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

Niet-Brainlab-handelsmerken

• Microsoft® en Windows® zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation.

Geïntegreerde software van derden

• Dit product bevat de Xerces C++ 3.1.4 software, beschikbaar gesteld op basis van de Apache-
licentie: Apache License.

• Dit product bevat software die is ontwikkeld door Apache Software Foundation http://
www.apache.org/.

Conformiteit met IEC 62083

Het RT Elements-systeem en de bijbehorende documentatie zijn getest conform IAEA-
TECDOC-1540, Hoofdstuk 5, Typetests. Deze tests tonen aan dat het systeem voldoet aan
IEC 62083. De testresultaten kunnen op verzoek worden geleverd.

CE-label

Het CE-keurmerk geeft aan dat het Brainlab-product voldoet aan de essentiële
vereisten van de Richtlijn van de Europese Raad 93/42/EEG, de Richtlijn Medi-
sche hulpmiddelen ("MDD").
Overeenkomstig de regels in de MDD is de classificatie van het Brainlab-product
gedefinieerd in de bijbehorende softwarehandleiding.

Verkoop in de VS

Dit product mag alleen worden verkocht aan 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 Gebruiken van het systeem

Beoogd gebruik

De RT Elements zijn applicaties voor gebruik tijdens stereotactische, conforme,
computergeplande, op linac gebaseerde radiotherapie van craniale, hoofd en hals, en
extracraniale laesies.

Beoogde gebruikers

RT Elements is gericht op medici (medische fysici, radiotherapeuten/oncologen,
dosimetriespecialisten, artsen, etc.) met voldoende kennis van de Engelse technische
terminologie op het gebied van medische fysica en medische beeldvorming, zodat zij de RT
Elements-gebruikersinterface correct kunnen interpreteren.

Waarschuwing
De planningapplicaties van Brainlab zijn uitsluitend bedoeld als aanvullende
ondersteuning voor het medische team. Deze applicaties vervangen niet de ervaring van de
gebruiker of de verantwoordelijkheid van de gebruiker tijdens het gebruik ervan.

Plausibiliteitsbeoordeling

Waarschuwing
Controleer voorafgaand aan de behandeling van de patiënt de plausibiliteit van alle
informatie die in het systeem wordt ingevoerd en vanaf het systeem wordt uitgevoerd.

Waarschuwing
De beslissing om een patiënt met radiotherapie/radiochirurgie te behandelen, moet worden
genomen door een ervaren neurochirurg of radiotherapeut/oncoloog. Hun beslissing moet
gebaseerd zijn op hun medische opleiding en eerdere ervaringen, alsook op de gemeten
nauwkeurigheid van het RT Elements-systeem.

Virusscanner

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

Gebruiken van het systeem
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1.5 Compatibiliteit met medische apparatuur en
software

Compatibele medische apparatuur

Waarschuwing
Gebruik geen hardware-apparatuur die niet vermeld is als compatibel met RT Elements.
Wanneer u dit toch doet, kan dit leiden tot een incorrecte positionering van de patiënt, wat
kan leiden tot ernstig letsel bij de patiënt.

Niet-Brainlab instrumenten

Waarschuwing
Het gebruik van combinaties van medische instrumenten die niet door Brainlab zijn
goedgekeurd, kan een nadelig effect hebben op de veiligheid en/of effectiviteit van de
medische instrumenten en kan de veiligheid van de patiënt, gebruiker en/of omgeving in
gevaar brengen.

Compatibele medische software van Brainlab

Alleen door Brainlab genoemde medische software van Brainlab mag op dit systeem worden
geïnstalleerd en gebruikt. Neem contact op met Brainlab Support voor uitleg over de
compatibiliteit met medische software van Brainlab.

Softwarebeperkingen

• Physics Administration kan machineprofielgegevens importeren die zijn gecreëerd voor
iPlan RT 4.x. Machineprofielen die zijn gecreëerd met behulp van Beam Profile Editor 6.0
(iPlan RT 3.0) kunnen niet worden geïmporteerd in Physics Administration 5.0

• Machineprofielgegevens, geschreven met Physics Administration 5.5, kunnen uitsluitend
worden gebruikt met:
- Cranial SRS versie 1.5.1 of hoger
- Spine SRS versie 1.5.1 of hoger
- Multiple Brain Mets 2.0 of hoger
- RT QA versie 2.0 of hoger

en niet worden gebruikt met:
- Physics Administration 5.0 of lager
- iPlan RT

Niet-Brainlab-software

Software mag alleen door bevoegde Brainlab-medewerkers op het Brainlab-systeem
worden geïnstalleerd. Installeer en verwijder geen software-applicaties.

Updates

Waarschuwing
Updates voor het besturingssysteem (hotfixes) of voor software van derden zouden
moeten worden uitgevoerd buiten werktijd en in een testomgeving om de juiste werking
van het Brainlab-systeem te verifiëren. Brainlab monitort de gereleasede Windows-hotfixes
en weet of er voor sommige updates problemen kunnen worden verwacht. Neem contact
op met Brainlab support als er problemen zijn met hotfixes voor het besturingssysteem.

ALGEMENE INFORMATIE
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Virusscannen en malware

Brainlab adviseert het systeem te beschermen met hoogwaardige antivirussoftware.
Onthoud dat de instellingen van sommige malwarebeschermingssoftware (zoals virusscanner) de
systeemprestaties nadelig kunnen beïnvloeden. Als er bijvoorbeeld realtime-scans worden
uitgevoerd en elke bestandstoegang wordt gecontroleerd, kan het laden en opslaan van
patiëntgegevens lang duren. Brainlab adviseert het maken van realtime-scans uit te schakelen en
virusscans buiten werktijd uit te voeren.

Waarschuwing
Let erop dat uw antivirussoftware de Brainlab directories niet wijzigt, met name:
• C:\Brainlab, D:\Brainlab, F:\Brainlab, etc.
• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData, etc.

Waarschuwing
Tijdens behandelingsplanning mogen geen updates worden gedownload of geïnstalleerd.
Neem contact op met Brainlab support voor aanvullende informatie over elk van deze punten.

Microsoft beveiligingsupdates voor Windows en driverupdates

Brainlab staat alleen de installatie van beveiligingspatches toe. Installeer geen servicepacks en
optionele updates. Controleer uw instellingen om ervoor te zorgen dat updates op een geschikt
moment worden gedownload en correct worden geïnstalleerd. Update geen drivers op Brainlab
platformen.
Raadpleeg de Brainlab website voor aanvullende informatie over instellingen en voor een lijst met
Microsoft beveiligingsupdates die door Brainlab support zijn geblokkeerd.
Adres: www.brainlab.com/updates
Wachtwoord: WindowsUpdates!89

Compatibiliteit met medische apparatuur en software
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1.6 Technische vereisten

Softwarevereisten

Component Minimumvereisten Aanbevolen vereisten

Besturingssys-
teem

• Windows Ultimate 7 64-bit, SP1
• Windows 10 Enterprise 2015 LTSB
• Windows 10 Enterprise 2016 LTSB
• Windows Server 2008 64-bit, SP2
• Windows Server 2012 R2 64-bit
• Windows Server 2016

• Windows 7 Ultimate 64-bit, SP1
• Windows 10 Enterprise 2015 LTSB
• Windows 10 Enterprise 2016 LTSB
• Windows Server 2012 R2 64-bit
• Windows Server 2016

Raadpleeg uw ondersteuningsspecialist van Brainlab voor informatie over de compatibiliteit van
servicepacks.
Physics Administration mag alleen worden geïnstalleerd op de bovengenoemde specifieke
versies van besturingssystemen.
Vooraf geïnstalleerde drivers dienen uitsluitend te worden gewijzigd indien absoluut noodzakelijk.
In het geval van een update van een driver, een virusscannerupdate of soortgelijk, moet u
zekerstellen dat uw behandelingsplanningsysteem van Brainlab ongewijzigd blijft functioneren.
Een hervalidatie van de software is ten zeerste aanbevolen.

ALGEMENE INFORMATIE
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1.7 Training en documentatie

Brainlab-training

Voor een veilig en correct gebruik raadt Brainlab aan dat alle gebruikers vóór het in gebruik
nemen van het systeem deelnemen aan een trainingsprogramma dat door een Brainlab-
medewerker wordt verzorgd.

Verantwoordelijkheid

Alleen daartoe opgeleid medisch personeel mag systeemonderdelen en hulpinstrumenten
bedienen.

Het lezen van gebruikershandleidingen

In deze handleiding wordt complexe medische software of medische hulpmiddelen omschreven
die met zorg moet worden gebruikt.
Het is daarom belangrijk dat alle gebruikers van het systeem, de instrumenten en software:
• deze handleiding zorgvuldig doorlezen alvorens de apparatuur te gebruiken;
• altijd toegang hebben tot deze handleiding.

Beschikbare gebruikershandleidingen

Gebruikershandleiding Inhoud

Softwarehandleidingen Uitgebreide instructies over het gebruik van de RT Elements-
planningsapplicaties.

Technische referentiehandlei-
ding (Brainlab-fysica)

Uitgebreide informatie over het meten van bundelgegevens,
kwaliteitsgarantie en de dosisalgoritmes die worden gebruikt in
de planningssoftware voor radiotherapie van Brainlab.

Training en documentatie
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2 PHYSICS
ADMINISTRATION
GEBRUIKEN

2.1 Opmerkingen betreffende veiligheid

Belangrijke opmerkingen over systeemveiligheid

Dit onderdeel bevat belangrijke informatie die van belang is voor een veilige en effectieve werking
van het behandelingsplanningsysteem.
Raadpleeg de betreffende Brainlab Elements softwarehandleiding(en) en de Technische
referentiehandleiding, Brainlab-fysica.

Waarschuwing
Het is uw verantwoordelijkheid om een uitgebreid kwaliteitsprogramma te ontwikkelen dat
geschikt is voor het detecteren van fouten, beperkingen of onnauwkeurigheden in de
behandelingsplannings- en behandelingstoedieningssystemen. Raadpleeg het hoofdstuk
Kwaliteitswaarborging in de Technische referentiehandleiding, Brainlab-fysica voor meer
informatie.

Waarschuwing
Bepaal de absolute nauwkeurigheid van het behandelingsplanningsysteem van Brainlab in
combinatie met de gebruikte behandelingtoedieningsystemen met behulp van fantomen.
Met de gemeten nauwkeurigheid moet rekening worden gehouden bij het configureren van
de parameters van het behandelplan zodat de toegediende behandeling accuraat is.

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

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

Waarschuwing
Alle behandelplanrapporten moeten worden goedgekeurd door een gekwalificeerde
persoon voordat de informatie in deze rapporten wordt gebruikt voor
radiotherapiebehandelingen.

PHYSICS ADMINISTRATION GEBRUIKEN
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Waarschuwing
Het wordt aanbevolen de behandelplanrapporten te gebruiken om alle
behandelingsparameters direct op het behandelingtoedieningssysteem te controleren,
inclusief onder andere, afmeting en posities van de collimator, 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 linac configuratie die is gepland
correct is overgezet en op de linac correct wordt toegepast. Dit omvat, maar is niet beperkt
tot, de afplattingsfiltermodus en accessoireconfiguraties.

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

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

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

Waarschuwing
Controleer de nauwkeurigheid van de resulterende buitencontour en het resulterende
weefselmodel dat wordt gebruikt voor dosisberekeningen. Het gehele gebied dat relevant
is voor de behandeling moet binnen de contouren vallen. Sommige gebieden van de
patiëntgegevens kunnen in de buitencontour zijn opgenomen terwijl dit niet de bedoeling
is. Deze gebieden worden meegenomen bij de dosisberekening. Indien nodig moeten deze
handmatig uit de buitencontour worden verwijderd.

Waarschuwing
Zorg ervoor dat u tijdens het gehele planningsproces werkt op de correcte patiëntdataset.
De patiëntinformatie wordt weergegeven in de navigatiesectie van het Brainlab-
behandelplanningssysteem.

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 (bijv.
het geselecteerde machineprofiel correspondeert met de behandelingsmachine).

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

Waarschuwing
Het wordt aanbevolen de patiëntpositie vóór de behandeling te controleren en te
bevestigen door middel van een juiste positieverificatiemethode. Voorbeeldplannen

Opmerkingen betreffende veiligheid
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kunnen worden gegenereerd door middel van fantomen en de nauwkeurigheid van de
werkelijk geteste patiëntpositioneringsmethode.

Waarschuwing
Zorg ervoor dat het RT Elements-behandelingsplanningssysteem correct is geconfigureerd
en dat de configuratie de parameters van de behandelingtoedieningssystemen
weerspiegelt. Deze parameters omvatten, maar zijn niet beperkt tot de
linacschaalconventie, mechanische beperkingen of dosimetrische parameters, zoals
linacenergie, of fluentiemodussen als SRS en FFF (zonder afvlakkingsfilter).

Waarschuwing
Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de machineconfiguraties (inclusief
o.a. jawinstellingen) altijd worden gesynchroniseerd tussen de verschillende
configuratielokaties (bijvoorbeeld behandelingsplanningssysteem, Record and Verify-
systeem en behandelingstoedieningssysteem). Als de machineconfiguratie die wordt
gebruikt voor de planning en die wordt gebruikt voor de behandeling niet op elkaar
aansluiten, kan dit leiden tot een ongewenste behandeling of een onderbreking in de
klinische workflow.

Waarschuwing
Brainlab levert actuele instructies voor metingen. Zorg ervoor dat de meest actuele
instructies voor metingen worden gebruikt tijdens de bundelgegevensmetingen. Neem
voor meer informatie contact op met Brainlab-support.

Waarschuwing
Zorg ervoor dat de bundelgegevensmetingen actueel zijn en dat de dosisalgoritmes correct
zijn geconfigureerd en gekalibreerd. Controleer regelmatig de configuratie en kalibratie
door middel van fantoommetingen.

Waarschuwing
Als één of meer componenten van het behandelingstoedieningssysteem zijn gewijzigd,
verwisseld of opnieuw gekalibreerd, dan moet een hervalidatie van het
behandelingsplanningsysteem in combinatie met het behandelingstoedieningssysteem
worden uitgevoerd conform de procedures voor kwaliteitsgarantie. 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
U moet de specificaties en aanbevelingen van de fabrikant van uw dosimetrie-apparatuur
zorgvuldig volgen, met name voor alle dosisdetectoren die uitsluitend kunnen worden
toegepast op een duidelijk gespecificeerd bereik van veldgrootten. Gebruik van
dosimetrieapparatuur buiten de specificaties of incorrect gebruik van de apparatuur kan
resulteren in onnauwkeurige dosisberekeningen.

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

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

wordt 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:

PHYSICS ADMINISTRATION GEBRUIKEN
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- 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 betreffende veiligheid
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2.2 Inleiding op Physics Administration

Achtergrond

U kunt Physics Administration gebruiken om gemeten bundelgegevens en machineprofielen te
beheren voor compatibele RT Elements software.
Physics Administration kan bovendien worden gebruikt voor het definiëren en bewerken van
tabellen voor hounsfield-naar-elektronendichtheidconversie.

Bedrijfsmodi

Bedrijf Beschrijving

Raw Data

Deze modus kan worden gebruikt op elke computer met Windows 7,
64-bit (of hoger). Hiermee kunt u gemeten bundelgegevens voor de do-
sisberekeningsalgoritmes Pencil Beam en Monte Carlo invoeren.
OPMERKING. Voor Monte Carlo is aanvullende gegevensverwerking
door Brainlab noodzakelijk. Raadpleeg de Technische referentiehand-
leiding, Brainlab-fysica. 

Machine Profiles

Deze modus kan uitsluitend worden uitgevoerd op Brainlab behandel-
planningssystemen en kunt u gebruiken om machineprofielen te maken
en aan te passen.
De set-up en installatie worden door Brainlab-technici verzorgd tijdens
het installeren van de RT Elements software.

Hounsfield Unit to
Electron Density
Conversion Tables

Door middel van deze modus kunt u tabellen voor hounsfield-naar-elek-
tronendichtheidconversie definiëren en bewerken. De modus kan uit-
sluitend worden gebruikt op behandelplanningssystemen van Brainlab.

Installatie van alleen de raw gegevensversie

Voor het invoeren en verwerken van uitsluitend raw gegevens, kan Physics Administration
worden geïnstalleerd op elke computer met Windows 7 (64-bit) of hoger.
Aanbevolen wordt het installatiebestand voor Physics Administration te kopiëren op uw lokale
harde schijf alvorens de installatie te starten.
Het installatieprogramma staat installaties op elke locatie toe. De software wordt standaard
geïnstalleerd in
c:\Brainlab\PhysicsAdministration_RawData_5.5\.
De Setup Wizard (Configuratiewizard) creëert automatisch snelkoppelingen voor Physics
Administration Raw Data 5.5 in de map Brainlab RT op het bureaublad en in het Start Menu.
Het raw gegevensinstallatieprogramma van Physics Administration 5.5 en RT Elements kunnen
op dezelfde computer worden geïnstalleerd. (Het exe.-bestand PhysicsAdmin.exe is hetzelfde,
maar het installatieprogramma van de raw gegevens kan geen machineprofielen creëren of
aanpassen.)
OPMERKING. U dient over administratorrechten te beschikken om Physics Administration te
installeren. 

Opmerkingen betreffende veiligheid

Waarschuwing
De nauwkeurigheid van het dosisalgoritme en de MU-berekening is direct afhankelijk van
de kwaliteit van de gemeten bundelgegevens. Het is de verantwoordelijkheid van de
fysicus om ervoor te zorgen dat de metingen correct worden uitgevoerd.

PHYSICS ADMINISTRATION GEBRUIKEN
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Het wordt sterk aanbevolen een back-up te maken van de gegevens van het machineprofiel
voor het geval dat deze gegevens beschadigd raken.

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

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 voor de behandeling
van de patiënt, met name de veldgrootte, diepte en off-axisafstand, worden meegenomen in
de gemeten bundelgegevens.

Inleiding op Physics Administration
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2.3 Navigeren door Physics Administration

Physics Administration starten

Afbeelding 1  

Dit dialoogvenster wordt automatisch geopend wanneer u Physics Administration start.
Selecteer Go to task… in het menu Raw Data of het menu Profile om het weer te geven.

Navigatiefuncties

Component Functie

Exit Selecteer deze optie om de applicatie te sluiten.

About Selecteer deze optie om het diagloogvenster About te openen.

Cancel
Als u het dialoogvenster Navigate to … opent via het menu Raw Data
of het menu Profile, dan wordt Cancel geactiveerd. Selecteer deze op-
tie om het dialoogvenster te annuleren.

Raw Data

Open Selecteer deze optie om een raw gegevensbestand (.x??dat-bestand)
te openen.

Recent Selecteer deze optie om een lijst van recentelijk gebruikte raw gege-
vensbestanden te openen.
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Component Functie

Switch to

Pencil Beam Selecteer deze optie om de Pencil Beam raw gegevensinvoermodus te
openen (zie pagina 33).

Monte Carlo Selecteer deze optie om de Monte Carlo raw gegevens-invoermodus
te openen (zie pagina 73).

Machine Profiles

Open Selecteer deze optie om een machineprofiel te openen (zie pagina
88).

Recent Selecteer deze optie om een lijst van recentelijk gebruikte machinepro-
fielen te openen.

New Selecteer deze optie om nieuwe machineprofielen te genereren (zie pa-
gina 84).

Switch to

Machine Profile Selecteer deze optie om de machineprofiel-invoermodus te wijzigen.

Manage Selecteer deze optie om het dialoogvenster voor profielbeheer te star-
ten (zie pagina 96).

Hounsfield to Electron Density Conversion Tables

Define and Edit Selecteer deze optie om tabellen voor hounsfield-naar-elektronendicht-
heidconversie te definiëren en te bewerken (zie pagina 134).

Navigeren door Physics Administration
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2.4 Basisbegrippen

Bewerkingsvelden

• Wanneer een bewerkingsveld een blauwe achtergrond heeft, moet u daarin gegevens invoeren
voordat u verdergaat.

• Wanneer een bewerkingsveld een gele achtergrond heeft, is de weergegeven waarde alleen-
lezen en kan niet worden aangepast.

• In bepaalde wijzig-velden en alle gegevenstabellen kunnen uitsluitend numerieke waarden
worden ingevoerd. Gebruik "." als decimaal. Een wetenschappelijke notatie (bijv. 4.2E1) wordt
ondersteund.

• Het Comment-veld is optioneel. Voer hier aanvullende informatie in (bijv. apparatuur).

Raw gegevensprofielen bewerken

Afbeelding 2  

Bepaalde raw gegevensitems bevatten een dosisprofiel, zoals dieptedosis of transversaal profiel
in willekeurige richtingen. Voor het bewerken van deze items gelden de volgende voorwaarden:
• U kunt gegevens handmatig invoeren.

PHYSICS ADMINISTRATION GEBRUIKEN

Softwarehandleiding Rev. 1.0 Physics Administration Ver. 5.5 23



• Selecteer Append empty row(s) om extra rijen toe te voegen (zie pagina 48).
• U kunt een reeks cellen selecteren en op Ctrl + C drukken om gegevens te kopiëren of op Ctrl

+ V om gegevens vanaf het klembord te plakken.
• Wanneer gegevens vanaf het klembord op de gehele tabel worden geplakt, worden de

tabelgegevens vervangen door de waarden van het klembord. Het gegevensbereik wordt
automatisch uitgebreid, indien nodig. De tabelgegevens worden alleen vervangen wanneer de
gehele tabel is geselecteerd tijdens het plakken of wanneer Paste is geselecteerd. Wanneer
een enkelvoudige cel of een groep cellen zijn geselecteerd, wordt het gegevensbereik niet
aangepast.

• Lege rijen in het gegevensraster worden genegeerd.
• Gegevens op het klembord bestaan uit twee kolommen met door tabs gescheiden numerieke

waarden.

Voorbeeld bewerking raw gegevens

Hieronder volgt een voorbeeld van gegevens die zijn ingevoerd volgens de instructies in de vorige
paragraaf.

0 0.9178

1 0.9157

2 1.069

3 1.3768

4 1.5472

5 1.6486

In de meeste gevallen kunnen gegevens in oplopende of aflopende volgorde (ten opzichte van de
eerste kolom) worden ingevoerd.

Toetsenbordsnelkoppelingen

• Ctrl + A: Selecteer de gehele tabel.
• Ctrl + C: Kopieer de selectie naar het klembord.
• Ctrl + V: Plak de selectie vanaf het klembord.
• Ctrl + X: Hiermee knipt u de selectie en plaatst u het op het klembord.

Basisbegrippen
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Gegevenstabellen bewerken

Afbeelding 3  

Soms moet u gegevens in een tabel invoeren. De volgende voorwaarden zijn van toepassing:
• Selecteer Add of Add Field Size om een enkele waarde of een lijst met door komma’s

gescheiden waarden als een tabelrij of -kolom.
• Verwijder rijen en kolommen door de betreffende rij(en)/kolom(men) te selecteren en

vervolgens Remove of Remove Field Size te selecteren. Selecteer meerdere rijen/kolommen
door de toets Shift (bereikselectie) of Ctrl (individuele selectie) ingedrukt te houden tijdens de
selectie.

• De rij- en kolomwaarden moeten een oplopende volgorde hebben.
• Voer gegevens in met de plakfunctie. De gegevens op het klembord en in de tabel bestaan uit

diverse rijen met door tabs gescheiden numerieke waarden.
• De eerste rij definieert de kolomkoppen. Daarom moet de eerste kolom van de eerste regel

leeg zijn (d.w.z. de tekst moet beginnen met een tab-karakter).

