Achtergrondlekkage voor open en gesloten jaws met behulp van de gekalibreerde kamer:
Voer SSD, meetdiepte, lekkagewaarden en NLOut in via de Raw Data-modus van Physics
Administration of via het Excel sjabloon.
Open veld:
• Jaw: 98 x 98 mm²
• MLC: 100 x 100 mm²

Pagina 51 ☐

Dieptedosisprofiel (PDD/TPR) met behulp van de ionisatiekamer en de hogeresolutiedetec-
tor:
• MLC (jaw) velden [mm²]

6 x 6 (8 x 8),
12 x 12 (14 x 14),
18 x 18 (20 x 20),
30 x 30 (32 x 32),
42 x 42 (44 x 44),
60 x 60 (60 x 60),
80 x 80 (80 x 80),
100 x 100 (98 x 98),
Importeer na voltooiing van de metingen de TPR- of PDD-waarden via de Raw Data-modus
van Physics Administration of via het Excel sjabloon.
Denk eraan de juiste detector voor kleine en grote veldgroottes te gebruiken.
OPMERKING. Voer een effectieve veldgrootte in van 98 mm voor het grootste dieptedosis-
profiel. 

Pagina 52 ☐
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Meting Zie ook Gereed

Verspreidingsfactoren met behulp van de ionisatiekamer en de hogeresolutiedetector:
• Jawvelden

8 x 8, 14 x 14, 20 x 20, 44 x 44, 60 x 60, 80 x 80, 98 x 98 [mm²]
• MLC-velden

6 x 6, 12 x 12, 18 x 18, 24 x 24, 30 x 30, 36 x 36, 42 x 42, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100 [mm²]
Een voorbeeldmatrix wordt gegeven op pagina 69. Importeer na voltooiing van de metingen
de verspreidingsfactoren via de Raw Data-modus van Physics Administration of via het
Excel sjabloon.
Denk eraan de juiste detector voor kleine en grote veldgroottes met bijbehorende kruiskali-
bratie te gebruiken.
OPMERKING. Voer een vierkante veldgrootte in van 100 mm voor het grootste MLC-veld
(rij) en 98 mm voor het grootste jawveld (kolom). 

Pagina 52/
Pagina 21 ☐

Diagonale radiale profielen met behulp van de ionisatiekamer:
• MLC-veld: 100 x 100 mm2

• Jawveld: 98 x 98 mm2

Importeer na voltooiing van de metingen de diagonale radiale profielen via de Raw Data-mo-
dus van Physics Administration of via het Excel sjabloon.

Pagina 56 ☐

Transversale profielen met behulp van de hogeresolutiedetector:
• Jawveld: 98 x 98 mm²
• MLC-velden (zie pagina 70)

Importeer na voltooiing van de metingen de transversale profielen via de Raw Data-modus
van Physics Administration of via het Excel sjabloon.

Pagina 59 ☐

Dynamische lamelverschuiving met behulp van de gekalibreerde detector:
• Gebruik voor de bestraling van de dynamische lamelopeningen de MLC-bestanden:

"M3_1.d01", "M3_5.d01", …, "M3_100.d01".
• Voor elk veld: dien 300 MU toe met een dosissnelheid van 300 MU/min.

Bereken de dynamische lamelverschuiving met behulp van de Raw Data-modus van Phy-
sics Administration of via het Excel sjabloon.
Gebruik een geschikte combinatie van m MU en m MU/min als de dosissnelheid 300 MU/min
niet beschikbaar is.

Pagina 64 ☐

Verwerk de meetgegevens met behulp van de Raw Data-modus van Physics Administrati-
on of verstuur het ingevulde Excel-bestand rechtstreeks naar het hoofdkantoor van Brainlab
(radio.physics@brainlab.com) of naar uw lokale technicus.

☐

Prepareer het benodigde bundelprofiel met behulp van Physics Administration (Machine
Profile-modus). Raadpleeg de Physics Administration softwarehandleiding voor infor-
matie over de wijze waarop het machineprofiel kan worden geprepareerd op basis van de
Raw Data-methode of de Excelbestandsmethode.

☐

Bundelgegevens voor Brainlab m3
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5.1.1 Aanvullende gegevens

Voorbeeldmatrix

OPMERKING. De gemeten gegevens voor uw lineaire versneller kunnen verschillen. Gebruik dit
voorbeeld niet in een klinische setting. 

Brainlab m3: Mogelijke gemeten verspreidingsfactoren (alleen voorbeelden)

Jawinstellingen [mm]

MLC-veld-
groottes
[mm²]

8 x 8 14 x 14 20 x 20 44 x 44 60 x 60 80 x 80 98 x 98

6 x 6 0,601 0,605 0,606 0,607 0,608 0,608 0,609

12 x 12 0,605 0,746 0,759 0,765 0,766 0,766 0,768

18 x 18 0,605 0,756 0,796 0,814 0,815 0,815 0,817

24 x 24 0,605 0,756 0,810 0,838 0,840 0,841 0,842

30 x 30 0,605 0,756 0,810 0,858 0,860 0,860 0,862

36 x 36 0,605 0,756 0,810 0,876 0,878 0,880 0,880

42 x 42 0,605 0,756 0,810 0,880 0,894 0,896 0,897

60 x 60 0,605 0,756 0,810 0,888 0,931 0,936 0,937

80 x 80 0,605 0,756 0,810 0,888 0,931 0,969 0,972

100 x 100 0,605 0,756 0,810 0,888 0,931 0,969 1,000

• De grijze velden moeten in alle gevallen worden gemeten.
• De witte velden staan voor MLC- en jawcombinaties die niet worden aanbevolen voor gebruik

met Brainlab’s planningsoftware voor bestralingsbehandelingen.
• Lege velden zijn niet toegestaan (zie pagina 54).

PENCIL BEAM: CHECKLISTS BUNDELGEGEVENS
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5.1.2 Transversale profielvorm

Transversale profielvorm

Brainlab m3: MLC-veldinstelling voor profielmetingen (X- en Y-richting):

IEC 1217: -40mm 0mm +40mm

Afbeelding 14  

Open lamellen:
Lamel nr.: 2-4, 7-20, 24-25

Gesloten lamellen

IEC 1217 lamelpositie -40 mm en +40 mm -50 mm

Transversale profielvorm
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5.2 Bundelgegevens voor Elekta Agility

Checklist

Gebruik geen "guard leaves" (bijv. geen extra open lamelparen onder de jaw naast en in dezelfde
fysieke positie als het laatste lamel in het veld) voor de meting.

Meting Zie ook Gereed

Kalibratie van de lineaire versneller (NLOut) met behulp van de gekalibreerde kamer.
• Y-jawopening: 100 mm
• MLC en jawveldgrootte: 100 x 100 mm², geen "guard leaves"

Pagina 48 ☐

Achtergrondlekkage voor open en gesloten Y-jaw met behulp van de gekalibreerde kamer:
Voer SSD, meetdiepte, lekkagewaarden en NLOut in via de Raw Data-modus van Physics
Administration of via het Excel sjabloon.
OPMERKING. Gebruik kleine off-center lamelopeningen om jawopeningen toe te passen
met gesloten MLC als jaws niet onafhankelijk van het MLC-veld kunnen worden geplaatst. 

Pagina 51 ☐

Dieptedosisprofiel (PDD/TPR) met behulp van de ionisatiekamer en de hogeresolutiedetec-
tor:
• MLC-(jaw) veldgroottes (geen "guard leaves") [mm²] ([mm]):

10 x 10 (10),
20 x 20 (20),
30 x 30 (30),
40 x 40 (40),
60 x 60 (60),
80 x 80 (80),
100 x 100 (100),
140 x 140 (140),
200 x 200 (200),
300 x 300 (300),
400 x 400 (400),
Importeer na voltooiing van de metingen de TPR- of PDD-waarden via de Raw Data-modus
van Physics Administration of via het Excel sjabloon.
Denk eraan de juiste detector voor kleine en grote veldgroottes te gebruiken.

Pagina 52/
Pagina 21 ☐

Verspreidingsfactoren met behulp van de ionisatiekamer en de hogeresolutiedetector:
• Y-jawopeningen

10, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 140, 200, 300, 400 [mm]
Gebruik kleine off-center lamelopeningen om jawopeningen toe te passen die groter zijn dan
het MLC-veld als jaws niet onafhankelijk van het MLC-veld kunnen worden geplaatst.
• MLC-velden, geen "guard leaves"

10 x 10, 20 x 20, 30 x 30, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 140 x 140, 200 x 200,
300 x 300, 400 x 400 [mm²]
Een voorbeeldmatrix wordt gegeven op pagina 74. Importeer na voltooiing van de metingen
de verspreidingsfactoren via de Raw Data-modus van Physics Administration of via het
Excel sjabloon.
Denk eraan de juiste detector voor kleine en grote veldgroottes met bijbehorende kruiskali-
bratie te gebruiken.

Pagina 52/
Pagina 21 ☐

PENCIL BEAM: CHECKLISTS BUNDELGEGEVENS
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Meting Zie ook Gereed

Diagonale radiale profielen met behulp van de ionisatiekamer:
• Y-jawopening: 400 [mm]
• MLC-lamellen ingetrokken, veldgrootte 400 x 400 mm²

OPMERKING. Meet van hoek tot hoek, zelfs als de buitenste lamellen in de veldhoeken niet
volledig zijn ingetrokken. 

Importeer na voltooiing van de metingen de diagonale radiale profielen via de Raw Data-mo-
dus van Physics Administration of via het Excel sjabloon.

Pagina 56 ☐

Transversale profielen met behulp van de hogeresolutiedetector:
• Y-jawopeningen: Y1-jaw op -75 mm, Y2-jaw op 55 mm (5 mm marge tot open MLC-veld)
• MLC-velden (zie pagina 75)

Importeer na voltooiing van de metingen de transversale profielen via de Raw Data-modus
van Physics Administration of via het Excel sjabloon.

Pagina 59 ☐

Dynamische lamelverschuiving met behulp van de gekalibreerde detector:
Gebruik voor de bestraling van de dynamische lamelopeningen de overeenkomende DI-
COM-bestanden:
Voor elk veld: dien 300 MU toe met een dosissnelheid van 300 MU/min.
Gebruik een geschikte combinatie van m MU en m MU/min als de dosissnelheid (300 MU/
min) niet beschikbaar is.
Bereken de dynamische lamelverschuiving met behulp van de Raw Data-modus van Phy-
sics Administration of via het Excel sjabloon.

Pagina 64 ☐

Verwerk de meetgegevens met behulp van de Raw Data-modus van Physics Administrati-
on of verstuur het ingevulde Excel-bestand rechtstreeks naar het hoofdkantoor van Brainlab
(radio.physics@brainlab.com) of naar uw lokale technicus.

☐

Prepareer het benodigde bundelprofiel met behulp van Physics Administration (Machine
Profile-modus). Raadpleeg de Physics Administration softwarehandleiding voor infor-
matie over de wijze waarop het machineprofiel kan worden geprepareerd op basis van de
Raw Data-methode of de Excelbestandsmethode.

☐

"Guard Leaves"

Gebruik geen "guard leaves" voor Elekta Agility.
Omdat het Pencil Beam-algoritme is gebaseerd op een look-up tabel, is gereedmaken zonder
"guard leaves" nauwkeuriger bij gebruik van Brainlab-behandelingsplanning en wel om de
volgende redenen:
• Een 100 x 100 mm² veld zonder "guard leaves" heeft een 100 x 100 mm² bestralingsveld

(waarbij radiologische verschuivingen worden genegeerd), en dus een equivalente vierkante
veldgrootte van 100 mm. Deze meting (bijv. verspreiding, PDD) wordt ingevoerd in Physics
Administration als veldgrootte 100 mm.

• Een 100 x 100 mm² veld met "guard leaves" heeft een equivalente vierkante veldgrootte die
enigszins groter is dan 100 mm (de "guard leaves" vergroten de totale fluentie enigszins omdat
de jawlekkage, hoewel klein, niet nul is). Als dergelijke resultaten in Physics Administration
worden ingevoerd met als equivalente grootte 100 mm, wordt er een hele kleine fout
geïntroduceerd.

• In Brainlab behandelingsplanning heeft een 100 x 100 mm² veld met "guard leaves" een
equivalente vierkante veldgrootte die enigszins groter is dan 100 mm (de "guard leaves"
vergroten de totale fluentie enigszins omdat de jawlekkage, hoewel klein, niet nul is). Dus geldt
dat de verspreiding/PDD-gegevens zouden worden gelezen vanuit de Pencil Beam-gegevens
voor een veldgrootte die iets groter is dan 100 mm.

• Met andere woorden, het effect van de "guard leaves" (ook al is het maar klein) wordt
tweemaal meegenomen tijdens de PB-dosisberekening.

Derhalve werkt gereedmaken zonder "guard leaves" beter met het Brainlab tafelgebaseerde
Pencil Beam-algoritme en de in deze handleiding genoemde velddefinities.
Als u dezelfde conditie zou willen creëren voor een bundelmeting als voor behandeling, moet u de
veldgroottes van de bundelgegevens (verspreiding, PDD-tabel en normalisatieveldgrootte) in

Bundelgegevens voor Elekta Agility
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Physics Administration aanpassen. Dit is echter lastiger en resulteert sneller in fouten dan de
bestaande aanbeveling (het instellen van een 100 x 100 mm² veld dat moet worden ingevoerd als
100 mm).

PENCIL BEAM: CHECKLISTS BUNDELGEGEVENS
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5.2.1 Aanvullende gegevens

Voorbeeldmatrix

OPMERKING. De gemeten gegevens voor uw lineaire versneller kunnen verschillen. Gebruik dit
voorbeeld niet in een klinische setting. 

Elekta Agility MLC: Mogelijke gemeten verspreidingsfactoren (alleen voorbeelden)

Instellingen Y-jawveldgrootte [mm]

MLC-veld-
groottes
[mm²]

10 20 30 40 60 80 100 140 200 300 400

10 x 10 0,6791 0,6946 0,6991 0,7027 0,7063 0,7077 0,7090 0,7099 0,7111 0,7123 0,7124

20 x 20 0,7412 0,8007 0,8080 0,8122 0,8178 0,8198 0,8218 0,8250 0,8259 0,8287 0,8292

30 x 30 0,7491 0,8220 0,8414 0,8469 0,8535 0,8580 0,8611 0,8645 0,8669 0,8695 0,8710

40 x 40 0,7491 0,8372 0,8580 0,8736 0,8821 0,8874 0,8900 0,8944 0,8982 0,9019 0,9035

60 x 60 0,7491 0,8372 0,8580 0,9047 0,9255 0,9332 0,9379 0,9444 0,9496 0,9543 0,9558

80 x 80 0,7491 0,8372 0,8580 0,9047 0,9549 0,9678 0,9733 0,9795 0,9845 0,9879 0,9887

100 x 100 0,7491 0,8372 0,8580 0,9047 0,9549 0,9837 1,0000 1,0087 1,0143 1,0193 1,0198

140 x 140 0,7491 0,8372 0,8580 0,9047 0,9549 0,9837 1,0000 1,0496 1,0573 1,0631 1,0647

200 x 200 0,7491 0,8372 0,8580 0,9047 0,9549 0,9837 1,0000 1,0496 1,0998 1,1075 1,1092

300 x 300 0,7491 0,8372 0,8580 0,9047 0,9549 0,9837 1,0000 1,0496 1,0998 1,1491 1,1511

400 x 400 0,7491 0,8372 0,8580 0,9047 0,9549 0,9837 1,0000 1,0496 1,0998 1,1491 1,1707

• Geen "guard leaves".
• Gebruik kleine off-center lamelopeningen om jawopeningen toe te passen die groter zijn dan

het MLC-veld als jaws niet onafhankelijk van het MLC-veld kunnen worden geplaatst.
• De grijze velden moeten in alle gevallen worden gemeten.
• De witte velden staan voor MLC- en jawcombinaties die niet worden aanbevolen voor gebruik

met Brainlab’s planningsoftware voor bestralingsbehandelingen.
• Lege velden zijn niet toegestaan (zie pagina 54).
• In tegenstelling tot andere MLC-typen moeten voor de Elekta Agility MLC ook

verspreidingsfactoren worden gemeten voor bepaalde MLC-veldgroottes die groter zijn dan het
bijbehorende jawveld (zie grijze items onder de diagonaal in de verspreidingstabel). Dit is
noodzakelijk om "guard leaves" en de jawtrackingfunctie correct te modelleren tijdens Pencil
Beam dosisberekeningen. In behandelplannen voor de Elekta Agility MLC hebben de jaws een
overlap met het MLC-veld.

Aanvullende gegevens
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5.2.2 Transversale profielvorm

Transversale profielvorm

Elekta Agility MLC: MLC-veldinstelling voor profielmetingen (X- en Y-richting):

Afbeelding 15  

Open lamellen:
Lamel nr.: 27-34, 37-44, 49-50

Gesloten lamellen

IEC 1217 lamelpositie -25 mm en +75 mm -125 mm (met minimale ope-
ning)

• Geen "guard leaves"
• Open lamellen nr. 25 en nr. 52 van -125 mm tot -120 mm en pas de jaws automatisch aan als

de y-jaws niet handmatig kunnen worden ingesteld op Y1 = -75 mm, Y2 = 55 mm

PENCIL BEAM: CHECKLISTS BUNDELGEGEVENS
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5.3 Bundelgegevens voor MHI MLC 60

Checklist

Meting Zie ook Gereed

Kalibratie van de lineaire versneller (NLOut) met behulp van de gekalibreerde kamer. Pagina 48 ☐

Achtergrondlekkage voor gesloten MLC-veld met behulp van de gekalibreerde kamer:
Voer SSD, meetdiepte, lekkagewaarden en NLOut in via de Raw Data-modus van Physics
Administration of via het Excel sjabloon.

Pagina 51 ☐

Dieptedosisprofiel (PDD/TPR) met behulp van de ionisatiekamer en de hogeresolutiedetec-
tor:
• MLC-velden

10 x 10, 20 x 20, 30 x 30, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 120 x 120, 150 x 150 [mm²]
Importeer na voltooiing van de metingen de TPR- of PDD-waarden via de Raw Data-modus
van Physics Administration of via het Excel sjabloon.
Denk eraan de juiste detector voor kleine en grote veldgroottes te gebruiken.

Pagina 52 ☐

Verspreidingsfactoren met behulp van de ionisatiekamer en de hogeresolutiedetector:
• MLC-velden

10 x 10, 20 x 20, 30 x 30, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 120 x 120, 150 x 150 [mm²]
Een voorbeeldmatrix wordt gegeven op pagina 77. Importeer na voltooiing van de metingen
de verspreidingsfactoren via de Raw Data-modus van Physics Administration of via het
Excel sjabloon.
Denk eraan de juiste detector voor kleine en grote veldgroottes met bijbehorende kruiskali-
bratie te gebruiken.

Pagina 52/
Pagina 21 ☐

Diagonale radiale profielen met behulp van de ionisatiekamer:
• MLC-lamellen ingetrokken

Importeer na voltooiing van de metingen de diagonale radiale profielen via de Raw Data-mo-
dus van Physics Administration of via het Excel sjabloon.

Pagina 56 ☐

Transversale profielen met behulp van de hogeresolutiedetector:
• MLC-velden (zie pagina 78)

Importeer na voltooiing van de metingen de transversale profielen via de Raw Data-modus
van Physics Administration of via het Excel sjabloon.

Pagina 59 ☐

Verwerk de meetgegevens met behulp van de Raw Data-modus van Physics Administrati-
on of verstuur het ingevulde Excel-bestand rechtstreeks naar het hoofdkantoor van Brainlab
(radio.physics@brainlab.com) of naar uw lokale technicus.

☐

Prepareer het benodigde bundelprofiel met behulp van Physics Administration (Machine
Profile-modus). Raadpleeg de Physics Administration softwarehandleiding voor infor-
matie over de wijze waarop het machineprofiel kan worden geprepareerd op basis van de
Raw Data-methode of de Excelbestandsmethode.

☐

Bundelgegevens voor MHI MLC 60
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5.3.1 Aanvullende gegevens

Voorbeeldmatrix

OPMERKING. De gemeten gegevens voor uw lineaire versneller kunnen verschillen. Gebruik dit
voorbeeld niet in een klinische setting. 

MHI MLC 60: Mogelijke gemeten verspreidingsfactoren (alleen voorbeelden)

Jawinstellingen voor Physics Administration [mm]

MLC-veldgroottes [mm²] 150

10 x 10 0,828

20 x 20 0,934

30 x 30 0,953

40 x 40 0,964

60 x 60 0,977

80 x 80 0,988

100 x 100 1,000

120 x 120 1,010

150 x 150 1,022

• Gebruik voor het invoeren van de gegevens in Physics Administration de jawveldgrootte-
instelling 150 mm.

PENCIL BEAM: CHECKLISTS BUNDELGEGEVENS
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5.3.2 Transversale profielvorm

Transversale profielvorm

MHI MLC 60: MLC-veldinstelling voor profielmetingen (X- en Y-richting):

Afbeelding 16  

Open lamellen:
Lamel nr.: 6-8, 12-19, 22-25

Gesloten lamellen

IEC 1217 lamelpositie -50 mm en +50 mm -78 mm en -77,5 mm

Transversale profielvorm
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5.4 Bundelgegevens voor Novalis

Checklist

Meting Zie ook Gereed

Kalibratie van de lineaire versneller (NLOut) met behulp van de gekalibreerde kamer:
• Jaw: 98 x 98 mm²
• MLC: 100 x 100 mm²

OPMERKING. Voer de grootte van het vierkante veld van 98 mm in voor Pencil Beam
NLOut vierkante veldgrootte. 

Pagina 48 ☐

Achtergrondlekkage voor open en gesloten jaws met behulp van de gekalibreerde kamer:
Voer SSD, meetdiepte, lekkagewaarden en NLOut in via de Raw Data-modus van Physics
Administration of via het Excel sjabloon.
Open veld:
• Jaw: 98 x 98 mm²
• MLC: 100 x 100 mm²

Pagina 51 ☐

Dieptedosisprofiel (PDD/TPR) met behulp van de ionisatiekamer en de hogeresolutiedetec-
tor:
• MLC (jaw) velden [mm²]

6 x 6 (8 x 8),
12 x 12 (14 x 14),
18 x 18 (20 x 20),
30 x 30 (32 x 32),
42 x 42 (44 x 44),
60 x 60 (60 x 60),
80 x 80 (80 x 80),
100 x 100 (98 x 98),
Importeer na voltooiing van de metingen de TPR- of PDD-waarden via de Raw Data-modus
van Physics Administration of via het Excel sjabloon.
Denk eraan de juiste detector voor kleine en grote veldgroottes te gebruiken.
OPMERKING. Voer een effectieve veldgrootte in van 98 mm voor het grootste dieptedosis-
profiel. 

Pagina 52 ☐

Verspreidingsfactoren met behulp van de ionisatiekamer en de hogeresolutiedetector:
• Jawvelden

8 x 8, 14 x 14, 20 x 20, 44 x 44, 60 x 60, 80 x 80, 98 x 98 [mm²]
• MLC-velden

6 x 6, 12 x 12, 18 x 18, 24 x 24, 30 x 30, 36 x 36, 42 x 42, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100 [mm²]
Een voorbeeldmatrix wordt gegeven op pagina 81. Importeer na voltooiing van de metingen
de verspreidingsfactoren via de Raw Data-modus van Physics Administration of via het
Excel sjabloon.
Denk eraan de juiste detector voor kleine en grote veldgroottes met bijbehorende kruiskali-
bratie te gebruiken.
OPMERKING. Voer een vierkante veldgrootte in van 100 mm voor het grootste MLC-veld
(rij) en 98 mm voor het grootste jawveld (kolom). 

Pagina 52/
Pagina 21 ☐

Diagonale radiale profielen met behulp van de ionisatiekamer:
• MLC-veld: 100 x 100 mm²
• Jawveld: 98 x 98 mm²

Importeer na voltooiing van de metingen de diagonale radiale profielen via de Raw Data-mo-
dus van Physics Administration of via het Excel sjabloon.

Pagina 56 ☐

PENCIL BEAM: CHECKLISTS BUNDELGEGEVENS
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Meting Zie ook Gereed

Transversale profielen met behulp van de hogeresolutiedetector:
• Jawveld: 98 x 98 [mm²]
• MLC-velden (zie pagina 82)

Importeer na voltooiing van de metingen de transversale profielen via de Raw Data-modus
van Physics Administration of via het Excel sjabloon.

Pagina 59 ☐

Dynamische lamelverschuiving met behulp van de gekalibreerde detector:
• Gebruik voor de bestraling van de dynamische lamelopeningen de MLC-bestanden:

"M3_1.d01", "M3_5.d01", …, "M3_100.d01".
• Voor elk veld: dien 320 MU toe met een dosissnelheid van 320 MU/min.

Bereken de dynamische lamelverschuiving met behulp van de Raw Data-modus van Phy-
sics Administration of via het Excel sjabloon.

Pagina 64 ☐

Verwerk de meetgegevens met behulp van de Raw Data-modus van Physics Administrati-
on of verstuur het ingevulde Excel-bestand rechtstreeks naar het hoofdkantoor van Brainlab
(radio.physics@brainlab.com) of naar uw lokale technicus.

☐

Prepareer het benodigde bundelprofiel met behulp van Physics Administration (Machine
Profile-modus). Raadpleeg de Physics Administration softwarehandleiding voor infor-
matie over de wijze waarop het machineprofiel kan worden geprepareerd op basis van de
Raw Data-methode of de Excelbestandsmethode.

☐

Bundelgegevens voor Novalis
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5.4.1 Aanvullende gegevens

Voorbeeldmatrix

OPMERKING. De gemeten gegevens voor uw lineaire versneller kunnen verschillen. Gebruik dit
voorbeeld niet in een klinische setting. 

Novalis: Mogelijke gemeten verspreidingsfactoren (alleen voorbeelden)

Jawinstellingen [mm]

MLC-veldgroot-
tes [mm²] 8 x 8 14 x 14 20 x 20 44 x 44 60 x 60 80 x 80 98 x 98

6 x 6 0,601 0,605 0,606 0,607 0,608 0,608 0,609

12 x 12 0,605 0,746 0,759 0,765 0,766 0,766 0,768

18 x 18 0,605 0,756 0,796 0,814 0,815 0,815 0,817

24 x 24 0,605 0,756 0,810 0,838 0,840 0,841 0,842

30 x 30 0,605 0,756 0,810 0,858 0,860 0,860 0,862

36 x 36 0,605 0,756 0,810 0,876 0,878 0,880 0,880

42 x 42 0,605 0,756 0,810 0,880 0,894 0,896 0,897

60 x 60 0,605 0,756 0,810 0,888 0,931 0,936 0,937

80 x 80 0,605 0,756 0,810 0,888 0,931 0,969 0,972

100 x 100 0,605 0,756 0,810 0,888 0,931 0,969 1,000

• De grijze velden moeten in alle gevallen worden gemeten.
• De witte velden staan voor MLC- en jawcombinaties die niet worden aanbevolen voor gebruik

met Brainlab’s planningsoftware voor bestralingsbehandelingen.
• Lege velden zijn niet toegestaan (zie pagina 54).
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5.4.2 Transversale profielvorm

Transversale profielvorm

Novalis: MLC-veldinstelling voor profielmetingen (X- en Y-richting):

IEC1217: -40mm 0mm +40mm
Afbeelding 17  

Open lamellen:
Lamel nr.: 2-4, 7-20, 24-25

Gesloten lamellen

IEC 1217 lamelpositie -40 mm en +40 mm -50 mm

Referenties

Raadpleeg voor meer voorbeelden van de dosimetrische kenmerken van Novalis, Yin et al, 2002
(zie de algemene referenties op pagina 159).

Transversale profielvorm
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5.5 Bundelgegevens voor Varian HD120 (SRS-
afvlakkingsfilter)

Checklist

OPMERKING. SRS-modus verwijst naar de SRS-modus flattening filter van Novalis Tx en Varian
Trilogy lineaire versnellers. Deze SRS-modus maakt gebruik van 6 MV fotonbundels en een hoge
dosissnelheid van 1.000 MU/min in combinatie met een beperkte maximumveldgrootte van
150 x 150 mm². Als de lineaire versneller in de SRS-modus staat, wordt een andere
afvlakkingsfilter gebruikt. Om die reden zijn de bundeldata voor de Standaard- en SRS-modus
enigszins anders. 

Meting Zie ook Gereed

Kalibratie van de lineaire versneller (NLOut) met behulp van de gekalibreerde kamer. Pagina 48 ☐

Achtergrondlekkage voor open en gesloten jaws met behulp van de gekalibreerde kamer:
Voer SSD, meetdiepte, lekkagewaarden en NLOut in via de Raw Data-modus van Physics
Administration of via het Excel sjabloon.

Pagina 51 ☐

Dieptedosisprofiel (PDD/TPR) met behulp van de ionisatiekamer en de hogeresolutiedetec-
tor:
• MLC (jaw) velden [mm²]

5 x 5 (8 x 8),
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
30 x 30 (32 x 32),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
80 x 80 (80 x 80),
100 x 100 (100 x 100),
120 x 120 (120 x 120),
150 x 150 (150 x 150),
Importeer na voltooiing van de metingen de TPR- of PDD-waarden via de Raw Data-modus
van Physics Administration of via het Excel sjabloon.
Denk eraan de juiste detector voor kleine en grote veldgroottes te gebruiken.

Pagina 52 ☐

Verspreidingsfactoren met behulp van de ionisatiekamer en de hogeresolutiedetector:
• Jawvelden

8 x 8, 12 x 12, 22 x 22, 32 x 32, 42 x 42, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 120 x 120, 150 x 150
[mm²]
• MLC-velden

5 x 5, 10 x 10, 20 x 20, 30 x 30, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 120 x 120, 150 x 150
[mm²]
Een voorbeeldmatrix wordt gegeven op pagina 85. Importeer na voltooiing van de metingen
de verspreidingsfactoren via de Raw Data-modus van Physics Administration of via het
Excel sjabloon.
Denk eraan de juiste detector voor kleine en grote veldgroottes met bijbehorende kruiskali-
bratie te gebruiken.

Pagina 52/
Pagina 21 ☐

Diagonale radiale profielen met behulp van de ionisatiekamer:
• Jawveld: 150 x 150 [mm²]
• MLC-lamellen geparkeerd, veldgrootte 150 x 150 mm2

Importeer na voltooiing van de metingen de diagonale radiale profielen via de Raw Data-mo-
dus van Physics Administration of via het Excel sjabloon.

Pagina 56 ☐
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Meting Zie ook Gereed

Transversale profielen met behulp van de hogeresolutiedetector:
• Jawveld: 150 x 150 [mm²]
• MLC-velden (zie pagina 86)

Importeer na voltooiing van de metingen de transversale profielen via de Raw Data-modus
van Physics Administration of via het Excel sjabloon.

Pagina 59 ☐

Dynamische lamelverschuiving met behulp van de gekalibreerde detector:
• Gebruik voor de bestraling van de dynamische lamelopeningen de MLC-bestanden:

"NTx_1.d01", "NTx_5.d01", …, "NTx_100.d01" of de bijbehorende DICOM-bestanden
"DynLeafShift - Varian HD120 - ...dcm".

• Voor elk geval: dien 1.000 MU toe met een dosissnelheid van 1.000 MU/min.
Bereken de dynamische lamelverschuiving met behulp van de Raw Data-modus van Phy-
sics Administration of via het Excel sjabloon.

Pagina 64 ☐

Verwerk de meetgegevens met behulp van de Raw Data-modus van Physics Administrati-
on of verstuur het ingevulde Excel-bestand rechtstreeks naar het hoofdkantoor van Brainlab
(radio.physics@brainlab.com) of naar uw lokale technicus.

☐

Prepareer het benodigde bundelprofiel met behulp van Physics Administration (Machine
Profile-modus). Raadpleeg de Physics Administration softwarehandleiding voor infor-
matie over de wijze waarop het machineprofiel kan worden geprepareerd op basis van de
Raw Data-methode of de Excelbestandsmethode.

☐

Bundelgegevens voor Varian HD120 (SRS-afvlakkingsfilter)
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5.5.1 Aanvullende gegevens

Voorbeeldmatrix

OPMERKING. De gemeten gegevens voor uw lineaire versneller kunnen verschillen. Gebruik dit
voorbeeld niet in een klinische setting. 

Varian HD120 (SRS): Mogelijke gemeten verspreidingsfactoren (alleen voorbeelden)

Jawinstellingen [mm]

MLC-veld-
groottes
[mm²]

8 x 8 12 x 12 22 x 22 32 x 32 42 x 42 60 x 60 80 x 80 100 x 100 120 x 120 150 x 150

5 x 5 0,638 0,682 0,685 0,686 0,687 0,688 0,689 0,692 0,692 0,694

10 x 10 0,647 0,807 0,818 0,819 0,819 0,820 0,826 0,824 0,826 0,828

20 x 20 0,647 0,815 0,876 0,881 0,891 0,892 0,894 0,894 0,895 0,899

30 x 30 0,647 0,815 0,883 0,892 0,913 0,923 0,924 0,927 0,926 0,929

40 x 40 0,647 0,815 0,883 0,907 0,927 0,939 0,946 0,949 0,949 0,954

60 x 60 0,647 0,815 0,883 0,907 0,935 0,959 0,972 0,974 0,977 0,979

80 x 80 0,647 0,815 0,883 0,907 0,935 0,959 0,982 0,989 0,992 0,996

100 x 100 0,647 0,815 0,883 0,907 0,935 0,959 0,982 1,000 1,007 1,009

120 x 120 0,647 0,815 0,883 0,907 0,935 0,959 0,982 1,000 1,018 1,027

150 x 150 0,647 0,815 0,883 0,907 0,935 0,959 0,982 1,000 1,018 1,045

• De grijze velden moeten in alle gevallen worden gemeten.
• De witte velden staan voor MLC- en jawcombinaties die niet worden aanbevolen voor gebruik

met Brainlab’s planningsoftware voor bestralingsbehandelingen.
• Lege velden zijn niet toegestaan (zie pagina 54).
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5.5.2 Transversale profielvorm

Transversale profielvorm

Varian HD120 (SRS): MLC-veldinstelling voor profielmetingen (X- en Y-richting):

Afbeelding 18  

Open lamellen:
Lamel nr.: 13-14, 23-38, 43-52

Gesloten lamellen

IEC 1217 lamelpositie -35 mm en +65 mm -75 mm

Referenties

Raadpleeg voor meer voorbeelden van de dosimetrische kenmerken van Varian HD120, Chang et
al, 2008 (zie de algemene referenties op pagina 159).

Transversale profielvorm
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5.6 Bundelgegevens voor Varian HD120
(standaardbestralingsmodus en modus zonder
afvlakkingsfilter)

Checklist

Meting Zie ook Gereed

Kalibratie van de lineaire versneller (NLOut) met behulp van de gekalibreerde kamer. Pagina 48 ☐

Achtergrondlekkage voor open en gesloten jaws met behulp van de gekalibreerde kamer:
Voer SSD, meetdiepte, lekkagewaarden en NLOut in via de Raw Data-modus van Physics
Administration of via het Excel sjabloon.

Pagina 51 ☐

Dieptedosisprofiel (PDD/TPR) met behulp van de ionisatiekamer en de hogeresolutiedetec-
tor:
• MLC (jaw) velden [mm²]

5 x 5 (8 x 8),
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
30 x 30 (32 x 32),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
80 x 80 (80 x 80),
100 x 100 (100 x 100),
140 x 140 (140 x 140),
220 x 220 (220 x 220),
300 x 220 (300 x 220),
Importeer na voltooiing van de metingen de TPR- of PDD-waarden via de Raw Data-modus
van Physics Administration of via het Excel sjabloon.
Denk eraan de juiste detector voor kleine en grote veldgroottes te gebruiken.

Pagina 52 ☐

Verspreidingsfactoren met behulp van de ionisatiekamer en de hogeresolutiedetector:
• Jawvelden

8 x 8, 12 x 12, 22 x 22, 32 x 32, 42 x 42, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 140 x 140, 220 x 220,
300 x 220 [mm²]
• MLC-velden

5 x 5, 10 x 10, 20 x 20, 30 x 30, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 140 x 140, 220 x 220,
300 x 220 [mm²]
Een voorbeeldmatrix wordt gegeven op pagina 89. Importeer na voltooiing van de metingen
de verspreidingsfactoren via de Raw Data-modus van Physics Administration of via het
Excel sjabloon.
Denk eraan de juiste detector voor kleine en grote veldgroottes met bijbehorende kruiskali-
bratie te gebruiken.

Pagina 52/
Pagina 21 ☐

Diagonale radiale profielen met behulp van de ionisatiekamer:
• Jawveld: 400 x 400 [mm²]
• MLC-lamellen geparkeerd, veldgrootte 400 x 400 mm2

Importeer na voltooiing van de metingen de diagonale radiale profielen via de Raw Data-mo-
dus van Physics Administration of via het Excel sjabloon.

Pagina 56 ☐

Transversale profielen met behulp van de hogeresolutiedetector:
• Jawveld: 150 x 150 [mm²]
• MLC-velden (zie pagina 90)

Importeer na voltooiing van de metingen de transversale profielen via de Raw Data-modus
van Physics Administration of via het Excel sjabloon.

Pagina 59 ☐
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Meting Zie ook Gereed

Dynamische lamelverschuiving met behulp van de gekalibreerde detector:
• Gebruik voor de bestraling van de dynamische lamelopeningen de MLC-bestanden:

"NTx_1.d01", "NTx_5.d01", …, "NTx_100.d01" of de bijbehorende DICOM-bestanden
"DynLeafShift - Varian HD120 - ...dcm".

• Voor elk veld: dien 300 MU toe met een dosissnelheid van 300 MU/min.
Gebruik een geschikte combinatie van m MU en m MU/min als de dosissnelheid 300 MU/min
niet beschikbaar is.
Bereken de dynamische lamelverschuiving met behulp van de Raw Data-modus van Phy-
sics Administration of via het Excel sjabloon.

Pagina 64 ☐

Verwerk de meetgegevens met behulp van de Raw Data-modus van Physics Administrati-
on of verstuur het ingevulde Excel-bestand rechtstreeks naar het hoofdkantoor van Brainlab
(radio.physics@brainlab.com) of naar uw lokale technicus.

☐

Prepareer het benodigde bundelprofiel met behulp van Physics Administration (Machine
Profile-modus). Raadpleeg de Physics Administration softwarehandleiding voor infor-
matie over de wijze waarop het machineprofiel kan worden geprepareerd op basis van de
Raw Data-methode of de Excelbestandsmethode.

☐

Bundelgegevens voor Varian HD120 (standaardbestralingsmodus en modus zonder afvlakkingsfilter)
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5.6.1 Aanvullende gegevens

Voorbeeldmatrix

OPMERKING. De gemeten gegevens voor uw lineaire versneller kunnen verschillen. Gebruik dit
voorbeeld niet in een klinische setting. 

Varian HD120 (standaardbestralingsmodus): Mogelijke gemeten verspreidingsfactoren (alleen
voorbeelden)

Jawinstellingen [mm]

MLC-
veld-
groottes
[mm²]

8 x 8 12 x 1
2 22 x 22 32 x 3

2 42 x 42 60 x 60 80 x 80 100 x 10
0

140 x
140

220 x
220

300 x
220
(254 x
254)

5 x 5 0,6356 0,6673 0,6726 0,6729 0,6739 0,6758 0,6768 0,6791 0,6804 0,6870 0,6860

10 x 10 0,6608 0,7649 0,7754 0,7770 0,7787 0,7800 0,7819 0,7832 0,7852 0,7924 0,7931

20 x 20 0,6608 0,7747 0,8337 0,8412 0,8507 0,8546 0,8572 0,8579 0,8612 0,8677 0,8690

30 x 30 0,6608 0,7747 0,8389 0,8583 0,8782 0,8919 0,8959 0,8978 0,9011 0,9077 0,9090

40 x 40 0,6608 0,7747 0,8389 0,8689 0,8939 0,9122 0,9234 0,9273 0,9306 0,9371 0,9384

60 x 60 0,6608 0,7747 0,8389 0,8689 0,8959 0,9371 0,9542 0,9640 0,9725 0,9797 0,9823

80 x 80 0,6608 0,7747 0,8389 0,8689 0,8959 0,9371 0,9718 0,9856 0,9987 1,0079 1,0105

100 x
100 0,6608 0,7747 0,8389 0,8689 0,8959 0,9371 0,9718 1,0000 1,0190 1,0295 1,0314

140 x
140 0,6608 0,7747 0,8389 0,8689 0,8959 0,9371 0,9718 1,0000 1,0452 1,0655 1,0655

220 x
220 0,6608 0,7747 0,8389 0,8689 0,8959 0,9371 0,9718 1,0000 1,0452 1,1054 1,1133

300 x
220
(254 x
254)

0,6608 0,7747 0,8389 0,8689 0,8959 0,9371 0,9718 1,0000 1,0452 1,1054 1,1244

• De grijze velden moeten in alle gevallen worden gemeten.
• De witte velden staan voor MLC- en jawcombinaties die niet worden aanbevolen voor gebruik

met Brainlab’s planningsoftware voor bestralingsbehandelingen.
• Lege velden zijn niet toegestaan (zie pagina 54).
• Voor de gemeten verspreidingsfactoren voor een rechthoekige veldgrootte van 300 x 220 mm²,

moet de equivalente vierkante veldgrootte van 254 mm worden gebruikt in Physics
Administration.
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5.6.2 Transversale profielvorm

Transversale profielvorm

Varian HD120 (standaardbestralingsmodus): MLC-veldinstelling voor profielmetingen (X- en Y-
richting):

Afbeelding 19  

Open lamellen:
Lamel nr.: 13-14, 23-38, 43-52

Gesloten lamellen

IEC 1217 lamelpositie -35 mm en +65 mm -75 mm

Referenties

Raadpleeg voor meer voorbeelden van de dosimetrische kenmerken van Varian HD120, Chang et
al, 2008 (zie de algemene referenties op pagina 159).

Transversale profielvorm
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5.7 Bundelgegevens voor Varian 120 (SRS-
afvlakkingsfilter)

Checklist

OPMERKING. SRS-modus verwijst naar de SRS-modus flattening filter van Novalis Tx en Varian
Trilogy lineaire versnellers. Deze SRS-modus maakt gebruik van 6 MV fotonbundels en een hoge
dosissnelheid van 1.000 MU/min in combinatie met een beperkte maximumveldgrootte van
150 x 150 mm². Als de lineaire versneller in de SRS-modus staat, wordt een andere
afvlakkingsfilter gebruikt. Om die reden zijn de bundeldata voor de Standaard- en SRS-modus
enigszins anders. 

Meting Zie ook Gereed

Kalibratie van de lineaire versneller (NLOut) met behulp van de gekalibreerde kamer. Pagina 48 ☐

Achtergrondlekkage voor open en gesloten jaws met behulp van de gekalibreerde kamer:
Voer SSD, meetdiepte, lekkagewaarden en NLOut in via de Raw Data-modus van Physics
Administration of via het Excel sjabloon.