Voorbeeld van het bewerken van een gegevenstabel

De onderstaande tabel is een voorbeeld van gegevens die zijn ingevoerd volgens de instructies in
de vorige paragraaf.

5 10 20 30

0.0 0.852262977 0.761820191 0.703646358 0.731308656

1.0 0.966786446 0.867403352 0.807716593 0.818840598

2.0 1.198123828 1.060848797 0.991365992 0.973256567

3.0 1.411591961 1.253702156 1.169385916 1.140604714
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Statuspictogrammen

De onderstaande pictogrammen duiden op de status van de gegevens in de
gegevensstructuurweergave:

Pictogram Beschrijving

Alles is in orde. Er is geen waarschuwing of fout geconstateerd. Het statusveld
van het bedieningspaneel (linksonder op het scherm) is leeg.

Er is een waarschuwing geconstateerd. Het bijbehorende waarschuwingsbe-
richt wordt in het statusveld van het bedieningspaneel (linksonder in het
scherm) weergegeven.

Er is een fout geconstateerd. Het bijbehorende foutbericht wordt in het status-
veld van het bedieningspaneel (linksonder in het scherm) weergegeven.

Goedkeuringsrechten toewijzen

Physics Administration kan Microsoft autorisatiebeheer gebruiken om de goedkeuringsrechten
te definiëren. De verschillende gebruikersrechten kunnen worden geconfigureerd volgens
verschillende rollen tijdens de installatie van het systeem. Standaard is het gebruik van Microsoft
autorisatiebeheer uitgeschakeld. Raadpleeg de betreffende hoofdstukken op pagina 67, pagina
128, pagina 115 en pagina 137 voor instructies voor het goedkeuren van een taak.
Neem contact op met uw supportspecialist van Brainlab als u Microsoft autorisatiebeheer wilt
activeren om de rolstructuur te wijzigen of om nieuwe gebruikersrollen in te voeren. Raadpleeg de
betreffende technische documentatie van Microsoft voor meer informatie over autorisatiebeheer.
OPMERKING. Physics Administration staat slechts een enkele goedkeurder toe voor alle
goedkeuringstaken. Hierdoor kunt u geen specifieke goedkeuringsrollen aan bepaalde gebruikers
toewijzen. 

Basisbegrippen
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2.4.1 Gegevensgrafieken

Raw gegevensgrafieken

Voor raw gegevensitems bevat de grafiekweergave rechts naast het applicatievenster een plot
van de huidige geselecteerde gegevens. De kleur die wordt gebruikt voor het plotten van de
gegevens is afhankelijk van de volgorde van de gegevens in de gegevensstructuur en kan niet
worden gewijzigd. De eerste itemgrafiek is altijd rood, de tweede groen enz. 
Wanneer u de muis over een grafiek beweegt, verschijnt een tooltip met de bijbehorende
gegevensnaam en grafiekcoördinaten.
Als u een enkel profielitem selecteert en er zijn referentiegegevens beschikbaar (zie pagina 28),
worden de referentiegegevensgrenzen aangeduid door een grijze achtergrond.

Machineprofielgrafieken

In de Machine Profile-modus bevat de grafiek een plot van het actieve gegevensraster (wanneer
er geen kolom is geselecteerd) of, wanneer hele kolommen zijn geselecteerd, van de gegevens
van de geselecteerde kolommen. De kleur die wordt gebruikt voor het plotten van de gegevens, is
hetzelfde als de kleur van de respectievelijke gegevenskolommen in het gegevensraster.
Wanneer u de muis over een grafiek beweegt, verschijnt een tooltip met de bijbehorende
gegevensnaam en grafiekcoördinaten.

Genormaliseerde gegevens

U kunt bepaalde gegevens genormaliseerd weergeven. Wanneer gegevens genormaliseerd
kunnen worden weergegeven, is het selectievakje Normalized in het bedieningspaneel
ingeschakeld. Schakel dit vakje in om de gegevens genormaliseerd weer te geven die ook worden
gebruikt door de RT Elements voor dosisberekening. Als gegevens kunnen worden
genormaliseerd, dubbelklik dan op de verticale as en het label van de verticale as om de
normalisatiestatus te schakelen. De genormaliseerde omstandigheid wordt ook in het label van de
grafiek vermeld.
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2.4.2 Referentiegegevens

Achtergrond

Referentiegegevens zijn generieke bundelgegevens die worden gebruikt voor vergelijking van
Pencil Beam raw gegevens.
Houd rekening met het volgende wanneer u referentiegegevens gebruikt:
• Referentiegegevens zijn afhankelijk van de versneller, het bundelbeperkende apparaattype en

de profielenergie en zijn mogelijk niet voor alle combinaties beschikbaar.
• Het kan nodig zijn de referentiegegevens te transformeren vanuit de

referentiegegevensinstelling naar uw eigen instelling. Dit kan de nauwkeurigheid van de
referentiegegevens wel beïnvloeden. Om die reden mogen de referentiegegevens alleen
worden gebruikt als aanvullende richtlijn en niet om de juistheid van de gegevens te verifiëren.

• Aangezien het merendeel van de invoergegevens willekeurig kan worden genormaliseerd,
moeten referentiegegevens op schaal worden gebracht om te kunnen worden vergeleken met
uw invoergegevens. De software gebruikt hiervoor de normalisatievoorwaarden (bijv.
veldgrootte, -diepte) uit de RT Elements (zie pagina 27).

• Wanneer er referentiegegevens beschikbaar zijn, worden deze in de bijbehorende grafieken
weergegeven (zie pagina 27) en gebruikt voor plausibiliteitscontroles (zie pagina 139).

De referentiegegevens controleren niet de juistheid van bundelgegevens en zijn geen vervanging
voor het gereedmaken van het systeem of de kwaliteitsborging.

Pencil Beam raw gegevens

Er zijn referentiegegevens beschikbaar voor de volgende parameters:
• Verspreidingswaarden
• PDD-dieptedosis
• Diagonale profielen

Neem contact op met Brainlab Support wanneer u de lijst met beschikbare referentiegegevens
wilt uitbreiden met aanvullende versneller/MLC-combinaties en energieën.

Referentiegegevens
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2.4.3 Systeemacceptatie en gereedmaken bundelgegevens

Achtergrond

Tijdens de systeemacceptatie van het RT Elements-behandelingsplanningssysteem worden er
diverse tests uitgevoerd. Deze hebben betrekking op de systeemconfiguratie en
gegevensoverdracht naar het behandelingstoedieningssysteem. Om deze tests te kunnen
uitvoeren, moeten er binnen de RT Elements machineprofielen beschikbaar zijn met alle
instellingen die relevant zijn voor de tests. Daarnaast is een conversietabel voor hounsfield-naar-
elektronendichtheid nodig.
OPMERKING. Systeemacceptatie is afhankelijk van alle bundelgegevensmetingen en
bundelgegevensverwerkingsactiviteiten. Het is daardoor mogelijk alle systeemacceptatietests uit
te voeren, zelfs als er geen bundelgegevens en dosimetrische eigenschappen beschikbaar zijn op
het moment van systeemacceptatie. 

Een acceptatieprofiel maken als er geeen bundelgegevens beschikbaar zijn

Afbeelding 4  

Stap

1. Selecteer Set Parameters... in het menu Current Energy of in de lijst Energy Modality
en activeer het selectievakje voor Use dummy beam data for Brainlab acceptance (zie
pagina 120).
Alle bestaande dosimetrische parameters worden vervangen door standaardparameters
en kunnen niet meer worden gewijzigd. Door een dergelijk machineprofiel te gebruiken in
RT Elements kunt u alle softwarefunctionaliteiten controleren met uitzondering van dosis-
berekeningen en aanverwante functies.
OPMERKING. U kunt met deze acceptatie-machineprofielen geen voor patiëntbehande-
ling geschikte behandelplannen creëren. 

2. Zodra de bundelgegevens zijn gemeten en verwerkt, moet het selectievakje Use dummy
beam data for Brainlab acceptance weer worden uitgeschakeld.
De standaardbundelgegevens worden verwijderd en u kunt alle benodigde dosimetrische
parameters invullen zoals u dat zou doen voor een nieuwe energie.
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Stap
Om te controleren of de organisatorische, geometrische en connectiviteitsparameters
identiek zijn aan de waarden tijdens systeemacceptatie, moet u de machinegerelateerde
parametercontrolesom (zie pagina 92) van het acceptatieprofiel vergelijken met uw hui-
dige profiel.

Bundelgegevens gebruiken

Wanneer de bundelgegevens al gereed zijn gemaakt op het moment van systeemacceptatie (bijv.
een upgrade of installatie van een upgrade), kunt u tijdens systeemacceptatie ook een
machineprofiel met deze bundelgegevens gebruiken. In dit geval mag het selectievakje Use
dummy beam data for Brainlab acceptance niet worden geactiveerd.

Een tabel voor hounsfield-naar-elektronendichtheidacceptatie maken als de kalibratiegegevens van de CT-
scanner niet beschikbaar zijn

Afbeelding 5  

Stap

1. Selecteer Define and Edit in het navigatiemenu.

2. Selecteer New.

3. Activeer Conversion table is for Brainlab acceptance only (zie pagina 134).

Systeemacceptatie en gereedmaken bundelgegevens
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2.4.4 Lamelposities

Nominale lamelposities

Doorgaans worden geometrische (of nominale) lamelposities weergegeven zoals gemeten in het
isocentrumvlak van een veld. Met andere woorden, de positie die wordt weergegeven, is die van
de projectie van de onderste randen van de lamellen op een vlak dat loodrecht op de middenas
van de bundel staat (waarbij de stralingsbron het focuspunt is). Deze nominale lamelposities
worden naar het Record and Verify-systeem geëxporteerd.

Lichtveld

De vorm van het lichtveld wordt gebruikt om de machinehoeken (inclusief de lamelposities) in de
behandelkamer te controleren, terwijl het "licht" in de kop van de linac aan is.
Voor MLC’s moet één keer per machineprofiel een lichtveldtest worden uitgevoerd.
Voor nieuwe installaties moet worden gecontroleerd dat de gebruikte notatie voor de lineaire
versneller correct is tijdens de systeemacceptatie.
OPMERKING. Omdat RT QA wordt geleverd met elke RT behandelingsplanningsoftware hoeft de
lichtveldtest alleen in RT QA te worden uitgevoerd. 

OPMERKING. De RT Elements nemen de lichtveldvorm vanuit de positie van de bundel op in de
afdrukken. 

Waarschuwing
Verifieer de geometrische instellingen van het machineprofiel door middel van een extra
lichtveldtest. Tijdens een extra lichtveldtest worden de instellingen gecontroleerd door een
echte behandeling te emuleren op testgegevens.

Radiologisch veld

Het radiologisch veld wordt normaal gesproken gedefinieerd door de 50%-isodosislijn van het
enkelvoudige veld. De RT Elements gebruiken de radiologische veldvorm:
• Voor conforme lamelaanpassing aan de planningsvorm (PTV/OAR’s)
• Als input voor de Pencil Beam-dosisberekening

Door het geometrische ontwerp van de enkelvoudige lamelranden van uw MLC-model (bijv.
tongue and groove tussen twee aangrenzende lamellen, afgeronde lameluiteinden), kan de
radiologische veldvorm afwijken van de nominale veldvorm. De RT Elements gebruiken normaal
gesproken de nominale lamelposities in de planningsweergaven.
De radiologische veldvorm wordt gedefinieerd door de parameters Leaf Shift Static en Tongue
and Groove Size, zie pagina 123.
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Lamelposities
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3 PENCIL BEAM RAW
GEGEVENS

3.1 Pencil Beam raw gegevens invoeren

Achtergrond

Pencil Beam Raw Data bestaan uit:
• Algemene informatie, zoals versneller, MLC, energie en dosisprofiel
• De nominale output van de lineaire versneller (zie pagina 42)
• De verspreidingsfactoren voor verschillende MLC- en jawveldgroottes (zie pagina 45)
• Dieptedosisgegevens voor verschillende veldgroottes (zie pagina 47)
• Diagonale profielen in verschillende dieptes (zie pagina 50)
• Verwerk(te) diagonale profielen (zie pagina 51)
• Transversale profielen in verschillende dieptes (zie pagina 56)
• Verwerk(te) transversale profielgegevens (zie pagina 57)
• Dynamische lamelverschuivingsinformatie (bijv. of de gekozen versneller/MLC-combinatie wel

of niet dynamische behandelingen ondersteunt; zie pagina 63)

PENCIL BEAM RAW GEGEVENS
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Schermlay-out

①

②

③

④

⑤ ⑥
Afbeelding 6  

Nr. Component Functie

① Properties Eigenschappen voor weergave en wijzigen.

② Bewerkingsknoppen (bijv.
Scatter)

Gegevens bewerken, gegevens toevoegen aan of plakken
naar het huidige item, of gegevens verwijderen uit het huidige
item.

③ Display

Zet de volgende vakjes aan of uit om het volgende weer te
geven:
• Data View
• Graph View
• Normalized: genormaliseerde gegevens voor bepaalde

grafieken
• Preprocessed: voorverwerkte diagonale profielen (zie pagi-

na 51) of voorverwerkte transversale profielen (zie pagina
57)

④ Status Toont de status van het geselecteerde item.

⑤ Gegevensweergave Gegevens weergegeven als een structuur (zie hieronder).

⑥ Grafische weergave Toont het geselecteerde structuuritem als een grafiek.

Inhoud van de gegevensweergave

Gegevensinconsistenties, waarschuwingen (mogelijke fouten) en fouten worden aangegeven door
middel van het pictogram van het gegevensitem in de structuurweergave (zie pagina 23).

Pencil Beam raw gegevens invoeren

34 Softwarehandleiding Rev. 1.0 Physics Administration Ver. 5.5



Wanneer een enkelvoudig profielitem is geselecteerd en er zijn referentiegegevens beschikbaar
(zie pagina 28), worden de referentiegegevensgrenzen aangeduid door een grijze achtergrond.

Een nieuw Pencil Beam raw gegevensbestand creëren

Afbeelding 7  

Stap

1. Selecteer New in het menu Raw Data.
Het dialoogvenster Properties wordt weergegeven.

2. Voer gegevens in de betreffende velden in (zie pagina 40).

3. Selecteer OK om uw wijzigingen op te slaan.

Een bestaand Pencil Beam raw gegevensbestand laden

Stap

Selecteer Open in het menu Raw Data. 

De volgende voorwaarden zijn van toepassing:
• De standaardbestandsextensie is .xpbdat
• De standaardlocatie (tenzij tijdens de installatie gewijzigd door Brainlab Support) is:
f:\Brainlab\Shared\RT\RawData

• Het is niet mogelijk een Pencil Beam raw gegevensbestand te genereren aan de hand van een
bestaand multi-lamelcollimator-machineprofiel

PENCIL BEAM RAW GEGEVENS
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• Het submenu Recent in het menu Raw Data bevat een lijst met de recentelijk gebruikte raw
gegevensbestanden

• Pencil Beam raw gegevensbestanden kunnen ook worden geopend door het
bestand .xpbdat naar het dialoogvenster Navigate to... of Raw Data te slepen

Een Pencil Beam raw gegevensbestand opslaan

Afbeelding 8  

Stap

Selecteer Save of Save As in het menu Raw Data.
OPMERKING. De optie Save is alleen beschikbaar wanneer de gegevens niet zijn aangepast. 

De Pencil Beam raw gegevensbestanden, opgeslagen door Physics Administration 5.5, kunnen
niet worden geopend met Physics Administration 5.0 of lager.

Pencil Beam raw gegevens invoeren
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Pencil Beam gegevens voor een machineprofiel goedkeuren

Afbeelding 9  

Om raw gegevens te gebruiken voor een machineprofiel (zie pagina 129), moeten de gegevens
worden goedgekeurd door de verantwoordelijke fysicus.

Stap

Selecteer Approve & Save As in het menu Raw Data (zie pagina 66).
Goedgekeurde raw gegevensbestanden worden automatisch ingesteld op alleen-lezen.
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Gegevens afdrukken

Afbeelding 10  

Stap

1. Selecteer Print Setup… in het dialoogvenster van het menu Raw Data.

Pencil Beam raw gegevens invoeren
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Stap

2.

Definieer de printer en de items om te printen.
OPMERKING. Deze instellingen worden niet opgeslagen. Wanneer u Physics Admini-
stration opnieuw start, worden de waarden gereset op de standaardwaarden. 

PENCIL BEAM RAW GEGEVENS
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3.2 Eigenschappen Pencil Beam

Eigenschappen Pencil Beam weergeven

①

②

④

⑤

③

⑥

Afbeelding 11  

Selecteer Properties in het menu Pencil Beam Raw Data om het dialoogvenster Pencil Beam
Properties te bekijken:

Nr. Component Functie

① General

Informatie die als referentie van de profielgegevens wordt ge-
bruikt en om deze te identificeren. Deze informatie is niet van in-
vloed op andere bundelgegevenswaarden of berekeningsresulta-
ten.

② Accelerator Selecteer uw versneller uit de lijst.

③ MLC
Selecteer uw MLC uit de lijst. Elke wijziging van de versneller/
linac-combinatie maakt alle berekende/verwerkte dosisgegevens
ongeldig.

Eigenschappen Pencil Beam
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Nr. Component Functie

④ Enable Dynamic Leaf
Shift

Schakel dit selectievakje in om een dynamische radiologische la-
melverschuiving te gebruiken voor VMAT-behandelingen (zie pa-
gina 120). Hiermee wordt de berekening van de dynamische la-
melverschuiving ingeschakeld (zie pagina 63).
Wanneer u dit selectievakje uitschakelt, worden gegevens in het
dialoogvenster Dynamic Leaf Shift genegeerd.

⑤ Energy Modality/
Quality Index

Definieert de energie en de afvlakkingsfiltermodus voor uw bun-
delgegevens. De kwaliteitsindex (QI) is gedefinieerd voor een
100 x 100 mm²-veld volgens [BJR25]:
QI = TPR(d = 200 mm) / TPR(d = 100 mm)
waarbij TPR(d) de weefsel-fantoom-ratio is in diepte d (zie pagi-
na 151).
OPMERKING. De QI wordt niet getoond als FFF-energie (zonder
afvlakkingsfilter) is geselecteerd. 

⑥ Dose Profile

Definieert de Pencil Beam-kernelgegevens voor dosisbereke-
ning.
Het dosisprofielsjabloon bepaalt het energiespectrum dat wordt
gebruikt voor Pencil Beam-kernelcreatie. Er is slechts één gene-
riek dosisprofiel per energie. Om die reden bevat de lijst alleen
de generieke invoer.

Wanneer benodigde gegevens ontbreken (het bewerkingsveld heeft een donkerblauwe
achtergrond), is de toets OK uitgeschakeld en verschijnt er een beknopte verklaring naast de
toets Cancel.
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3.3 Pencil Beam raw gegevens bewerken

Achtergrond

Afbeelding 12  

In de volgende paragrafen wordt uitgelegd hoe de Pencil Beam Raw Data parameters kunnen
worden bewerkt.

De parameters voor de gegevensweergave bewerken

Stap

1. Selecteer de parameter die u wilt bewerken.

2. Selecteer Edit of dubbelklik op het item.
U kunt ook naar het contextmenu van het item gaan of de opties aan de linkerzijde ge-
bruiken.
Er wordt een dialoogvenster weergegeven of er wordt een proces opgeroepen (dit is af-
hankelijk van het item).

3. Bewerk de informatie in het weergegeven dialoogvenster.

Pencil Beam raw gegevens bewerken
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3.3.2 Nominale output van de lineaire versneller

De nominale output van de lineaire versneller definiëren

①

②

③

④

Afbeelding 13  

Nr. Beschrijving

① De aanbevolen waarden voor SSD, Measurement Depth en Normalization Field Size
worden beschreven in de Technische referentiehandleiding, Brainlab-fysica.

②
Voer de nominale output van de lineaire versneller in.
OPMERKING. Er is geen grafiek beschikbaar voor de nominale output van de lineaire
versneller. 
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Nr. Beschrijving

③

Wanneer Depth Dose-gegevens al zijn ingevoerd, toont het gebied Calibration Condi-
tion een mogelijke set-up voor de linac-kalibratieconditie. Zie pagina 140 voor een lijst
van mogelijke set-ups. Mogelijke redenen voor een niet-overeenkomende kalibratie-
conditie zijn:
• Uw lineaire versneller is gekalibreerd voor een andere set-up dan die is opgenomen

in de Physics Administration-controle.
• De definitie van de nominale output is onjuist.
• De dieptedosisgegevens zijn onjuist.

④ Stel lekkageparameters voor jaws en de MLC (verplicht) in.

Nominale output van de lineaire versneller
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3.3.3 Verspreidingstabel

De verspreidingstabel wijzigen

①

②

③

Afbeelding 14  

Nr. Beschrijving

①

Voer de SSD en measurement depth in voor de verspreidingstabellen. De waarden
moeten matchen met de SSD en dieptewaarde die worden gebruikt voor de meting van
de nominale output van de lineaire versneller (zie pagina 43). Wanneer de waarden
niet matchen, verschijnt er een fout in de profielgegevensstructuur en kunnen de gege-
vens niet worden goedgekeurd.
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Nr. Beschrijving

②

U kunt handmatig nieuwe MLC- en jawgroottes toevoegen door de bijbehorende opties
te selecteren. Voer de nieuwe veldgrootte in het openingsdialoogvenster in. Voeg
meerdere veldgroottes toe door een lijst van door komma’s gescheiden waarden in te
voeren (bijv. 10, 20, 40).
De meest eenvoudige manier om de verspreidingsgegevens te definiëren, is door een
volledige tabel (inclusief de rij- en kolomkopwaarden) met verspreidingsgegevens (bijv.
van een spreadsheet) te kopiëren door Paste table from the clipboard. Het gege-
vensformaat wordt beschreven in pagina 23.
De gegevens kunnen willekeurig worden genormaliseerd.
Wanneer een nieuw raw gegevensprofiel is gestart, worden de aanbevolen veldgroot-
tes voor de MLC en jaws automatisch ingesteld. Zodra er verspreidingsgegevens zijn
ingevoerd, passen deze veldgroottes zich niet automatisch opnieuw aan wanneer u de
machineselectie wijzigt.
Vertrouw niet op de standaardveldgroottes. Controleer altijd de aanbevolen waarden
voor de veldgrootte voor de MLC en jaws in de nieuwste versie van de Technische re-
ferentiehandleiding, Brainlab-fysica.
Zodra verspreidingsgegevens worden ingevoerd, vermelden de invoeren in Scatter Ta-
ble (per Jaw Square Size) en Scatter Table (per MLC Square Size) in de Scatter Ta-
ble de verspreidingsprofielen per jaw- of MLC-grootte als kinditems. Wanneer u één
van deze items selecteert, toont de grafiek het bijbehorende verspreidingsprofiel als
functie van de jaw- of MLC-grootte. Als er een enkelvoudig profiel is geselecteerd en
als er referentiegegevens (zie pagina 28) beschikbaar zijn voor de ingestelde machine
en energie (zie pagina 40), wordt het referentiegegevens-waardebereik aangeduid mid-
dels een grijze achtergrond in het plot van het profiel.

③

Brainlab raadt aan outputcorrecties toe te passen voor kleine velden (bijv. volgens het
IAEA Technical Report Series nr. 483). Hiervoor moet u aangeven of u wel of niet out-
putcorrectiefactoren hebt toegepast op uw verspreidingsgegevens.
• Als deze optie niet is ingesteld op Yes, bevatten de plausibiliteitscontroles voor de

verspreidingstabel een waarschuwing waarin staat dat Brainlab aanraadt om output-
correcties toe te passen voor kleine velden.