Pagina 51 ☐

Dieptedosisprofiel (PDD/TPR) met behulp van de ionisatiekamer en de hogeresolutiedetec-
tor:
• MLC (jaw) velden [mm²]

10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
30 x 30 (32 x 32),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
80 x 80 (80 x 80),
100 x 100 (100 x 100),
120 x 120 (120 x 120),
150 x 150 (150 x 150),
Importeer na voltooiing van de metingen de TPR- of PDD-waarden via de Raw Data-modus
van Physics Administration of via het Excel sjabloon.
Denk eraan de juiste detector voor kleine en grote veldgroottes te gebruiken.

Pagina 52 ☐

Verspreidingsfactoren met behulp van de ionisatiekamer en de hogeresolutiedetector:
• Jawvelden

12 x 12, 22 x 22, 32 x 32, 42 x 42, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 120 x 120, 150 x 150 [mm²]
• MLC-velden

10 x 10, 20 x 20, 30 x 30, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 120 x 120, 150 x 150 [mm²]
Een voorbeeldmatrix wordt gegeven op pagina 93. Importeer na voltooiing van de metingen
de verspreidingsfactoren via de Raw Data-modus van Physics Administration of via het
Excel sjabloon.
Denk eraan de juiste detector voor kleine en grote veldgroottes met bijbehorende kruiskali-
bratie te gebruiken.

Pagina 52/
Pagina 21 ☐

Diagonale radiale profielen met behulp van de ionisatiekamer:
• Jawveld: 150 x 150 [mm²]
• MLC-lamellen geparkeerd, veldgrootte 150 x 150 mm2

Importeer na voltooiing van de metingen de diagonale radiale profielen via de Raw Data-mo-
dus van Physics Administration of via het Excel sjabloon.

Pagina 56 ☐

Transversale profielen met behulp van de hogeresolutiedetector:
• Jawveld: 150 x 150 [mm²]
• MLC-velden (zie pagina 94)

Importeer na voltooiing van de metingen de transversale profielen via de Raw Data-modus
van Physics Administration of via het Excel sjabloon.

Pagina 59 ☐
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Meting Zie ook Gereed

Dynamische lamelverschuiving met behulp van de gekalibreerde detector:
• Gebruik voor de bestraling van de dynamische lamelopeningen de MLC-bestanden:

"V120_1.d01", "V120_5.d01", …, "V120_100.d01" of de bijbehorende DICOM-bestanden
"DynLeafShift - Varian 120 - ...dcm".

• Voor elk geval: dien 1.000 MU toe met een dosissnelheid van 1.000 MU/min.
Bereken de dynamische lamelverschuiving met behulp van de Raw Data-modus van Phy-
sics Administration of via het Excel sjabloon.

Pagina 64 ☐

Verwerk de meetgegevens met behulp van de Raw Data-modus van Physics Administrati-
on of verstuur het ingevulde Excel-bestand rechtstreeks naar het hoofdkantoor van Brainlab
(radio.physics@brainlab.com) of naar uw lokale technicus.

☐

Prepareer het benodigde bundelprofiel met behulp van Physics Administration (Machine
Profile-modus). Raadpleeg de Physics Administration softwarehandleiding voor infor-
matie over de wijze waarop het machineprofiel kan worden geprepareerd op basis van de
Raw Data-methode of de Excelbestandsmethode.

☐

Bundelgegevens voor Varian 120 (SRS-afvlakkingsfilter)
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5.7.1 Aanvullende gegevens

Voorbeeldmatrix

OPMERKING. De gemeten gegevens voor uw lineaire versneller kunnen verschillen. Gebruik dit
voorbeeld niet in een klinische setting. 

Varian 120 (SRS): Mogelijke gemeten verspreidingsfactoren (alleen voorbeelden)

Jawinstellingen [mm]

MLC-veldgroot-
tes [mm²] 12 x 12 22 x 22 32 x 32 42 x 42 60 x 60 80 x 80 100 x

100
120 x
120

150 x
150

10 x 10 0,800 0,818 0,819 0,819 0,820 0,826 0,824 0,826 0,828

20 x 20 0,807 0,869 0,881 0,891 0,892 0,894 0,894 0,895 0,899

30 x 30 0,807 0,876 0,892 0,913 0,923 0,924 0,927 0,926 0,929

40 x 40 0,807 0,876 0,907 0,927 0,939 0,946 0,949 0,949 0,954

60 x 60 0,807 0,876 0,907 0,938 0,959 0,972 0,974 0,977 0,979

80 x 80 0,807 0,876 0,907 0,938 0,959 0,982 0,989 0,992 0,996

100 x 100 0,807 0,876 0,907 0,938 0,959 0,982 1,000 1,007 1,009

120 x 120 0,807 0,876 0,907 0,938 0,959 0,982 1,000 1,018 1,027

150 x 150 0,807 0,876 0,907 0,938 0,959 0,982 1,000 1,018 1,045

• De grijze velden moeten in alle gevallen worden gemeten.
• De witte velden staan voor MLC- en jawcombinaties die niet worden aanbevolen voor gebruik

met Brainlab’s planningsoftware voor bestralingsbehandelingen.
• Lege velden zijn niet toegestaan (zie pagina 54).
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5.7.2 Transversale profielvorm

Transversale profielvorm

Varian 120 (SRS): MLC-veldinstelling voor profielmetingen (X- en Y-richting):

Afbeelding 20  

Open lamellen:
Lamel nr.: 21-22, 27-34, 37-44

Gesloten lamellen

IEC 1217 lamelpositie -35 mm en +65 mm -75 mm

Transversale profielvorm
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5.8 Bundelgegevens voor de Varian 120
(standaardbestralingsmodus en modus zonder
afvlakkingsfilter)

Checklist

Meting Zie ook Gereed

Kalibratie van de lineaire versneller (NLOut) met behulp van de gekalibreerde kamer. Pagina 48 ☐

Achtergrondlekkage voor open en gesloten jaws met behulp van de gekalibreerde kamer:
Voer SSD, meetdiepte, lekkagewaarden en NLOut in via de Raw Data-modus van Physics
Administration of via het Excel sjabloon.

Pagina 51 ☐

Dieptedosisprofiel (PDD/TPR) met behulp van de ionisatiekamer en de hogeresolutiedetec-
tor:
• MLC (jaw) velden [mm²]

10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
30 x 30 (32 x 32),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
80 x 80 (80 x 80),
100 x 100 (100 x 100),
140 x 140 (140 x 140),
200 x 200 (200 x 200),
300 x 300 (300 x 300),
Importeer na voltooiing van de metingen de TPR- of PDD-waarden via de Raw Data-modus
van Physics Administration of via het Excel sjabloon.
Denk eraan de juiste detector voor kleine en grote veldgroottes te gebruiken.

Pagina 52 ☐

Verspreidingsfactoren met behulp van de ionisatiekamer en de hogeresolutiedetector:
• Jawvelden

12 x 12, 22 x 22, 32 x 32, 42 x 42, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 140 x 140, 200 x 200,
300 x 300 [mm²]
• MLC-velden

10 x 10, 20 x 20, 30 x 30, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 140 x 140, 200 x 200,
300 x 300 [mm²]
Een voorbeeldmatrix wordt gegeven op pagina 97. Importeer na voltooiing van de metingen
de verspreidingsfactoren via de Raw Data-modus van Physics Administration of via het
Excel sjabloon.
Denk eraan de juiste detector voor kleine en grote veldgroottes met bijbehorende kruiskali-
bratie te gebruiken.

Pagina 52/
Pagina 21 ☐

Diagonale radiale profielen met behulp van de ionisatiekamer:
• MLC-lamellen ingetrokken, veldgrootte 400 x 400 mm2

• Jaws ingetrokken, veldgrootte 400 x 400 mm2

Importeer na voltooiing van de metingen de diagonale radiale profielen via de Raw Data-mo-
dus van Physics Administration of via het Excel sjabloon.

Pagina 56 ☐

Transversale profielen met behulp van de hogeresolutiedetector:
• Jawveld: 150 x 150 [mm²]
• MLC-velden (zie pagina 98)

Importeer na voltooiing van de metingen de transversale profielen via de Raw Data-modus
van Physics Administration of via het Excel sjabloon.

Pagina 59 ☐

PENCIL BEAM: CHECKLISTS BUNDELGEGEVENS
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Meting Zie ook Gereed

Dynamische lamelverschuiving met behulp van de gekalibreerde detector:
• Gebruik voor de bestraling van de dynamische lamelopeningen de MLC-bestanden:

"V120_1.d01", "V120_5.d01", …, "V120_100.d01" of de bijbehorende DICOM-bestanden
"DynLeafShift - Varian 120 - ...dcm".

• Voor elk veld: dien 300 MU toe met een dosissnelheid van 300 MU/min.
Gebruik een geschikte combinatie van m MU en m MU/min als de dosissnelheid 300 MU/min
niet beschikbaar is.
Bereken de dynamische lamelverschuiving met behulp van de Raw Data-modus van Phy-
sics Administration of via het Excel sjabloon.

Pagina 64 ☐

Verwerk de meetgegevens met behulp van de Raw Data-modus van Physics Administrati-
on of verstuur het ingevulde Excel-bestand rechtstreeks naar het hoofdkantoor van Brainlab
(radio.physics@brainlab.com) of naar uw lokale technicus.

☐

Prepareer het benodigde bundelprofiel met behulp van Physics Administration (Machine
Profile-modus). Raadpleeg de Physics Administration softwarehandleiding voor infor-
matie over de wijze waarop het machineprofiel kan worden geprepareerd op basis van de
Raw Data-methode of de Excelbestandsmethode.

☐

Bundelgegevens voor de Varian 120 (standaardbestralingsmodus en modus zonder afvlakkingsfilter)
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5.8.1 Aanvullende gegevens

Voorbeeldmatrix

OPMERKING. De gemeten gegevens voor uw lineaire versneller kunnen verschillen. Gebruik dit
voorbeeld niet in een klinische setting. 

Varian 120 (standaardstralingsmodus): Mogelijke gemeten verspreidingsfactoren (alleen
voorbeelden)

Jawinstellingen [mm]

MLC-veld-
groottes
[mm²]

12 x 12 22 x 22 32 x 32 42 x 42 60 x 60 80 x 80 100 x 100 140 x 140 200 x 200 300 x 300

10 x 10 0,6730 0,6790 0,6800 0,6810 0,6800 0,6810 0,6840 0,6860 0,6920 0,6920

20 x 20 0,6760 0,7820 0,7840 0,7870 0,7870 0,7880 0,7920 0,7930 0,8010 0,8010

30 x 30 0,6760 0,7830 0,8030 0,8230 0,8260 0,8270 0,8310 0,8330 0,8420 0,8420

40 x 40 0,6760 0,7830 0,8090 0,8350 0,8490 0,8530 0,8560 0,8580 0,8660 0,8660

60 x 60 0,6760 0,7830 0,8090 0,8400 0,8710 0,8800 0,8880 0,8930 0,8980 0,8980

80 x 80 0,6760 0,7830 0,8090 0,8400 0,8710 0,8940 0,9080 0,9130 0,9190 0,9190

100 x 100 0,6760 0,7830 0,8090 0,8400 0,8710 0,8940 0,9200 0,9250 0,9320 0,9320

140 x 140 0,6760 0,7830 0,8090 0,8400 0,8710 0,8940 0,9200 0,9410 0,9520 0,9600

200 x 200 0,6760 0,7830 0,8090 0,8400 0,8710 0,8940 0,9200 0,9410 0,9770 0,9820

300 x 300 0,6760 0,7830 0,8090 0,8400 0,8710 0,8940 0,9200 0,9410 0,9770 1,0050

• De grijze velden moeten in alle gevallen worden gemeten.
• De witte velden staan voor MLC- en jawcombinaties die niet worden aanbevolen voor gebruik

met Brainlab’s planningsoftware voor bestralingsbehandelingen.
• Lege velden zijn niet toegestaan (zie pagina 54).
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5.8.2 Transversale profielvorm

Transversale profielvorm

Varian 120 (standaardstralingsmodus): MLC-veldinstelling voor profielmetingen (X- en Y-richting)

Afbeelding 21  

Open lamellen:
Lamel nr.: 21-22, 27-34, 37-44

Gesloten lamellen

IEC 1217 lamelpositie -35 mm en +65 mm -85 mm

Transversale profielvorm
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6 MONTE CARLO:
ALGORITME

6.1 Inleiding in het Monte Carlo-algoritme

Algemeen overzicht

De volgende beschrijving geeft een overzicht van de fysische kenmerken van Brainlab Monte
Carlo (MC)-algoritme. De bedoeling is de gebruiker in staat te stellen te werken met de software,
inzicht te krijgen in het gedrag van het MC-algoritme en de betekenis van de MC-
gebruikersopties. Voor meer gedetailleerde informatie over de MC-technieken in het algemeen en
XVMC in het bijzonder, verwijzen wij u naar de publicaties genoemd op pagina 159.
Nieuwe behandelingstechnieken voor kanker zoals IGRT en VMAT maken een preciezere
dosistoediening in het doelvolume en een verbeterde beheersing van de normale
weefselcomplicaties mogelijk. Een nauwkeurige dosisberekening is essentieel om de kwaliteit van
de verbeterde technieken te kunnen waarborgen. Conventionele dosisberekeningmethoden, zoals
het Pencil Beam-algoritme, zijn van hoge kwaliteit in gebieden met homogeen weefsel, bijv. in de
hersenen. Echter, bij behandelingen in de hoofd-hals- en thoracale regio, d.w.z. in gebieden die
uit bot, weke delen en luchtholten bestaan, is verbeterde nauwkeurigheid vereist. Het is
bijvoorbeeld bekend dat het Pencil Beam-algoritme bij de behandeling van kleine longtumoren de
dosis in het doelvolume overschat, doordat het Pencil Beam-algoritme de dosis berekent door de
distributiekernen van de Pencil Beam-dosis in water te schalen om rekening te houden met
weefselheterogeniteiten. Deze methode heeft een beperkte nauwkeurigheid in deze gebieden.
MC-dosisberekeningsalgoritmes daarentegen leveren nauwkeurigere resultaten, met name in
heterogene gebieden.

Gebruik van Monte Carlo bij radiotherapie

Bij radiotherapie worden MC-technieken toegepast om het transportprobleem van ioniserende
straling in het menselijk lichaam op te lossen. Hier wordt de straling ontbonden in enkelvoudige
kwantumdeeltjes (fotonen, elektronen, positronen). De beweging van deze deeltjes door het
bestralingsapparaat en het menselijk weefsel wordt gesimuleerd door rekening te houden met de
materiaaleigenschappen van de verschillende componenten van de kop van de lineaire versneller
en de weefseleigenschappen en elk volume-element (voxel). De fotonen, elektronen en
positronen gaan een wisselwerking aan met de elektronen van de atomische schalen en het
elektromagnetische veld van de atomische kernen. Dit kan ionisatieprocessen veroorzaken. De
bijbehorende eigenschappen van de wisselwerking zijn gebaseerd op de wetten van de
kwantumfysica. Voor de kop van de lineaire versneller kunnen deze eigenschappen worden
berekend met behulp van de bekende atomische samenstelling van de verschillende
componenten; voor de patiënt kunnen ze worden berekend op basis van de CT-beelden en de
hounsfield-eenheid in elk voxel. De wisselwerkingseigenschappen worden gegeven als totale en
differentiële dwarsdoorsneden. Totale werkzame doorsneden beschrijven de interactie
waarschijnlijkheden van een deeltje met een bepaalde energie in een medium met een
vaststaande atomische samenstelling. Differentiële doorsneden beschrijven de
kansverdelingsfuncties voor het genereren van secundaire deeltjes met vaststaande parameters,
zoals energie en verspreidingshoek. De toevalsgetallen in een MC-simulatie zijn nodig om de
specifieke parameters van deze kansverdelingsfuncties te testen.
Voor een grondiger introductie in alle vraagstukken die worden geassocieerd met de klinische
implementatie van externe bundel-behandelingsplanning op basis van Monte Carlo verwijzen wij u
naar de review van Reynaert et al (2007), of naar het AAPM Task Group Report No 105 (2007).
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6.1.1 Brainlab Monte Carlo-algoritme

Achtergrond

Het Brainlab Monte Carlo-algoritme is gebaseerd op het X-ray Voxel Monte Carlo-algoritme,
ontwikkeld door Iwan Kawrakow en Matthias Fippel (Kawrakow et al 1996, Fippel et al 1997,
Fippel 1999, Fippel et al 1999, Kawrakow and Fippel 2000, Fippel et al 2003, Fippel 2004).

Brainlab Monte Carlo-algoritme

De drie componenten van het Brainlab MC-algoritme:

Afbeelding 22  

Het Brainlab MC-algoritme bestaat uit drie hoofdcomponenten. De eerste component wordt
gebruikt als deeltjesbron. Het modelleert het bovenste deel van de kop van de lineaire versneller
(target, primaire collimator, afvlakkend filter) en genereert fotonen en contaminante elektronen uit
de overeenkomstige verdeling. De deeltjes worden vervolgens overgebracht naar de tweede
component, het model van het collimatorenysteem. Afhankelijk van de veldconfiguratie worden de
deeltjes geabsorbeerd, verspreid of zonder wisselwerking door het collimatorenysteem geleid. De
overlevende deeltjes worden vervolgens overgebracht naar het
patiëntdosisberekeningsinstrument. In deze derde component wordt het bestralingstransport door
de patiëntgeometrie gesimuleerd en wordt de dosisverdeling berekend. In de volgende paragrafen
worden de drie componenten van het Brainlab MC-algoritme verder in detail beschreven.

Brainlab Monte Carlo-algoritme
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6.2 Het Virtueel energiefluentiemodel (VEFM)

Achtergrond

De geometrie van het doel, het flattening filter en de primaire collimator veranderen niet als de
veldvorm wordt gewijzigd. Daarom kan worden aangenomen dat de faseruimte van fotonen en
geladen deeltjes boven de jaws en de multi-lamelcollimatoren (MLC) los staat van de
veldconfiguratie. Om deze faseruimte te modelleren wordt een virtueel energiefluentiemodel
(VEFM) aangewend. Met enkele uitbreidingen is dit model gebaseerd op het werk van Fippel et al
(2003).

Geometrieparameters

Het VEFM bestaat uit twee of drie fotonbronnen met tweedimensionale Gaussiaanse vormen en
één geladen deeltjes (elektronen) contaminatiebron. De fotonbronnen modelleren
Bremsstrahlungfotonen die worden gecreëerd in het doel en comptonfotonen die worden
verspreid door de primaire collimator en flattening filtermaterialen. Voor de fotonbronnen zijn
verschillende parameters vereist. Bijvoorbeeld de afstanden van de bronnen tot de nominale
bundelfocus, worden geschat of worden verkregen uit de technische informatie die wordt geleverd
door de fabrikant van de lineaire versneller. De Gaussiaanse breedtes (standaardafwijkingen) en
het relatieve gewicht van de fotonbronnen worden passend gemaakt met behulp van gemeten
dosisverdelingen in lucht. Aanvullende hoorncorrectieparameters worden op basis van deze
metingen passend gemaakt. Ze modelleren afwijkingen van het bundelprofiel ten opzichte van
een ideaal vlak profiel.

Energieparameters

Het VEFM heeft ook informatie nodig over het fotonenergiespectrum en de fluentie van de
geladen deeltjescontaminatie op het oppervlak van de patiënt.
Deze informatie is afkomstig van een gemeten dieptedosiscurve Dmeas(z) in water voor de
referentieveldgrootte (veldgrootte gebruikt voor de dosis - monitoreenheidkalibratie).
De curve Dmeas(z) wordt gebruikt om het gekwadrateerde verschil te minimaliseren tot een
berekende dieptedosiscurve Dcalc(z). Op basis van de modelaannames wordt Dcalc(z) verkregen
door:

Dcalc z( ) wγ p E( )Dmono E z,( ) Ed
Emin

Emax

 weDe z( )+=

De set mono-energetische dieptedosiscurves Dmono(E,z) in water kan worden berekend met
behulp van het gehele MC-systeem en de geometrische bundelmodelparameters, verkregen na
toepassing van de gemeten profielen in lucht.

Bereik energieparameters

De set moet worden berekend voor een tabel met energieën die reikt van de minimumenergie van
het spectrum Emin tot een energie die iets groter is dan de maximumenergie Emax. Hierdoor
kunnen we Emax ook als fitparameter gebruiken. In tegenstelling tot het oorspronkelijke artikel
(Fippel et al 2003) modelleren we het energiespectrum p(E) door:

p E( ) N 1 lE–( )exp–( ) bE–( )exp= Emin E Emax≤ ≤

Deze functie is vergelijkbaar met de spectra die berekend worden met behulp van EGSnrc
(Kawrakow 2000) en BEAM (Rogers et al 1995), met name in het lage energiegebied.
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De vrije parameters l, b en de normalisatiefactor N moeten worden toegepast. Voor Emin en Emax
gebruiken we doorgaans vaste waarden, maar het is ook mogelijk om ze aan te passen, omdat de
maximale energie van het spectrum soms kan verschillen van de nominale fotonenergie-instelling
in MV. De parameter wɣ is het totale gewicht van alle fotonbronnen. Deze wordt berekend door wɣ
= 1 - we met we, wat het gewicht van de elektroncontaminatiebron is. De parameter we wordt ook
toegepast met behulp van de gemeten dieptedosis in water en de formule voor Dcalc(z).
Het vereist de dieptedosis MC-berekening van een pure elektroncontaminatiebron in water De(z).
Omdat de meeste elektronen hun oorsprong vinden in het flattening filter, wordt aangenomen dat
de locatie van de elektronbron zich in het onderste vlak van het filter bevindt. Het
energiespectrum van de elektronen wordt geschat door een exponentiële verdeling zoals
beschreven door Fippel et al (2003).

Monte Carlo en Pencil Beam

Tijdens de gereedmakingsprocedure worden alle parameters (vast en gefit) naar een
dosisprofielbestand geschreven. Dit bestand wordt vervolgens gekoppeld aan het machineprofiel
van de bijbehorende lineaire versneller. Het wordt ook gekoppeld aan het dosisprofiel voor het
Pencil Beam-algoritme. Dit betekent dat het MC-dosisberekeningsalgoritme niet kan worden
gebruikt zonder het Pencil Beam-algoritme. Dit is een beperking, maar is vanwege drie
belangrijke voordelen toch geïmplementeerd in de RT-behandelingsplanningsoftware van
Brainlab:
• Zo kan de gebruiker de resultaten met behulp van twee bijna onafhankelijke dosisberekeningen

vergelijken en controleren.
• Het biedt een soepele overgang van klinische ervaring (protocollen) gebaseerd op Pencil

Beam-dosisberekeningen naar een meer nauwkeurige ervaring op basis van Monte Carlo
dosisberekeningen.

• Het snellere Pencil Beam-algoritme kan worden gebruikt voor het tussenliggende
planningsproces. De gebruiker kan later overschakelen naar Monte Carlo om het
behandelingsplan nauwkeurig af te stemmen.

Daarom moet het Pencil Beam-algoritme ook in gebruik worden genomen als het MC-
dosisberekeningsalgoritme gereed wordt gemaakt.
Voordat het MC-dosisprofiel klinisch gebruikt wordt, moet het worden gevalideerd tegen gemeten
dosisverdelingen en output-(verspreiding) factoren in een homogeen waterfantoom. Wij verwijzen
u naar de meetinstructies voor de Monte Carlo-basisgegevens voor meer informatie over deze
gegevens.

Het Virtueel energiefluentiemodel (VEFM)
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6.3 Modelleren van het collimatorensysteem

Jaws

De componenten van het collimatorenysteem (jaws en MLC) worden op verschillende manieren
gemodelleerd. De rechthoek die wordt gegeven door de posities van beide jawparen, wordt
gebruikt voor het definiëren van de samplingruimte van de initiële deeltjes. Dat betekent dat alleen
fotonen en elektronen worden gegenereerd als ze door de jawopening gaan. Met andere
woorden, het MC-algoritme gaat uit van volledig blokkerende jaws. De fout van deze simulatie
wordt geschat op minder dan 0,5% vanwege de jawdikte en de demping van het jawmateriaal.
Verder wordt de bundel ook geblokkeerd door de MLC, wat leidt tot verdere afname van de
fotonfluentie buiten de bundelgrenzen. Het voordeel van deze benadering is dat het
berekeningstijd bespaart. De simulatie van fotonbewegingen die in het jawmateriaal worden
geabsorbeerd, zou verspilling van rekenkracht zijn en het zou geen significant effect hebben op
de nauwkeurigheid van de berekening.

MLC-lamellenontwerpen

Verschillende MLC-lamelontwerpen:

① ② ③

④ ⑤ ⑥

Afbeelding 23  

Nr. Component

① Ideale MLC (geen lekken van straling)

② Schuine lamellen (Siemens)

③ Stapontwerp (Elekta)

④ Tongue-and-grooveontwerp (Varian)

⑤ Varian Millennium

⑥ Brainlab m3

Er zijn slechts 4 paren lamellen per MLC vertegenwoordigd.

MLC-simulatie

Afhankelijk van het type MLC houdt het model van de MLC rekening met de juiste dikte van de
MLC, de breedtes van de lamellen, het materiaal van de lamellen, de ronde lameluiteinden (voor
zover van toepassing) en het juiste tongue-and-grooveontwerp (zie de bovenstaande afbeelding).
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MLC-simulatiealgoritme

Het algoritme achter deze modellen is gebaseerd op het gepubliceerde werk van Fippel (2004).
Het is een volledige MC-geometriesimulatie van het fotontransport. Het houdt rekening met
comptoninteracties, paarproductie en foto-elektrische absorptie. Primaire en secundaire
elektronen worden gesimuleerd met de continous slowing down approximation (CSDA). In deze
benadering wordt de geometrie gedefinieerd door het virtueel plaatsen van vlakken en
cilinderoppervlakken in de 3D-ruimte. De vlakken (en oppervlakken) definiëren de grenzen tussen
gebieden van verschillend materiaal. Voor MLC’s bestaan de gebieden in het algemeen uit een
wolfraamlegering en lucht. Voor deze materialen worden voorberekende
fotondwarsdoorsnedetabellen met behulp van de computercode XCOM (Berger en Hubbel 1987)
en voorberekende tabellen van het stoppend vermogen en bereik per elektron met behulp van de
ESTAR software (Berger 1993) gebruikt. Het raytracingsalgoritme van het deeltje is gebaseerd op
bitmasks en bitpatronen om de gebiedsindices te identificeren. Als aanvulling op het originele
document werden nog meer MLC-modellen geïmplementeerd.

Bepalen van lamelposities

De Brainlab RT-behandelingsplanningsoftware definieert de nominale lamelpositie in het
isocentrische vlak. De daadwerkelijke lamelpositie, vereist voor het MC-algoritme, wordt berekend
op basis van de nominale positie, in de meeste gevallen uitgaande van een lichtveldkalibratie. Bij
een MLC met een rond lameluiteinde betekent dit dat de lamel de rechte lijn aanraakt tussen de
nominale focus en de nominale lamelpositie. Op deze manier wordt de rechte lijn een raaklijn van
de curvatuur van het lameluiteinde. Voor de Elekta Agility MLC geldt echter dat de berekening van
de daadwerkelijke lamelposities is gebaseerd op een radiologische veldkalibratie. Hiervoor is een
extra lamelverschuiving ten opzichte van de lichtveldkalibratie nodig.
De lamelposities voor gesloten lamelparen worden anders bepaald. In het geval van gesloten
lamelparen loopt de rechte lijn tussen de nominale focus en de nominale lamelpositie rechtstreeks
door het eindpunt van het lameluiteinde. Dit gedrag werd geïmplementeerd om luchtgaten te
vermijden tussen tegenovergestelde lameluiteinden in het geval dat het lamelpaar ver off-axis is
gesloten.

Modelleren van het collimatorensysteem
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6.4 De MC-patiëntdosisberekeningsengine

Achtergrond

Het MC-algoritme voor de simulatie van het transport van fotonen en elektronen door het
menselijk weefsel is gebaseerd op publicaties van Kawrakow et al (1996), Fippel (1999),
Kawrakow en Fippel (2000). Het is een condensed history algoritme met continue
grensoverschrijding voor de simulatie van het transport van secundaire en contaminante
elektronen. Het houdt rekening met en simuleert delta-elektronen (vrije secundaire elektronen die
ontstaan tijdens elektron-elektroninteractie) en Bremsstrahlungsfotonen. Voor de MC-
fotontransportsimulaties wordt rekening gehouden met comptoninteracties, paarproductie en foto-
elektrische absorptie. Verschillende technieken voor variantiereductie, zoals herhaling van
elektronhistorie, multipel fotontransport of Russische Roulette, versnellen de dosisberekening
aanmerkelijk in vergelijking met de MC-codes voor algemene doeleinden, bijv. EGSnrc (Kawrakow
2000). De MC-partikelhistorie kan in parallelle threads lopen, zodat de code alle voordelen van
het gebruik van multiprocessormachines kan benutten. Gantryrotaties (statisch en dynamisch)
worden voortdurend gesimuleerd. Deze optie betekent een groot voordeel in vergelijking met
andere algoritmes, zoals Pencil Beam, omdat deze afzonderlijke gantryposities nodig hebben om
de rotatie te kunnen modelleren.

Berekening massadichtheid

Voor MC-simulaties is kennis van de foton-dwarsdoorsneden evenals van het elektronbotsing- en
afremmende vermogen van bestraling noodzakelijk. In het algemeen kunnen deze parameters
worden berekend als de atoomcompositie van het weefseltype in elk voxel bekend is. De HU-
waarden zijn beschikbaar via de CT-beelden. Er is echter geen mapping tussen de HU en
bepaalde weefseltypes, omdat de relatie tussen de HU en elementcompositie niet uniek is. In
andere woorden: er zijn verschillende weefseltypes met dezelfde HU. Om die reden kan het
fouten veroorzaken om de elementcompositie in de specifieke voxel te bepalen als een HU alleen
tijdens de CT is gemeten.
In plaats daarvan hanteert Brainlab Monte Carlo een andere benadering op basis van de CT-
kalibratiecurve. De conversietabel HU-naar-elektronendichtheid (ED) converteert CT-specifieke
HU-waarden naar weefselspecifieke ED-waarden. De ED-waarden zijn afgezet tegen water. Het
MC-algoritme converteert deze ED’s intern in alle overige parameters die vereist zijn voor MC-
berekeningen. Dit zijn bijvoorbeeld massadichtheden, foton-dwarsdoorsneden en
elektronafremmend en -verspreidend vermogen. Deze conversie wordt direct uitgevoerd, d.w.z.
zonder de aanvullende tussenstap van het berekenen van de elementcompositie. De publicaties
over VMC/XVMC, genoemd op pagina 159, bevatten meer informatie over deze benadering.
Wanneer de massadichtheid ρ in een specifieke voxel bekend is, kan de totale dwarsdoorsnede
voor bijv. Compton-interacties μc(ρ,E) voor een foton met energie E worden berekend door:

μC ρ E,( ) ρ
ρW
------- fC ρ( ) μC

W E( )=

De functie μcw(E) is de getabellariseerde Compton-dwarsdoorsnede in water, ρw is de
massadichtheid van water en de functie fc(ρ) is een fitfunctie, gebaseerd op de analyse van een
ICRU-dwarsdoorsnede voor lichaamsweefsels (ICRU 1992). De factorisatie in een functie die
alleen afhankelijk is van ρ en een tweede functie die alleen afhankelijk is van E is een benadering.
De gegevens van het ICRU Report 46 (1992) impliceren echter dat deze benadering mogelijk is
voor menselijk weefsel.

Waarschuwing
In bepaalde gevallen vertegenwoordigen de HU-waarden van de CT-scan niet de
daadwerkelijke eigenschappen van een materiaal (bijv. massadichtheid en
materiaalsamenstelling). Dit kan resulteren in een onnauwkeurige dosisberekening voor
niet-menselijke weefselmaterialen (zoals implantaten).
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Compton-dwarsdoorsnederatio

Afbeelding 24  

Bovenstaande afbeelding toont de Compton-dwarsdoorsnederatio versus massadichtheid voor
alle materialen van het ICRU Report 46 (doorsneden). De lijn is een aanpassing aan deze
gegevens. Deze functie wordt gebruikt door MC voor het berekenen van de
comptondwarsdoorsnede.
De lijn in de bovenstaande afbeelding is een aanpassing aan deze gegevens. Het wordt gegeven
door:

fc ρ( )
0.99 0.01ρ /ρw, ρ ρw≤+

0.85 0.15 ρ ρw⁄ , ρ ρw≥+



≈

Deze fit wordt gebruikt door MC voor het berekenen van de comptondwarsdoorsnede. Er zijn
materialen met afwijkingen tussen de echte dwarsdoorsnederatio en de fit van maximaal 1,5%. Dit
zijn materialen als galsteen of nierstenen. Bovendien is de precieze elementaire samenstelling
van een gegeven voxel onbekend. Er is alleen een HU-getal bekend en verschillende
materiaalsamenstellingen kunnen leiden tot dezelfde HU. Daarom kent het HU-getal zelf wat
onzekerheid die op deze manier de onzekerheid van de fit relativeert. De invloed van de
onzekerheid van het HU-getal op Monte Carlo berekende dosisverdelingen werd besproken in de
literatuur (Vanderstraeten et al 2007). Er bestaan gelijksoortige fitfuncties voor het berekenen van
zowel de paarproductie en foto-elektrische dwarsdoorsneden als de elektronbotsing en het
afremmend vermogen van bestraling. Hun afhankelijkheden van de massadichtheid verschillen
natuurlijk van fc(ρ).
De functie fc(ρ) wordt ook gebruikt om massadichtheden ρ te converteren in elektrondichtheden
ne of vice versa. De relatie wordt gegeven door:

ne ne
W ρ
ρw
------ fC ρ( )=

waarbij new de elektronendichtheid van water is.

De MC-patiëntdosisberekeningsengine
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6.5 MC-parameters

Achtergrond

De gebruiker van de software heeft invloed op de nauwkeurigheid van de MC-dosisberekening,
het tijdstip van dosisberekening en het dosisresultaattype. Dit is mogelijk via de MC-parameters
van Brainlab RT Elements. Er zijn drie parameters beschikbaar:
• Ruimtelijke resolutie (in mm)
• Statistische onzekerheid (in %)
• Dosisresultaattype ("dosis tot medium" of "dosis tot water")

Raadpleeg de softwarehandleiding van het betreffende Brainlab Element voor informatie over
welke optie aanpasbaar is en hoe deze kan worden gewijzigd.

Ruimtelijke resolutie

De ruimtelijke resolutie definieert de grootte van het interne berekeningsraster van de MC-dosis.
Het betekent echter niet dat de uiteindelijke MC-rastergrootte exact gelijk is aan de waarde van de
parameter. De MC-voxels worden opgebouwd door het combineren van een geheel aantal pixels
van de originele CT-kubus. Daardoor zijn de uiteindelijke groottes van de voxels slechts bij
benadering gelijk aan de waarde van de ruimtelijke resolutieparameter. Ze kunnen ook
verschillend zijn voor de 3 ruimtelijke richtingen. Ze kunnen bovendien niet kleiner zijn dan de
oorspronkelijke pixelgroottes. De keuze van deze parameter is sterk van invloed op de
berekeningstijd. Door deze parameter met een factor 2 te verlagen, kan de berekeningstijd
worden verlengd met ongeveer een factor 6. De ruimtelijke resolutie is beperkt tot een applicatie-
afhankelijke reeks waarden. MC-dosisberekeningen voor kleine tumoren moeten worden
uitgevoerd met een ruimtelijke resolutie van 1-2 mm.

Statistische onzekerheid

De statistische onzekerheid-parameter schat het aantal partikelhistories die nodig zijn om deze
onzekerheid per behandelelement (bundel of boog) te berekenen in % van de maximumdosis
voor dat behandelelement. Omdat alle waarden zijn genormaliseerd per bundel of boog, kan de
uiteindelijke onzekerheid in het PTV kleiner zijn. Als we bijvoorbeeld 5 overlappende bogen in het
PTV hebben en elke boog is berekend met 2% statistische onzekerheid, is de statistische
onzekerheid in het PTV ongeveer 1%.
In de niet overlappende gebieden blijft het 2%. De statistische onzekerheid per voxel neemt af
met een stijgend aantal histories Nhist als:

1 Nhist( )

d.w.z. de statistische onzekerheid kan worden verlaagd met een factor 2 als het aantal histories
toeneemt met een factor 4. Om die reden neemt ook de berekeningstijd toe met een factor 4. De
standaardinstelling is afhankelijk van de applicatie.
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Dosisresultaattype

①

②

Afbeelding 25  

Met behulp van het MC-algoritme is de berekening van twee verschillende dosistypen
mogelijk,"dosis tot medium" en "dosis tot water". Overweeg om het verschil te laten zien één
volume-element (voxel) van het MC-berekeningsraster (①). De grootte van één voxel wordt
bepaald door de CT-pixelgrootte en de dikte van de CT-coupe alsook de ruimtelijke
resolutieparameter (zie hierboven). Eén voxel kan bijvoorbeeld zo klein als 1,0 mm³ zijn. Tijdens
een MC-simulatie wordt de energie berekend die per voxel wordt geabsorbeerd (d.w.z. de
ruimtelijke simulatieresolutie wordt gegeven door de voxelgrootte). Biologische structuren (bijv.
cellen) kunnen echter veel kleiner zijn dan dat. In het bovenstaande volume-elementvoorbeeld
wordt een cel vertegenwoordigd door een kleine ovale holte (②). Met behulp van de
standaardinstelling Dose to medium wordt de in de voxel geabsorbeerde energie gedeeld door
de massa van de voxel om de energiedosis te berekenen. Deze energiedosis is equivalent aan de
energiedosis in de cel, als de cel is gemaakt van hetzelfde weefsel als de hele voxel.
De situatie wordt anders als het weefseltype in de cel verschilt van het gemiddelde weefsel in de
voxel (bijv. een beenmergcel omringd door botweefsel). De hogere massadichtheid van het
botweefsel zorgt voor een hogere fluentie van secundaire elektronen die de zachte weefselcel
doorkruizen. Als gevolg hiervan wordt de energiedosis in de cel verhoogd ten opzichte van de
gemiddelde dosis in de voxel. Deze situatie kan worden gemodelleerd met behulp van het MC-
algoritme als u Dose to water selecteert in plaats van Dose to medium. "Dosis tot water"
betekent de energie die wordt geabsorbeerd in een kleine holte van water die wordt verdeeld door
de massa van die holte, terwijl wat weefsel, bijv. bot, de holte omringt.
De relatie tussen "dosis tot water", Dw en
"dosis tot medium", Dm wordt berekend door:

waarbij

de onbeperkte afremmend vermogenratio van de elektronmassabotsing van water tot die van het
medium is, met een gemiddelde genomen over het spectrum van de fotonbundel. Deze ratio is

MC-parameters
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ongeveer 1,0 voor weke delen met een massadichtheid van ongeveer 1,0 g/cm³. Het neemt toe
tot ~1,15 voor botweefsel met een massadichtheid tot 2,0 g/cm³.
Daarom is er voor de meeste menselijke soorten weke delen geen zichtbaar verschil tussen
"Dosis tot medium" en "Dosis tot water". De "Dosis tot water" kan echter tot 15% groter zijn in
vergelijking met de "Dosis tot medium" voor botweefsel (AAPM 2007). "Dosis tot water" moet
worden geselecteerd als u de dosis wilt weten van kleine holten in weke delen in een benige
structuur. "Dosis tot medium" moet worden geselecteerd als u de gemiddelde dosis binnen de
gehele voxel wilt weten.

Monte Carlo-beperkingen

Waarschuwing
De nauwkeurigheid van de Monte Carlo-dosisberekening is afhankelijk van de
gedefinieerde statistische onzekerheid. De waarde die wordt gebruikt voor het uiteindelijke
behandelingsplan, moet zo laag mogelijk zijn en niet hoger dan 2%. U moet onthouden dat
de statistische onzekerheid wordt gedefinieerd op basis van de hoogste dosis per
behandelelement (bundel of boog). Als gevolg hiervan is de onzekerheid van de
dosiswaarden in de OAR’s in het lage dosisgebied hoger in vergelijking met de
maximumdosis in de OAR.

Waarschuwing
Algemene dosisberekeningsbeperkingen voor kleine behandelvelden zijn samengevat in
pagina 155. Het negeren van deze beperkingen kan resulteren in een afwijking van de
berekende dosis ten opzichte van de daadwerkelijke toegediende dosis met meer dan 10%.
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7 MONTE CARLO: METING
ALGEMENE
BUNDELGEGEVENS

7.1 Inleiding

Doel van dit hoofdstuk

Dit hoofdstuk beschrijft de aanbevolen meettechnieken voor het verkrijgen van de benodigde
bundelgegevens voor dosisberekening met behulp van het Monte Carlo-algoritme van Brainlab. In
dit hoofdstuk staan algemene instructies, maar ook specifieke informatie zoals MLC- en
jawveldgroottes die gebruikt dienen te worden voor de metingen.

Gereedmaken van een lineaire versneller

Voordat u begint met het gereedmaken van uw lineaire versneller, moet u vertrouwd zijn met de
nationale en internationale aanbevelingen over het gereedmaken van een lineaire versneller (bijv.
het AAPM TG-106 Report):
Dit rapport voorziet in richtlijnen en aanbevelingen voor de juiste keus van fantomen en
detectoren, het instellen van een fantoom voor het verkrijgen van gegevens van zowel scan- als
non-scangegevens, procedures voor het verkrijgen van specifieke foton- en
elektronbundelparameters en methoden voor het verminderen van meetfouten (< 1%), verwerken
van bundelgegevens en convolutie van detectorgrootte voor nauwkeurige profielen. De
procedures die in dit rapport worden beschreven dienen ter ondersteuning van een gekwalificeerd
medisch fysicus bij het meten van een complete set bundelgegevens of bij het verifiëren van een
subset gegevens vóór ingebruikneming of voor periodieke metingen voor kwaliteitsgarantie (Das
et al 2008).

Definities en afkortingen

Term Verklaring

CAX Central Axis (Centrale as)

Lineaire versneller Linear Accelerator (Lineaire versneller)

MLC Multileaf collimator (multi-lamelcollimator)

PDD Percentage Depth Dose (Percentage dieptedosis)

SID Source-Isocenter Distance (Afstand bron-isocentrum, 1.000
mm)

SSD Source-Surface Distance (Afstand bron-oppervlak)
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Vereisten

Het Monte Carlo-dosisberekeningsalgoritme kan niet worden gebruikt zonder het Pencil Beam-
algoritme. Daarom moet het Pencil Beam-algoritme ook gereed worden gemaakt als het Monte
Carlo-algoritme in gebruik wordt genomen. Zie pagina 67 voor meer informatie.