• Voor Pencil Beam raw gegevens die zijn gemaakt met een voorgaande versie van
Physics Administration is deze optie ingesteld op Unknown. Wanneer u de instel-
ling hebt gewijzigd in Yes of No, is Unknown niet meer beschikbaar.

• Momenteel is deze instelling uitsluitend voor informatiedoeleinden en heeft hij geen
enkele invloed op de behandelplanning of de dosisberekeningen. De ingevoerde ver-
spreidingswaarden zijn echter van invloed op de Pencil Beam dosisberekeningen.

De nummers die nodig zijn voor de verspreidingstabel moeten worden berekend of verwerkt
vanuit metingen (bijv. schakelmethode gebruiken, outputfactorcorrectie van kleine velden
toepassen, constante extrapolatie voor optionele invoeren toepassen). Raadpleeg de Technische
referentiehandleiding, Brainlab-fysica voor meer informatie.

Verspreidingstabel
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3.3.4 Dieptedosis

Dieptedosisgegevens invoeren

①

②

Afbeelding 15  

Nr. Beschrijving

①

Kies of de dieptedosisgegevens worden gemeten with fixed SSD (PDD) of at the iso-
center (TPR/TMR).
Wanneer de dieptedosisgegevens zijn ingevoerd, kan de meetinstelling tussen vaste
SSD en de isocentrische configuratie niet meer worden gewijzigd.

② Als u with fixed SSD (PDD) selecteert, moet u de Source Surface Distance (SSD)
definiëren.

Dieptedosisprofielen

Zodra de Depth Dose-set-up gedefinieerd is, kunt u dieptedosisprofielen toevoegen.
OPMERKING. Wanneer u een nieuw Raw Data-profiel start, worden de items voor het
dieptedosisprofiel voor de aanbevolen veldgroottes automatisch toegevoegd. Zodra er gegevens
voor het dosisdiepteprofiel zijn ingevoerd, passen deze veldgroottes zich niet automatisch
opnieuw aan wanneer de machineselectie wordt gewijzigd. Verwijder alle dieptedosisprofielen,
open het dialoogvenster Depth Dose en selecteer OK om de veldgroottes aan te passen na het
wijzigen van het machineprofiel. 

OPMERKING. Vertrouw niet op de standaardveldgroottes. Controleer altijd de aanbevolen
waarden in de nieuwste versie van de Technische referentiehandleiding, Brainlab-fysica. 
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Dieptedosisprofielen toevoegen en bewerken

Afbeelding 16  

Stap

1. Selecteer het gegevensitem Depth Dose en vervolgens Add of Edit of dubbelklik op het
item.
Er verschijnt een dialoogvenster.
Wanneer u een dieptedosisprofiel met gegevens bewerkt, worden de actuele gegevens in
het dialoogvenster getoond.

2. Voer de veldafmetingen in en definieer de afmetingen van het x- en y-veld in het dialoog-
vensster dat verschijnt.
Voor het Pencil Beam-algoritme worden de equivalente vierkante veldgroottes, gebruikt
voor het opzoeken van de dieptedosis, gedefinieerd als: 2 * x * y / (x + y)
OPMERKING. Het is niet mogelijk twee dieptedosisprofielen met dezelfde equivalente
vierkante veldgroottewaarde in te voeren. 

3. Definieer de diepte (op de centrale as).
Eenheden zijn in mm (niet-negatief).
OPMERKING. Dieptedosisprofielen voor verschillende veldgroottes kunnen verschillende
dieptewaarden gebruiken. 

4. Voer de dosis in met behulp van een willekeurige (niet-negatieve) unit.

Raadpleeg de Technische referentiehandleiding, Brainlab-fysica voor meer informatie over de
dieptedosismeting.
OPMERKING. Aangezien de berekening van de radiale factoren en de resultaten van de
transversale profiel-verwerking afhankelijk zijn van de dieptedosisgegevens, worden alle
berekende en verwerkte gegevens verworpen zodra dieptedosisgegevens worden gewijzigd. U
dient de bijbehorende gegevens opnieuw te verwerken alvorens deze in een machineprofiel
kunnen worden gebruikt (zie pagina 129). 

Dieptedosis

48 Softwarehandleiding Rev. 1.0 Physics Administration Ver. 5.5



3.3.5 Diagonale profielen

Achtergrond

Wanneer de Diagonal Profile-set-up is gedefinieerd, kunt u diagonale profielen toevoegen.
OPMERKING. Wanneer u een nieuw Raw Data-profiel start, worden de items voor het diagonale
profiel voor de aanbevolen veldgroottes automatisch toegevoegd. Zodra er diagonale
profielgegevens zijn ingevoerd, passen deze dieptes zich niet automatisch opnieuw aan wanneer
de machineselectie wordt gewijzigd. Verwijder alle diagonale profielen, open het dialoogvenster
Diagonal Profile en selecteer OK om de veldgroottes aan te passen na het wijzigen van de
machineselectie. 

OPMERKING. Vertrouw niet op de standaarddieptewaarden. Controleer altijd de aanbevolen
dieptewaarden in de nieuwste versie van de Technische referentiehandleiding, Brainlab-
fysica. 

Diagonale dosisprofielen invoeren

①

②

③

Afbeelding 17  

Nr. Beschrijving

①

Kies of de diagonale dosisgegevens worden gemeten with fixed SSD of at the iso-
center.
Wanneer de diagonale profielgegevens zijn ingevoerd, kan de meetinstelling tussen
vaste SSD en de isocentrische configuratie niet meer worden gewijzigd.

② Als u with fixed SSD selecteert, moet u de Source Surface Distance (SSD) defini-
eren.

③ Kies of de diagonale profielen worden gemeten in een Maximum linac field size (bijv.
400 x 400 mm²), of in een Maximum blocking device field size (bijv. 400 x 220 mm²).
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Diagonale profielgegevens toevoegen en bewerken

Afbeelding 18  

Stap

1. Selecteer het gegevensitem Diagonal Profiles en vervolgens Add of Edit of dubbelklik
op het item.
Er verschijnt een dialoogvenster. Wanneer u een diagonale dosisprofiel met gegevens
bewerkt, worden de actuele gegevens in het dialoogvenster getoond.

2. Voer de diepte in van de nieuwe diagonale profielgegevens of bewerk de bestaande
waarde.

3. Voer de diagonale positie (mm) in of bewerk de bestaande waarde(n).
OPMERKING. Voor diagonale profielen voor verschillende dieptes kunnen verschillende
diagonale positiewaarden worden gekozen. 

Diagonale profielen moeten in de diagonale richting worden gemeten.

4. Voer de dosis in met behulp van een willekeurige (niet-negatieve) eenheid of bewerk de
bestaande waarde(n).

De radiale factoren-berekening veronderstelt rotatiesymmetrie van de radiale factoren. Daarom is
het mogelijk om halve profielen te meten en te gebruiken, 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.
Eerder berekende radiale factoren worden uitgeschakeld na een wijziging in de diagonale
profielgegevens.
Raadpleeg de Technische referentiehandleiding, Brainlab-fysica voor meer informatie over de
diagonale profielmeting.

Diagonale profielen
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3.3.6 Diagonale profielen verwerken

Achtergrond

Diagonale profielen moeten worden getransformeerd tot radiale factoren voor het Pencil Beam-
algoritme. Dit wordt gedaan met behulp van de functie Process Diagonal Profiles. Radiale
factoren zijn dosisfuncties die horizontaal door de bundelas lopen op verschillende diepte en off-
axis variaties van de open bundel corrigeren.
Als de nominale output van de lineaire versneller en dieptedosis worden gedefinieerd en
diagonale profielen worden toegevoegd, wordt de invoer Process Diagonal Profiles in de
structuurweergave ingeschakeld.

Diagonale profielen verwerken

Afbeelding 19  

Stap

1. Selecteer het gegevensitem Processed Diagonal Profiles en vervolgens Process of
dubbelklik op het item.
Er verschijnt een dialoogvenster.

2. Leg vast of een iteratieve of een polynomiale methode moet worden gebruikt om de radi-
ale factoren te fitten.
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Stap
• De polynomiale methode om radiale factoren te fitten worden als verouderd be-

schouwd.
• Een polynomiale methode om radiale factoren te fitten is niet beschikbaar voor FFF

(zonder afvlakkingsfilter) energieën.
• Brainlab adviseert de iteratieve methode te gebruiken voor het fitten van nieuwe radia-

le factoren.
Raadpleeg pagina 145 voor meer informatie.

3. Definieer of de diagonale profielen zullen worden afgevlakt (om het ruisniveau te vermin-
deren) voordat u de overeenkomst uitvoert:
• Boxcar: een bewegend gemiddeld afvlakkingsfilter wordt toegepast op de invoergege-

vens.
• Binomial: een Gaussiaans afvlakkingsfilter wordt toegepast op de invoergegevens.

Deze instelling is gelijk aan Boxcar, maar maakt gebruik van een binomiale verdeling
als kernel.
OPMERKING. Er zijn vier verschillende filterbreedtes beschikbaar voor elk type. Deze
breedtes zijn afhankelijk van de minimumlamelbreedte van de MLC en kunnen niet
worden gewijzigd. 

• None: er wordt geen afvlakkingsfilter toegepast op de invoergegevens. Dit kan nuttig
zijn als uw diagonale profielen al een laag ruisniveau hebben.

4. Definieer de Maximum Range for fit.
Hiermee wordt het doelgebied voor de radiale factorenberekening gedefinieerd. Wanneer
het bereik op 90% wordt ingesteld en de gemeten in-vlak/vlakdoorsnede-profielbreedte
(FWHM op isocentrumniveau) is 360 mm, is het in-vlak/vlakdoorsnede-doelgebied -162
tot 162 mm.
In de meeste gevallen kunt u de standaardwaarde gebruiken, die afhankelijk is van de ge-
selecteerde MLC (zie pagina 40). U kunt deze parameter echter verkleinen als de dosis-
fall off bij de penumbra resulteert in onvoldoende overeenkomst tussen berekende en ge-
meten dosis in het profielcentrum (zie pagina 53).

5. Definieer welke set Source Function Correction (SFC)-parameters u wilt gebruiken voor
de berekening van de radiale factoren (RFS):
• Default: Gebruik de SFC-waarden die zijn opgeslagen in het geselecteerde dosispro-

fiel (zie pagina 40)
• Previously Used: maakt gebruik van de SFC-waarden die zijn gebruikt voor de laatste

RFS-berekening
• Current: maakt gebruik van de SFC-waarden van de laatste transversale profielver-

werking (zie pagina 57)
Wanneer de radiale factoren voor deze dataset voor de eerste maal worden berekend, is
alleen de optie Default beschikbaar. De gebruikte SFC-parameterwaarden worden naast
de SFC-lijst weergegeven.
OPMERKING. De bronfunctiecorrectie heeft slechts beperkte invoed op het centrum van
een veld. Daarom is de invloed van de radiale factoren voor kleine radii beperkt. Verschil-
lende SFC-parameters kunnen resulteren in verschillende radiale factoren voor grotere
radii (nabij de randen van de diagonale profielen). 

6. Selecteer Start om de radiale factoren-berekening uit te voeren.
Als er fitparameters zijn gewijzigd nadat radiale factoren zijn berekend, wordt het bericht
Fit parameters changed naast de knoppen weergegeven.
Zolang de berekeningen worden uitgevoerd, is OK uitgeschakeld en wordt de bereke-
ningsvoortgang naast de knoppen weergegeven. Selecteer Abort om een berekening af
te breken.

Diagonale profielen verwerken
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Stap
Details, inclusief eventuele foutmeldingen, worden in het gebied Details weergegeven.
De volgende informatie wordt voor elk diagonale profiel weergegeven:
• Diepte
• Daadwerkelijke veldbreedte (in de bijbehorende diepte en scanrichting)
• Isocentrische veldbreedte (in de lamelrichting)

Het rapport toont ook de opties die zijn gebruikt voor het fitten.
Wanneer de radiale factoren voor een bepaald profiel niet konden worden berekend, ver-
schijnt er een foutmelding naast de profieltabelinvoer en/of aan het einde van de informa-
tietekst.
Het details-rapport is ook opgenomen in de afdruk.

7. Als de radiale factor-berekening geslaagd is, wordt de knop OK ingeschakeld. Selecteer
OK om de nieuwe radiale factoren te gebruiken.
De radiale factoren kunnen worden gecontroleerd in de Radial Factor-gegevensstruc-
tuuritems.

8. Selecteer Cancel om de resultaten van de nieuwe radiale factoren te verwerpen (de be-
staande radiale factoren blijven bewaard).

Een uitleg van het berekeningsalgoritme kunt u vinden in pagina 145.

De radiale factoren controleren

Afbeelding 20  

Zodra radiale factoren zijn berekend, toont de grafiek van het Processed Diagonal Profiles-item
de radiale factoren als functie van de afstand ten opzichte van CAX in diagonale richting.
De overeenkomst tussen de berekende dosis (met behulp van de berekende radiale factor) en het
gemeten diagonale profiel is zichtbaar in de grafieken voor de Radial Factor-items. Dit toont:
• De gemeten gegevens als blauwe stippen als de optie Preprocessed (zie plotopties) is

uitgeschakeld.
• De daadwerkelijke invoergegevens voor de radiale factorberekening als blauwe stippen als de

optie Preprocessed is ingeschakeld. De optie Preprocessed is niet beschikbaar als de radiale
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factoren werden berekend met behulp van Physics Administration 4.5. Raadpleeg pagina
145 voor meer informatie.

• De berekende dosis binnen het gefitte gebied (rode lijn).
• De berekende dosis buiten met overeenkomstgebied (rode punten).
• De radiale factor (groene lijn).

De horizontale as voor deze plots is de afstand ten opzichte van CAX in de diagonale richting.

Diagonale profielen verwerken
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3.3.7 Transversale profielen

Achtergrond

Als de Transversal Profile-set-up is gedefinieerd, kunt u transversale profielen toevoegen.
Wanneer een nieuw raw gegevensprofiel is gestart, worden transversale profielinvoeren voor de
aanbevolen dieptes en richtingen automatisch toegevoegd. Zodra er transversale profielgegevens
zijn ingevoerd, passen deze dieptes zich niet automatisch opnieuw aan wanneer de
machineselectie wordt gewijzigd.
OPMERKING. Vertrouw niet op de standaarddieptewaarden. U dient de aanbevolen
dieptewaarden altijd te controleren in de meest recente versie van de Technische
referentiehandleiding, Brainlab-fysica. 

Transversale profielen invoeren

①

②

Afbeelding 21  

Nr. Beschrijving

①

Kies of de transversale profielgegevens worden gemeten met with fixed SSD of at the
isocenter.
Wanneer de diagonale profielgegevens zijn ingevoerd, kan de meetinstelling tussen
vaste SSD en de isocentrische configuratie niet meer worden gewijzigd.
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Nr. Beschrijving

② Als u with fixed SSD selecteert, moet u de Source Surface Distance (SSD) defini-
eren.

Transversale profielgegevens toevoegen en bewerken

Afbeelding 22  

Stap

1. Selecteer het gegevensitem Transversal Profile en vervolgens Add of Edit of dubbelklik
op het item.
Er verschijnt een dialoogvenster. Wanneer u een transversaal profiel met gegevens be-
werkt, worden de actuele gegevens in het dialoogvenster getoond.

2. Voer de diepte in van de nieuwe transversale profielgegevens of bewerk de bestaande
waarde.

3. Bepaal de meetrichting van het profiel:
• Cross-plane (X): in lamelrichting
• In-plane (Y): loodrecht op de lamellen

4. Voer de x- en y-positie (mm) in of bewerk de bestaande waarde(n).

5. Voer de dosis in met behulp van een willekeurige (niet-negatieve) eenheid of bewerk de
bestaande waarde(n).
Verschillende x- en y-positiewaarden kunnen voor verschillende transversale profielinvoe-
ren worden gebruikt.

Eerder berekende transversale profielfactoren worden uitgeschakeld na een wijziging in de
transversale profielgegevens.
Raadpleeg de Technische referentiehandleiding, Brainlab-fysica voor meer informatie over de
transversale profielmeting.

Transversale profielen
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3.3.8 Transversale profielen verwerken

Achtergrond

Het Pencil Beam-algoritme gebruikt radiologische verschuivingsparameters en
bronfunctiecorrectie voor fijnafstelling van het profiel. Deze parameters worden bepaald aan de
hand van de transversale profielscans. Het item Traversale profielen verwerken in de
structuurweergave is ingeschakeld wanneer:
• de nominale output van de lineaire versneller wordt gedefinieerd;
• transversale profielen worden toegevoegd;
• dieptedosisgegevens worden gedefinieerd;
• de radiale factoren zijn berekend (zie pagina 51).

Transversale profielen verwerken

Afbeelding 23  

Stap

1. Selecteer het item Process Transversal Profiles in de gegevensstructuur en vervolgens
Process of dubbelklik op het item.
Er verschijnt een dialoogvenster.

2. Voer de Penumbra definition for fit in.
De berekening van de bronfunctie (SFC)-parameters maakt gebruik van de penumbra-
breedte van de gemeten transversale profielen. Normaal gesproken wordt de penumbra
gedefinieerd als de breedte waarbij de dosis toeneemt van 20% tot 80% van de maxi-
mumwaarde.
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Stap
Door de penumbra-definitie te wijzigen kunt u het profielgebied dat wordt gebruikt tijdens
de SFC-berekening, beïnvloeden. Door bijvoorbeeld de penumbra-definitie te wijzigen in
30% tot 90%, zal de berekening van de parameters meer nadruk leggen op het hoge-do-
sisdeel van de dosisprofielen.

3. Definieer of de transversale profielen zullen worden afgevlakt (om het ruisniveau te ver-
minderen) voordat u de overeenkomst uitvoert:
• Boxcar: een bewegend gemiddeld afvlakkingsfilter wordt toegepast op de invoergege-

vens.
• Binomial: een Gaussiaans afvlakkingsfilter wordt toegepast op de invoergegevens.

Deze instelling is gelijk aan Boxcar, maar maakt gebruik van binomiale verdeling als
kernel.
OPMERKING. Er zijn zes verschillende filterbreedtes beschikbaar voor elk type. Deze
breedtes zijn afhankelijk van de minimumlamelbreedte van de MLC en kunnen niet
worden gewijzigd. 

• None: er wordt geen afvlakkingsfilter toegepast op de invoergegevens. Dit kan nuttig
zijn als uw transversale profielen al een laag ruisniveau hebben.

4. Selecteer Start om de transversale profielinstelling uit te voeren.
Als er fitparameters zijn gewijzigd nadat transversale profielen zijn gefit, wordt Fit para-
meters changed naast de knoppen weergegeven. Zolang de berekeningen worden uit-
gevoerd, is de knop OK uitgeschakeld en wordt de berekeningsvoortgang naast de knop-
pen weergegeven.

5. Selecteer Abort om een berekening af te breken.

6. Controleer de gegevens, waaronder foutmeldingen, in het gebied Details.
De volgende parameters worden voor elk transversale profiel weergegeven:
• Diepte.
• Scanrichting (x of y).
• Wanneer de mirrored kolom yes weergeeft, werd het profiel gespiegeld om te mat-

chen met de veldvorm, die is gedefinieerd in de Technische referentiehandleiding,
Brainlab-fysica.

• adjust.-shift (aanpassingsverschuiving) beschrijft de verschuiving die nodig is om het
gemeten-naar-berekende-dosisprofiel correct uit te lijnen.

• De radiolog.-shift (radiologische verschuiving) definieert de statische lamelverschui-
ving (voor x-profielen) en de tongue en groove-grootte (voor y-profielen) van het bijbe-
horende profiel.

Het rapport toont ook de opties die zijn gebruikt voor het fitten.

Transversale profielen verwerken
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Stap
Het Details-rapport is opgenomen in de uitdraai en maakt een uitgebreidere analyse mo-
gelijk van het meetprofiel:
• Alle lengtes zijn vermeld in echte coördinaten in mm (in de aangegeven diepte).
• De piekbreedte is gedefinieerd als de halfwaardebreedte van elke piek (50%-dosis van

het piekmaximum).
• De relatieve piekhoogte is de piekhoogte, gedeeld door de centrale as-dosiswaarde

van het profiel.
• De penumbra-breedtes worden bepaald met behulp van de gekozen penumbra-defini-

tie in verhouding tot de piekhoogte.
• Voor elk van deze parameters wordt het verschil tussen de berekende en gemeten

waarde weergegeven tussen vierkante haken. Een positieve waarde duidt erop dat de
berekende hoeveelheid groter is dan de gemeten hoeveelheid. Een negatieve waarde
duidt erop dat de berekende hoeveelheid kleiner is dan de gemeten hoeveelheid.

7. Selecteer Start Manual Adjustment onder Transversal Profiles om het dialoogvenster
voor handmatige aanpassing te openen.
Wanneer een automatische bepaling van de Pencil Beam-parameter mislukt of wanneer
het resultaat niet binnen klinisch aanvaardbare grenzen valt, moet de handmatige aan-
passingsfunctie worden gebruikt die wordt beschreven op pagina 60.

8. Selecteer OK om de nieuwe Pencil Beam-parameters te gebruiken.
OK is ingeschakeld als de verwerking van het transversale profiel is geslaagd. Het resul-
taat van de transversale profielbewerking kan worden gecontroleerd met behulp van de
Fitted Transversal Profile-items in de gegevensstructuur.

9. Selecteer Cancel om de resultaten van de nieuwe parameters te verwerpen en de be-
staande Pencil Beam-parameters te bewaren.

Voor een uitleg van het berekeningsalgoritme, zie pagina 147.

De gefitte transversale profielen controleren

①

Afbeelding 24  
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Wanneer transversale profielen zijn verwerkt, toont de grafiek van het Processed Transversal
Profiles-item de parameters voor de bronfunctiecorrectie als functie van diepte:
• Source Function Correction nr. 1: Amplitude (doorgetrokken rood), sigma (rood gestipt)
• Source Function Correction nr. 2: Amplitude (doorgetrokken blauw), sigma (blauw gestipt)

De overeenkomst tussen het berekende dosisprofiel en het gemeten transversale profiel wordt
weergegeven in de grafieken voor de Fitted Transversal Profile-items. Als de optie
Preprocessed option (①) niet is geselecteerd, worden de gemeten gegevens getoond met
blauwe puntjes. Als de optie Preprocessed is geselecteerd, tonen de blauwe puntjes de
daadwerkelijke invoergegevens voor de gefitte transversale profielen.
OPMERKING. De optie Preprocessed is niet beschikbaar als de transversale profielen werden
gefit met behulp van Physics Administration 4.5. Raadpleeg pagina 147 voor meer informatie. 

Als u niet tevreden bent met de overeenkomst tussen het berekende dosisprofiel en het gemeten
transversale profiel, kunt u de berekening nogmaals uitvoeren met een andere penumbra-definitie
om te zien of u dan een betere overeenkomst krijgt. Wanneer automatische verwerking niet het
gewenste resultaat oplevert, kunt u de parameters ook handmatig aanpassen, zoals beschreven
in de volgende sectie.