Doel van de metingen

Niet alle meetgegevens in water en lucht worden direct gebruikt tijdens de Monte Carlo-
dosisberekening. De metingen in lucht worden direct tijdens de gegevensverwerking gebruikt.
Deze zijn voornamelijk nodig om afwijkingen te modelleren van een ideaal vlak profiel (hoorns
etc.) en om vormen en gewichten te bepalen van de verschillende fotonbronnen. Met volume-
effecten veroorzaakt door de grootte van de kamer inclusief de koperen build-up cap wordt tijdens
deze modellering rekening gehouden. De parameters die de afmetingen van de fotonbronnen en
de profiel-penumbrabreedtes beïnvloeden, worden niet met behulp van de in-de-lucht gemeten
gegevens gemodelleerd. Deze parameters worden aangepast met behulp van de kleinveldprofiel-
scans voor SSD = 900 mm in water.
De parameters van het energiespectrum en het gewicht van de elektronencontaminatiebron
worden toegepast met behulp van de SSD = 1.000 mm, 100 x 100 mm² dieptedosiscurve in water.
De Dosis/MU-kalibratie wordt ook aangepast door gebruik te maken van de absolute dosis voor
dit veld. Alle SSD = 900 mm gegevens (inclusief de absolute dosis) worden gebruikt ter
vergelijking met de berekeningen van de fantoomdosis ter verificatie van het uiteindelijke model
van de kop van de lineaire versneller. De resultaten van de vergelijking worden in een PDF-
bestand geplot. Samen met het gemodelleerde parameterbestand (genaamd Monte Carlo-
dosisprofiel), wordt dit pdf-bestand ter controle geleverd.

Nauwkeurigheid meting

De metingen die zijn gespecificeerd in deze gebruikershandleiding, zijn voldoende om de
gespecificeerde nauwkeurigheid voor Brainlab dosisalgoritmes te bereiken. Als u de
nauwkeurigheid van de dosisberekening wilt verbeteren, dient u de metingen met de grootste zorg
uit te voeren, ze te herhalen, de beste resultaten te selecteren (bijv. minste ruis) en vervolgens het
gemiddelde te nemen. Een kleinere dan de aanbevolen stapgrootte voor veldgrootte, diepte of
straalrichting, zal de dosisnauwkeurigheid niet significant verbeteren (het is echter niet verboden).
Voor nauwkeurige resultaten moet u de lineaire versneller en de gemotoriseerde watertank uiterst
zorgvuldig instellen. De centrale bundelas moet precies verticaal zijn, d.w.z. orthogonaal aan het
wateroppervlak. De bewegingsrichting van de detector moet in alle gevallen exact uitgelijnd zijn
met het wateroppervlak en met de centrale bundelas.
Houd in gedachten dat de sensitiviteit van de detector afhankelijk kan zijn van de oriëntatie. U
moet de specificaties en aanbevelingen van de fabrikant van uw dosimetrieapparatuur
nauwkeurig bestuderen.

Waarschuwing
De nauwkeurigheid van alle Brainlab dosisalgoritmes is direct afhankelijk van de
nauwkeurigheid en het bereik van de metingen van de bundelgegevens. U moet er voor
zorgen dat de meting van de bundelgegevens binnen het bereik van veldgroottes en
diepten valt die gebruikt gaan worden in de verdere behandelingsplanning. Dit is met name
het geval voor metingen van de verspreidingsfactoren, de radiale profielen en de
dieptedosis.

Verificatie bundelprofiel

Het is de verantwoordelijkheid van de medisch fysicus om alle nieuw aangemaakte of gewijzigde
bundelprofielen (machineprofiel) te controleren. Dit is inclusief end-to-end testen van elke
behandelingsmodaliteit en behandelingsomstandigheid die klinisch gebruikt worden. U moet altijd
relevante nationale of internationale aanbevelingen raadplegen ten aanzien van QA (bijv. IAEA
TRS-430).

Inleiding
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Verantwoordelijkheid

Als gemeten gegevens naar Brainlab worden gestuurd, kan Brainlab niet de juistheid controleren
van gegevens die
• ontvangen zijn van een gebruiker;
• teruggestuurd worden naar een gebruiker.

Alle feedback of aanbevelingen die Brainlab ter beschikking stelt op basis van ontvangen
gegevens, zijn afhankelijk van de juistheid van de gegevens zelf. Indien ontvangen gegevens
verwerkt zijn door Brainlab en geretourneerd zijn naar de gebruiker, is dit onder geen beding een
garantie dat de teruggestuurde gegevens juist zijn. De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor
controle van de juistheid van de door Brainlab geretourneerde gegevens en is eveneens volledig
verantwoordelijk voor controle van de juistheid van eventuele feedback of aanbevelingen geleverd
door Brainlab. De gebruiker moet de veiligheid en effectiviteit van de door Brainlab
geretourneerde gegevens controleren, voordat een patiënt behandeld gaat worden. Het feit dat
Brainlab mogelijk bepaalde gegevens heeft verwerkt, heeft geen invloed op de algemene
verantwoordelijkheid van de gebruiker voor de juistheid van het uiteindelijke bundelprofiel.
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7.1.1 Aanbevolen apparatuur

Apparatuur

Component Verklaring

Gemotoriseerde
watertank

Gebruik een gemotoriseerde watertank die groot genoeg is: de tank moet ten
minste 50 mm uitsteken aan alle vier zijden van de gemeten veldgrootte op
de diepte van de meting. Het moet ook ten minste 50 mm groter zijn dan de
maximale diepte van de meting. Voor een standaardveldgrootte van
400 x 400 mm2 zijn een diepte van maximaal 350 mm, een fantoom met een
basisomvang van meer dan 500 x 500 mm2 en een waterdiepte van ten min-
ste 400 mm noodzakelijk.

Gekalibreerde ka-
mer

Gebruik een gekalibreerde kamer: een gekalibreerde cilindervormige ionisa-
tiekamer met een holle ruimte van ten minste 0,125 cm3, maar niet meer dan
0,6 cm3. Het effectieve meetpunt moet worden vastgesteld op basis van gel-
dige internationale dosimetrienormen (bijv. IAEA TRS-398) en de overeen-
komstige aanbeveling van de leverancier van de detector.

Ionisatiekamer

Gebruik een ionisatiekamer: Een cilindervormige ionisatiekamer met een hol-
le ruimte van 0,125 cm3 of kleiner. Het effectieve meetpunt moet worden
vastgesteld op basis van geldige internationale dosimetrienormen (bijv. IAEA
TRS-398) en de overeenkomstige aanbeveling van de leverancier van de
detector.

Hogeresolutiede-
tector

Gebruik een hele kleine detector voor hoge resolutie-profielmetingen en do-
simetrie van kleine velden. Brainlab raadt het gebruik van een niet afge-
schermde stereotactische diode of een diamantdetector met een enkel kristal
aan.

Kleine build-up
cap

Gebruik een kleine build-up cap gemaakt van koper of materiaal van gelijke
massadichtheid voor metingen in lucht. De dikte van de build-up cap:

dcap
10E

3ρcap
--------------,≈ dcap in mm, E in MV, ρcap in g/cm3( ),

for brass: dbrass 6 MV( ) 2.4 mm, dbrass 15 MV( ) 5.9 mm.≈≈

Aanbevolen apparatuur
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7.2 Coördinatensystemen

Achtergrond

De metingen die in dit document worden beschreven zijn gebaseerd op het coördinatensysteem
dat hieronder staat afgebeeld.
• Alle lengte-eenheden worden weergegeven in mm.
• Voor alle metingen moeten de collimatorhoek en de gantryhoek worden ingesteld op 0°.
• Raadpleeg de specifieke checklist voor uw MLC (zie pagina 121).

Coördinatenstelsel

①

②

Afbeelding 26  

Nr. Component

① Metingen in lucht

② Metingen in water

Het coördinatensysteem begrijpen

Het coördinatensysteem komt overeen met het vaste systeem van IEC 1217, maar is geroteerd
met 180° rond de X-as, d.w.z. de Y- en Z-as wijzen in tegenovergestelde richtingen.

Meting Verklaring

Lucht

Voor alle metingen in lucht ligt de oorsprong van het coördinatensysteem niet
in het isocentrum, maar in het nominale fotonbronpunt in het doel, d.w.z. op
een afstand van SID verwijderd van het isocentrum zoals hierboven aangege-
ven. Dit betekent dat Z-coördinaten voor alle metingen in lucht (vooral de Z-
profielen) gespecificeerd moeten worden als een afstand tot het bron-(focus)
punt in millimeters.

Water

Voor metingen in water is het coördinatensysteem iets anders. Hier ligt de
oorsprong op het oppervlak van het waterfantoom, d.w.z. dosiscurves worden
gemeten als dosis per diepte in water in millimeter. De X-, Y- en Z-richtingen
blijven hetzelfde. Deze richtingen zijn onafhankelijk van de montagerichting
van de MLC. Met andere woorden, MLC’s met lamellen die bewegen in de X-
richting, en MLC’s met lamellen die bewegen in de Y-richting zijn mogelijk.
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7.3 Gegevenscorrectie

Achtergrond

Een beperkte mate van gegevenscorrectie is toegestaan om kleine fouten tijdens het meten van
gegevensacquisitie te elimineren. Dergelijke correcties moeten echter voorzichtig benaderd
worden. Het is altijd beter correcties te vermijden door het meten van gegevens die niet gewijzigd
hoeven te worden.
Om bijvoorbeeld rekening te houden met de centrale asafwijkingen die zijn veroorzaakt door
meetfouten, is het nuttig de profielen te wisselen door de bijbehorende off-axis asafstand.
Het kan ook nuttig zijn de gemeten profielen symmetrisch te maken omdat het maatalgoritme
symmetrische profielen veronderstelt. Het is altijd beter als de versneller symmetrische (of bijna
symmetrische) en vlakke profielen kan produceren.
Symmetriseren mag niet worden uitgevoerd alvorens de profielen zijn gecentreerd (meenemen
van centrale as-afwijkingen).

Gegevensformaat

Alle gemeten gegevens (in water en lucht) moeten worden ingevoerd in de Monte Carlo Raw
Data-modus van Physics Administration die wordt geleverd door Brainlab. De daar uit
voortkomende bestanden (met bestandsextensie *.xmcdat) met de complete set metingen voor
elke fotonenergie moeten worden opgestuurd naar radio.physics@brainlab.com.

Gegevenscorrectie
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7.4 Bundelgegevensmetingen in lucht

Ionisatiekamers

Gebruik een ionisatiekamer met een koperen build-up cap (of gelijkend materiaal) om de X-, Y- en
Z-profielen in lucht te meten voor alle fotonenergieën en verschillende veldgroottes. De
veldgroottes voor uw MLC worden gedocumenteerd in de bijbehorende checklist.

Build-up Cap

De belangrijkste reden om de koperen build-up cap tijdens de in-lucht-scans te gebruiken is om
elektronen die in de kop van de lineaire versneller worden gecreëerd, uit het meetsignaal te
filteren. Daartoe moet de cap-dikte groter zijn dan het maximale bereik van deze elektronen.
Aan de andere kant neemt de ruimtelijke resolutie van de in-luchtprofielscans af en beïnvloeden
de volumemiddelingsartefacten de metingen van de in-lucht outputfactor voor kleine velden als
gevolg van een grotere wanddikte. Om die reden moet de formule op pagina 114 worden
beschouwd als een compromis tussen beide vereisten. Als geen cap voor de opbouw beschikbaar
is volgens deze aanbeveling, kan een cap met een grotere dikte gebruikt worden omdat het
verwijderen van elektroncontaminatie belangrijker is dan de ruimtelijke resolutie.

MLC- en jawveldvormen

Indien mogelijk moeten alleen de jaws de velden collimeren (d.w.z. de MLC-lamellen moeten
volledig ingetrokken zijn). Als dit niet mogelijk is (bijv. bij Elekta MLC’s), gebruikt u de MLC als een
jawpaar. Voor een lineaire versneller met alleen een MLC (geen jaw; bijv. MHI), gebruikt u de MLC
voor veldcollimatie.
Geef altijd de correcte MLC en jawveldvormen voor elke veldgrootte, welke kunnen worden
gespecificeerd met behulp van de instellingen voor de MLC- en jawveldgrootte in het Monte
Carlo Raw Data-bestand (*.xmcdat). Stel de MLC- of jawveldgrootte in op 400 mm, als het
bijbehorende X- of Y-instrument niet beschikbaar is of niet volledig teruggetrokken is.
De volgende gegevens moeten worden gemeten:
• Z-profiel (dieptedosis) op de centrale as (X = Y = 0) van ongeveer Z = 850 tot Z = 1.150 (Z = 0:

komt overeen met de nominale focus van de fotonbron)
• 3 X-profielen voor Y = 0 en Z = 850, Z = 1.000, Z = 1.150
• 3 Y-profielen voor X = 0 en Z = 850, Z = 1.000, Z = 1.150
• In-lucht outputfactoren bij Z = 1.000 voor alle veldgroottes, genormaliseerd door één van de

velden, normaal gesproken het veld 100 x 100 mm²

Bundelgegevens zonder metingen in lucht

Over het algemeen zijn voor het gereedmaken van de Monte Carlo (MC)-
dosisberekeringsalgoritme dosismetingen nodig (outputfactoren, dwarsprofielen en
dieptedosiscurven) voor verschillende vierkante en rechthoekige veldgrootten in lucht door middel
van een ionisatiekamer met behulp van een koperen build-up cap. Brainlab heeft deze metingen
nodig om bepaalde geometrische parameters van het virtuele model van de kop van de lineaire
versneller te kunnen aanpassen. Een analyse van de interne internal database van de MC-
klantmetingen hebben echter slechts kleine variaties in de gegevens in lucht laten zien, met name
voor Novalis Tx, TrueBeam en TrueBeam STx lineaire versnellers met identieke energie en
bundelmodus (d.w.z. standard (STD) modus, stereotactische radiochirurgiemodus (SRS) of
modus zonder afvlakkingsfilter (FFF)). Daarom kan gegevensacquisitie in lucht worden
overgeslagen voor de volgende typen lineaire versnellers, energieën [MV] en
afvlakkingsfiltermodi:

Novalis Tx (HD 120)
- STD: 6, 10
- SRS: 6

TrueBeam (Millennium 120)
- STD: 6, 10
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TrueBeam STx (HD 120)
- STD: 4, 6, 10, 15
- FFF: 6, 10

Voor alle andere combinaties van typen lineaire versnellers, energie en afvlakkingsfiltermodus
moeten alle metingen in lucht worden uitgevoerd omdat datasets van klanten onvoldoende zijn
om de meetvariaties te analyseren.
Als MC-bundelgegevens zonder metingen in lucht naar Brainlab worden gestuurd, is het mogelijk
dat er geen accuraat virtueel model van de kop van de lineaire versneller kan worden gemaakt.
Bijvoorbeeld als er geen overeenkomst is tussen de gemeten gegevens in water en de resultaten
van de verificatieberekeningen. In dit geval moeten de gegevens in lucht achteraf worden
verkregen. Om een dergelijke situatie te vermijden, raadt Brainlab aan MC gegevens in lucht te
meten voor alle combinaties van typen lineaire versnellers, energie en afvlakkingsfiltermodus.
Raadpleeg de Physics Administration softwarehandleiding om MC-meetgegevens in te
voeren en het MC Raw Data-bestand te creëren zonder of met gegevens in lucht.

Bundelgegevensmetingen in lucht
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7.5 Bundelgegevensmetingen in water

MLC- en jawveldvormen

Geef altijd de correcte MLC en jawveldvormen voor elke veldgrootte, welke kunnen worden
gespecificeerd met behulp van de instellingen voor de MLC- en jawveldgrootte in het Monte
Carlo Raw Data-bestand (*.xmcdat). Stel de MLC- of jawveldgrootte in op 400 mm, als het
bijbehorende X- of Y-instrument niet beschikbaar is of niet volledig teruggetrokken is.

Absolute dosis

U moet de absolute dosis in Gray per monitorunit meten (Gy/MU) voor de 100 x 100 mm²-
veldgrootte voor zowel SSD = 900 mm en SSD = 1.000 mm in 100 mm referentiediepte van het
waterfantoom. Hier moet een ionisatiekamer die is gekalibreerd voor absolute dosismetingen
worden gebruikt. Zowel de jaws als de MLC moeten het veld collimeren.

Metingen in water (SSD = 1.000 mm)

X-, Y- en Z-profielen (dieptedosis) in water zijn vereist voor alle fotonenergieën en voor
veldgrootte 100 x 100 mm2 (afstand bron-oppervlak van het waterfantoom: SSD = 1.000 mm).
Zowel de jaws als de MLC moeten de velden collimeren:
• Z-profiel (dieptedosis) bij de centrale as (X = Y = 0), Z = 0: komt overeen met het oppervlak

van het waterfantoom
• 3 X-profielen voor Y = 0 en diepte van maximumdosis, Z = 100, Z = 200
• 3 Y-profielen voor X = 0 en diepte van maximumdosis, Z = 100, Z = 200

De X- en Y-profielen moeten worden gemeten met behulp van detectors die klein genoeg zijn voor
de bijbehorende veldgrootte en om de penumbra correct te reproduceren. De dieptedosiscurve
van de centrale as zal worden gemeten met een ionisatiekamer of een diodedetector. Het wordt
gebruikt voor het vaststellen van de fotonenergieverdeling en de hoeveelheid van
elektroncontaminatie.

Metingen in water (SSD = 900 mm)

X-, Y- en Z-profielen (dieptedosis) in water zijn vereist voor alle fotonenergieën en voor
verschillende veldgroottes (afstand bron-oppervlak van het waterfantoom: SSD = 900 mm). De
veldgroottes voor uw MLC worden gedocumenteerd in de bijbehorende checklist (zie pagina 121).
Zowel de jaws als de MLC moeten de velden collimeren:
• Z-profiel (dieptedosis) bij de centrale as (X = Y = 0), Z = 0: komt overeen met het oppervlak

van het waterfantoom
• 3 X-profielen voor Y = 0 en diepte van maximumdosis, Z = 100, Z = 200
• 3 Y-profielen voor X = 0 en diepte van maximumdosis, Z = 100, Z = 200
• Outputfactoren bij Z = 100 voor alle veldgroottes, genormaliseerd door het 100 x 100-veld bij

SSD = 900 mm
Alle PDD’s, X-profielen, Y-profielen en de outputfactoren moeten worden gemeten met behulp van
detectoren die klein genoeg zijn voor de bijbehorende veldgrootte en om de penumbra correct te
reproduceren (zie pagina 21).
PDD’s en outputfactoren voor grote velden moeten worden gemeten met behulp van een
ionisatiekamer van middelgroot of groot volume (0,1 cm3-0,6 cm3) om het effect van variaties in
energierespons te vermijden (zie sectie III.D.5 en afbeelding 1 van AAPM TG-106 Report (Das et
al 2008)).

Nauwkeurigheid waarborgen

Om een nauwkeurige meting te verkrijgen van de geabsorbeerde dosis in water, moet u een
aantal correcties toepassen op de meting van de dosimeter (bijv. bundelkwaliteit (energie van
lineaire versneller), druk, temperatuur en polariteit). U moet de documentatie van uw
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dosimetrische apparatuur en de nationale richtlijnen die in uw eigen land van toepassing zijn
raadplegen.

Bundelgegevensmetingen in water
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8 MONTE CARLO:
CHECKLISTS
BUNDELGEGEVENS

8.1 Bundelgegevens voor Elekta Agility

"Guard Leaves"

Geef altijd met behulp van de instellingen voor de MLC- en jaw veldgroottes in het Monte Carlo
Raw Data-file (*.xmcdat) aan of er "guard leaves" zijn gebruikt of niet. "Guard leaves" zijn twee
extra open lamelparen aan elke zijde onder de jaws naast en in dezelfde fysieke positie als het
laatst lamelpaar in het veld. Een 30 x 30 mm² veld met "guard leaves" wordt bijvoorbeeld
aangeduid door een 30 x 50 mm² MLC-veldgrootte en een 400 x 30 mm² jawveldgrootte en een
30 x 30 mm² veld zonder "guard leaves" wordt aangeduid door een 30 x 30 mm² MLC-veldgrootte
en een 400 x 30 mm² jawveldgrootte. Stel de X jawveldgrootte altijd in op 400 mm omdat X jaws
niet beschikbaar zijn.

Checklist

Taak Aantal metingen Apparatuur Zie ook Gereed

CAX-profielen in lucht
MLC: met "guard leaves";
Veldgroottes: 20 x 20, 30 x 30, 60 x 60, 100 x 100,
200 x 200, 400 x 400, 50 x 400, 400 x 50
Z = 850 … 1.150

8 Ionisatiekamer
met build-up cap Pagina 117 ☐

X-profielen in lucht
MLC: met "guard leaves";
Veldgroottes: 20 x 20, 30 x 30, 60 x 60, 100 x 100,
200 x 200, 400 x 400, 50 x 400, 400 x 50;
Y = 0; Z = 850, 1.000, 1.150

24 Ionisatiekamer
met build-up cap ☐

Y-profielen in lucht
MLC: met "guard leaves";
Veldgroottes: 20 x 20, 30 x 30, 60 x 60, 100 x 100,
200 x 200, 400 x 400, 50 x 400, 400 x 50;
X = 0; Z = 850, 1.000, 1.150

24 Ionisatiekamer
met build-up cap ☐

Outputfactoren in lucht
MLC: met "guard leaves";
Veldgroottes: 20 x 20, 30 x 30, 60 x 60, 100 x 100,
200 x 200, 400 x 400, 50 x 400, 400 x 50;
X = 0; Y = 0; Z = 1.000

8 Ionisatiekamer
met build-up cap ☐
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Taak Aantal metingen Apparatuur Zie ook Gereed

Absolute dosis in Gy per MU
MLC-veldgrootte: 100 x 120 of 100 x 100;
Y-jawopening: 100;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Gekalibreerde
kamer Pagina 119 ☐

Absolute dosis in Gy per MU
MLC-veldgrootte: 100 x 120 of 100 x 100;
Y-jawopening: 100;
SSD = 1.000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Gekalibreerde
kamer ☐

CAX PDD in water
MLC-veldgrootte: 100 x 120 of 100 x 100;
Y-jawopening: 100;
SSD = 1.000

1 Ionisatiekamer Pagina 119 ☐

X-profielen in water
MLC-veldgrootte: 100 x 120 of 100 x 100;
Y-jawopening: 100;
SSD = 1.000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3 Hogeresolutiede-
tector ☐

Y-profielen in water
MLC-veldgrootte: 100 x 120 of 100 x 100;
Y-jawopening: 100;
SSD = 1.000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3 Hogeresolutiede-
tector ☐

CAX PDD’s in water
MLC (X x Y) en jaw (Y) veldgroottes:
6 x 30 (6) met collimatorhoek 0°,
6 x 30 (6) met collimatorhoek 90°,
10 x 30 (10) of 10 x 10 (10),
30 x 50 (30) of 30 x 30 (30),
60 x 80 (60) of 60 x 60 (60),
100 x 120 (100) of 100 x 100 (100),
200 x 220 (200) of 200 x 200 (200),
400 x 400 (400),
50 x 400 (400),
400 x 70 (50) of 400 x 50 (50),
SSD = 900

10
Ionisatiekamer
en hogeresolutie-
detector

Pagina 119 ☐

X-profielen in water
MLC (X x Y) en jaw (Y) veldgroottes:
6 x 30 (6) met collimatorhoek 0°,
6 x 30 (6) met collimatorhoek 90°,
10 x 30 (10) of 10 x 10 (10),
30 x 50 (30) of 30 x 30 (30),
60 x 80 (60) of 60 x 60 (60),
100 x 120 (100) of 100 x 100 (100),
200 x 220 (200) of 200 x 200 (200),
400 x 400 (400),
50 x 400 (400),
400 x 70 (50) of 400 x 50 (50),
SSD = 900; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

30 Hogeresolutiede-
tector ☐

Bundelgegevens voor Elekta Agility
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Taak Aantal metingen Apparatuur Zie ook Gereed

Y-profielen in water
MLC (X x Y) en jaw (Y) veldgroottes:
6 x 30 (6) met collimatorhoek 0°,
6 x 30 (6) met collimatorhoek 90°,
10 x 30 (10) of 10 x 10 (10),
30 x 50 (30) of 30 x 30 (30),
60 x 80 (60) of 60 x 60 (60),
100 x 120 (100) of 100 x 100 (100),
200 x 220 (200) of 200 x 200 (200),
400 x 400 (400),
50 x 400 (400),
400 x 70 (50) of 400 x 50 (50),
SSD = 900; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

30 Hogeresolutiede-
tector ☐

Outputfactoren in water
MLC (X x Y) en jaw (Y) veldgroottes:
6 x 30 (6) met collimatorhoek 0°,
6 x 30 (6) met collimatorhoek 90°,
10 x 30 (10) of 10 x 10 (10),
30 x 50 (30) of 30 x 30 (30),
60 x 80 (60) of 60 x 60 (60),
100 x 120 (100) of 100 x 100 (100),
200 x 220 (200) of 200 x 200 (200),
400 x 400 (400),
50 x 400 (400),
400 x 70 (50) of 400 x 50 (50),
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

10
Ionisatiekamer
en hogeresolutie-
detector

☐

Meten met verschillende collimatorhoeken voor kleine veldgrootten

Ter ondersteuning van de Monte Carlo-dosisberekening voor veldgroottes tot 6 x 6 mm², moeten
outputfactoren en profielen voor deze veldgrootte altijd met "guard leaves" alsook
collimatorhoeken 0° en 90° worden gemeten.

Stap

1. Stel de MLC-veldgrootte in op 6 x 30 mm² (met "guard leaves") en de Y jawveldgrootte op
6 mm.

2. Meet de outputfactor, PDD en de dwarsprofielen met behulp van de collimatorhoek 0°.

3. Roteer de collimator met 90° en laat de MLC- en jawinstellingen ongewijzigd.

4. Meet de outputfactor, PDD en dwarsprofielen opnieuw.
Dit is noodzakelijk om de ovale vorm van de primaire fotonbron te modelleren in het
bremsstrahlung-doel.

De vorm van de primaire fotonbron in combinatie met het gedrag van de "guard leaves" is
verantwoordelijk voor de wijziging van de dosisoutput van zeer kleine velden wanneer de
collimator wordt gedraaid.
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8.2 Bundelgegevens voor MHI MLC 60

Checklist

Taak Aantal metingen Apparatuur Zie ook Gereed

CAX-profielen in lucht
MLC-veldgroottes: 20 x 20, 30 x 30, 50 x 50,
70 x 70, 100 x 100, 150 x 150, 50 x 150, 150 x 50
Z = 850 ... 1.150

8 Ionisatiekamer
met build-up cap Pagina 117 ☐

X-profielen in lucht
MLC-veldgroottes: 20 x 20, 30 x 30, 50 x 50,
70 x 70, 100 x 100, 150 x 150, 50 x 150, 150 x 50
Y = 0; Z = 850, 1.000, 1.150

24 Ionisatiekamer
met build-up cap ☐

Y-profielen in lucht
MLC-veldgroottes: 20 x 20, 30 x 30, 50 x 50,
70 x 70, 100 x 100, 150 x 150, 50 x 150, 150 x 50
X = 0; Z = 850, 1.000, 1.150

24 Ionisatiekamer
met build-up cap ☐

Outputfactoren in lucht
MLC-veldgroottes: 20 x 20, 30 x 30, 50 x 50,
70 x 70, 100 x 100, 150 x 150, 50 x 150, 150 x 50
X = 0; Y = 0; Z = 1.000

8 Ionisatiekamer
met build-up cap ☐

Absolute dosis in Gy per MU
MLC-veldgrootte: 100 x 100;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Gekalibreerde
kamer Pagina 119 ☐

Absolute dosis in Gy per MU
MLC-veldgrootte: 100 x 100;
SSD = 1.000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Gekalibreerde
kamer ☐

CAX PDD in water
MLC-veldgrootte: 100 x 100;
SSD = 1.000

1 Ionisatiekamer Pagina 119 ☐

X-profielen in water
MLC-veldgrootte: 100 x 100;
SSD = 1.000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3 Hogeresolutiede-
tector ☐

Y-profielen in water
MLC-veldgrootte: 100 x 100;
SSD = 1.000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3 Hogeresolutiede-
tector ☐

CAX PDD’s in water
MLC-veldgroottes: 10 x 10, 30 x 30, 50 x 50,
70 x 70, 100 x 100, 150 x 150, 50 x 150, 150 x 50;
SSD = 900

8
Ionisatiekamer
en hogeresolutie-
detector

Pagina 119 ☐

X-profielen in water
MLC-veldgroottes: 10 x 10, 30 x 30, 50 x 50,
70 x 70, 100 x 100, 150 x 150, 50 x 150, 150 x 50;
SSD = 900; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

24 Hogeresolutiede-
tector ☐

Y-profielen in water
MLC-veldgroottes: 10 x 10, 30 x 30, 50 x 50,
70 x 70, 100 x 100, 150 x 150, 50 x 150, 150 x 50;
SSD = 900; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

24 Hogeresolutiede-
tector ☐

Bundelgegevens voor MHI MLC 60
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Taak Aantal metingen Apparatuur Zie ook Gereed

Outputfactoren in water
MLC-veldgroottes: 10 x 10, 30 x 30, 50 x 50,
70 x 70, 100 x 100, 150 x 150, 50 x 150, 150 x 50;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

8
Ionisatiekamer
en hogeresolutie-
detector

☐
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8.3 Bundelgegevens voor Novalis/Brainlab m3

Checklist

Taak Aantal metingen Apparatuur Zie ook Gereed

CAX-profielen in lucht
MLC-veldgroottes: volledig ingetrokken
Jawveldgroottes: 18 x 18, 24 x 24, 42 x 42,
60 x 60, 80 x 80, 98 x 98, 24 x 98, 98 x 24
Z = 850 ... 1.150

8 Ionisatiekamer
met build-up cap Pagina 117 ☐

X-profielen in lucht
MLC-veldgroottes: volledig ingetrokken
Jawveldgroottes: 18 x 18, 24 x 24, 42 x 42,
60 x 60, 80 x 80, 98 x 98, 24 x 98, 98 x 24
Y = 0; Z = 850, 1.000, 1.150

24 Ionisatiekamer
met build-up cap ☐

Y-profielen in lucht
MLC-veldgroottes: volledig ingetrokken
Jawveldgroottes: 18 x 18, 24 x 24, 42 x 42,
60 x 60, 80 x 80, 98 x 98, 24 x 98, 98 x 24
X = 0; Z = 850, 1.000, 1.150

24 Ionisatiekamer
met build-up cap ☐

Outputfactoren in lucht
MLC-veldgroottes: volledig ingetrokken
Jawveldgroottes: 18 x 18, 24 x 24, 42 x 42,
60 x 60, 80 x 80, 98 x 98, 24 x 98, 98 x 24
X = 0; Y = 0; Z = 1.000

8 Ionisatiekamer
met build-up cap ☐

Absolute dosis in Gy per MU
MLC-veldgrootte: 100 x 100;
Jawveldgrootte: 98 x 98
SSD = 1.000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Gekalibreerde
kamer Pagina 119 ☐

Absolute dosis in Gy per MU
MLC-veldgrootte: 100 x 100;
Jawveldgrootte: 98 x 98
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Gekalibreerde
kamer ☐

CAX PDD in water
MLC-veldgrootte: 100 x 100;
Jawveldgrootte: 98 x 98
SSD = 1.000

1 Ionisatiekamer Pagina 119 ☐

X-profielen in water
MLC-veldgrootte: 100 x 100;
Jawveldgrootte: 98 x 98
SSD = 1.000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3 Hogeresolutiede-
tector ☐

Y-profielen in water
MLC-veldgrootte: 100 x 100;
Jawveldgrootte: 98 x 98
SSD = 1.000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3 Hogeresolutiede-
tector ☐

Bundelgegevens voor Novalis/Brainlab m3
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Taak Aantal metingen Apparatuur Zie ook Gereed

CAX PDD’s in water
MLC (jaw) veldgroottes:
6 x 6 (8 x 8),
12 x 12 (14 x 14),
18 x 18 (20 x 20),
24 x 24 (26 x 26),
42 x 42 (44 x 44),
60 x 60 (60 x 60),
100 x 100 (98 x 98),
24 x 100 (26 x 98),
100 x 24 (98 x 26),
SSD = 900

9
Ionisatiekamer
en hogeresolutie-
detector

Pagina 119 ☐

X-profielen in water
MLC (jaw) veldgroottes:
6 x 6 (8 x 8),
12 x 12 (14 x 14),
18 x 18 (20 x 20),
24 x 24 (26 x 26),
42 x 42 (44 x 44),
60 x 60 (60 x 60),
100 x 100 (98 x 98),
24 x 100 (26 x 98),
100 x 24 (98 x 26),
SSD = 900; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

27 Hogeresolutiede-
tector ☐

Y-profielen in water
MLC (jaw) veldgroottes:
6 x 6 (8 x 8),
12 x 12 (14 x 14),
18 x 18 (20 x 20),
24 x 24 (26 x 26),
42 x 42 (44 x 44),
60 x 60 (60 x 60),
100 x 100 (98 x 98),
24 x 100 (26 x 98),
100 x 24 (98 x 26),
SSD = 900; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

27 Hogeresolutiede-
tector ☐

Outputfactoren in water
MLC (jaw) veldgroottes:
6 x 6 (8 x 8),
12 x 12 (14 x 14),
18 x 18 (20 x 20),
24 x 24 (26 x 26),
42 x 42 (44 x 44),
60 x 60 (60 x 60),
100 x 100 (98 x 98),
24 x 100 (26 x 98),
100 x 24 (98 x 26),
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

9
Ionisatiekamer
en hogeresolutie-
detector

☐
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8.4 Bundelgegevens voor Varian HD120 (SRS-
afvlakkingsfilter)

Checklist

OPMERKING. SRS-modus verwijst naar de SRS-modus flattening filter van Novalis Tx en Varian
Trilogy lineaire versnellers. Deze SRS-modus maakt gebruik van 6 MV fotonbundels en een hoge
dosissnelheid van 1.000 MU/min in combinatie met een beperkte maximumveldgrootte van
150 x 150 mm². Als de lineaire versneller in de SRS-modus staat, wordt een andere
afvlakkingsfilter gebruikt. Om die reden zijn de bundeldata voor de Standaard- en SRS-modus
enigszins anders. 

Taak Aantal metingen Apparatuur Zie ook Gereed

CAX-profielen in lucht
MLC-veldgroottes: volledig ingetrokken
Jawveldgroottes: 20 x 20, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80,
100 x 100, 150 x 150, 50 x 150, 150 x 50
Z = 850 ... 1.150

8 Ionisatiekamer
met build-up cap Pagina 117 ☐

X-profielen in lucht
MLC-veldgroottes: volledig ingetrokken
Jawveldgroottes: 20 x 20, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80,
100 x 100, 150 x 150, 50 x 150, 150 x 50
Y = 0; Z = 850, 1.000, 1.150

24 Ionisatiekamer
met build-up cap ☐

Y-profielen in lucht
MLC-veldgroottes: volledig ingetrokken
Jawveldgroottes: 20 x 20, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80,
100 x 100, 150 x 150, 50 x 150, 150 x 50
X = 0; Z = 850, 1.000, 1.150

24 Ionisatiekamer
met build-up cap ☐

Outputfactoren in lucht
MLC-veldgroottes: volledig ingetrokken
Jawveldgroottes: 20 x 20, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80,
100 x 100, 150 x 150, 50 x 150, 150 x 50
X = 0; Y = 0; Z = 1.000

8 Ionisatiekamer
met build-up cap ☐

Absolute dosis in Gy per MU
MLC en jawveldgrootte: 100 x 100;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Gekalibreerde
kamer Pagina 119 ☐

Absolute dosis in Gy per MU
MLC en jawveldgrootte: 100 x 100;
SSD = 1.000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Gekalibreerde
kamer ☐

CAX PDD in water
MLC en jawveldgrootte: 100 x 100;
SSD = 1.000

1 Ionisatiekamer Pagina 119 ☐

X-profielen in water
MLC en jawveldgrootte: 100 x 100;
SSD = 1.000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3 Hogeresolutiede-
tector ☐

Y-profielen in water
MLC en jawveldgrootte: 100 x 100;
SSD = 1.000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3 Hogeresolutiede-
tector ☐

Bundelgegevens voor Varian HD120 (SRS-afvlakkingsfilter)
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Taak Aantal metingen Apparatuur Zie ook Gereed

CAX PDD’s in water
MLC (jaw) veldgroottes:
5 x 5 (8 x 8),
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
100 x 100 (100 x 100),
150 x 150 (150 x 150),
50 x 150 (50 x 150),
150 x 50 (150 x 50);
SSD = 900

9
Ionisatiekamer
en hogeresolutie-
detector

Pagina 119 ☐

X-profielen in water
MLC (jaw) veldgroottes:
5 x 5 (8 x 8),
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
100 x 100 (100 x 100),
150 x 150 (150 x 150),
50 x 150 (50 x 150),
150 x 50 (150 x 50);
SSD = 900; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

27 Hogeresolutiede-
tector ☐

Y-profielen in water
MLC (jaw) veldgroottes:
5 x 5 (8 x 8),
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
100 x 100 (100 x 100),
150 x 150 (150 x 150),
50 x 150 (50 x 150),
150 x 50 (150 x 50),
SSD = 900; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

27 Hogeresolutiede-
tector ☐

Outputfactoren in water
MLC (jaw) veldgroottes:
5 x 5 (8 x 8),
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
100 x 100 (100 x 100),
150 x 150 (150 x 150),
50 x 150 (50 x 150),
150 x 50 (150 x 50);
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

9
Ionisatiekamer
en hogeresolutie-
detector

☐
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8.5 Bundelgegevens voor Varian HD120
(standaardbestralingsmodus en modus zonder
afvlakkingsfilter)

Checklist

Taak Aantal metingen Apparatuur Zie ook Gereed

CAX-profielen in lucht
MLC-veldgroottes: volledig ingetrokken
Jawveldgroottes: 20 x 20, 40 x 40, 60 x 60,
100 x 100, 150 x 150, 220 x 220, 50 x 220, 250 x 50
Z = 850 ... 1.150

8 Ionisatiekamer
met build-up cap Pagina 117 ☐

X-profielen in lucht
MLC-veldgroottes: volledig ingetrokken
Jawveldgroottes: 20 x 20, 40 x 40, 60 x 60,
100 x 100, 150 x 150, 220 x 220, 50 x 220, 250 x 50
Y = 0; Z = 850, 1.000, 1.150

24 Ionisatiekamer
met build-up cap ☐

Y-profielen in lucht
MLC-veldgroottes: volledig ingetrokken
Jawveldgroottes: 20 x 20, 40 x 40, 60 x 60,
100 x 100, 150 x 150, 220 x 220, 50 x 220, 250 x 50
X = 0; Z = 850, 1.000, 1.150

24 Ionisatiekamer
met build-up cap ☐

Outputfactoren in lucht
MLC-veldgroottes: volledig ingetrokken
Jawveldgroottes: 20 x 20, 40 x 40, 60 x 60,
100 x 100, 150 x 150, 220 x 220, 50 x 220, 250 x 50
X = 0; Y = 0; Z = 1.000

8 Ionisatiekamer
met build-up cap ☐

Absolute dosis in Gy per MU
MLC en jawveldgrootte: 100 x 100;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Gekalibreerde
kamer Pagina 119 ☐

Absolute dosis in Gy per MU
MLC en jawveldgrootte: 100 x 100;
SSD = 1.000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Gekalibreerde
kamer ☐

CAX PDD in water
MLC en jawveldgrootte: 100 x 100;
SSD = 1.000

1 Ionisatiekamer Pagina 119 ☐

X-profielen in water
MLC en jawveldgrootte: 100 x 100;
SSD = 1.000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3 Hogeresolutiede-
tector ☐

Y-profielen in water
MLC en jawveldgrootte: 100 x 100;
SSD = 1.000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3 Hogeresolutiede-
tector ☐
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Taak Aantal metingen Apparatuur Zie ook Gereed

CAX PDD’s in water
MLC (jaw) veldgroottes:
5 x 5 (8 x 8),
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
100 x 100 (100 x 100),
220 x 220 (220 x 220),
50 x 220 (50 x 220),
250 x 50 (250 x 50);
SSD = 900

9
Ionisatiekamer
en hogeresolutie-
detector

Pagina 119 ☐

X-profielen in water
MLC (jaw) veldgroottes:
5 x 5 (8 x 8),
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
100 x 100 (100 x 100),
220 x 220 (220 x 220),
50 x 220 (50 x 220),
250 x 50 (250 x 50);
SSD = 900; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

27 Hogeresolutiede-
tector ☐

Y-profielen in water
MLC (jaw) veldgroottes:
5 x 5 (8 x 8),
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
100 x 100 (100 x 100),
220 x 220 (220 x 220),
50 x 220 (50 x 220),
250 x 50 (250 x 50);
SSD = 900; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

27 Hogeresolutiede-
tector ☐

Outputfactoren in water
MLC (jaw) veldgroottes:
5 x 5 (8 x 8),
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
100 x 100 (100 x 100),
220 x 220 (220 x 220),
50 x 220 (50 x 220),
250 x 50 (250 x 50),
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

9
Ionisatiekamer
en hogeresolutie-
detector

☐
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8.6 Bundelgegevens voor Varian 120 (SRS-
afvlakkingsfilter)

Checklist

OPMERKING. SRS-modus verwijst naar de SRS-modus flattening filter van Novalis Tx en Varian
Trilogy lineaire versnellers. Deze SRS-modus maakt gebruik van 6 MV fotonbundels en een hoge
dosissnelheid van 1.000 MU/min in combinatie met een beperkte maximumveldgrootte van
150 x 150 mm². Als de lineaire versneller in de SRS-modus staat, wordt een andere
afvlakkingsfilter gebruikt. Om die reden zijn de bundeldata voor de Standaard- en SRS-modus
enigszins anders. 