Dialoogvenster Handmatige aanpassing

Afbeelding 25  

Transversale profielen verwerken

60 Softwarehandleiding Rev. 1.0 Physics Administration Ver. 5.5



Het dialoogvenster Handmatige aanpassing is een zwevend dialoogvenster. U kunt verschillende
(transversale) profielen in de gegevensstructuur selecteren om plots met berekende en gemeten
gegevens te bekijken terwijl het dialoogvenster open staat. Hiermee kunt u elk van de waarden
optimaliseren, op basis van de plots van gemeten en berekende dosisprofielen. U kunt het
dialoogvenster naar een willekeurige positie op het scherm verplaatsen.
Selecteer Open in het dialoogvenster Process Transversal Profiles om het dialoogvenster
Manual Adjustment weer te geven. Dit dialoogvenster kan ook worden geopend vanuit het
contextmenu van Process(ed) Transversal Profiles of de onderliggende items, Fitted X-
Transversal Profile of Fitted Y-Transversal Profile.
OPMERKING. De hoogte van het dialoogvenster kan worden vergroot om horizontaal scrollen in
het detailtekstgebied te verminderen. De breedte van het dialoogvenster kan worden gewijzigd als
Show Details is ingeschakeld. 

Component Beschrijving

Show

• Graph: Selecteer het profiel dat wordt weergegeven in het grafiekge-
bied op het hoofdscherm.

• Preprocessed: Schakel het plotten van de vooraf verwerkte trans-
versale profielen in/uit.

• Show Details:
- Uitgeschakeld: de detailtekst is verborgen en alleen de huidige

transversale profielplotgegevens worden bijgewerkt en opnieuw
getekend.

- Ingeschakeld: de detailtekst en alle profielgegevens worden bijge-
werkt zodra een van de parameters wijzigt. Dit betekent dat de be-
nodigde tijd om de plots opnieuw te berekenen en de tekst bij te
werken langer is met details ingeschakeld dan met details uitge-
schakeld.

OPMERKING. Wanneer u een Pencil Beam-parameteraanpassing uit-
voert op basis van een visuele overeenkomst tussen de gemeten en
geplotte gegevens, is het efficiënter om Show Details bij aanvang uit
te schakelen voor snelle plotupdates. Anders worden de plot-updates
erg langzaam. 

Smoothing Definieer of de transversale profielen moeten worden afgevlakt voordat
de fit wordt uitgevoerd.

Radiological Shifts

De radiologische verschuivingswaarden kunnen numeriek worden in-
gevoerd (als niet-negatieve getallen) of worden aangepast in stappen
van 0,05 mm door de pijltoetsen omhoog/omlaag naast het bewer-
kingsveld te selecteren. De aanpassingsverschuiving en spiegelinstel-
lingen kunnen niet handmatig worden gewijzigd.
• Leaf Shift Static: deze waarde is van invloed op alle x-transversale

profielen.
• Tongue and Groove Size: deze waarde is van invloed op alle y-

transversale profielen.
De verschuivingswaarde moet tussen 0 en 1,2 mm liggen.

Source Function Cor-
rection (SFC)

Phyiscs Administration ondersteunt twee SFC’s die kunnen worden
geselecteerd door middel van de keuzerondjes 1 en 2.
De huidige SFC-parameters kunnen worden aangepast door de positie
van de bijbehorende scrollbalk te wijzigen. Als de amplitude voor beide
dieptes 0% is, dan wordt de SFC uitgeschakeld (not used).
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Component Beschrijving

Update

• Recalculate: Shifts: Herberekent de radiologische (en aanpas-
sings)verschuivingen op basis van de huidige SFC-instellingen.

• Recalculate: SFC: Herberekent de SFC-parameters op basis van
de Penumbra for SFC-definitie in het gebied Update.

• Force Update of Data View: alleen ingeschakeld als er geen gefitte
transversale profielitems in de gegevensweergave zijn. Dit kan het
geval zijn wanneer de instellingsresultaten ongeldig zijn gemaakt
vanwege een wijziging in de transversale profielgegevens terwijl het
dialoogvenster Manual Adjustment geopend is. Door deze knop te
selecteren, wordt de gefitte transversale profielen (opnieuw) ge-
creëerd.

OPMERKING. Wanneer er gegevens ongeldig zijn gemaakt en u wij-
zigt een van de verschuivings- of SFC-parameters, wordt de gege-
vensupdatefunctie automatisch uitgevoerd. 

Raadpleeg pagina 147 voor een uitgebreide beschrijving van deze parameters.
Voor een set gemeten transversale profielen zijn er meestal meerdere SFC-parametersets die
een redelijke overeenkomst hebben. Het reduceren van de sigma-parameter met ongeveer 1 mm
en het vergroten van de amplitude met ongeveer 10% heeft slechts weinig invloed op de
berekende dosisprofielen.
De verschillen tussen deze SFC-sets zijn zeer klein en in bepaalde gevallen amper zichtbaar in
de grafieken (u kunt de piekhoogtes en penumbra-breedtes numeriek vergelijken in het rapport
Details).
Normaal gesproken heeft SFC-parameterset 1 "kleine" sigmawaarden tussen 1 en 10 mm en is
deze set hoofdzakelijk van invloed op de relatieve piekhoogte van de kleine piek van de y-
transversale profielen. SFC-parameterset 2 heeft een "grote" sigmavalue (40 mm of groter) en is
deze set hoofdzakelijk van invloed op de lagere dosisgebieden. Amplitudes zijn doorgaans < 10%.
OPMERKING. Het Pencil Beam dosisalgoritme maakt geen onderscheid tussen SFC 1 en SFC 2
(d.w.z. dat het resultaat gelijk is als alle parameters voor SFC 1 zouden worden omgeruild met de
bijbehorende parameters voor SFC 2). 

Transversale profielen verwerken
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3.3.9 De dynamische lamelverschuiving wijzigen

Achtergrond

Het Dynamic Leaf Shift-item in de structuurweergave is alleen beschikbaar wanneer de optie
Enable Dynamic Leaf Shift is geselecteerd in het dialoogvenster Properties (zie pagina 40).
De dynamische lamelverschuiving beschrijft een effectieve lamelverschuiving die is gebaseerd op
de ronde lameluiteinden van de meeste MLC’s. Deze waarde wordt bepaald door geprepareerde
MLC-bestanden te gebruiken voor het meten van de isocentrumdoses voor het schuiven van
openingen met verschillende breedtes.

De dynamische lamelverschuiving bewerken

Afbeelding 26  

Stap

1. Selecteer het gegevensitem Dynamic Leaf Shift en vervolgens Edit of dubbelklik op het
item.

2. Definieer de Dose Rate en de Total Dose die voor elke dosismeting worden gebruikt.

3. Bewerk de gemeten dosiswaarden.
De dosiswaarden in de secties Measured Dose en Measured Dose for Gaps kunnen in
willekeurige units worden ingevoerd. Alle metingen dienen echter te worden uitgevoerd
met dezelfde kalibratie, schaalinstelling en detector.

4. De dynamische lamelverschuiving wordt automatisch bijgewerkt wanneer een bewer-
kingsveld zijn focus verliest. U kunt ook Calculate selecteren om de dynamische lamel-
verschuiving uit te voeren. Zie pagina 149 voor meer informatie over deze berekening.
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Stap
De dynamische lamelverschuiving moet tussen 0 en 1,2 mm zijn. Een veel voorkomende
reden voor een te grote waarde is dat de Closed Field-dosis (lekkage) waarde te klein is.
Raadpleeg ook de discussie over lekkage in de volgende stap.

5. Door middel van het gebied Consistency Checks kunt u bepaalde parameters controle-
ren.
Om bundelbeïnvloeding door beam-hold tijdens de meting te voorkomen, moet de Requi-
red leaf speed voor de dynamische lamelverschuiving kleiner zijn dan de maximumla-
melsnelheid. Er wordt een waarschuwing weergegeven wanneer de vereiste lamelsnel-
heid groter is dan de maximale lamelsnelheid.
Normaal gesproken moet de MLC-lekkage, berekend aan de hand van de waarden van
de Measured Dose in de buurt liggen van de lekkagewaarde, die is ingesteld in het dia-
loogvenster Nominal Linac Output (zie pagina 42). Echter, aangezien de set-up tussen
de NLOut-lekkagemeting en de dosismeting voor dynamische lamelverschuiving anders
is en er mogelijk andere detectoren zijn gebruikt, kunnen er afwijkingen optreden. Als het
verschil van de MLC-lekkage (in %) die is berekend op basis van de waarden voor de dy-
namische lamelverschuiving en de MLC lekkage die is gedefinieerd in het gebied Nomi-
nal Linac Output, groter is dan 0,5%, dan wordt er een waarschuwing weergegeven voor
het structuuritem voor de dynamische lamelverschuiving.
Normaal gesproken is de dynamische lamelverschuiving ongeveer gelijk aan de statische
lamelverschuiving. Er kan echter geen duidelijk relatie tussen de twee waarden worden
gegarandeerd.

6. Selecteer OK wanneer u klaar bent (niet mogelijk met gedeeltelijke gegevens).

Raadpleeg de Technische referentiehandleiding, Brainlab-fysica voor meer informatie over de
dynamische lamelverschuiving.
De grafiek voor het item Dynamic Leaf Shift toont measured dose - leakage versus
openinggrootte. De gegevensitems worden weergegeven met blauwe punten. Het resultaat van
de lineaire regressie wordt door een rode lijn vertegenwoordigd. Alle gegevenspunten moeten
dicht bij deze lijn liggen. De dynamische lamelverschuiving wordt aangeduid met een groen kruis
op de horizontale as. De numerieke waarde wordt ook in de titel van de grafiek vermeld.

De dynamische lamelverschuiving wijzigen
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3.4 Gegevens en tabellen plakken

Functie Profiel plakken

Afbeelding 27  

U kunt gegevens invoeren met behulp van de functie Paste Profile. De naam en functionaliteit
van de knop zijn afhankelijk van het geselecteerde item:

Geselecteerde raw gege-
vens parameter

Beschrijving

Depth Dose/Diagonal
Profiles/Transversal Pro-
files

Selecteer Paste Profiles om verschillende profielen te plakken, toe
te voegen of te verwijderen.
OPMERKING. Als het klembord geldige door tabs gescheiden ge-
gevens bevat, dan wordt de inhoud van het klembord automatisch in
de tabel geplakt wanneer het dialoogvenster voor het plakken van
de tabel wordt geopend.
OPMERKING. De tabeldialoogvensters Paste Profiles bevatten
geen bestaande gegevens.
 
 

Sub-item in de parameter
Raw Data

Selecteer Paste Profile om een enkelvoudig profiel te plakken op
het geselecteerde item.
OPMERKING. Er verschijnt een foutmelding waarin u wordt geïnfor-
meerd als het klembord ongeldige profielgegevens bevat. 
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3.5 Gegevensvalidatie en -goedkeuring

Gegevensvalidatie

Bepaalde algemene gegevensvalidaties worden automatisch uitgevoerd wanneer u de gegevens
invoert.
Alle getallen worden gecontroleerd aan de hand van een boven- en ondergrens. In de meeste
gevallen zijn deze grenzen heel algemeen. Deze controle vermindert de kans op eenvoudige
fouten. Het is echter nog steeds mogelijk incorrecte gegevens in te voeren. U kunt een
dialoogvenster niet verlaten als u getallen hebt ingevoerd die buiten de grenzen vallen.
Profielgegevens, zoals dieptedoses en off-axisratio’s, moeten in op- of aflopende volgorde worden
ingevoerd. U kunt de gegevens niet in willekeurige volgorde invoeren. Gegevensinconsistenties,
waarschuwingen (mogelijke fouten) en fouten worden aangegeven door middel van het
statuspictogram van het gegevensitem in de structuurweergave (zie pagina 23).
Meer informatie vindt u in de plausibiliteitscontroles.

Plausibiliteitscontroles

Afbeelding 28  

Voor het uitvoeren van een aantal basisvalidaties en plausibiliteitscontroles, selecteert u
Plausibility Checks... in het menu Raw Data. De plausibiliteitscontroles worden ook in het
goedkeuringsdialoogvenster getoond. De resultaten van deze controles worden ook weergegeven
op de uitdraai.
De plausibiliteitscontroles vatten de hoofdinstellingen van uw Pencil Beam raw gegevens samen
en omvatten alle waarschuwingen en fouten die in een van de structuurweergave-items worden

Gegevensvalidatie en -goedkeuring
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getoond. Aanvullende informatie, zoals diepte van de piekdosis en kwaliteitsindex van de
dieptedosisgegevens, wordt eveneens weergegeven in de plausibiliteitscontroles.

Voor een gedetailleerde lijst met controles, zie pagina 139.

Disclaimer

Waarschuwing
De verantwoordelijke medisch fysicus moet de gegevens en de parameters in het
machineprofiel goedkeuren. De goedkeuring bevestigt dat de gegevens en parameters zijn
beoordeeld en correct zijn bevonden, en dat de dosimetrische informatie door middel van
alternatieve berekeningen, vergelijkingen met gepubliceerde gegevens, onafhankelijke
beoordeling of anderszins is geverifieerd.

Pencil Beam raw gegevens goedkeuren

Afbeelding 29  

Om een machineprofiel te genereren met behulp van Pencil Beam raw gegevens voor op
multilamel collimator gebaseerde behandelingsplanning, moeten de raw gegevens door de
verantwoordelijke fysicus worden goedgekeurd.

Stap

1. Selecteer Approve & Save As in het menu Raw Data.

2. Controleer de gegevens en de verstrekte verificatie-informatie.

3. Als u ervan overtuigd bent dat de gegevens overeenkomen met uw eisen, dan voert u uw
gebruikersnaam en wachtwoord in en selecteert u Approve and Save As.
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Stap
Goedgekeurde raw gegevensbestanden worden automatisch ingesteld op alleen-lezen.
Zodra een profiel wordt goedgekeurd, wordt dit aangegeven in de statusbalk.

Zelfs als de gegevensvalidatie- en plausibiliteitscontroles waarschuwingen en/of fouten
weergeven, kunt u Pencil Beam raw gegevens goedkeuren. Bepaalde fouten echter, zoals lege
verspreidings- of dieptedosisgegevens, lege of niet verwerkte diagonale of transversale profielen,
belemmeren goedkeuring. In dit geval is de knop Approve and Save As uitgeschakeld.
OPMERKING. Als u gegevens wijzigt, wordt de goedkeuringsstatus ingesteld op reset en de
status wordt ingesteld op gewijzigd, om aan te geven dat er niet-opgeslagen wijzigingen zijn. 

Gegevensvalidatie en -goedkeuring
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4 MONTE CARLO RAW
GEGEVENS

4.1 Monte Carlo-gegevensbestanden

Monte Carlo-bestandsgegevens

Afbeelding 30  

Monte Carlo-bestanden met raw gegevens die zijn geschreven door Physics Administration 5.0
of lager hebben geen versneller- en MLC-lijst. Wanneer een oud Monte Carlo-gegevensbestand
wordt geladen, verschijnt het bovenstaande bericht.
Nadat bevestiging met OK wordt automatisch het dialoogvenster Properties geopend.
De software gebruikt de namen van de lineaire versneller en MLC die in het gegevensbestand zijn
opgeslagen om automatisch de instellingen voor de versneller, de MLC en het afvlakkingsfilter te
selecteren. Als er een overeenkomst wordt gevonden, wordt u door middel van een bericht
herinnerd de selectie zorgvuldig te controleren. Als er geen overeenkomst wordt gevonden, moet
u de versneller, MLC en energiemodaliteit handmatig selecteren.
Sluit het dialoogvenster met OK om uw waarden toe te passen.
OPMERKING. Als u het dialoogvenster Properties in deze fase annuleert, zijn de versneller, MLC
en energie nog niet ingesteld. De statusbalk toont het bericht Please go to Properties and set
all data. Dit geeft aan dat u niet alle parameters hebt ingesteld na de import en dat opslaan niet
mogelijk is. U moet eerst het opnieuw dialoogvenster Properties openen en alle parameters
instellen. 

Monte Carlo-beperkingen

In tegenstelling tot Pencil Beam raw gegevens, kunnen Monte Carlo raw gegevens niet worden
goedgekeurd. De plausibiliteitscontroles en printfunctie worden uitgeschakeld voor Monte Carlo
raw gegevens.
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Een nieuw Monte Carlo raw gegevensbestand creëren

Afbeelding 31  

Stap

1. Selecteer New in het menu Raw Data.

2. Voer de gegevens in het geopende dialoogvenster Properties in.

3. Selecteer OK (zie pagina 77).

4. Voer gegevens in het weergegeven dialoogvenster Reference Fields in.

5. Selecteer OK om uw wijzigingen op te slaan.

Monte Carlo-gegevensbestanden
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Een bestaand Monte Carlo raw gegevensbestand laden

①

②

Afbeelding 32  

Stap

Selecteer Open ① in het menu Raw Data.
Een lijst van de meest recent gebruikte raw gegevensbestanden is beschikbaar onder Recent
②.
• De standaardbestandsextensie is .xmcdat
• De standaardlocatie (tenzij tijdens de installatie gewijzigd door Brainlab Support) is:
f:\Brainlab\Shared\RT\RawData

• Het submenu Recent onder Raw Data bevat een lijst met de meest recent gebruikte raw ge-
gevensbestanden

• Monte Carlo raw gegevensbestanden kunnen ook worden geopend door het be-
stand .xmcdat op Physics Administration te slepen
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Een Monte Carlo raw gegevensbestand opslaan

Afbeelding 33  

Stap

Selecteer Save of Save As in het menu Raw Data om raw gegevens op te slaan.
Standaard wordt dit bestand opgeslagen in de huidige locatie of in de standaardlocatie voor
nieuwe bestanden. De optie Save is niet beschikbaar wanneer de gegevens niet zijn aangepast.

De Monte Carlo raw gegevensbestanden, opgeslagen door Physics Administration 5.5, kunnen
niet worden geopend met Physics Administration 5.0 of lager.

Monte Carlo-gegevensbestanden
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4.2 Inleiding tot Monte Carlo-gegevens

Monte Carlo raw gegevens

Monte Carlo Raw Data bestaan uit:
• Dieptedosis (CAX)-profielen in lucht
• Transversale profielen in lucht
• Dieptedosis (CAX)-profielen in water
• Transversale profielen in water

Beperkingen

In tegenstelling tot Pencil Beam raw gegevens, kunnen Monte Carlo raw gegevens niet worden
verwerkt met Physics Administration. De software staat alleen invoer van de gemeten gegevens
toe. Het corresponderende raw gegevensbestand (.xmcdat) moet naar Brainlab worden
gezonden voor verwerking.

Schermlay-out

①

③

④

⑤

②

⑥

⑦ ⑧
Afbeelding 34  

Nr. Component Functie

① Properties Eigenschappen voor weergave en wijzigen.

② Coordinate Sys-
tem

Hiermee wordt een dialoogvenster geopend met het benodigde co-
ordinatensysteem voor de profielgegevens.

③ Fields Veldparameters toevoegen of wijzigen.

④ Profiles Een profiel toevoegen of wijzigen.
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Nr. Component Functie

⑤ Display

• Data View: Schakel het selectievakje in om de gegevensweerga-
ve (structuur) weer te geven

• Graph View: Schakel het selectievakje in om de grafiekweergave
weer te geven

• Normalized: Schakel het selectievakje in om genormaliseerde
gegevens voor bepaalde grafieken weer te geven

⑥ Status Toont de status van het geselecteerde item (indien van toepassing).

⑦ Gegevensweerga-
ve Toont gegevens als een structuur (zie hieronder).

⑧ Grafische weerga-
ve

Toont de gegevens als een grafiek en verwijst naar het geselecteer-
de structuuritem.

Monte Carlo-gegevensstructuur

①

②

③

Afbeelding 35  

Inleiding tot Monte Carlo-gegevens
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Na de aanmaak van het raw gegevensbestand worden de Monte Carlo-bundelgegevens
geclassificeerd in twee groepen: Measurements in Air① en Measurements in Water ②.
OPMERKING. Als de Easy Commissioning is ingeschakeld, dan ontbreekt de groep
Measurements in Air. 

Onder Summary and Overview ③ worden gelijksoortige meetgegevens gecombineerd en
worden deze weergegeven in de grafiekweergave (outputfactoren, centrale as (CAX), x- en y-
profielen) in lucht en water per SSD.
Selecteer + om de bijbehorende child-items uit te vouwen.
Selecteer - om de child-items weer in te klappen.
Gegevensinconsistenties, waarschuwingen (mogelijke fouten) en fouten worden aangegeven door
middel van het pictogram van het gegevensitem in de structuurweergave (zie pagina 23).
De grafische weergave verwijst naar het geselecteerde structuuritem. Voor details raadpleegt u de
beschrijving van de items in de bijbehorende secties.

Grafiekweergave voor CAX en X- en Y-profielen

Afbeelding 36  

De metingen worden gerangschikt op veldgrootte. Elke veldgrootte heeft een CAX-
dieptedosisprofiel en doorgaans x- en y-profielen voor drie verschillende dieptes. Als u de cursor
over de curve in de grafiek beweegt, verschijnt er korte tooltip met de naam van de
corresponderende grafiek en de horizontale en verticale coördinaten van de huidige positie.
Details voor de benodigde metingen vindt u in de Technische referentiehandleiding, Brainlab-
fysica.
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Grafiekweergave: outputfactoren

Afbeelding 37  

Het plot Output Factors toont de outputfactoren als een functie van de equivalente veldgrootte
die wordt gedefinieerd door 2 * x * y / (x + y). De plots worden gerangschikt op metingen
in lucht/water en SSD.
Verspreidingsgegevens voor (effectieve) vierkante velden met behulp van een collimatorhoek van
0° worden verbonden door een rechte lijn. Verspreidingsgegevens voor rechthoekige velden
worden geplot met behulp van een kleine stip en verspreidingsgegevens voor velden met een
collimatorhoek van 90° worden geplot met behulp van een grote stip. Gebruik de knopinfofunctie
voor meer informatie.
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4.3 Werken met Monte Carlo-gegevens

Eigenschappen Monte Carlo

①

②

③

④

⑤
⑥

Afbeelding 38  

Selecteer Properties in het menu met Monte Carlo raw gegevens om het dialoogvenster Monte
Carlo Properties weer te geven.

Nr. Component Functie

① General

Informatie die als referentie van de profielgegevens wordt ge-
bruikt en om deze te identificeren. Deze informatie is niet van in-
vloed op andere bundelgegevenswaarden of berekeningsresulta-
ten.

② Accelerator Selecteer uw versneller uit de lijst.

③ MLC
Selecteer uw MLC uit de lijst. Elke wijziging van de versneller/
linac-combinatie maakt alle berekende/verwerkte dosisgegevens
ongeldig.
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Nr. Component Functie

④ Energy Modality/
Quality Index

Definieert de energie en de afvlakkingsfiltermodus voor uw bun-
delgegevens. De kwaliteitsindex (QI) is gedefinieerd voor een
100 x 100 mm²-veld volgens [BJR25]:
QI = TPR(d = 200 mm) / TPR(d = 100 mm)
waarbij TPR(d) de weefsel-fantoom-ratio is in diepte d (zie pagi-
na 151).
OPMERKING. De QI wordt niet getoond als FFF-energie (zonder
afvlakkingsfilter) is geselecteerd. 

⑤ Depth of Peak Dose
(in water)

De Depth of Peak Dose wordt automatisch ingesteld op basis
van de piekdosiswaarde van de geselecteerde energiemodaliteit
conform [BJR25] (zie pagina 151) als het energieveld zijn focus
verliest. U kunt deze waarde ook handmatig aan uw wensen aan
passen.
Deze waarde wordt gebruikt voor diepte Zmax wanneer nieuwe
velden worden toegevoegd.
OPMERKING. Dit dialoogvenster biedt geen selectie van de af-
vlakkingsfiltermodus aan. Vermeld de SRS of FFF-modus daar-
om in de bundelgegevensnaam en/of onder opmerkingen. 

Meer informatie vindt u in het betreffende hoofdstuk over bundel-
metingen in de Technische referentiehandleiding, Brainlab-fy-
sica.