Taak Aantal metingen Apparatuur Zie ook Gereed

CAX-profielen in lucht
MLC-veldgrootte: 400 x 400;
Jawveldgroottes: 20 x 20, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80,
100 x 100, 150 x 150, 50 x 150, 150 x 50
Z = 850 ... 1.150

8 Ionisatiekamer
met build-up cap Pagina 117 ☐

X-profielen in lucht
MLC-veldgrootte: 400 x 400;
Jawveldgroottes: 20 x 20, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80,
100 x 100, 150 x 150, 50 x 150, 150 x 50
Y = 0; Z = 850, 1.000, 1.150

24 Ionisatiekamer
met build-up cap ☐

Y-profielen in lucht
MLC-veldgrootte: 400 x 400;
Jawveldgroottes: 20 x 20, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80,
100 x 100, 150 x 150, 50 x 150, 150 x 50
X = 0; Z = 850, 1.000, 1.150

24 Ionisatiekamer
met build-up cap ☐

Outputfactoren in lucht
MLC-veldgrootte: 400 x 400;
Jawveldgroottes: 20 x 20, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80,
100 x 100, 150 x 150, 50 x 150, 150 x 50
X = 0; Y = 0; Z = 1.000

8 Ionisatiekamer
met build-up cap ☐

Absolute dosis in Gy per MU
MLC en jawveldgrootte: 100 x 100;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Gekalibreerde
kamer Pagina 119 ☐

Absolute dosis in Gy per MU
MLC en jawveldgrootte: 100 x 100;
SSD = 1.000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Gekalibreerde
kamer ☐

CAX PDD in water
MLC en jawveldgrootte: 100 x 100;
SSD = 1.000

1 Ionisatiekamer Pagina 119 ☐

X-profielen in water
MLC en jawveldgrootte: 100 x 100;
SSD = 1.000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3 Hogeresolutiede-
tector ☐

Y-profielen in water
MLC en jawveldgrootte: 100 x 100;
SSD = 1.000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3 Hogeresolutiede-
tector ☐

Bundelgegevens voor Varian 120 (SRS-afvlakkingsfilter)
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Taak Aantal metingen Apparatuur Zie ook Gereed

CAX PDD’s in water
MLC (jaw) veldgroottes:
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
100 x 100 (100 x 100),
150 x 150 (150 x 150),
50 x 150 (50 x 150),
150 x 50 (150 x 50);
SSD = 900

8
Ionisatiekamer
en hogeresolutie-
detector

Pagina 119 ☐

X-profielen in water
MLC (jaw) veldgroottes:
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
100 x 100 (100 x 100),
150 x 150 (150 x 150),
50 x 150 (50 x 150),
150 x 50 (150 x 50);
SSD = 900; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

24 Hogeresolutiede-
tector ☐

Y-profielen in water
MLC (jaw) veldgroottes:
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
100 x 100 (100 x 100),
150 x 150 (150 x 150),
50 x 150 (50 x 150),
150 x 50 (150 x 50);
SSD = 900; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

24 Hogeresolutiede-
tector ☐

Outputfactoren in water
MLC (jaw) veldgroottes:
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
100 x 100 (100 x 100),
150 x 150 (150 x 150),
50 x 150 (50 x 150),
150 x 50 (150 x 50);
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

8
Ionisatiekamer
en hogeresolutie-
detector

☐
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8.7 Bundelgegevens voor Varian 120
(standaardbestralingsmodus en modus zonder
afvlakkingsfilter)

Checklist

Taak Aantal metingen Apparatuur Zie ook Gereed

CAX-profielen in lucht
MLC-veldgrootte: 400 x 400;
Jawveldgroottes: 20 x 20, 40 x 40, 60 x 60,
100 x 100, 200 x 200, 400 x 400, 50 x 400, 400 x 50
Z = 850 ... 1.150

8 Ionisatiekamer
met build-up cap Pagina 117 ☐

X-profielen in lucht
MLC-veldgrootte: 400 x 400;
Jawveldgroottes: 20 x 20, 40 x 40, 60 x 60,
100 x 100, 200 x 200, 400 x 400, 50 x 400, 400 x 50
Y = 0; Z = 850, 1.000, 1.150

24 Ionisatiekamer
met build-up cap ☐

Y-profielen in lucht
MLC-veldgrootte: 400 x 400;
Jawveldgroottes: 20 x 20, 40 x 40, 60 x 60,
100 x 100, 200 x 200, 400 x 400, 50 x 400, 400 x 50
X = 0; Z = 850, 1.000, 1.150

24 Ionisatiekamer
met build-up cap ☐

Outputfactoren in lucht
MLC-veldgrootte: 400 x 400;
Jawveldgroottes: 20 x 20, 40 x 40, 60 x 60,
100 x 100, 200 x 200, 400 x 400, 50 x 400, 400 x 50
X = 0; Y = 0; Z = 1.000

8 Ionisatiekamer
met build-up cap ☐

Absolute dosis in Gy per MU
MLC en jawveldgrootte: 100 x 100;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Gekalibreerde
kamer Pagina 119 ☐

Absolute dosis in Gy per MU
MLC en jawveldgrootte: 100 x 100;
SSD = 1.000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Gekalibreerde
kamer ☐

CAX PDD in water
MLC en jawveldgrootte: 100 x 100;
SSD = 1.000

1 Ionisatiekamer Pagina 119 ☐

X-profielen in water
MLC en jawveldgrootte: 100 x 100;
SSD = 1.000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3 Hogeresolutiede-
tector ☐

Y-profielen in water
MLC en jawveldgrootte: 100 x 100;
SSD = 1.000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3 Hogeresolutiede-
tector ☐

Bundelgegevens voor Varian 120 (standaardbestralingsmodus en modus zonder afvlakkingsfilter)
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Taak Aantal metingen Apparatuur Zie ook Gereed

CAX PDD’s in water
MLC (jaw) veldgroottes:
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
100 x 100 (100 x 100),
300 x 300 (300 x 300),
50 x 300 (50 x 300),
300 x 50 (300 x 50);
SSD = 900

8
Ionisatiekamer
en hogeresolutie-
detector

Pagina 119 ☐

X-profielen in water
MLC (jaw) veldgroottes:
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
100 x 100 (100 x 100),
300 x 300 (300 x 300),
50 x 300 (50 x 300),
300 x 50 (300 x 50);
SSD = 900; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

24 Hogeresolutiede-
tector ☐

Y-profielen in water
MLC (jaw) veldgroottes:
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
100 x 100 (100 x 100),
300 x 300 (300 x 300),
50 x 300 (50 x 300),
300 x 50 (300 x 50),
SSD = 900; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

24 Hogeresolutiede-
tector ☐

Outputfactoren in water
MLC (jaw) veldgroottes:
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
100 x 100 (100 x 100),
300 x 300 (300 x 300),
50 x 300 (50 x 300),
300 x 50 (300 x 50),
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

8
Ionisatiekamer
en hogeresolutie-
detector

☐
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9 DYNAMISCHE
TOEDIENING

9.1 Inleiding

Achtergrond

De Brainlab behandelingsplanningapplicaties ondersteunen dynamische bogen of bogen voor
volumetrische gemoduleerde boogtherapie (VMAT). Voor dynamische bogen conformeren de
lamellen zich op elk controlepunt aan de PTV-vorm. De dosissnelheid en de gantrysnelheid zijn
constant. Daarentegen geldt voor VMAT-bogen dat de lamelposities onafhankelijk zijn van de
PTV-vorm. De beweging ervan tussen controlepunten wordt voornamelijk beperkt door de
maximale lamelsnelheid.
Afhankelijk van de mogelijkheden van het systeem (lineaire versneller en MLC) kunnen de
dosissnelheid en de gantrysnelheid beide constant zijn (bijv. lineaire versnellers uitgerust met m3
MLC), beide variabel (bijv. de meeste moderne lineaire versnellers), of kan de dosissnelheid
variabel zijn terwijl de gantrysnelheid constant is (bijv. oudere lineaire versnellers).

DYNAMISCHE TOEDIENING
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9.2 Deliverability van bogen

Overzicht lamelsequenties

Brainlab’s radiotherapiebehandelingsplanningsoftware creëert een lamelbewegingspatroon voor
dynamische boogvelden en VMAT-velden met behulp van het ingebouwde
lamelsequentiealgoritme. In dergelijke patronen worden de lamelposities vastgesteld aan de hand
van een aantal controlepunten als een functie van de cumulatieve fractionele dosis die tot dusver
is toegediend.

Correcte lamelbeweging en segmentdosis tijdens dosistoediening

Om op een correcte manier het berekende lamelbewegingspatroon toe te dienen, moet het
systeem (lineaire versneller en MLC) het exacte lamelpatroon volgen dat werd berekend als
functie van de cumulatieve fractionele dosis. Ook moet het systeem de vereiste fractionele dosis
voor elk segment (segmentdosis) nauwkeurig bestralen.

Lamelbeweging naar de uitgangspositie (home position)

Lamelparen die voor het huidige controlepunt niet worden gebruikt, worden naar de
uitgangspositie (home position) verplaatst waar ze kunnen worden afgedekt door de jaws.
Normaal gesproken is dit zo ver als mogelijk van het middelpunt. Als een lamelpaar voor geen
enkel controlepunt wordt gebruikt, blijft het tijdens de gehele duur van de toediening van de boog
in de uitgangspositie staan. Als een lamelpaar bij ten minste één controlepunt wordt gebruikt,
wordt het tijdelijk naar de uitgangspositie verplaatst wanneer het niet wordt gebruikt. De afstand
tot de uitgangspositie kan echter te groot zijn om daarheen te bewegen en weer terug te keren
voordat het lamelpaar opnieuw wordt gebruikt. In dat geval wordt het lamelpaar bij de rand van de
PTV geparkeerd.

Dosisafwijkingen

Afwijkingen tussen de geplande en de toegediende dosis kunnen optreden als het systeem de
lamellen niet correct kan positioneren overeenkomstig de voorgeschreven fractionele dosis, of de
vereiste fractionele dosis niet bestraalt voor een bepaald VMAT-segment. Onderstaand vindt u
een aantal voorbeeld van scenario’s die kunnen resulteren in significante afwijkingen in
dosistoediening aan de patiënt:
• Algemene beperkingen in de nauwkeurigheid van lamelpositionering van de MLC.
• Tijdens VMAT-toediening bereikt het systeem niet de vereiste posities voor een bepaalde

toegediende fractionele dosis. Dit is voornamelijk het geval als de maximumlamelsnelheid van
de MLC wordt overschreden en een hoge lameltolerantiewaarde wordt gebruikt (zie pagina
140). Zorg ervoor de juiste machinebeperkingen in Physics Administration in te voeren bij het
creëren van het machineprofiel. Hiermee kan de VMAT-lamelsequencer plannen creëren die
met succes kunnen worden toegediend of die de juiste waarschuwingen geven zodra de
machinebeperkingen worden geschonden.

• Naast andere parameters gebruikt de VMAT-lamelsequencer de maximumgantrysnelheid en de
maximumdosissnelheid van de lineaire versneller om verschillende machinebeperkingen vast
te stellen. Het instellen van een onjuiste maximumgantrysnelheid of maximumdosissnelheid in
Physics Administration bij het creëren van het machineprofiel kan resulteren in niet-
toedienbare plannen. In dat geval kan de lamelsequencer niet de juiste waarschuwingen geven
wanneer de machinebeperkingen worden geschonden.

• Vanwege de responstijd van het lineaire versneller/MLC-controllersysteem en/of de
willekeurige onregelmatigheden in de stralingsstabiliteit, kan de toegediende fractionele dosis
per VMAT-segment afwijken van de geplande fractionele dosis. Dit is met name het geval
wanneer het gaat om kleine fractionele doses per segment. Als de dosis per segment
bijvoorbeeld 2 MU is en de lineaire versneller dient de dosis toe binnen ±1 MU, kan de
potentiële dosisfout per segment 50% zijn. Een hogere dosissnelheid kan deze
dosisafwijkingen vergroten.

• De dosisberekening kan onnauwkeurig zijn wanneer de VMAT-lamelvormen overmatig complex
of gefragmenteerd zijn. Dit hangt meestal samen met een ongebruikelijk hoog aantal MU’s.

Deliverability van bogen
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Overweeg de modulatie voor dergelijke plannen te verminderen voor zover dit wordt
ondersteund door uw Brainlab behandelingsplanningapplicatie. Dergelijke plannen vereisen
een grondige patiëntspecifieke QA.

Informatie over machine-QA en patiëntspecifieke QA voor VMAT vindt u bijvoorbeeld in de
volgende papers: Clifton Ling 2008, Bedford 2009, Masi 2011, Van Esch 2011 and Wang 2013.

Opmerkingen met betrekking tot de veiligheid

De hierin beschreven scenario’s zijn slechts voorbeelden van beperkingen die kunnen resulteren
in significante verschillen tussen de geplande en de toegediende dosis. Deze scenario’s geven
geen complete beschrijving van mogelijke problemen. Het dient zorgvuldig gecontroleerd te
worden of complexe VMAT-plannen, bijvoorbeeld met lage segmentdoses, resulteren in
acceptabele behandelingsresultaten.

Waarschuwing
De maximaal toegestane jawsnelheid wordt niet meegenomen door het planningsysteem
voor dynamische boog- en VMAT-behandelingen met Elekta Agility. In zeldzame gevallen
kan dit leiden tot onnauwkeurige dosistoediening. Controleer of uw routinematige
kwaliteitsborgingstests deze onnauwkeurigheden kunnen detecteren. Volgens tests
reduceert de controller van de lineaire versneller de dosissnelheid in die gevallen waar de
jawsnelheid zou worden overschreden. Dit kan leiden tot een iets langere
behandelingstoedieningsduur. In andere gevallen kunnen om deze reden de
behandelplannen mogelijk worden afgewezen door het toedieningssysteem.

Waarschuwing
Gebruik van een behandelingstoedieningssysteem met extreme parameters (bijv. 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.

DYNAMISCHE TOEDIENING
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9.3 Lameltolerantie

Achtergrond

De lamelsequentiepatronen voor boogbehandelingen met een Varian lineaire versneller worden
gedefinieerd in DMLC-bestanden. Deze bestanden bevatten de geplande lamelposities als functie
van de cumulatieve fractionele dosis (relatieve cumulatieve dosiswaarde) voor bepaalde
segmenten. Deze bestanden worden door het R&V-systeem naar de MLC-controller gestuurd.
Onder normale omstandigheden, d.w.z. zolang de maximumlamelsnelheid niet wordt
overschreden, kan de MLC-controller in combinatie met de lineaire versneller met een
acceptabele nauwkeurigheid het geplande lamelsequentiepatroon volgen (uitgaande van een
lineaire afhankelijkheid van de lamelposities tussen opeenvolgende segmenten). Voor een
nauwkeurige toediening sampelt het MLC-workstation de daadwerkelijke lamelposities en de
cumulatieve fractionele dosis die door de lineaire versneller tot dan toe met een bepaalde
herhalingssnelheid zijn toegediend (de actuele samplingtijd van de Varian MLC-controller is
ongeveer 55 ms). Deze resultaten worden vervolgens vergeleken met de waarden die zijn
gedefinieerd voor de lamelsequentie. Als de maximumlamelsnelheid door enkele lamellen op
bepaalde punten van de toediening wordt overschreden, wijken de daadwerkelijke lamelposities
af van de geplande posities. Als deze afwijking groter is dan de tolerantiewaarde die werd
gedefinieerd in het DMLC-bestand, stuurt het MLC-werkstation een signaal "bundel opschorten"
naar de lineaire versneller om de bestraling te stoppen.

Vereisten voor lamelpositienauwkeurigheid

Een grote tolerantiewaarde voor grote afwijkingen in de lamelpositie kan resulteren in significante
verschillen tussen de toegediende en de geplande dosis. Kiezen voor hele kleine
tolerantiewaarden daarentegen kan leiden tot een groot aantal "beam-holds", wat ook weer de
afwijking kan vergroten tussen de geplande en de toegediende dosis. Aanvullende informatie
vindt u in de publicatie van Hernandez (2015).
Om de machinebeperkingen die zijn opgeslagen in het machineprofiel en de gekozen
tolerantiewaarde voor boogtoediening te controleren, moeten fantoombehandelingen worden
uitgevoerd met diverse plannen met verschillende complexiteit en met absolute dosismetingen
voor het gehele bestraalde volume. Deze metingen moeten vervolgens worden vergeleken met de
geplande/berekende dosisverdeling.
De lamelpositie en dosisfouten die worden geregistreerd door het MLC-werkstation (DynaLog-
bestand) kunnen ook worden gebruikt om de mogelijke problemen in de geplande toediening te
isoleren. De lameltolerantiewaarde kan worden aangepast in het R&V-systeem. Meer informatie
over het aanpassen van deze parameter wordt gegeven in de documentatie van uw R&V-
systeem.

Opmerkingen met betrekking tot de veiligheid

Voorafgaande aan de behandelingsplanverificatie met behulp van een fantoom kan een analyse
van de lamelpositiefouten die werden geregistreerd door het MLC-werkstation (DynaLog-bestand)
nuttig zijn om mogelijke afwijkingen in de geplande toediening op te sporen. Raadpleeg voor meer
informatie over het omgaan met en beoordelen van gegevens de bijbehorende documentatie.

Lameltolerantie
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9.4 Dynamische lamelverschuiving voor
gemoduleerde behandelingen

Achtergrond

Voor conforme bundels en voor statische en dynamische conforme bogen wordt de statische
lamelverschuiving gebruikt om de transmissie van straling door de ronde lameluiteinden van de
meeste MLC’s te corrigeren. Dit betekent dat de statische lamelverschuiving de fysieke
lamelpositie verbindt met de radiologische lamelpositie.
In gemoduleerde behandelingen, zoals dynamische IMRT of VMAT, dekken de lamellen vaak
delen van de PTV af. Hierdoor wordt de bijdrage van dosislekkage aan de totale dosis groter. Om
dit te modelleren, kan de dynamische lamelverschuiving worden gebruikt, zie pagina 64. Het
model werkt vrij goed voor sliding-window IMRT-plannen, omdat in dat geval de lamellen slechts
één keer per bundel over de PTV bewegen.
In VMAT-bogen is de situatie complexer, vergeleken met dynamische IMRT. Er is gesuggereerd
dat er voor elk VMAT-plan een individuele optimale dynamische lamelverschuiving bestaat, zie
Kielar 2012 en Yao 2015. Echter, een enkele geoptimaliseerde waarde voor de radiologische
lamelverschuiving kan voldoende overeenkomst tussen de geplande en toegediende dosis
opleveren.
Met het VMAT-algoritme van de Brainlab RT Elements kan tijdens behandelingsplanning de
statische lamelverschuiving of de dynamische lamelverschuiving worden gebruikt. Deze optie
wordt ingesteld in het Machine Profile en kan met behulp van Physics Administration worden
gewijzigd. Raadpleeg de Physics Administration softwarehandleiding voor meer informatie.

Opmerkingen met betrekking tot de veiligheid

Het is de verantwoordelijkheid van de fysicus om te controleren welke statische of dynamische
lamelverschuiving optimaal is op hun machine. Dit kan verschillen tussen IMRT- en VMAT-
plannen.

DYNAMISCHE TOEDIENING
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10 KWALITEITSBEWAKING
10.1 Inleiding kwaliteitsbewaking

Belang van kwaliteitsbewaking

Het opzetten van een uitgebreid kwaliteitsbewakingsprogramma is één van de belangrijkste
opdrachten van een afdeling oncologische radiotherapie. Om te bepalen welke procedures en
processen geschikt zijn, kunnen diverse publicaties geraadpleegd worden. De meest uitgebreide
artikelen over dit onderwerp zijn de rapporten die zijn gepubliceerd door IAEA (TRS-430 2004) en
het AAPM Radiation Therapy Committee Task Group 40 (Kutcher et al, 1994).

Doel van dit document

Dit document is niet bedoeld als een volledige richtlijn of werkinstructie. Het is evenmin een
allesomvattende checklist van procedures die afgerond moeten worden voordat de
patiëntenbehandelingen worden gestart. Het is slechts een beschrijving van methoden die
doorgaans relevant zijn bij het gereedmaken van systemen en biedt verwijzingen naar
gerelateerde documenten die zijn gepubliceerd door internationale organisaties werkzaam in
medische natuurkunde. Daarom moeten de gesuggereerde instrumenten, methoden en tests
mogelijk gewijzigd worden om te kunnen voldoen aan opgelegde normen, regelgevingen of
instructies.

Overzicht van kwaliteitsbewakingsprocedures

Kwaliteitsbewakingsprocedures kunnen opgedeeld worden in:
• Machinegerelateerde kwaliteitsbewaking (zie pagina 145)
• Patiëntgerelateerde kwaliteitsbewaking (zie pagina 148)
• Patiëntspecifieke kwaliteitsbewaking (zie pagina 150)

KWALITEITSBEWAKING
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10.1.1 Benodigde apparatuur

Standaardeisen instrumentarium

Elke afdeling radiotherapie heeft bepaalde instrumenten voor stralingsmeting nodig. Het volgende
standaardinstrumentarium moet ter beschikking zijn om de noodzakelijke procedures voor
gereedmaken mogelijk te maken:
• Gemotoriseerde waterfantoomtank met besturingssoftware
• Verschillende relatieve stralingsdosisdetectoren (b.v. ionisatiekamer, diode of diamant)
• Absoluut gekalibreerde dosisdetector en gekalibreerde elektrometer
• Solide waterfantomen die zijn uitgerust met meetopeningen voor absolute dosismetingen, die

bovendien de mogelijkheid hebben voor het inbrengen van radiografische of radiochromatische
film

• Radiografische film en een filmontwikkelaar of radiochromatische film, een gekalibreerde
filmscanner en software voor de analyse en vergelijking van stralingsdoses (of
tweedimensionaal frame met voldoende ruimtelijke resolutie en besturingssoftware)

• Optioneel: antropomorfisch fantoom voor controle van weefselheterogeniteit

Kalibratie apparatuur

U moet zorgen dat de apparatuur die in gebruik is goed gekalibreerd is. Voor
vergelijkingsdoeleinden moeten meerdere apparaten van hetzelfde type beschikbaar zijn, bijv.
twee of meer stralingsdetectoren.

Testvoorwaarden

De tests moeten uitgevoerd worden volgens beleidsrichtlijnen die zijn bepaald door de
ziekenhuisdirecteur en de medisch fysicus die verantwoordelijk is voor besturing van het systeem.
De benodigde tests zijn afhankelijk van de gebruikte lineaire versneller en bundelcollimatie-
apparatuur, en van de met deze uitrusting te behandelen aandoeningen. De eisen kunnen in ieder
geval verschillen naargelang plaatselijke wetgeving.