⑥
Small Field Correc-
tions for Scatter Va-
lues

Brainlab raadt aan outputcorrecties toe te passen voor kleine
velden (bijv. volgens IAEA TRS nr. 483).
Geef aan of u wel of niet outputcorrectiefactoren hebt toegepast
op uw verspreidingsgegevens.
• Als de Monte Carlo raw gegevens werden gecreëerd met een

voorgaande versie van Physics Administration, dan is de
status van deze optie Unknown. Wanneer u deze instelling
hebt gewijzigd in Yes of No, dan is de optie Unknown niet
meer beschikbaar.

• Voorlopig is deze instelling uitsluitend voor informatiedoelein-
den en heeft hij geen enkele invloed op de behandelplanning
of de dosisberekeningen. De ingevoerde verspreidingswaar-
den hebben echter invloed op het gecreëerde Monte Carlo-
model.

Raadpleeg de Technische referentiehandleiding, Brainlab-fy-
sica voor meer informatie.
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De referentieveldgegevens invoeren

Afbeelding 39  

Stap

1. Selecteer Set References in het menu Fields.
Er verschijnt een dialoogvenster.

2. Schakel het selectievakje Easy Commissioning (no air measurements) in om de Mon-
te Carlo-berekening uit te voeren zonder luchtmetingen voor bepaalde versnellers, MLC’s
en energieën.
Als de optie voor eenvoudig gereedmaken wordt ingeschakeld, worden de veldgroottevel-
den (jaws) uitgeschakeld en bestaande metingen in lucht worden verwijderd.

3. Geef de waarden voor de nominale output van de lineaire versneller voor de gespecifi-
ceerde condities op in de velden Absolute Dose.

4. Pas indien nodig de veldgroottes en -dieptes aan.

5. Selecteer OK wanneer alle benodigde items zijn ingevoerd.
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De veldparameters bewerken

Afbeelding 40  

Stap

1. Selecteer een gegevensitem en vervolgens Edit in het gebied Fields.
Er verschijnt een dialoogvenster.

2. Voer de veldgroottes in.
Alle metingen worden standaard uitgevoerd onder een collimatorhoek van 0° (in IEC 1217
coördinatensysteem). Voor bepaalde MLC’s, zoals Elekta Agility en metingen in water, is
het ook mogelijk om een veld te definiëren met behulp van een collimatorhoek van 90°
(IEC 1217). Voor de meeste MLC’s en voor metingen in lucht, is de optie van een collima-
torhoek van 90° uitgeschakeld en kan deze optie niet worden geselecteerd.
Extra metingen voor kleine velden met behulp van een collimatorhoek van 90° kan de
nauwkeurigheid van het Monte Carlo-model verbeteren. Raadpleeg de Technische refe-
rentiehandleiding, Brainlab-fysica voor details.
OPMERKING. Het is niet mogelijk om twee velden te definiëren met dezelfde effectieve
veldgrootte, collimator en SSD. 

3. Afhankelijk van het huidige geselecteerde item in de gegevensweergave (Measurements
in Air, Measurements in Water of Summary and Overview), wordt de bijbehorende op-
tie vooraf geselecteerd in het gebied Medium en kan niet worden gewijzigd.

4. Selecteer OK.

De structuurweergave toont alleen de effectieve veldgrootte voor elke richting. Als de
jawveldgrootte kleiner is dan de grootte van het MLC-veld, dan wordt de jawveldgrootte gebruikt.
Als bijvoorbeeld de MLC-grootte 20 x 200 mm² is en de jawgrootte is 100 x 100 mm², dan is de
getoonde veldgrootte 20 x 100 mm².

Werken met Monte Carlo-gegevens
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De profielparameters bewerken

Afbeelding 41  

Stap

1. Selecteer het gegevensitem en vervolgens Add in het gebied Profiles om een nieuw pro-
fiel toe te voegen.
Er verschijnt een dialoogvenster.

2. Selecteer het profiel en vervolgens Edit in het gebied Profiles om een bestaand transver-
saal profiel te wijzigen.

3. Voer gegevens in volgens het coördinatenstelsel dat is gedefinieerd voor Monte Carlo-
bundelmetingen in de Technische referentiehandleiding, Brainlab-fysica. Houd er re-
kening mee dat metingen in lucht en metingen in water zijn gebaseerd op verschillende
oorsprongen.
• Voor CAX-profielen in lucht kunt u een offsetwaarde aangeven.
• Voor x- en y-profielen moet u het corresponderende Z-coördinaat invoeren.

Lege rijen in het raster worden genegeerd; er kunnen extra rijen worden toegevoegd door
Add row(s) te selecteren. Selecteer Paste clipboard data of gebruik de toetsencombi-
natie Ctrl + V gebruiken om de gegevens op het klembord in het raster te plakken.
Coördinaatgegevens kunnen worden weergegeven in oplopende of aflopende volgorde.

4. Selecteer OK.
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5 MACHINEPROFIELEN
5.1 Inleiding

Achtergrond

U kunt Physics Administration gebruiken om machineprofielen te bewerken. Elk machineprofiel
bevat een gedetailleerd apparaatmodel met geometrische en dosimetrische instellingen
(bundelprofielen) alsook informatie over specifieke versneller-collimator-combinaties.
De initiële of standaardwaarden voor versneller-collimator-combinaties worden gedefinieerd in
een profielsjabloon.

Bestanden

Een machineprofiel bestaat uit diverse bestanden die aan elkaar gekoppeld zijn. Om een
machineprofiel uit te wisselen, is het dus niet voldoende om alleen het bijbehorende
PROFILE_<identifier>.xmach-bestand te kopiëren. Gebruik Export to ZIP file... (zie pagina
84 en pagina 96) in plaats daarvan.

Back-up

Om gegevensveiligheid te kunnen garanderen, raadt Brainlab aan regelmatig een back-up te
maken van alle relevante bestanden. De standaardlocatie voor deze bestanden (tenzij tijdens de
installatie gewijzigd door Brainlab) is:
f:\Brainlab\Shared\RT\MachineProfiles\.

Mappenbeheer

U kunt Windows Explorer (Verkenner) gebruiken om de complete inhoud van de map
MachineProfile (inclusief alle submappen en bestanden) te kopiëren naar een veilige locatie
binnen uw ziekenhuisnetwerk of naar een extern opslagmedium.
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5.2 Werken met machineprofielen

Schermlay-out

⑥ ⑦

①

②

③

④

⑤

⑥ ⑧⑦

Afbeelding 42  

Nr. Component Functie

① Properties Machine-eigenschappen weergeven en bewerken (zie pagina
100).

② Energy/Modality

De lijst met energieën kan worden aangepast op het tabblad
General Parameters van het dialoogvenster Properties (zie
pagina 105).
De volgende pictogrammen kunnen worden weergegeven:

Van links naar rechts gezien betekenen deze:
• Niet goedgekeurd
• Goedgekeurd
• Ontbrekende gegevens
• Gebruik dummybundelgegevens voor acceptatie door

Brainlab (zie pagina 120)
Voor elke energie worden de beschikbare dosisalgoritmes
(PB: Pencil Beam, MC: Monte Carlo) en de afvlakkingsfilter-
modus (standaard, stereotactisch of niet-afgevlakt/FFF) ge-
toond.

③ Set Parameters Pas de energieparameters toe (zie pagina 117).
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Nr. Component Functie

④ Display

• Schakel het selectievakje in om de tabelweergave (struc-
tuurweergave) en/of de grafiekweergave weer te geven.

• Activeer het selectievakje Graph Normalized om de gege-
vens voor bepaalde grafieken genormaliseerd weer te ge-
ven.

⑤ Bewerkingsknoppen Het huidige item bewerken, toevoegen, plakken of verwijde-
ren.

⑥ Input Selection

Pencil Beam-gegevens met tabellen voor Scatter, Depth Do-
se en Radial Factors. Selecteer het tabblad om de bijbeho-
rende tabellen en grafieken te tonen. De gegevenstabel kan
ook worden gewisseld via het menu View.

⑦ Table View Toont de gegevens als een tabel.

⑧ Grafische weergave Toont de gegevens als een grafiek en verwijst naar de op dat
moment geselecteerde energie.

Menubalk

Afbeelding 43  

Component Functie Zie

Go to Task... Opent het navigatiemenu. Pagina 21

New Start de creatie van een nieuwe machineprofiel. Pagina 87

Open... Opent een bestaand machineprofiel. Pagina 88

Recent Toont een lijst met de meest recent gebruikte machineprofielen.
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Component Functie Zie

Manage Profi-
les...

Opent een dialoogvenster om:
• bestaande machineprofielen te exporteren naar een .zip ar-

chief;
• machineprofielen te activeren of te deactiveren voor weerga-

ve;
• machineprofielen te verwijderen.

Pagina 96

Properties...

Hiermee kunt u de eigenschappen van bestaande machinepro-
fielen te bewerken. Deze zijn dezelfde als de eigenschap-instel-
lingen die worden gedefinieerd wanneer er een nieuw machine-
profiel wordt aangemaakt.

Pagina 100

Plausibility
Checks...

Toont de controles die door Physics Administration zijn uitge-
voerd om de plausibiliteit te kunnen waarborgen. Pagina 92

Save Hiermee wordt het huidige machineprofiel opgeslagen. Pagina 114

Approve & Sa-
ve...

Hiermee wordt het huidige machineprofiel goedgekeurd en op-
geslagen. Pagina 115

Export to ZIP fi-
le...

Hiermee worden de huidige profielgegevens in een .zip-be-
stand opgeslagen. Deze functie is dezelfde als de functie Ex-
port to ZIP archive... in het dialoogvenster Manage Profiles.
Wanneer de machineprofielgegevens zijn gewijzigd, is deze
functie uitgeschakeld.
De standaard bestandsnaam wordt opgebouwd aan de hand
van de machineprofielnaam en kan in het bestandsselectiedia-
loogvenster worden gewijzigd.

Print...

Hiermee woden de gegevens van het machineprofiel afgedrukt. Pagina 94Print Preview

Print Setup...

Exit Hiermee wordt Physics Administration afgesloten.
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Een nieuw machineprofiel creëren

Afbeelding 44  

Stap

1.

Selecteer New in het gebied Machine Profiles van het navigatiemenu of selecteer New
in het menu Profile.
Er verschijnt een dialoogvenster.
U kunt starten met een Raw Data-bestand (aanbevolen) of zonder raw gegevens.
Raw gegevens kunnen later worden toegevoegd of verwijderd (zie pagina 129).

2. Selecteer een startoptie onder Multileaf Collimator:
• Use current Pencil Beam raw data file: Wanneer er raw gegevens eerder werden

geladen en goedgekeurd, dan kunt u deze gegevens gebruiken.
• Import an approved Pencil Beam raw data file: Als niet eerder raw gegevens wer-

den geladen en goedgekeurd, dan moet u een bijbehorend raw gegevensbestand im-
porteren. Wanneer u Continue selecteert, opent er een bestandsdialoogvenster. Se-
lecteer een bestand met de goedgekeurde raw gegevens. Wanneer de geselecteerde
raw gegevens niet goedgekeurd zijn, kunt u niet doorgaan.

• Use Multileaf Collimator without raw data: Voor deze optie moet Brainlab de radiale
factoren en Pencil Beam parameters berekenen. Raadpleeg de Technische referen-
tiehandleiding, Brainlab-fysica.
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Stap

3. Selecteer Continue om verder te gaan of Cancel om het dialoogvenster te sluiten.

4. Voer de parameters in het dialoogvenster Properties dat verschijnt in. Wanneer raw ge-
gevens worden geïmporteerd, zijn bepaalde waarden reeds ingevuld op basis van het be-
stand met Raw Data (zie pagina 100 en pagina 117).

5. Selecteer OK.

Hoe wordt een machineprofiel geopend

Afbeelding 45  

Stap

1.

Selecteer Open in het gebied Machine Profiles van het navigatiemenu of selecteer
Open in het menu Profile.
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Stap
Er verschijnt een dialoogvenster:
Alle profielen in de machineprofieldirectory worden in dit dialoogvenster vermeld. De stan-
daardlocatie, tenzij tijdens de installatie gewijzigd door Brainlab Support, is:
f:\Brainlab\Shared\RT\MachineProfiles\
De opmerkingensectie onder de profielenlijst bevat aanvullende informatie voor het gese-
lecteerde profiel, bijvoorbeeld:
• Identifier:
1.2.276.0.20.3.188048091233013175.5196.1471355970.0.456

• Checksum: b046fc500be226790ca04c402b38d095
• Version: V4 - RT Elements
• Approval: not approved
• Linac: Varian TrueBeam STx
• Energies: 6xStd, 6xFFF, 10xStd, 10xFFF
• MLC: Varian MLC-120 HD

Het pictogram vóór de invoeren verwijst naar de staat van het profiel/de energie:

Van links naar rechts gezien betekenen deze:
• Niet goedgekeurd
• Goedgekeurd
• Voor acceptatie door Brainlab (zie pagina 120)

2. Selecteer een machineprofiel om een lijst te tonen met energieën en dosisalgoritmes die
voor dit profiel gereed zijn gemaakt.

Naast de profielnaam, datum en tijd van de wijziging, wordt voor elk profiel ook de volgende
versie-informatie gegeven:
• V2 of V3: dit machineprofiel is gecreëerd voor iPlan RT Dose. Een dergelijk profiel moet

worden bijgewerkt naar V4 of V5 vóór gebruik met de RT Elements (zie pagina 90).
• V4: dit machineprofiel werd gecreëerd met Physics Administration 5.0 en is geschikt voor RT

Elements. Deze profielen worden niet herkend door iPlan RT Dose.
• V5: dit machineprofiel werd gecreëerd met Physics Administration 5.5 en is geschikt voor

gebruik met de RT Elements (versie 2.0 of hoger). Deze profielen worden niet herkend door
oudere softwareversies.

• Approved: dit duidt erop dat het profiel werd goedgekeurd met Physics Administration (zie
pagina 115).

OPMERKING. Als u al een machineprofiel hebt geopend en dit hebt bewerkt, kunt u uw
wijzigingen opslaan voordat u een ander machineprofiel opent. 
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5.2.2 Machineprofielen importeren vanuit iPlan RT Dose

Achtergrond

Als u bundelgegevens van iPlan RT Dose 4.x wilt gebruiken, dient u de bijbehorende bestanden
bij te werken naar het RT Element-formaat omdat Physics Administration alleen
machineprofielen in het RT Elements-formaat kan opslaan. Dit kan worden gedaan door de
betreffende profielen te importeren.
OPMERKING. Een geïmporteerd machineprofiel wordt altijd weergegeven als Modified, zelfs als
dit niet na de import is gewijzigd. 

Na het selecteren van het te importeren profiel (zie hieronder) wordt automatisch de
eigenschappenwizard geopend. U moet alle instellingen zorgvuldig controleren.

Opmerkingen betreffende veiligheid

Wijzigingen van een RT Elements machineprofiel (V4 of V5) zijn niet van invloed op de iPlan RT-
versie van het machineprofiel (V2 of V3). Ook worden wijzigingen van het iPlan RT-
machineprofiel (V2 of V3) die worden uitgevoerd na de import in Physics Administration, niet
toegepast op het RT Elements-machineprofiel (V4 of V5).
Dit is met name belangrijk als er bundelgegevens zijn aangepast omdat alle wijzigingen
handmatig op beide versies moeten worden toegepast.
OPMERKING. Bundelgegevens vanuit iPlan RT Dose 4.x kunnen ook naar een bestaand
machineprofiel worden geïmporteerd (zie pagina 117). 

Als u het dialoogvenster Properties annuleert na het importeren van een machineprofiel,
wordt het bericht Please go to Properties and set all data in de statusbalk weergegeven. Dit
geeft aan dat u na de update niet alle parameters hebt ingesteld en gecontroleerd. Het
machineprofiel kan niet worden opgeslagen, tenzij het dialoogvenster Properties is
voltooid.

Een iPlan RT Dose 4.x-machineprofiel importeren

In het geval dat iPlan RT en de RT Elements dezelfde locatie gebruiken voor hun
machineprofielen, moet u de volgende stappen uitvoeren om iPlan RT Dose 4.x machineprofiel te
importeren.

Stap

1. Selecteer Open in het menu Profile (zie ook pagina 88).

2.

Selecteer in het dialoogvenster Open Profile het benodigde machineprofiel. Machinepro-
fielen die zijn gedefinieerd voor iPlan RT Dose 4.x krijgen het label V2 of V3 in de kolom
Version.
Na het openen verschijnt er een bericht om u eraan te herinneren dat alle geïmporteerde
machineprofielgegevens op de juiste wijze moeten worden gecontroleerd.

Machineprofielen importeren vanuit iPlan RT Dose
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Stap

3. Selecteer OK om het importeren te bevestigen. Het dialoogvenster Eigenschappen wordt
nu geactiveerd (zie pagina 100) en de benodigde instellingen voor het machineprofiel
kunnen worden geconfigureerd.
Als u het dialoogvenster Properties annuleert, zijn de functies afdrukken, opslaan en
plausibiliteitscontroles niet beschikbaar. U moet eerst het opnieuw dialoogvenster Pro-
perties openen en alle parameters instellen.

Omdat Physics Administration extra parameters ondersteunt, vergeleken met zijn voorganger,
is het bijzonder belangrijk de individuele instellingen nauwgezet te controleren.

Een iPlan RT Dose 4.x-machineprofiel vanuit een andere locatie importeren

Als iPlan RT en RT Elements een andere locatie gebruiken voor hun machineprofielen, moet u de
volgende stappen uitvoeren om iPlan RT Dose 4.x machineprofiel te importeren.

Stap

1. Start Physics Administration 4.5 en exporteer het machineprofiel dat u wilt importeren
naar een .zip-bestand met behulp van het dialoogvenster Manage Machine Profiles.
Raadpleeg de Softwarehandleiding, Physics Administration 4.5 revisie 1.1 voor meer
informatie.

2.

Start Physics Administration 5.5 en versleep het gecreëerde machineprofiel .zip-be-
stand op Physics Administration.
Na het openen verschijnt er een bericht om u eraan te herinneren dat alle geïmporteerde
machineprofielgegevens op de juiste wijze moeten worden gecontroleerd.

3. Selecteer OK om het importeren te bevestigen.
Het dialoogvenster Eigenschappen wordt nu geactiveerd (zie pagina 100) en de benodig-
de instellingen voor het machineprofiel kunnen worden geconfigureerd.
Als u het dialoogvenster Properties annuleert, zijn de functies afdrukken, opslaan en
plausibiliteitscontroles niet beschikbaar. U moet eerst het opnieuw dialoogvenster Pro-
perties openen en alle parameters instellen.

Omdat Physics Administration extra parameters ondersteunt, vergeleken met zijn voorganger,
is het bijzonder belangrijk de individuele instellingen nauwgezet te controleren.
Voor het opslaan van het nieuwe machineprofiel wordt de RT Elements machineprofiellocatie
(gedefinieerd door Brainlab support) gebruikt. De gegevens in het .zip-bestand zijn niet
aangepast.
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5.2.3 Gegevensvalidatie

Controlesommen

De gegevensafdruk bevat drie verschillende controlesommen voor een machineprofiel:

Controlesom Beschrijving

Profile Checksum

De totale controlesom voor het machineprofiel. Deze verandert zodra het
profiel wordt opgeslagen of goedgekeurd en kan worden gebruikt om het
profiel te identificeren. Het is te vinden in:
• Physics Administration: De dialoogvensters Machine Profiles: Open

en Machine Profiles: Manage
• RT Elements: De afdruk van Treatment Parameter

OPMERKING. Het profiel Checksum is alleen beschikbaar in de afdruk
wanneer het machineprofiel niet is gewijzigd. 

Machine-related
parameter check-
sum

Deze controlesom kan worden gebruikt om te controleren of twee profielen
dezelfde machine-instellingen gebruiken en omvat niet:
• eventuele bundelgegevensparameters
• de naam van de arts
• de profielnaam
• het tijdstip waarop het profiel werd opgeslagen

Als u bijv. werkt aan een acceptatieprofiel en de optie voor het acceptatie-
profiel uitschakelt en dan de bundelgegevens invoert, maar geen andere
instellingen wijzigt (met uitzondering van de naam van de arts of de profiel-
naam), dan wordt de machinegerelateerde controlesom niet gewijzigd.
OPMERKING. De controlesom wordt voorafgegaan door V4- om aan te
geven dat de definitie ervan anders is dan van de controlesommen in Phy-
sics Administration 4.5. 

Beam data-related
checksum

Deze controlesom omvat alle bundelgegevensgerelateerde parameters en
verandert dus niet wanneer een machinegerelateerde parameter wordt ge-
wijzigd.
Deze controlesom is niet beschikbaar voor acceptatieprofielen.
OPMERKING. De controlesom wordt voorafgegaan door V4- om aan te
geven dat de definitie ervan anders is dan van de controlesommen in Phy-
sics Administration 4.5. 

Disclaimer

Waarschuwing
De verantwoordelijke medisch fysicus moet bevestigen dat de gegevens en parameters in
het machineprofiel zijn gecontroleerd en correct zijn, en dat de dosimetriegegevens zijn
gecontroleerd door middel van alternatieve berekeningen, vergelijking met gepubliceerde
gegevens, onafhankelijk onderzoek, of andere passende middelen.

Gegevensvalidatie
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Hoe wordt een gegevensvalidatie uitgevoerd

Afbeelding 46  

Stap

Voor het uitvoeren van een aantal basis gegevensvalidaties en plausibiliteitscontroles selecteert
u Plausibility Checks... in het menu Profile.
Er verschijnt een dialoogvenster met de resultaten van enkele basiscontroles.

Deze gegevensvalidatie en plausibiliteitscontroles worden weergegeven wanneer een profiel
wordt goedgekeurd en het resultaat ervan verschijnt op de afdruk.
Voor een gedetailleerde lijst met controles, zie pagina 143.
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5.2.4 Een machineprofiel afdrukken

Achtergrond

Print en Print Preview zijn niet beschikbaar wanneer niet alle gegevens zijn ingesteld (bijv. het
afbreken van de gegevensimport). Open in dit geval opnieuw het dialoogvenster Properties en
selecteer OK om te voltooien.

Hoe wordt de afdrukset-up gedefinieerd

Afbeelding 47  

Stap

1. Als u alleen geselecteerde gegevens wilt afdrukken, klikt u op Print Setup... in het menu
Profile.

2. Definieer de informatie die moet worden afgedrukt (bijv. tabellen, raster, parameters) in
het dialoogvenster Print.

Een machineprofiel afdrukken
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Stap

3. Selecteer de gewenste printer onder Printer Setup. De printer kan ook worden geselec-
teerd onder Print...

Selecties die in dit dialoogvenster worden gemaakt, worden niet opgeslagen. Om die reden
worden bij het inschakelen van Physics Administration alle items ingeschakeld en wordt de
standaardprinter geselecteerd.

Hoe wordt een machineprofiel afgedrukt

Stap

1. Zodra u de af te drukken gegevens hebt geselecteerd, selecteert u Print ... in het menu
Profile.
Er verschijnt een printerdialoogvenster, waarmee u uw voorkeursprinter kunt selecteren.

2.

Om een afdrukvoorbeeld weer te geven voordat u gaat afdrukken, selecteert u Print Pre-
view... in het menu Profile.