Planningsoftware

De planningsoftware van Brainlab bevat tools ter ondersteuning van het
kwaliteitsbewakingsproces. Bijvoorbeeld met de RT QA-software, evenals de functie voor
exporteren van de dosis, wordt het mogelijk de dosisverdeling te evalueren en planopnamen te
vergelijken. Dit kan worden uitgevoerd met software van derden.

Benodigde apparatuur
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10.2 Machinegerelateerde kwaliteitsbewaking

Wanneer is machinegerelateerde QA nodig?

Machinegerelateerde QA moet uitgevoerd worden als een deel van het systeem vervangen of
gewijzigd is. U kunt machinegerelateerde QA desgewenst periodiek herhalen (bijv. enkele keren
per jaar) om te garanderen dat het systeem als geheel voldoende nauwkeurig is.

Opmerkingen met betrekking tot de veiligheid

Waarschuwing
Zorg dat uw bundelgegevensmetingen geactualiseerd zijn en dat de dosisalgoritmes
correct geconfigureerd en gekalibreerd zijn. Controleer regelmatig de configuratie en
kalibratie met behulp van fantoommetingen.

Waarschuwing
Indien één of meer componenten van het behandelingstoedieningssysteem gewijzigd,
verwisseld of opnieuw gekalibreerd zijn, dient een nieuwe validatie van het
behandelingsplanningsysteem in combinatie met het behandelingstoedieningssysteem
uitgevoerd te worden, in overeenstemming met uw kwaliteitsbewakingsprocedures. Indien
componenten gemodificeerd zijn die invloed hebben op de dosimetrische parameters van
het systeem, moeten de bundelgegevensmetingen herhaald worden en de gereviseerde
gegevens in het systeem ingevoerd worden met behulp van Physics Administration.

KWALITEITSBEWAKING
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10.2.1 Specifieke tests

Achtergrond

Bij gereedmaking van het apparaat moeten minstens de onderstaande onderdelen getest worden.

Beeldvormingseenheden

• Test, bijv. door controle van de HU-kalibratie van de CT-scanner.
• De omrekening van Hounsfield-eenheden naar elektronendichtheden vormt de basis van alle

dosisberekeningalgoritmes. Nauwkeurigheid van de beeldvormingseenheid is daarom
essentieel.

Mechanische en kinetische eigenschappen van het lineaire versnellersysteem

Test het volgende:
• Reproduceerbaarheid isocentrum, rotatieafhankelijkheid (gantry, tafel en collimator) en

Winston-Lutz-test
• Nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid van lokalisatie (b.v. met behulp van lokalisatielasers,

doelpositie- of maskersystemen)
• Nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid van lamelpositie en lamelverplaatsingen en

afhankelijkheid lamelpositie van gantrypositie (zwaartekracht)
• Nauwkeurigheidstest collimatorrotatietest (star test, Rosca et al, 2006)

Bundelgegevens en dosisberekening

Testtype Dient te omvatten

Alle behandelings-
modaliteiten

• Absolute dosismetingen voor verschillende veldgroottes die alle moge-
lijke behandelingen omvatten.

• Verificatie bundelprofiel met verschillende instellingen en verschillende
detectoren. De voorbeelden omvatten dieptedosisverdelingen, radiale/
transversale profielen, penumbra-nauwkeurigheid, regelmatige en onre-
gelmatige bestralingsvelden en relatieve vergelijking van 2D en 3D-do-
sisspreidingen voor verschillende velden en verschillende instellingen.

• Interlamel- en intralameltransmissie (filmmeting, Cosgrove et al, 1999).
• Onafhankelijke controle van berekende MU.

Boogbehandelingen
(Grebe et al 2001)

• Gantryverplaatsingen (betrouwbaarheid van start- en stophoeken, con-
tinue verplaatsing, MU-toediening tijdens boogvorming, gantry-rotatie-
snelheid, afhankelijkheid dosissnelheid en afhankelijkheid lamelsnel-
heid).

• Dynamische lamelbewegingen.
• Onderbroken/voortgezette behandeling.

Gegevensoverdracht

• Juistheid van gegevensoverdracht naar R&V-systemen en lineaire versneller (schaalnotaties
lineaire versneller)

• Juistheid van gegevensoverdracht van patiëntpositioneringsystemen zoals ExacTrac

Specifieke tests
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Lichtveldtest

① ②

Afbeelding 27  

Deze test is bedoeld om te zorgen dat machineparameters zoals lamel-/jawpositie,
collimatorhoek, hoek van lineaire versneller en tafelhoek correct worden overgezet van het
behandelingsplanningsysteem naar de lineaire versneller. Omdat RT QA wordt geleverd met elke
Brainlab RT behandelingsplanningsoftware hoeft de lichtveldtest alleen in RT QA te worden
uitgevoerd.

Stap

1. Maak een boog met een kleine rotatie van de tafelblad en gantry in RT QA met behulp
van de Beam Model Verification workflow (bijv. tafelhoek 30°, collimatorhoek -20°, start-
hoek 0°, stophoek 120° (IEC 1217)). Definieer een asymmetrische startveld ① om een-
voudig omgekeerde jaw- en lamelposities te detecteren. Het stopveld moet kleiner zijn
dan het startveld als u de jaws direct achter de lameltips wilt uitlijnen voor het startveld.

2. Zet het behandelplan over naar de machine volgens de klinische procedure.

3. Gebruik op de lineaire versneller het lichtveld en de uitdraai van Beam’s Eye View ② van
RT QA om de correcte vorm van de jaw en het MLC-veld te controleren. Voor starthoek
0° moet het lichtveld overeenkomen met de uitdraai als de uitdraai op de tafel is geplaatst
(op isocentrumhoogte) en als het patiëntpictogram correct is uitgelijnd met de tafel.

4. Schakel de bundel van buiten de ruimte in en controleer of de gantryrotatie en lamelver-
plaatsing correct is.

5. Vergelijk het lichtveld van de stophoek nogmaals met de uitdraai.

OPMERKING. Er kunnen kleine afwijkingen optreden tussen de uitdraai en het lichtveld door de
kalibratie van de printer of omdat de MLC is gekalibreerd op het stralingsveld en niet op het
lichtveld. 

KWALITEITSBEWAKING
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10.3 Patiëntgerelateerde kwaliteitsbewaking

Wanneer is patiëntgerelateerde QA nodig?

Na gereedmaking van het systeem, moeten de uitgevoerde kwaliteitsbewakingsprocedures de
volledige patiëntbehandelingsworkflow simuleren. Dit dient behandelingen te omvatten die
gewoonlijk in het ziekenhuis uitgevoerd worden, en ook onafhankelijke dosisberekeningen op
specifieke punten in een fantoom. De dosis kan in zulke gevallen ofwel handmatig of met behulp
van een alternatief algoritme bepaald worden.

Opmerkingen met betrekking tot de veiligheid

Waarschuwing
Bepaal de absolute nauwkeurigheid van de Brainlab RT Elements
behandelingsplanningsoftware in combinatie met de gebruikte
behandelingstoedieningssystemen met behulp van fantomen. De gemeten nauwkeurigheid
moet in aanmerking genomen worden bij het instellen van planningsparameters om een
nauwkeurige toediening van de behandeling te garanderen.

Patiëntgerelateerde kwaliteitsbewaking
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10.3.1 Aanbevolen procedures

Simulatie van patiëntbehandeling

Er wordt aanbevolen een simulatie van de patiëntbehandeling uit te voeren met een
antropomorfisch fantoom.
• Het dient alle behandelingsstappen te omvatten, van CT- en MR-scannen tot beeldfusie,

behandelingsplanning, gegevensoverdracht, positionering, toediening van straling aan het
fantoom, dosismeting en vergelijking van de verkregen resultaten.

• Simulatie moet worden herhaald voor alle mogelijke behandelingsmodaliteiten, indicaties en
energieniveaus.

Absolute en relatieve dosismeting

Dit moet worden uitgevoerd voor individuele bogen en het behandelingsplan als geheel, met
behulp van geschikte detectorsystemen, bijvoorbeeld film met een filmanalyse-instrument, de
afstand-tot-overeenkomst (DTA)-gegevens (Harms et al, 1998), gamma-index (Low et al, 2003) en
thermoluminescentie-dosimetrie.

KWALITEITSBEWAKING
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10.4 Patiëntspecifieke kwaliteitsbewaking

Wanneer is patiëntspecifieke QA nodig?

Nadat machinegerelateerde en patiëntgerelateerde QA met succes zijn afgerond, en als het
behandelingsysteem is goedgekeurd voor behandeling van patiënt in navolging van de
kwaliteitsnormen van uw afdeling, moeten de volgende aanvullende controles uitgevoerd worden
voorafgaand aan elke behandeling van een patiënt.

Opmerkingen met betrekking tot de veiligheid

Waarschuwing
Zorg dat het behandelplan op correcte wijze aan de patiënt wordt toegediend. Het wordt ten
zeerste aanbevolen elk behandelplan te controleren met behulp van een fantoom en exact
dezelfde parameterinstellingen die bij de patiënt tijdens de behandeling zullen worden
gebruikt.

Patiëntspecifieke kwaliteitsbewaking
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10.4.1 QA voorafgaand aan behandeling patiënt

Overzicht

Er moet speciaal gelet worden op de nauwkeurige positionering van de patiënt. Om het juiste
gebruik van uw stereotactische hardware en positioneringsysteem te garanderen, kijkt u in de
desbetreffende gebruikershandleiding en voert u de onderstaande instructies uit.

Winston-Lutz-test

• Voer minstens eenmaal daags een Winston-Lutz-test voor het isocentrum en een lasercontrole
uit.

• Zorg dat alle afdrukken geïnspecteerd en getekend worden door de medisch fysicus die
daarvoor verantwoordelijk is.

Positionering

Dit geldt bij gebruik van Novalis Body, ExacTrac, huidmarkers, enz.
• Plaats de patiënt op basis van het gewenste isocentrum, met behulp van het geselecteerde

systeem.
• Controleer indien van toepassing de nauwkeurigheid van de positie, met behulp van

portaalfilm-DRR-vergelijking.
• Controleer de afgedrukte bundelsjablonen voor elke bundel, met behulp van het lichtveld van

de lineaire versneller bij de gespecificeerde focus-tot-film-afstand (bijvoorbeeld 1.000 mm).
• U moet ook controleren in hoeverre de MLC-vormen met de PTV-projecties overeenstemmen.

Een onafhankelijke controle van de positie van de patiënt (bijvoorbeeld via portal imaging, on-
board of andere plausibiliteitcontroles) moet worden uitgevoerd. Een tweede persoon dient te
controleren of de positie correct is.
De algehele nauwkeurigheid van de opstelling is afhankelijk van de opstelling van de laser.
Lasercontrole moet vaker dan normaal bij standaardradiotherapie uitgevoerd worden. Dit kan ook
van toepassing zijn op andere controleprocedures.

Aanvullende tests

Het is de verantwoordelijkheid van de dienstdoende fysicus om aanvullende tests of controles uit
te voeren om de gespecificeerde nauwkeurigheid voor de lineaire versneller te garanderen.

KWALITEITSBEWAKING
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10.4.2 Algemene patiënt QA

Aanbevelingen

• Voer een dosismeting uit voor elk patiëntplan, bijvoorbeeld met behulp van een solide
waterfantoom met een film en absoluut gekalibreerde detectoren. De resultaten moeten
vervolgens vergeleken worden met de dosisberekening die is uitgevoerd met een CT-scan van
dit fantoom.

• Controleer alle behandelingsparameters (bijv. mechanische eigenschappen van de lineaire
versneller en collimatie-instrumenten, dosimetrische eigenschappen, voorschrift, instelling
patiënt en instelling m.b.t. gantry en tafel) die worden overgezet naar het R&V-systeem,
voorafgaand aan de aanvankelijke opstelling.

• Voer een onafhankelijke controle van het plan uit.
• Een onafhankelijke berekening van de dosis op een specifiek punt in het plan wordt

aanbevolen.
• Indien van toepassing moet de nauwkeurigheid van de patiëntpositionering gecontroleerd

worden tegen de DRR’s, met behulp van portaalfilm of EPID.

Algemene patiënt QA
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11 BIJLAGE 1
11.1 Nauwkeurigheid van dosisalgoritmes
11.1.1 Pencil Beam en Monte Carlo

Achtergrond

Het IAEA-testpakket, beschreven in IAEA-TECDOC-1540, gebaseerd op metingen uitgevoerd
door Vanselaar en Welleweerd (zie de algemene referenties op pagina 159), werd gebruikt om de
dosimetrische nauwkeurigheid te valideren van Brainlab’s Pencil Beam- en Monte Carlo-
implementatie in Brainlab RT Elements. Het testpakket bestaat uit vier verschillende
bundelenergieën. De Co-60-tests werden niet uitgevoerd, omdat Brainlab RT Elements geen Co-
machines ondersteunt. Van de drie overige energieën van de lineaire versneller (6, 10, en 18 MV)
werden de laagste en de hoogste energiewaarden gebruikt. Volgens Vanselaar en Welleweerd
zijn de 6 MV (kwaliteitsindex QI = 0,676) gegevens verkregen met een Elekta SL 15 lineaire
versneller en de 18 MV (QI = 0,770) met een Elekta SL 20. Om die reden werden beide datasets
gemodelleerd met behulp van een Elekta MLCi Standard MLC met 40 lamelparen met elk 1 cm
lamelbreedte.

Definities

De afwijking voor een enkel dosispunt binnen de open bundel wordt berekend als
(Dcalc - Dmeas) * 100% / Dmeas,
en als
(Dcalc - Dmeas) * 100% / Dmeas,cax
voor een dosispunt buiten de penumbra. De betrouwbaarheidslimiet wordt gedefinieerd als
|gemiddelde afwijking| + 1,5 * standaardafwijking,
met de standaardafwijking als het geometrische gemiddelde van de afwijkingen. De volgende
tabellen vatten de resultaten voor 6 en 18 MV samen, voor Pencil Beam en Monte Carlo.

IAEA Test 6 MV

Resultaten van testpakketten voor 6 MV-dosisberekeningen:

Testnr. Beschrijving Pencil Beam Monte Carlo

Gemiddel-
de

Betrouwbaar-
heidslimiet

Gemiddel-
de

Betrouwbaar-
heidslimiet

1a-c Vierkant -0,1% 1% +0,1% 1,6%

2a-b Rechthoekig +0,2% 2,6% +0,4% 2,7%

3 Korte SSD +0,0% 0,7% +0,5% 1,5%

6 Off-center vlak +0,3% 1,6% +0,7% 1,9%

8a-b Long-inhomogeniteit -0,2% 1,7% -0,1% 1,2%

8c Bot-inhomogeniteit -0,5% 1,4% +0,2% 0,9%

9 Schuine invalshoek +1,0% 1,6% +0,6% 1,6%
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Testnr. Beschrijving Pencil Beam Monte Carlo

10a-b Ontbrekend weefsel +5,8% 12,6% +0,3% 1,5%

11 Asymmetrisch open +2,6% 5,1% +1,2% 2,8%

IAEA Test 18 MV

Resultaten van testpakketten voor 18 MV-dosisberekeningen:

Testnr. Beschrijving Pencil Beam Monte Carlo

Gemiddel-
de

Betrouwbaar-
heidslimiet

Gemiddel-
de

Betrouwbaar-
heidslimiet

1a-c Vierkant +0,0% 1,6% +0,9% 2,3%

2a-b Rechthoekig +0,2% 2,4% +1,1% 2,8%

3 Korte SSD -0,1% 3,0% +1,6% 2,8%

6 Off-center vlak +0,3% 1,9% +1,7% 2,8%

8a-b Long-inhomogeniteit -0,3% 1,3% +0,2% 1,1%

8c Bot-inhomogeniteit +0,2% 0,8% +0,3% 1,2%

9 Schuine invalshoek -0,1% 1,8% +0,1% 1,7%

10a-b Ontbrekend weefsel +4,5% 9,7% +0,8% 1,8%

11 Asymmetrisch open +0,9% 2,1% +0,2% 1,6%

Nauwkeurigheid van dosisalgoritmes
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11.2 Beperkingen van dosisalgoritmes

Achtergrond

Brainlab’s planningsoftware voor bestralingsbehandeling berekent een dosis binnen klinisch
gewenste nauwkeurigheidslimieten, mits gebruikt binnen de specificaties en met de
parameterinstellingen die zijn aangepast aan de bijbehorende behandelcondities. Als deze
condities tegen de limieten van de algoritmes aanzitten, is speciale aandacht nodig. Als er
bijvoorbeeld zeer kleine MLC-veldgroottes worden gebruikt voor de behandeling van patiënten.
"Zeer klein" betekent dat de veldgrootte:
• in de orde van grootte van één of twee lamelbreedtes is;
• buiten het gemeten bereik van tabelwaarden valt (zoals output-/verspreidingsfactoren en

dieptedosistabellen);
• vlakbij de Pencil Beam-kernresolutie zit;
• vlakbij de ruimtelijke resolutie van het Monte Carlo-dosisberekeningsraster zit;
• vlakbij de ruimtelijke resolutie van het 3D-dosisraster, of;
• vlakbij de radiologische correctieparameters voor het tongue-and-groove-lamelmodel en

afgeronde lameluiteinden zit.
Wanneer een onjuiste combinatie van deze condities wordt gebruikt, kan de nauwkeurigheid van
de berekende dosis slechter zijn dan de algemeen aanvaarde normen. Wanneer een dergelijk
probleem met de aanbevolen behandelplan-kwaliteitswaarborging niet door de gebruiker wordt
herkend, zal de bestraling volgens een dergelijk behandelplan mogelijk resulteren in ernstig letsel
bij de patiënt en/of een niet-effectieve behandeling.

Extrapolatie buiten het bereik van de tabelwaarden

Het Brainlab Pencil Beam-algoritme is gebaseerd op de tabelwaarden voor dieptedosis,
outputfactoren (verspreidingsfactoren) en profielen die buiten de as liggen (radiale factoren).
Arbitraire waarden afkomstig uit de tabellen, worden dienovereenkomstig geïnterpoleerd.
Wanneer het bereik van de tabelwaarden wordt overschreden, zijn bepaalde approximaties nodig
om geëxtrapoleerde dosiswaarden weer te kunnen geven. De nauwkeurigheid van de
geëxtrapoleerde waarden is vanzelfsprekend minder en moet vóór de behandeling worden
gecontroleerd.

Resolutie van de berekeningsrasters

Net als bij andere behandelingsplanningsystemen gebruikt het Brainlab RT Elements
behandelingsplanningsysteem verschillende berekeningsrasterresoluties die relevant zijn voor de
nauwkeurigheid van de dosisberekening (afhankelijk van de in licentie gegeven eigenschappen
en de TPS-versie):
• De resolutie van de Pencil Beam-kern
• De resolutie van het Monte Carlo-berekeningsraster
• Resolutie van het 3D-dosisraster

Normaal gesproken moet de resolutie van het berekeningsraster fijn genoeg zijn om de
voornaamste eigenschappen van de dosisdistributie te vertegenwoordigen.
Pagina 156 laat als voorbeeld een dosisprofiel zien van een zeer klein bestralingsveld, getest met
slechts twee rasterelementen binnen de nominale MLC-rand. Het gevolg hiervan is dat de
amplitude van de piek en de penumbra niet met een acceptabele nauwkeurigheid kan worden
vertegenwoordigd. Radiologische correcties, zoals de tongue-and-groove-verschuiving (groene
stippellijn) vergroten dit effect nog meer.
Dosisprofiel van een zeer klein bestralingsveld:
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Afbeelding 28  

De buitenste verticale lijn (oranje gestippeld) vertegenwoordigt de nominale MLC-rand, terwijl de
binnenste verticale lijn (groen gestippeld) de radiologische veldgrootte weergeeft (positie van het
50%-isodosisniveau). De rode balken vertegenwoordigen het profiel met slechts twee
rasterelementen in de nominale MLC-rand.
Om onacceptabele verschillen tussen de berekende en de daadwerkelijke dosisdistributie te
vermijden, mag de veldgrootte niet kleiner zijn dan viermaal de rasterresolutie, ongeacht het
dosisberekeningsrastertype (Pencil Beam-kern, Monte Carlo- of 3D-dosisvolume). De verbetering
is schematisch weergegeven in de onderstaande afbeelding. Brainlab adviseert de resolutie van
het berekeningsraster altijd in overweging te nemen.
Hetzelfde profiel als hierboven, nu getest met vier rasterelementen binnen de nominale MLC-
rand:

Afbeelding 29  

Effect van de primaire collimator

Waarschuwing
De dosisalgoritmes Pencil Beam en Monte Carlo modelleren de primaire collimator niet
expliciet (niet te verwarren met de primaire jaws). Om die reden kan de nauwkeurigheid van
de dosisberekening sterk afwijken in de verre off-axishoeken van het bestralingsveld die
worden afgedekt door de primaire collimator (bijv. voor een Varian lineaire versneller
buiten een isocentrische radius van 220 mm). U moet een onafhankelijke QA uitvoeren
wanneer u van plan bent die gebieden te gebruiken om het doel te bestralen.

Beperkingen van dosisalgoritmes
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12 BIJLAGE 2
12.1 Energie van de lineaire versneller

Nominale energie van de lineaire versneller

De volgende tabel toont de meest voorkomende foton-energieën. De Brainlab dosisalgoritmes
Pencil Beam en Monte Carlo zijn vrijgegeven voor bundelkwaliteitsindexen van QI = 0,61 tot QI =
0,80. De volgende tabel geeft de gerelateerde nominale energie van de lineaire versneller.

Afbeelding 30  

Bron: British Journal of Radiology - Supplement 25, “Central Axis Depth Dose Data for Use in
Radiotherapy: 1996”
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Energie van de lineaire versneller
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