3. Selecteer Print… om het actieve document af te drukken.

4. Selecteer Close om het afdrukvoorbeeld af te sluiten.
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5.2.5 Machineprofielen beheren

Achtergrond

U kunt bestaande machineprofielen exporteren naar een .zip-archief of de profielen activeren en
deactiveren voor weergave en gebruik. Gedeactiveerde profielen worden niet weergegeven in het
dialoogvenster Open Profile (zie pagina 88) of in de selectielijsten van machineprofielen van RT
Elements. Het is ook mogelijk een machineprofiel te verwijderen.

Het dialoogvenster Profielen beheren gebruiken

Afbeelding 48  

Stap

1. Selecteer Manage in het navigatiemenu.

2. Schakel desgewenst het selectievakje van een machineprofiel in of uit om dit te activeren
of te deactiveren voor weergave.

3. Om een geselecteerd profiel te verwijderen, druk op Delete.
OPMERKING. Physics Administration creëert een back-up .zip-bestand (standaardlo-
catie f:\Brainlab\Shared\RT\MachineProfiles_PhysAdminBackup) vooraf-
gaand aan verwijdering. 

4. Selecteer Export selected profile to ZIP archive om een geselecteerd profiel te expor-
teren als een .zip-archief.
Geëxporteerde machineprofiel .zip-bestanden kunnen worden geïmporteerd door
het .zip-bestand op Physics Administration te slepen. Als u een machineprofiel op-
slaat dat is geladen vanuit een .zip-bestand, wordt het machineprofiel opgeslagen op de
machineprofiellocatie (door Brainlab support gedefinieerd). De gegevens in het .zip-be-
stand worden niet aangepast.
Als het geselecteerde profiel Pencil Beam raw gegevens gebruikt, wordt Copy Raw Data
to a directory... ingeschakeld en kan er een kopie van de raw gegevens in een directory
worden opgeslagen.

Machineprofielen beheren
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Stap

5. Selecteer OK om het dialoogvenster te sluiten.
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5.3 De bundelprofieltabellen wijzigen

Achtergrond

Een machineprofiel in Physics Administration kan bundelgegevens opslaan voor verschillende
energieën. De RT Elements software selecteert een machineprofiel en een bijbehorende energie
voor de behandelingsplanning.
De lijst met energieën kan worden aangepast op het tabblad General Parameters van het
dialoogvenster Properties (zie pagina 105). Het is mogelijk een energie toe te voegen/te
verwijderen zonder parameters die zijn gedefinieerd voor niet-beïnvloede energieën aan te
passen.

Basisbewerkingen

Een invoertabel kan met behulp van standaardsneltoetsen op een soortgelijke manier als in
spreadsheetapplicaties worden bewerkt:
• In de grafiekweergave worden corresponderende kleuren voor elke kolom gebruikt.
• Klik op het bijbehorende item in het controlepaneel of in de tabbladenlijst onder de tabel om

een invoertabel te activeren. U kunt overschakelen naar de volgende (vorige) invoertabel met
Ctrl + Pg Down (Ctrl + Pg Up).

Het menu Bewerken

Aanpassingen van de gegevenstabel kunnen ook worden bewerkt met het menu Edit.

Afbeelding 49  

• Met Undo kunt u de laatste handeling ongedaan maken of het laatst ingevoerde item
verwijderen.

• Met Redo kunt u de laatste ongedaan gemaakte handeling herstellen.
• Met Copy kunt u een geselecteerd gegevensgebied in de actieve invoertabel kopiëren en deze

op het klembord plaatsen zonder de gegevens van het profiel zelf te verwijderen.
• Met Paste kunt u de inhoud van het klembord invoegen op een bepaald punt en geselecteerde

tekst vervangen. Deze opdracht is alleen beschikbaar als een object of tekst eerder naar het
klembord is gekopieerd.

Bundelprofieltabellen bewerken

Als Scatter is geselecteerd:
• De horizontale as vertegenwoordigt de MLC-veldgrootte of de jawveldgrootte. Gebruik View /

Plot per Scatter per MLC field of dubbelklik in de verspreidingsplot om van weergave te
wisselen.

De bundelprofieltabellen wijzigen
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• De curven vertegenwoordigen de jaw- of MLC-veldgrootte (in de bijbehorende kolomkleur).
• Toont de verticale as de verspreidingsfactor.

Als Depth Dose is geselecteerd:
• Toont de horizontale as de diepte.
• Tonen de curven de veldgrootte (in de bijbehorende kolomkleur).
• Toont de verticale as de PDD/TMR-waarden.
• Daarnaast moet u onder Setup aangeven of de gegevens zijn gemeten bij het isocentrum of

met een vaste SSD.
Als Radial Factors is geselecteerd:
• Vertegenwoordigt de horizontale as de diagonale radius.
• Tonen de curven de diepte (in de bijbehorende kolomkleur).
• De vertical as toont de radiale factor-waarden.
• Daarnaast moet u onder Setup aangeven of de gegevens zijn gemeten bij het isocentrum of

met een vaste SSD.

Beperkingen

Alle gegevenstabellen worden gedefinieerd door een set rij- en kolomkopwaarden alsmede een
dosiswaarde voor elke invoer. Het is niet mogelijk om cellen in een tabel leeg te laten.
Als Pencil Beam raw gegevens zijn gebruikt voor de geselecteerde energie (zie pagina 84), zijn
de gegevenstabellen (en bepaalde parameters van het dialoogvenster Set Parameters) alleen-
lezen. Alleen-lezen gegevenstabellen worden gemarkeerd met een gele achtergrond. Wanneer u
deze gegevens wilt aanpassen, moet u de bijbehorende raw gegevens bewerken, zie pagina 129.
Wanneer een tabel alleen-lezen is, zijn Add en Remove uitgeschakeld, net als de functies Values
are… Bovendien bevat de kop van de tabel de tekst: (read-only).

Gegevens invoeren in de gegevenstabel

Bestaande bundelgegevens kunnen op de volgende manier naar Physics Administration
worden gekopieerd:

Stap

1. Open de spreadsheet (bijv. Excel) met de bundelgegevens.

2. Selecteer de energie die u wilt bewerken.

3. Selecteer de tabel die u wilt kopiëren in de spreadsheetapplicatie en kopieer de gegevens
naar het klembord.
Zorg ervoor dat de cel linksboven (kolom- en rijkop) leeg is.
Als uw spreadsheetapplicatie en Physics Administration op veschillende computers ac-
tief zijn, kunt u de gegevens op het klembord naar een tekstbewerkingsprogramma kopi-
eren, het bestand opslaan, het bestand kopiëren naar de Physics Administration’s com-
puter, het bestand openen met een tekstbewerkingsprogramma en de tekst naar het
klembord kopiëren.

4. Schakel over naar Physics Administration en selecteer de juiste tabel en energie.
Selecteer de gehele invoertabel.

5. Plak de spreadsheetgegevens van het klembord naar de invoertabel (bijv. door de cel
linksboven te selecteren of door middel van de snelkoppeling Ctrl + A):
• Rij- en kolomkoppen worden automatisch aangepast bij het kopiëren van hele tabellen.
• Gebruik geen cijfergroeperingssymbolen. Physics Administration herkent geen ge-

tallen zoals "1,234.5" of "1.234,5".
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5.4 Eigenschappen machineprofielen bewerken

Dialoogvenster Eigenschappen

Afbeelding 50  

Het dialoogvenster Properties bestaat uit verschillende tabbladen. Wanneer een tabblad wordt
weergegeven met een rood kruis naast de naam, is OK uitgeschakeld. Tabbladen met een rood
kruis moeten worden geopend om alle noodzakelijke informatie te controleren en in te stellen.
Wanneer u een nieuw machineprofiel creëert, kunt u dit het beste doen door alle tabbladen van
links naar rechts te doorlopen.
Wanneer bepaalde instellingen ontbreken of ingesteld zijn op een ongeldige waarde, kunt u
mogelijk geen ander tabblad selecteren. U kunt het dialoogvenster niet verlaten met behulp van
de knop OK wanneer bepaalde instellingen ontbreken of ingesteld zijn op een ongeldige waarde.
U dient de waarde alsnog in te stellen of te corrigeren voordat u verder gaat met het wijzigen of
invoeren van andere gegevens.
Sommige statusberichten worden onder de tabpagina’s weergegeven. Deze berichten geven aan
waarom OK is uitgeschakeld of waarom u niet naar een ander tabblad kunt gaan.
U kunt overschakelen naar het volgende (vorige) tabblad met Ctrl + Pg Down (Ctrl + Pg Up).

Eigenschappen machineprofielen bewerken
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5.4.1 Tabblad Machine Selection

Inhoud tabblad

Afbeelding 51  

Component Functie

Profile Name
Deze naam wordt weergegeven in de RT Elements software:
• Wanneer u een machineprofiel selecteert
• In afdrukken, om een machineprofiel te identificeren

Name of Physicist
De naam van de persoon die verantwoordelijk is voor dit machine-
profiel. Deze parameter wordt alleen gebruikt bij Physics Admini-
stration en wordt niet getoond in RT Elements.

Versneller De versneller/linac voor uw machineprofiel.

MLC
Het multilamel collimatormodel dat is gebruikt voor het machinepro-
fiel. De beschikbare keuzes zijn afhankelijk van de geselecteerde
Accelerator.
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Component Functie

Show only compatible
machines in selection

Deze optie is alleen ingeschakeld wanneer u een machineprofiel
hebt geladen dat niet is gebaseerd op raw gegevens.
De optie is altijd uitgeschakeld als u een machineprofiel creëert met
behulp van de functie New.
Als deze functie is ingeschakeld (wat standaard is als de instelling is
ingeschakeld), worden uitsluitend compatibele machineprofielen
weergegeven (bijv. u kunt niet van Novalis Tx schakelen naar een
Novalis-systeem omdat de twee systemen verschillende eigenschap-
pen hebben, met name met betrekking tot veldgroottes voor bundel-
gegevens).
Wanneer deze functie niet is geactiveerd, kunnen de gegevens van
de ene machine naar een andere machine worden gewijzigd. Aange-
zien bundelgegevens niet worden aangepast, krijgt u normaal ge-
sproken geen redelijk en bruikbaar machineprofiel.

OPMERKING. Bij het aanpassen van de machineselectie, worden bepaalde parameters voor
machineprofielen teruggezet op hun standaardwaarden. U moet alle parameters controleren. 

Wanneer een machineprofiel is geladen, worden de geladen gegevens vertegenwoordigd door
een invoer met de tekst: loaded in de versneller- en de MLC-lijst. Indien beschikbaar wordt het
machineprofielsjabloon dat voor het geladen machineprofiel wordt gebruikt, altijd in de lijst
weergegeven.

Tabblad Machine Selection
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5.4.2 Tabblad Accelerator Convention

Achtergrond

Uw selectie in dit tabblad bepaalt de conventie die door de RT Elements software wordt gebruikt
voor het weergeven en afdrukken van de behandeltafel, de hoeken van de collimator en de gantry
voor behandelgroepen voor het geselecteerd machineprofiel. Het bepaalt ook hoe lamellen
worden genummerd en de conventie voor lamelposities.
OPMERKING. Deze instelling heeft geen invloed op de manier waarop de gegevens worden
weggeschreven tijdens de DICOM RT Plan-export. DICOM RT Plan-export gebruikt altijd de IEC
1217-conventie zoals gespecificeerd door de DICOM-standaard. 

Inhoud tabblad

① ②

Afbeelding 52  

Component Functie

Accelerator Conven-
tion

Kies de conventie die overeenkomt met uw versneller. Gebruik de af-
beeldingen voor verificatie en identificatie (zie hieronder voor de de-
tails).
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Component Functie

Position Signs

Toont de Open/Retract en Overtravel bewegingscoördinaten voor de
jaw- en MLC-coördinaten.
• In een Open/Retract-positie blokkeert de jaw/MLC-bank het isocen-

trum niet.
• In een Overtravel-positie blokkeert de jaw/MLC-bank het isocentrum

wel.
Het teken + duidt erop dat de bijbehorende positie een positief coördi-
naat heeft en het teken - betekent een negatief coördinaat. Om die re-
den hebben Open/Retract en Overtravel voor een bepaalde jaw of
MLC-bank altijd een tegenovergesteld teken.
Voorbeeld: de eerste regel Jaw X1: - + houdt in dat de teruggetrokken
posities van de X1 jaws een negatief teken hebben en dat de overtravel
een positief teken heeft. In dit voorbeeld is het voorteken voor de X2-
jaw tegenovergesteld. Om die reden maakt lameljawpaar X1/X2 gebruik
van negatieve positiewaarden voor de linker- en positieve positiewaar-
den voor de rechterzijde (zie de diagram onder MLC and Jaw Conven-
tion).

MLC and Jaw Con-
vention

Dit diagram toont de relatie tussen jaw- en MLC-posities aan de gantry-
zijde. Het vertegenwoordigt het zicht vanuit de positie van de bundel.
De tekens in deze tekening zijn gebaseerd op coördinaattekens uit de
tabel Position Signs.
• De jaweigenschappen zijn schuingedrukt.
• De lamelnummers worden aan de linker- en rechterrand aangegeven.

Leaf Bank Left, Leaf
Bank Right

Wordt gebruikt om de lamelbanken aan te geven in de RT Elements-
software en de afdrukken.

Jaw Names

De afbeelding toont de MLC zoals gezien vanaf het isocentrum. Dit be-
tekent dat het onderste bewerkingsveld de jawbank aan gantryzijde de-
finieert. De stippellijnen duiden erop dat het zicht vanuit de positie van
de bundel hierboven wordt weergegeven voor dezelfde gantry- en colli-
matorhoek, maar dan vanaf de bestralingsbron.

Gantry and Table Ro-
tation

Dit onderdeel toont de tafel en gantry in twee posities met de bijbeho-
rende tafel- en gantryhoeken. De derde afbeelding toont de rotatie-as
voor de tafel (①) en de gantry (②). De bijbehorende rotatierichting
wordt aangeduid door een pijl naast de as en wordt ook beschreven on-
der de afbeelding:
• Table rotation: CCW (Beam’s Eye View): De tafel roteert naar links

zoals gezien vanuit de positie van de bundel (d.w.z. vanaf de gantry-
kop wanneer de gantry in de bovenste positie staat, op 0°).

• Gantry rotation: CW (in Front of Gantry): De gantry roteert naar
rechts gezien vanaf de voorzijde van de gantry (d.w.z. staand bij de
tafel, kijkend in de richting van de gantry).

Voor het MHI TM 2000-systeem wordt de tafel vervangen door een bij-
behorende ringrotatie.

Collimator Rotation

Wanneer uw versneller geen collimatorrotatie toestaat (bijvoorbeeld
MHI TM 2000-systeem), worden de collimatorrotatiebeelden niet weer-
gegeven.
De eerste afbeelding toont de collimatorpositie met de betreffende colli-
matorhoek (zie rode pijl). De tweede afbeelding toont de collimator naar
links gedraaid (zie de rode pijl) met de bijbehorende collimatorhoek. De
derde afbeelding toont de collimatorrotatie-as en de rotatierichting.
Collimator rotation: CCW (Beam’s Eye View): De collimator roteert
naar links gezien het zicht vanuit de positie van de bundel (bijv. vanaf
de gantrykop wanneer de gantry in de bovenste positie staat).

Tabblad Accelerator Convention
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5.4.3 Tabblad General Parameters

Inhoud tabblad

Afbeelding 53  

Gebied Linear Accelerator

Component Functie

Name Geef uw lineaire versneller een betekenisvolle naam.

Manufacturer

Tijdens een DICOM RT Plan-export wordt deze waarde ingesteld als de
waarde van het DICOM-attribuut "MANUFACTURER" in de "Beam Se-
quence", als de instelling van het Export Platform-bestand "Manufactu-
rer" is ingesteld op "linac".

Model
Tijdens een DICOM RT Plan-export wordt deze waarde ingesteld als de
waarde van het DICOM-attribuut "MANUFACTURERS_MODEL_NA-
ME".

Export ID

Tijdens een DICOM RT Plan-export wordt deze waarde ingesteld als de
waarde van het DICOM-attribuut "TREATMENT_MACHINE_NAME". De
Record and Verify-systemen (R&V) gebruiken deze waarde om de ver-
sneller te koppelen aan hun database. U moet er dus voor zorgen dat
de spelling en hoofdletters en kleine letters consistent zijn.

Tolerance Table Key
Definieert de Tolerance Table Key die wordt gebruikt voor DICOM-ex-
port. De ingevoerde informatie moet overeenkomen met de informatie in
het R&V-systeem.

Available Energy Mo-
dalities

Lijst met beschikbare energieën en afvlakkingsfiltermodi die niet zijn ge-
selecteerd voor uw versneller (zie tabblad Machine Selection).

Selected Energy Mo-
dalities

Lijst met energieën die in dit machineprofiel moeten worden opgeno-
men. Gebruik de knoppen << and >> of dubbelklik op een energie om
een item toe te voegen of te verwijderen (zie pagina 117).

Default Table Top Po-
sitions De tafelbladposities worden gebruikt voor DICOM-export.
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Gebied Machine Parameters

Component Functie

Allowed Collimator
Angles

Definieert de toegestane collimatorhoekintervallen (van 0 tot 360 gra-
den). Bijvoorbeeld 0.0 … 165.0, 195.0 … 360.0 staat collimator-
hoeken toe van 0° tot 165° en van 195° tot 360° (oftewel het verboden
bereik is van 166° tot 194°). Hoeken > 360° (of < 0°) worden toegewe-
zen aan het interval [0,360] door het toevoegen van veelvouden van
360°.

Default Collimator
Angle

Definieert de collimatorhoek die wordt gebruikt door de RT Elements
voor nieuwe isocentra (behandelgroepen) die dit machineprofiel gebrui-
ken.
De standaardcollimatorhoek moet opgenomen zijn in de toegestane col-
limatorhoeken.
OPMERKING. Sommige RT Elements negeren deze waarde en defini-
eren de collimatorhoek op basis van hun eigen regels (bijv. door middel
van een klinische set-up). Raadpleeg de betreffende Softwarehandlei-
ding, RT Elements. 

Allowed Table An-
gles

Definieert de toegestane tafelhoekintervallen (van 0 tot 360 graden).
Met 0.0 … 90.0, 270.0 … 360.0 bijvoorbeeld zijn tafelhoeken van
0 tot 90 en van 270 tot 360 graden mogelijk. In de IEC-conventie be-
schrijven deze hoeken een tafelbeweging van links naar rechts. Hoeken
> 360° (of < 0°) worden toegewezen aan het interval [0,360] door het
toevoegen van veelvouden van 360°.

Allowed Gantry An-
gles

Definieert de toegestane gantryhoekintervallen (van -360 tot 360 gra-
den).
Definieer de maximale rotatie die de gantry kan uitvoeren, te beginnen
bij de meest linkse positie naar de meest rechtse positie. Wijzig de
hoekbereiken van het interval [0,360] in [-360,0] om dubbelzinnigheden
met betrekking tot de hoek op te lossen. Hoeken > 360° of < -360° wor-
den toegewezen aan het interval [-360,360] door het toevoegen van
veelvouden van de volle 720°. Een gantryrotatie van bijvoorbeeld 361°
wordt toegewezen aan -359°.
Voorbeeld 1: Met -185.0 … 185.0 in de IEC 1217-conventie kan de
gantry 370 graden rechtsom draaien vanaf -185 (175 graden) tot 185
graden. Met de Varian-conventie is het overeenkomstige interval
-360.0 … -355.0, -5.0 … 360.0.
Voorbeeld 2: Met 0, 360 in de Varian-conventie is een volledige rotatie
van de gantry mogelijk van onder (6 uur) naar boven (12 uur) en weer
naar onder. In IEC 1217 ziet dit bereik er als volgt uit: -180.0 …
180.0.

Minimum Gantry
Speed

Deze waarde definieert de minimale gantryrotatiesnelheid en wordt mo-
menteel uitsluitend gebruikt door VMAT-behandelingen.

Maximum Gantry
Speed

Met deze waarde, in combinatie met de maximale lamelsnelheid van de
MLC, wordt rekening gehouden tijdens lamelsequencing voor dynami-
sche conforme boogbehandelingen en VMAT-behandelingen. Onjuiste
vermeldingen die ervoor zorgen dat de lamellen te snel bewegen, kun-
nen leiden tot blokkeringen tijdens de behandeling. Dynamische boog-
behandelingen gaan er vanuit dat de gantry altijd met dezelfde snelheid
beweegt als de lamellen.

Supported Control
Point Spacings

Toont de tussenruimtes voor ondersteunde controlepunten voor VMAT-
behandelingen. De daadwerkelijk gekozen tussenruimte voor controle-
punten voor een behandelplan is afhankelijk van het RT Element.

De toegestane intervallen kunnen worden aangepast door Edit te selecteren (zie pagina 108).
Voor bepaalde versnellers wordt de tafelhoek aangeduid als een ringhoek.

Tabblad General Parameters
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Dynamic Capabilites (for VMAT)

Deze parameters zijn alleen van toepassing voor VMAT-behandelingen. Raadpleeg de
bijbehorende softwarehandleidingen voor aanvullende informatie en aanbevelingen.

Component Functie

Allow Gantry Speed
Changes Between
Control Point

Als deze optie is geactiveerd, kan de VMAT-behandeling de gantrysnel-
heid wijzigen voor opeenvolgende controlepunten.

Maximum Gantry
Speed Change

Deze optie is alleen geactiveerd als Allow Gantry Speed Changes
Between Control Points is geactiveerd. Deze parameter beschrijft de
maximum toegestane gantrysnelheidswijziging in graden per seconde
en per controlepunt.

Allow Dose Rate Mo-
dulation Between
Control Points

Deze optie is altijd geactiveerd als Allow Gantry Speed Changes Bet-
ween Control Point is geactiveerd. Indien geactiveerd kan de dosis-
snelheid wijzigen per controlepunt (zie Allowed Dose Rate Values).

Allowed Dose Rate
Values

Als Only Dose Rates From Dose Rate List is geactiveerd, worden de
toegestane dosissnelheden gedefinieerd door de Allowed Dose Rates-
lijst, zie pagina 120.
Als Any Dose Rate Between Minimum and Maximum of Dose Rate
List is geselecteerd, is elke waarde tussen de minimum- en maximum-
waarde zoals gedefinieerd door de Supported Dose Rates-lijst toege-
staan, zie pagina 120.

Gebied Preferred MU Rounding

Component Functie

Preferred MU roun-
ding

De "ideale" MU’s zijn geen hele getallen, maar de meeste versnellers
kunnen alleen hele getallen als MU-waarden accepteren. Daarom moe-
ten de "ideale" MU’s worden afgerond.
De optie Preferred MU rounding configureert de afronding.
• Floor: verlaagt de "ideale" MU’s tot het voorgaande hele getal.
• Round: verlaagt of verhoogt de "ideale" MU’s tot het dichtstbijzijnde

hele getal.
• Ceil: verlaagt de "ideale" MU’s tot het volgende hele getal.
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De hoekintervallen aanpassen

Afbeelding 54  

De toegestane intervallen kunnen worden aangepast door Edit te selecteren om het
dialoogvenster Allowed Table Angles weer te geven.
OPMERKING. Table is slechts een van de mogelijke opties. U kunt ook de Collimator- of
Gantry-hoekmarges bewerken. 

Stap

1. Selecteer Add Interval om extra intervallen toe te voegen. Het standaardaantal interval-
len is 4; het totale aantal intervallen is echter niet beperkt.
Nummers worden automatisch toegewezen aan het opgegeven bereik.
De waarde Stop moet groter zijn dan (of gelijk zijn aan) de waarde Start.
Als een veld leeg is, wordt het genegeerd.

2. U kunt intervallen in een willekeurige volgorde invoeren; deze worden automatisch in op-
lopende volgorde gesorteerd wanneer u OK selecteert.

Hoeken worden getoond en geïnterpreteerd in de gekozen versnellerconventie.

Tabblad General Parameters
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5.4.4 Tabblad Jaws

Inhoud tabblad

Afbeelding 55  

Component Functie

Jaws are automatically adap-
ted to MLC.

Schakel deze optie in zodat de RT Elements automatisch de
jaw kunnen positioneren op basis van de MLC-vorm.
Deze optie wordt altijd geselecteerd en kan niet worden gewij-
zigd.

Use jaws for field collimation
(Jaw Tracking)

Schakel deze optie in zodat het bestralingsveld wordt beperkt
door de jaws in plaats van de MLC. Deze optie kan uitsluitend
worden ingeschakeld voor bepaalde geselecteerde versnellers
en MLC’s.

Jaws can move between con-
trol points

Schakel deze optie in zodat de jaws tussen controlepunten
kunnen bewegen. Deze optie is afhankelijk van de geselec-
teerde versneller en MLC en kan niet worden gewijzigd.

Maximum Jaw Speed

Definieert de maximale jawsnelheid wanneer jaws tussen con-
trolepunten kunnen bewegen. Momenteel wordt deze waarde
genegeerd door de RT Elements en kan deze daarom niet in
deze softwareversie worden aangepast.
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Component Functie

Jaws are Independent
Schakel deze optie in zodat de betreffende jaw afzonderlijk
kunnen bewegen. Anders bewegen de X/Y-jaws symmetrisch
t.o.v. het isocentrum.

Jaws are Fixed
Schakel deze optie in om vaste jaws te definiëren die niet kun-
nen bewegen en altijd symmetrisch worden geparkeerd op hun
standaardpositie.

Default Position

De standaardposities worden gebruikt als de jaws vast zijn.
Default X1/Y1 wordt alleen ingeschakeld als Jaws are Fixed
is geselecteerd. X2/Y2 kan niet worden gewijzigd door de ge-
bruiker.
De jawposities en namen zijn zoals gedefinieerd in het tabblad
Accelerator Convention.

Maximum Overtravel Hiermee wordt gedefinieerd hoeveel de x- of y-jaw voorbij het
isocentrum mag reiken.

Maximum Open Hiermee wordt gedefinieerd hoe ver de x- of y-jaw kan worden
teruggetrokken uit het isocentrum.

Adaptation Margin Deze marge wordt gebruikt tijdens automatisch jawaanpassing
voor het positioneren van de jaws achter de MLC-lamellen.

Minimum Aperture Stelt de minimumafstand in tussen de X1/X2 of Y1/Y2 jaws.

Overdracht van de jawposities

Behandelplannen die zijn gecreëerd met de radiotherapie/radiochirurgieplanningssoftware van
Brainlab worden doorgaans overgedragen aan een Record and Verify-systeem (R&V) van een
andere fabrikant. Deze R&V-systemen geven de behandelingsinformatie door aan de
versnellerconsole, voordat de behandeling uiteindelijk wordt uitgevoerd. Deze overdracht via een
keten van apparaten maakt het mogelijk dat correct geconfigureerde jawveldgroottes in
behandelplannen van Brainlab gewijzigd worden voordat de behandeling uiteindelijk wordt
uitgevoerd. Het is daarom essentieel om direct op de versnellerconsole de precieze combinatie
van de collimator en de instellingen van de jawveldgroottes en veldpositie te controleren voor elk
apart behandelveld.

Tabblad Jaws
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5.4.5 Tabblad MLC

Tabblad MLC

Afbeelding 56  

Gebied MLC Limits

Component Functie

Maximum Leaf
Speed

Voer de beperking van uw MLC-model in. Dit kan de waarde zijn die door
uw Record and Verify-systeem wordt erkend.

Maximum Leaf
Travel Distance
for VMAT

Deze parameters zijn alleen van toepassing voor VMAT-behandelingen:
• Distance per Gantry Degree: Met deze parameter kan de maximumaf-

stand die een lamel per graad gantryrotatie kan verplaatsen, worden be-
perkt.

• Distance per Monitor Unit: Schakel deze optie in om de maximumaf-
stand die een lamel per MU kan verplaatsen, te beperken.

Minimum Aperture

Een open lamelpaar is een lamelpaar dat een dosis aan een bepaald gebied moet afgeven.
Een gesloten lamelpaar is een lamelpaar dat geen dosis aan een bepaald gebied moet afgeven.
De afstand tussen de tegenover elkaar liggende lamellen van een gesloten lamelpaar
(lamelopening) is vaak niet-nul vanwege mechanische oorzaken.
OPMERKING. Deze waarden zijn aan elkaar gerelateerd. Het daadwerkelijke minimum dat door
de RT Elements wordt gebruikt voor een bepaald item kan daarom groter zijn dan het hier
genoemde minimum. De minimumopening voor open lamellen kan bijvoorbeeld niet kleiner zijn
dan de minimum lamelopening voor bewegende lamellen. 

Component Functie

Open Leaf Pairs Hiermee kunt u een minimumopening specificeren voor een open lamel-
paar.

Static (hardware
constraint)

Specificeert de minimum lamelopening van gesloten en niet-bewegende
(statische) lamelparen als vereist voor dit MLC-model.
OPMERKING. Voor veel MLC’s is deze parameter 0 mm, hetgeen betekent
dat de RT Elements plannen mogen maken met nominaal gesloten lamellen
(lamelopening 0 mm). 
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Component Functie

Inside field (bet-
ween jaws)

Hiermee kunt u een minimum lamelopening specificeren die van toepassing
is op alle lamelparen die niet volledig worden afgedekt door het jawpaar dat
loodrecht op de MLC-lamellen beweegt. Voer de beperking van uw MLC-
model in (in de meeste gevallen is deze parameter 0 mm).

Moving leaves
for VMAT or Dy-
namic Conformal
Arcs

Is van toepassing op lamelparen waarbij ten minste één lamel van een la-
melpaar van het ene controlepunt naar het andere beweegt. Voer de beper-
king van uw MLC-model in. Dit kan de waarde zijn die door uw Record and
Verify-systeem wordt erkend. De standaardwaarde wordt bepaald door de
geselecteerde MLC (zie pagina 101). Normaal gesproken hoeft u deze
waarde niet te wijzigen.

Gebied Convention

Component Functie

MLC Geometry Beschrijvende informatie.

MLC Model De naam die wordt weergegeven in de machineprofielenlijst in de RT Ele-
ments.

MLC Manufacturer

Bij het uitvoeren van een DICOM RT Plan-export wordt deze waarde in de
Beam Sequence ingesteld als de waarde van het DICOM-attribuut "MANU-
FACTURER", indien de instellling "Manufacturer" van het Export Platform-
bestand is ingesteld op MLC.

MLC Clearance
Hiermee wordt de afstand van het isocentrum tot het laagste MLC-deel
aangegeven. Deze parameter wordt in toekomstige softwareversies volle-
dig geactiveerd.

Leaf Positioning-gebied

Component Functie

Leaf Adaption
Door middel van lamelaanpassing kunt u bepalen hoe de lamellen zich aan-
passen aan de vorm van de tumor, zie pagina 31.
• Outline: beweegt de lamel voorwaarts totdat de voorste rand de contouren

van de tumor bereikt.
• Average: de lamel beweegt naar voren totdat het midden van de lamel (in

het midden tussen de bovenste en onderste rand) de contouren van de tu-
mor bereikt.

• Inline: de lamel beweegt naar voren totdat de achterste rand de contouren
van de tumor bereikt.

Preferred Home
Position

Standaard positioneren de RT Elements gesloten lamelparen naar het mid-
den, zover mogelijk links of zover mogelijk rechts, afhankelijk van uw instel-
ling hier.
OPMERKING. De daadwerkelijke positie van een gesloten lamelpaar is af-
hankelijk van het lamelsequentie-algoritme van het RT Element. Daarnaast
kunt u een door de gebruiker gedefinieerde positie specificeren in het
IEC 1217-coördinatensysteem (linkerzijde is negatief, rechterzijde is posi-
tief). 

Tabblad MLC
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Component Functie

Minimum off-
center distance
for closed lea-
ves (inside field)

Met deze parameter kunt u een minimale afstand tot het centrum definiëren
voor gesloten lamelparen binnen het veld (zie ook Inside field (between
jaws)) om lekstraling te reduceren. Deze instelling is met name nuttig wan-
neer de Preferred Home Position is ingesteld op Middle.
OPMERKING. Vanwege mechanische beperkingen van de MLC kan de
daadwerkelijke positie t.o.v. Het centrum voor bepaalde velden anders zijn. 

Number of
Guard Leaves

Deze instelling is alleen ingeschakeld als uw MLC-model guard leaves on-
dersteunt (bijv. bepaalde Elekta MLC’s). U kunt 0, 1 of 2 guard leaves instel-
len.
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5.4.6 Machineprofielen opslaan

De functie Save

Om het huidige machineprofiel op te slaan, selecteert Save in het menu Profile.
De bestandsnamen worden automatisch gegenereerd.
Als u een machineprofiel laadt vanuit een .zip-bestand, wordt het machineprofiel opgeslagen op
de machineprofiellocatie (door Brainlab support gedefinieerd). De gegevens in het .zip-bestand
zijn niet aangepast.

Bevestiging

Afbeelding 57  

Zodra het machineprofiel is opgeslagen, wordt een bericht weergegeven.
Dit bericht stelt u er van op de hoogte u dat alle ingevoerde dosiswaarden voorafgaand aan de
behandeling van patiënten moeten worden gecontroleerd met behulp van de absolute en relatieve
dosisverificatieprocedures.
Brainlab raadt ook sterk aan dat een fantoombehandeling wordt uitgevoerd voorafgaand aan de
eerste behandelingsfractie voor elke patiënt.

Beperkingen

Het is niet mogelijk om uw wijzigingen op te slaan als:
• Gegevens ontbreken voor een energie (de energie-invoer wordt met een rode X gemarkeerd in

de energielijst).
• U de eigenschappen van het machineprofiel hebt bewerkt, maar u nog niet alle wizardpagina’s

hebt voltooid (zie pagina 100). Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u de
eigenschappenwizard annuleert bij het importeren van een iPlan RT Dose 4.x-machineprofiel
(zie pagina 90).

• Het machineprofiel al is goedgekeurd (zie pagina 115).
OPMERKING. Machineprofielen, opgeslagen door Physics Administration 5.5, kunnen niet
worden geopend met Physics Administration 5.0 of lager. 

Machineprofielen opslaan
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5.4.7 Machineprofielen goedkeuren

Achtergrond

Machineprofielen die niet zijn goedgekeurd, genereren een waarschuwing wanneer zij in de RT
Elements worden geselecteerd. Teneinde te kunnen worden gebruikt voor een patiëntbehandeling
moeten een machineprofiel en de bijbehorende energieparameters worden goedgekeurd (zie
pagina 128).
Machineprofielen moeten worden goedgekeurd door de daarvoor verantwoordelijke fysicus om te
bevestigen dat zij zijn gevalideerd.

De functie Goedkeuren

Om het huidige machineprofiel goed te keuren, gaat u naar Approve and Save in het menu
Profile.

Het dialoogvenster Approve and Save

Afbeelding 58  

In het dialoogvenster Approve and Save:
• Controleer zorgvuldig de gegevens van het machineprofiel en de verstrekte verificatie-

informatie.
• Als u ervan overtuigd bent dat de gegevens overeenkomen met uw eisen, dan voert u uw

gebruikersnaam en wachtwoord in en selecteert u Approve and Save.
Zodra een profiel wordt goedgekeurd, wordt dit aangegeven in de statusbalk.
OPMERKING. Zelfs als de gegevensvalidatie- en plausibiliteitscontroles waarschuwingen en
fouten weergeven, kunt u een machineprofiel goedkeuren. 
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Niet-goedgekeurde energieparameters

Afbeelding 59  

Als het machineprofiel minstens één niet-goedgekeurde energieparameter bevat, dan wordt een
bericht weergegeven om u eraan te herinneren dat niet-goedgekeurde energieën niet zullen
resulteren in een goedgekeurd machineprofiel voor deze energie.

Latere wijzigingen

Als u gegevens wijzigt, wordt de goedkeuringsstatus gereset en de status wordt ingesteld op
gewijzigd, om aan te geven dat er niet-opgeslagen wijzigingen zijn.

Machineprofielen goedkeuren
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5.5 Bewerk de energieparameters

Achtergrond

Een machineprofiel in Physics Administration kan bundelgegevens opslaan voor verschillende
energieën. De RT Elements selecteert een machineprofiel en een bijbehorende energie voor de
behandelingsplanning.

Een energie toevoegen of verwijderen

Afbeelding 60  

De lijst met energieën kan worden aangepast op het tabblad General Parameters van het
dialoogvenster Properties (zie pagina 105).
De lijst met energieën kan ook worden aangepast via de betreffende items in het menu Current
Energy en in het contextmenu van de energielijst.
Het is mogelijk een energie toe te voegen/te verwijderen zonder parameters die zijn gedefinieerd
voor niet-beïnvloede energieën aan te passen.
Als de huidige energie wordt goedgekeurd, worden diverse items uitgeschakeld.

Importeren vanuit een ander machineprofiel

Afbeelding 61  
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Physics Administration 4.5 en lager ondersteunen slechts één energie per machineprofiel.
Physics Administration 5.0 introduceert de mogelijkheid om bundelgegevens voor verschillende
energieën op te slaan in een machineprofiel. Met de functie Import Data from another Machine
Profile in het energiecontextmenu (zie hierboven) kunt u de bundelgegevens importeren vanuit
een ander compatibel machineprofiel in de op dat moment geselecteerde energie.
Als de huidige energie al gegevens bevat, verschijnt er een berichtvenster waarin u wordt
gevraagd of de bestaande gegevens mogen worden overschreven.
Het importdialoogvenster is gelijk aan het dialoogvenster Open Profile (zie pagina 88). Uitsluitend
machineprofielen en energieën die compatibel zijn, worden in de lijst weergegeven.

Bewerk de parameters

Afbeelding 62  

Selecteer Set Parameters om de parameters van de geselecteerde energie te bewerken.
OPMERKING. Deze functie kan ook worden opgeroepen via het menu Current Energy. 

Met het dialoogvenster Energy Parameters kunt u de energiegerelateerde parameters bewerken,
zoals MU-limieten of bundelgegevens. Deze gegevens worden voor elke energie afzonderlijk
opgeslagen. Als uw machineprofiel meerdere energieën bevat, moet u deze parameters voor elke
energie apart instellen.
Het dialoogvenster Energieparameters bestaat uit verschillende tabbladen. Afhankelijk van de
huidige instellingen kunnen bepaalde tabbladen grijs worden weergegeven. Wanneer een tabblad
wordt weergegeven met een rood kruis naast de naam, is de OK-knop uitgeschakeld. Tabbladen
met een rood kruis moeten worden geopend om alle noodzakelijke informatie te controleren en in
te stellen.
OPMERKING. Als de energieparameters zijn goedgekeurd (zie pagina 128), zijn de waarden op
de tabbladen alleen-lezen. U moet de goedkeuring verwijderen om te kunnen bewerken. 

Wanneer bepaalde instellingen ontbreken of ingesteld zijn op een ongeldige waarde, kunt u
mogelijk geen ander tabblad selecteren. U kunt het dialoogvenster niet verlaten met behulp van
de knop OK wanneer bepaalde instellingen ontbreken of ingesteld zijn op een ongeldige waarde.

Bewerk de energieparameters
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U dient de waarde alsnog in te stellen of te corrigeren voordat u verder gaat met het wijzigen of
invoeren van andere gegevens.
Sommige statusberichten worden onder de tabpagina’s weergegeven. Deze berichten bevatten
de reden waarom OK is uitgeschakeld of waarom u niet naar een ander tabblad kunt gaan.
U kunt overschakelen naar het volgende (vorige) tabblad met Ctrl + Pg Down (CTRL + Pg Up).
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5.5.1 Energieparameters - Accelerator Settings

Inhoud tabblad

Afbeelding 63  

Energy / Modality

Component Functie

Energy Modality/Quality
Index

De kwaliteitsindex (energie) van uw bundelprofiel. De kwaliteitsindex
(QI) is gedefinieerd voor een 100 x 100 mm²-veld volgens [BJR25]:
QI = TPR(d = 200 mm) / TPR(d = 100 mm)
waarbij TPR(d) de weefsel-fantoom-ratio is in diepte d.
OPMERKING. QI is n.v.t. als het bundelprofiel geen afvlakkingsfilter
(FFF) heeft. 

Flattening Filter Geeft aan of de versneller functioneert met een standaardfilter, een
stereotactisch filter of zonder afvlakkingsfilter werkt.

Nominal Energy for DI-
COM export

Bundelenergie die wordt gebruikt voor DICOM-export, hoeft niet
identiek te zijn aan de energie die wordt geselecteerd onder Energy
Modality/Quality Index.
Bijvoorbeeld als uw versneller en R&V-systeem functioneren met
BJR17-energie-instellingen, kunt u een BJR25-energie van 15 MV
(met een piekdosisdiepte van 29 mm) selecteren en de nominale
energie instellen op 16 MV.

Energieparameters - Accelerator Settings

120 Softwarehandleiding Rev. 1.0 Physics Administration Ver. 5.5



Component Functie

Use dummy beam data
for Brainlab acceptan-
ce.

Wanneer geactiveerd kan deze energie uitsluitend worden gebruikt
voor acceptaties.
Deactiveer het profiel om een acceptatieprofiel te kunnen wijzigen in
een normaal machineprofiel. In dit geval moeten alle dosisalgoritme-
parameters door de gebruikers worden gedefinieerd (analoog met
het starten van een nieuw machineprofiel).

Multilamel collimator

Component Functie

Maximum Field Size Li-
mitation

Dit veld is alleen-lezen en is afhankelijk van de afvlakkingsfiltermo-
dus van de gekozen energie. Voor bepaalde afvlakkingsfilters, zoals
Stereotactic (SRS), is de maximaal ondersteunde veldgrootte be-
perkt.

Support Dynamic Leaf
Shift

Schakel dit selectievakje in als u een dynamische radiologische la-
melverschuiving wilt gebruiken voor VMAT-behandelingen. Hiervoor
moet de dynamische lamelverschuiving worden berekend (zie pagi-
na 123).

Radiological Leaf Shift
for VMAT treatments

Met deze instelling kunt u de radiologische lamelverschuiving selec-
teren die wordt gebruikt voor VMAT-behandelingen als Support Dy-
namic Leaf Shift is ingeschakeld.
Als VMAT-plannen significant anders zijn na het wijzigen van deze
instelling, ligt dit aan uw machine en uw bundelgegevens.

Dose Rates

Component Functie

Supported Do-
se Rates

Toont de dosissnelheden die worden ondersteund door de geselecteerde ver-
sneller in MU per minuut. De dosissnelheden die u hier definieert (door kom-
ma’s gescheiden waarden) kunnen worden gebruikt door de RT Elements. De
daadwerkelijk geselecteerde dosissnelheid is afhankelijk van het RT Element.
Zie ook Allowed Dose Rate Values op pagina 107.
De gebruikte dosissnelheid wordt geëxporteerd tijdens de DICOM RT Plan-
export.

Default Dose
Rate

Definieert welk standaarddosissnelheid door de RT Elements wordt gebruikt
voor niet-VMAT-behandelingen.

MU and Treatment Limits

Component Functie

MU and Treatment Limits

Maximum Time
per Treatment

Hiermee wordt de maximale beam-on-tijd ingesteld die per fractie is toege-
staan voor een enkele bundel of boog in de RT Elements. Deze waarde
wordt meegenomen bij de validatie van het plan.
Voor gedegenereerde bogen (gantrystart is hetzelfde als de gantrystop-
hoek) wordt de maximale MU-bundel gebruikt.

Normal Dose Technique
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Component Functie

Maximum MU

Hiermee wordt het maximumaantal monitoreenheden dat per fractie is toe-
gestaan voor een enkele bundel of boog in de RT Elements ingesteld. De-
ze waarde wordt meegenomen bij de validatie van het plan.
Wanneer Support High Dose Technique niet is geactiveerd, worden deze
waarden gebruikt om te bepalen of een element in verschillende portions
moet worden toegediend.

Minimum MU per
Arc Degree

Hiermee wordt de minimale MU ingesteld die is toegestaan voor de gese-
lecteerde versneller per gantryrotatie graad en per fractie voor boogbehan-
delingen. Deze waarde wordt meegenomen bij de validatie van het plan.

Maximum MU per
Arc Degree

Hiermee wordt de maximaal toegestane MU ingesteld voor de geselecteer-
de versneller per enkelvoudige graad beweging en per fractie voor boog-
behandelingen. Deze waarde wordt meegenomen bij de validatie van het
plan.
Wanneer Support High Dose Technique niet is geactiveerd, worden deze
waarden gebruikt om te bepalen of een element in verschillende portions
moet worden toegediend.

Support High Do-
se Technique

Wanneer dit selectievakje is geselecteerd, kunnen aanvullende MU-limie-
ten worden ingesteld. Deze limieten moeten groter zijn dat de bijbehoren-
de limieten in de sectie Normal Dose Technique. Als de limieten in deze
sectie niet afwijken van de bijbehorende Normal Dose Technique-limie-
ten, wordt de optie automatisch uitgeschakeld.
Als de MU van een deel groter is dan de limieten die in de sectie Normal
Dose Technique worden gespecificeerd, zal de DICOM-export de hoge
dosistechniek instellen op "SRS".
Maximum MU: Hiermee wordt het maximum aantal monitoreenheden per
fractie in de RT Elements ingesteld voor de modus Hoge dosistechniek.
Deze waarde wordt meegenomen bij de validatie van het plan.
OPMERKING. Voor gedegenereerde bogen (gantrystart is hetzelfde als de
gantrystophoek) wordt de Maximum MU-bundel gebruikt. 

Maximum MU per Arc Degree: Hiermee wordt de maximaal toegestane
MU ingesteld voor de geselecteerde versneller per enkelvoudige graad be-
weging en per fractie voor boogbehandelingen. Deze waarde wordt mee-
genomen bij de validatie van het plan.

Dummy-gegevens gebruiken voor acceptatie

Energieparameters op basis van dummy-bundelgegevens mogen niet worden gebruikt voor
patiëntbehandeling. Dergelijke gegevens kunnen echter worden gebruikt voor acceptaties, om de
versneller, het blokkerend apparaat en de export instellingen te controleren (zie pagina 29).
De dummy-bundelgegevens die worden gebruikt voor een acceptatieprofiel, kunnen niet worden
aangepast. Daarom bevat het dialoogvenster Properties geen tabbladen Pencil Beam of Monte
Carlo en bevatten de gegevensrasters alleen-lezen-dummygegevens.
De machinegerelateerde controlesom (zie pagina 92) kan worden gebruikt om te controleren of de
machine-instellingen van een acceptatieprofiel en een machineprofiel hetzelfde zijn.

Energieparameters - Accelerator Settings
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5.5.2 Energieparameters - Pencil Beam

Inhoud tabblad

Afbeelding 64  

Als deze energie Pencil Beam raw gegevens gebruikt, kunt u geen van de items in dit
dialoogvenster wijzigen. In plaats daarvan moet u gebruik maken van Import new Raw Data file
of Edit Raw Data (zie pagina 129).
Voor het meten van de parameters in deze sectie kunt u de Technische referentiehandleiding,
Brainlab-fysica raadplegen voor meer informatie.

Component Functie

Source Isocenter
Distance Deze waarde is ingesteld op 1.000 mm en kan niet worden gewijzigd.

Source Surface
Distance

Voer de afstand bron-oppervlak (SSD) van de Pencil Beam-gegevens in. Dit
is de SSD die wordt gebruikt voor het meten van de nominale output van de
linac, van de verspreidingsfactor en van de PDD-meting.

Measurement
Depth

Voer de diepte in van de Pencil Beam-gegevensmeting. Dit is de diepte die
wordt gebruikt voor het meten van de nominale output van de linac, van de
verspreidingsfactor en van de PDD-meting.

Nominal Linac
Output

Voer de gemeten nominale linac-output in Gy/100 MU in voor de hierboven
ingestelde SSD en meetdiepte en de gegeven veldgrootte.
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Component Functie

Dose Profile Se-
lection

Definieert welk dosisprofielsjabloon wordt gebruikt. Het dosisprofielsjabloon
bepaalt het energiespectrum dat wordt gebruikt voor de Pencil Beam-kern-
elcreatie. Momenteel is er slechts één generiek dosisprofiel per energie.
Om die reden bevat de lijst alleen de generieke invoer. Wanneer een machi-
neprofiel is geladen, wordt de naam weergegeven als Generic x MV (loa-
ded).

Parameters for
Source Function
Correction

De bronfunctiecorrectie is een empirische manier om een verlengde bundel-
bron en andere effecten die de bundelgrens uitvlakken, te simuleren. Een
Gauss-curve met een bepaalde amplitude en een gegeven breedte (sigma
is een maat voor de breedte) wordt geconvolueerd met de berekende dosis-
verdeling. Dit is alleen van invloed op het penumbra-gebied.
Physics Administration ondersteunt twee bronfunctiecorrecties, die wor-
den gedefinieerd door sigma en amplitude voor twee dieptes:
• Depth: definieert twee dieptewaarden waar bronfunctieparameters zijn

gedefinieerd (diepte 1 in de linkerkolom, diepte 2 in de rechterkolom).
• Sigma: hiermee wordt de breedte van de bronfunctiecorrectie gedefini-

eerd voor de twee hierboven omschreven dieptes.
• Amplitude: hiermee wordt de amplitude van de bronfunctiecorrectie ge-

definieerd voor de twee hierboven omschreven dieptes. Als de amplitude
voor beide dieptes 0% is, dan wordt de bronfunctiecorrectie uitgeschakeld
(not used).

Zie pagina 57.

Radiologic field

De instellingen in deze sectie zijn bedoeld voor het gebruik van radiologi-
sche velden door de RT Elements (zie pagina 31).
• Leaf Shift Static: De statische lamelverschuiving bepaalt de niet-negatie-

ve toename in de veldgrootte (per veldrand) in de lamelrichting als gevolg
van de ronde lameluiteinden.

• Leaf Shift Dynamic: Deze constante niet-negatieve verschuiving wordt
op elke lamelpositie toegepast (d.w.z. de lameluiteinden) wanneer Radio-
logical Leaf Shift for VMAT treatments is ingesteld op Leaf Shift Dyna-
mic.
OPMERKING. Deze functie is alleen actief als Support Dynamic Leaf
Shift is ingeschakeld op het tabblad Accelerator Settings. 

• Tongue and Groove Size: De tongue and groove grootte is de niet-nega-
tieve afname van de veldgrootte (per veldrand) loodrecht op de lamelrich-
ting als gevolg van het tongue and groove ontwerp van de lamellen.

Zie pagina 57.

Leakage for
Open Jaws

Dit is de achtergrondlekkage voor open jaws en gesloten MLC, gebruikt
voor Pencil Beam-dosisberekening.

Leakage for Clo-
sed Jaws

Dit is de achtergrondlekkage voor gesloten jaws en gesloten MLC, gebruikt
voor Pencil Beam-dosisberekening.

Het gebruik van de knoppen Edit Raw Data, Import New Raw Data file en Remove Raw Data
wordt beschreven op pagina 129.

Energieparameters - Pencil Beam
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Het dialoogvenster Energieparameters sluiten

Afbeelding 65  

Als het dialoogvenster Energy Parameters worden afgesloten met OK en de Nominal Linac
Output van het Pencil Beam-algoritme is gewijzigd en een Monte Carlo dosisprofiel is
geselecteerd, dan verschijnt er een bericht waarin u wordt gevraagd om de consistentie te
garanderen.
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5.5.3 Energieparameters - Monte Carlo

Achtergrond

Physics Administration kan niet worden gebruikt om de gegevens van het Monte Carlo-
dosisprofiel voor het Monte Carlo-dosisalgoritme te creëren.
Met Physics Administration kunt u de nominale output van de lineaire versneller van het Monte
Carlo dosisprofiel aan te passen. Andere parameters van het Monte Carlo dosisprofiel kunnen
niet worden gewijzigd.
• U moet eerst de Monte Carlo bundelgegevens ingeven in Physics Administration (zie pagina

73) en dan het raw gegevensbestand (.xmcdat) naar Brainlab sturen om te worden verwerkt.
• Raadpleeg het desbetreffende hoofdstuk over bundelgegevensmetingen in de Technische

referentiehandleiding, Brainlab-fysica voor meer informatie over acquisitie van de
bundelmeetgegevens voor het Monte Carlo-algoritme.

• Brainlab verstrekt een Monte Carlo-bundelprofielbestand dat moet worden opgeslagen in de
importdirectory met het Monte Carlo-dosisprofiel en worden ingevoerd met behulp van Physics
Administration.

Inhoud tabblad

Afbeelding 66  

Component Functie

Add Monte Carlo
Dose Profile

Activeer deze optie om Monte Carlo dosisprofielgegevens op te nemen in
de huidige energie. Als deze optie niet wordt ingeschakeld, worden de lijs-
ten Nominal Linac Output en Monte Carlo Dose Profile Selection uitge-
schakeld.

Energieparameters - Monte Carlo
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Component Functie

Nominal Linac
Output

Als het Monte Carlo dosisprofile in versie 2 wordt opgeslagen, voer dan de
gemeten nominale output van de lineaire versneller in Gy/100 MU in voor
de opgegeven vierkante veldgrootte en SSD (gedefinieerd in het .xmcdat-
bestand).
Voor het bewerken van de nominale output van de lineaire versneller zijn
referentiegegevens nodig. Monte Carlo-dosisprofielen die zijn opgeslagen
in versie 1 bevatten geen referentiegegevens. Daarom moeten Monte Carlo
dosisprofielen versie 1 wordt geüpdatet naar versie 2 door de benodigde
gegevens te importeren vanuit het oorspronkelijke Monte Carlo raw gege-
vensbestand (.xmcdat) dat naar Brainlab is verstuurd voor verwerking. Se-
lecteer Import en open het betreffende .xmcdat-bestand. Er verschijnt een
foutmelding als het bestand niet overeenkomt met het op dat moment gese-
lecteerde Monte Carlo dosisprofiel.

Monte Carlo Do-
se Profile Selecti-
on

• Dubbelklik in het mappad boven de profielselectielijst om een Verkenner-
venster te openen. Als het pad niet bestaat, dan wordt u gevraagd of u de
map wilt creëren.

• De selectie toont het huidige Monte Carlo-dosisprofiel.
• Alle geldige bestanden met de extensie .xmcdat kunnen vanuit de opge-

geven map worden geïmporteerd.
• De bestandsnaam wordt zwart en kan worden geselecteerd als de ener-

gie van de geïmporteerde profielen overeenkomt met de huidige energie
en als het Monte Carlo MLC-model overeenkomt met het MLC-model dat
is gedefinieerd in tabblad General Settings en in de MLC-parameters.

• Als het selectievakje Show unsupported profiles in list is ingeschakeld,
worden niet-overeenkomende items in lichtgrijs weergegeven en kunnen
deze niet worden geselecteerd.

• De statustekst onder de lijst toont het totaal aantal herkende profielen en
het aantal geldige profielen die overeenkomen met het geselecteerde
MLC-model en de weergegeven energieselectie.

Het dialoogvenster Energieparameters sluiten

Afbeelding 67  

Als het dialoogvenster Energy Parameters wordt afgesloten met OK en de Nominal Linac
Output van het Monte Carlo-algoritme is gewijzigd (ofwel door de nominale output van de lineaire
versneller te bewerken ofwel door een ander Monte Carlo dosisprofiel te selecteren), dan
verschijnt er een bericht waarin u wordt gevraagd om de consistentie te garanderen.
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5.5.4 Energieparameters goedkeuren

Achtergrond

Teneinde te kunnen worden gebruikt voor een patiëntbehandeling moeten een machineprofiel en
de bijbehorende energieparameters worden goedgekeurd.
OPMERKING. Dummy-bundelgegevens voor acceptatie door Brainlab (zie pagina 120) kunnen
niet worden goedgekeurd. 

Dialoogvenster Goedkeuren

Afbeelding 68  

In het dialoogvenster Approve:
• Controleer de energieparameters en de verstrekte verificatie-informatie zorgvuldig.
• Als u ervan overtuigd bent dat de gegevens overeenkomen met uw eisen, dan voert u uw

gebruikersnaam en wachtwoord in en selecteert u Approve.
Zodra de energieparameters zijn goedgekeurd, wordt dit aangegeven in de energielijst (zie pagina
84).
OPMERKING. Zelfs als de gegevensvalidatie- en plausibiliteitscontroles waarschuwingen en
fouten weergeven, kunt u energieparameters goedkeuren. 

OPMERKING. Deze functie kan ook worden opgeroepen via het menu Current Energy. 

Goedkeuring verwijderen

Als een energie is goedgekeurd, verandert de knop Approve in Remove Approval.
Goedgekeurde energiegegevens zijn alleen-lezen. Goedkeuringsinformatie kan worden
gecontroleerd in het tabblad Approval Information van de Energy-parameters.
Selecteer Remove Approval om de goedkeuring in te trekken.

Energieparameters goedkeuren
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5.6 Raw gegevens gebruiken voor machineprofielen

Achtergrond

Of een machineprofiel wel of niet gebruikmaakt van raw gegevens voor een energie is opgegeven
in het betreffende dialoogvenster Energy Parameters (zie pagina 123).
Voor energieën die gebruik maken van raw gegevens worden de bundelprofielgegegevens
geïmporteerd vanuit het bestand met raw gegevens. In dat geval zijn bepaalde waarden van de
energieparameters alleen-lezen. Dit betekent dat bepaalde bedieningspaneelonderdelen zijn
uitgeschakeld en de rasters alleen-lezen zijn (de koptekst van de tabel bevat de tekst (read-
only)).

Dosimetrische gegevens wijzigen

Ga als volgt te werk om dosimetrische gegevens (bundelprofiel) te wijzigen:

Stap

1. Open het dialoogvenster Set Parameters voor de bijbehorende energie.

2. Selecteer het tabblad Pencil Beam.

3. Bewerk en importeer nieuwe raw gegevens met behulp van de knoppen Edit Raw Data
en Import new Raw Data file.

Wanneer een machineprofiel met raw gegevens wordt opgeslagen, worden de raw gegevens
automatisch opgeslagen bij de machineprofielgegevens. Dit betekent dat bij het opnieuw openen
van een dergelijk machineprofiel, de raw gegevensinformatie automatisch vanuit de
machineprofielgegevens-directory wordt geladen.
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5.6.1 Raw gegevens machineprofiel aanpassen

Raw gegevens bewerken

Afbeelding 69  

U kunt raw gegevens direct bewerken met behulp van de functie Edit Raw Data (met behulp van
de ingebouwde bewerkingsmodus). De gebruikersinterface verandert in Pencil Beam raw
gegevens.
In de actieve bewerkingsmodus bevat de toepassingstitel de tekst Raw data editing for machine
profile Beam-data-Name. Daarnaast bevatten de menu’s Navigate en Raw Data de items
Cancel Editing en End Editing.
Raw gegevens kunnen in de actieve bewerkingsmodus worden opgeslagen en goedgekeurd. Een
bestaand raw gegevensbestand kan niet worden geopend zolang de actieve bewerkingsmodus
actief is. Gebruik in plaats daarvan Import new Raw Data file.
Een nieuw raw gegevensbestand kan niet worden aangemaakt zolang de actieve
bewerkingsmodus actief is.
De keuzes voor machine en energie in het dialoogvenster Properties zijn uitgeschakeld voor
actieve bewerking om verzekerd te blijven van consistente gegevens.
Teneinde gewijzigde raw gegevens naar het machineprofiel te versturen, moeten de raw
gegevens zijn goedgekeurd. Wanneer de gegevens niet zijn goedgekeurd, wordt het
goedkeuringsdialoogvenster geopend tijdens de bewerking End Editing.
Wanneer het machineprofiel wordt opgeslagen, worden de bijgewerkte raw gegevens automatisch
opgeslagen bij de machineprofielgegevens.

Raw gegevens machineprofiel aanpassen
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Een nieuw raw gegevensbestand importeren

Klik op Import new Raw Data File om een nieuw, goedgekeurd raw gegevensbestand te
importeren.
Het nieuwe bestand moet overeenkomen met de op dat moment geselecteerde machine.
Wanneer het geselecteerde bestand niet is goedgekeurd of niet overeenkomt met de op dat
moment geselecteerde machine, mislukt de import en worden er geen gegevens aangepast.

Raw gegevens verwijderen

Selecteer deze kmop om de raw gegevens te verwijderen. Pencil Beam-parameters en
gegevenstabellen worden gereset.
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5.6.2 Gegevensinterpolatie voor Pencil Beam

Achtergrond

Machineprofielen slaan de dosimetrische gegevens (bundelgegevens) op in tabellen (zie pagina
98). Deze gegevenstabellen worden gedefinieerd door een set rij- en kolomkopwaarden alsmede
een dosiswaarde voor elke invoer. Het is niet mogelijk om cellen in een tabel leeg te laten.

Verspreiding

De verspreidingstabel is gekopieerd van de raw gegevens. Deze bevat geen wijzigingen.
OPMERKING. Correcte normalisatie wordt door het Pencil Beam-algoritme uitgevoerd in de RT
Elements. 

Dieptedosis

Aangezien de dieptedosis verschillende CAX-posities kan hebben voor verschillende MLC/
jawveldgroottes, voert Physics Administration een interpolatie uit om tot een gezamenlijk
dieptebereik te komen. De kleinste diepte voor dit gezamenlijke bereik is 0 mm en de grootste
diepte voor dit bereik is gelijk aan de grootste CAX-positiewaarde die wordt gebruikt voor een
veldgrootte.
De dieptedosisgegevens voor elke veldgrootte worden omgezet naar het gezamenlijke
dieptebereik in stappen van 1 mm. Een constante extrapolatie wordt gebruikt voor dieptes kleiner
dan de kleinste dieptewaarde van de veldgrootte. Lineaire interpolatie wordt gebruikt tot de
grootste dieptewaarde van de veldgrootte. Voor dieptewaarden die groter zijn dan de grootste
dieptewaarde, wordt een exponentiële extrapolatie gebruikt. Er worden twee punten gebruikt om
de exponentiële extrapolatie te definiëren: de grootste diepte en een gemiddelde diepte (de diepte
ongeveer in het midden tussen de diepte voor de maximale dosis en de grootste diepte).
OPMERKING. Correcte normalisatie wordt door het Pencil Beam-algoritme uitgevoerd in RT
Elements. 

OPMERKING. Voor dosisberekening kan aanvullende extrapolatie worden gebruikt, zie de
beschrijving van het algoritme in de Technische referentiehandleiding, Brainlab-fysica. 

Radiale factoren

In het raw gegevensbestand worden radiale factoren gedefinieerd als een stuksgewijze functie of
coëfficiënten van een polynomiaal (zie de beschrijving van het algoritme in pagina 145).
De tabel met radiale factoren gebruikt een radiusbereik van 0 mm tot een van de MLC
afhankelijke maximum waarde en een van de MLC afhankelijke stapgrootte. Voor een
gebruikelijke dosisberekening is slechts een kleine subset nodig.
Radiale factoren op basis van raw gegevens worden altijd gedefinieerd in een isocentrische set-
up (ook als de diagonale profielen zijn gemeten met een vaste SSD-set-up).
OPMERKING. Voor dosisberekening kan aanvullende extrapolatie worden gebruikt, zie de
beschrijving van het algoritme in de Technische referentiehandleiding, Brainlab-fysica. 

Gegevensinterpolatie voor Pencil Beam
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6 CONVERSIETABELLEN
HOUNSFIELDEENHEID-
NAAR-
ELEKTRONENDICHTHEID

6.1 Inleiding

Achtergrond

De dosisalgoritmes van Brainlab hebben elektronendichtheidinformatie (ED) nodig (Pencil Beam
gebruikt ED voor padlengte, Monte Carlo gebruikt ED om de massadichtheid te berekenen).
Raadpleeg de betreffende hoofdstukken in de Technische referentiehandleiding, Brainlab-
fysica voor meer informatie.
De hounsfieldeenheid (HU) naar elektronendichtheid (ED) conversietabellen worden gebruikt om
CT-scannerspecifieke HU-waarden om te rekenen in ED-waarden. ED-waarden zijn relatief ten
opzichte van water. De HU-naar-ED-conversie is gebaseerd op een stuksgewijze lineaire functie
die HU-getallen tussen -1.000 en 3.071 converteert naar relatieve ED’s tussen 0,0 en 4,0.

Waarschuwing
Controleer de juistheid van de gegevens in de HU-naar-ED-conversietabel alvorens ze goed
te keuren en te gebruiken.

CONVERSIETABELLEN HOUNSFIELDEENHEID-NAAR-ELEKTRONENDICHTHEID
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6.2 Conversietabellen bewerken

Tabellen definiëren en bewerken

②
③

④

①

Afbeelding 70  

Selecteer Define and Edit onder Hounsfield to Electron Density Conversion Tables in het
menu Navigation om het dialoogvenster weer te geven.

Nr. Component Functie

① Lijst van conversie-
tabellen Een lijst met beschikbare HU-naar-ED-conversietabellen.

② Conversiepunt
Blauwe punt: De individuele conversie-equivalenten die zijn inge-
voerd in de geselecteerde tabel, worden weergegeven als conver-
siepunten op de curve.

③ Conversiecurve Rode lijn: De gegevens in de gekozen tabel worden getoond als
een conversiecurve.

④ Plausibel gebied Donkergrijs gebied: Een zeer grof bereik van plausibele waarden.

Sluit het dialoogvenster met:
• Apply & Close om eventuele wijzigingen op te slaan naar het bestandssysteem en de

wijzigingen zichtbaar te maken in de RT Elements.
• Discard & Cancel om alle wijzigingen te negeren. De gegevens in het bestandssysteem

worden niet aangepast.

Status

De status van de HU-naar-ED-conversietabel kan als volgt zijn:
• No data set - empty table (Geen dataset - lege tabel)

Conversietabellen bewerken
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• Not approved - data set, but not approved (Niet goedgekeurd - gegevens ingesteld, maar
niet goedgekeurd)

• For Brainlab acceptance only (Uitsluitend voor acceptatie door Brainlab)
• Approved on ... by ... (Goedgekeurd op … door …)

Alleen goedgekeurde tabellen, of tabellen For Brainlab acceptance only (zie pagina 29) kunnen
worden gebruikt in de RT Elements. Niet-goedgekeurde tabellen kunnen worden opgeslagen met
Physics Administration, maar de RT Elements zullen niet-goedgekeurde tabellen negeren.

Standaardwaarden HU-naar-ED-conversietabel

De standaard HU-naar-ED-tabel is gebaseerd op [Schneider 1996]:
• ED = (HU + 1.000) ∕ 1.000, voor -1.000 ≤ HU ≤ 47
• ED = (HU ∕ 1.827,15) + 1,0213, voor HU > 47

Een nieuwe tabel toevoegen

Afbeelding 71  

Stap

1. Druk op New om een nieuwe tabel toe te voegen.

2. Voer de scannernaam in (wordt gebruikt als de naam voor de nieuwe HU-naar-ED-tabel).
De naam moet uit ten minste drie karakters bestaan en uniek zijn. Het is niet mogelijk
twee tabellen met dezelfde naam te hebben.
Als Initialize conversion table with default values is geactiveerd, wordt de nieuwe ta-
bel geïnitialiseerd met de bovenstaande standaardtabel. Als deze optie is geactiveerd,
opent het dialoogvenster Edit automatisch zodra dit dialoogvenster wordt gesloten met
OK.
Als Conversion table is for Brainlab acceptance only is geactiveerd, wordt er een ac-
ceptatietabel gecreëerd (zie pagina 29). Een acceptatietabel is altijd gebaseerd op de
standaardtabel. Dit betekent dat voor een HU-naar-ED-acceptatietabel Initialize conver-
sion table with default values altijd geactiveerd is en niet kan worden gewijzigd door de
gebruiker.

3. Druk op OK om een nieuwe tabel te creëren.

CONVERSIETABELLEN HOUNSFIELDEENHEID-NAAR-ELEKTRONENDICHTHEID
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Een bestaande tabel bewerken

Afbeelding 72  

Stap

1. Selecteer de tabel en vervolgens Edit. U kunt ook dubbelklikken op een invoer in de con-
versietabellijst.
Als een goedgekeurde tabel moet worden bewerkt, wordt u gevraagd dit te bevestigen al-
vorens de tabel te bewerken. De goedkeuring wordt automatisch ingetrokken zodra een
goedgekeurde tabel wordt bewerkt.
De lijst toont de huidige HU/ED-waardeparen van de tabel.

2. Pas de HU/ED-paren aan zodat ze overeenkomen met de kalibratiecurve van uw CT-
scanner.
De gegevenspunten kunnen in willekeurige volgorde in de lijst worden ingevoerd. Lege rij-
en in de lijst worden genegeerd.
Conversietabellen moeten aan de volgende vereisten voldoen:
• HU-waarden moeten tussen -1.000 en 3.071 liggen.
• ED-waarden moeten tussen 0,0 en 4,0 liggen.
• ED-waarden moeten monotoon toenemen met de HU.
• Het waardepaar HU -1.000, ED 0,00 moet in alle conversietabellen worden opgeno-

men en wordt met een gele achtergrond weergegeven. Dit kan niet worden gewijzigd.
• U moet de bijbehorende ED-waarde voor de HU-waarde definiëren, +3.071.

3. Selecteer OK om uw invoer te bevestigen. De ingevoerde gegevens worden gecontro-
leerd aan de hand van plausibele limieten. Als de grenswaarden worden overschreden,
wordt een waarschuwingsbericht weergegeven. In dit geval moet u de ingevoerde gege-
vens extra goed controleren, alvorens ze goed te keuren en voor behandeling te gebrui-
ken.
OPMERKING. De tabellen For Brainlab acceptance only kunnen niet worden bewerkt. 

Conversietabellen bewerken
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Stap

4. Selecteer de tabel en selecteer vervolgens Delete om een tabel te verwijderen.
De tabel wordt na bevestiging uit de lijst verwijderd.

Een bestaande tabel goedkeuren

Afbeelding 73  

Stap

1. Selecteer de tabel die u wilt bewerken en selecteer vervolgens Approve.

2. Controleer de gegevensinformatie in de HU-naar-ED-conversietabel.
Als u ervan overtuigd bent dat de gegevens overeenkomen met uw eisen, dan voert u uw
gebruikersnaam en wachtwoord in en selecteert u Approve.
OPMERKING. De tabellen For Brainlab acceptance only kunnen niet worden goedge-
keurd. 

OPMERKING. U moet het dialoogvenster Define and Edit Hounsfield Unit to Electron
Density Conversion Tables sluiten middels Apply & Close om de goedgekeurde gege-
vens op schijf op te slaan en te gebruiken met de RT Elements. 

CONVERSIETABELLEN HOUNSFIELDEENHEID-NAAR-ELEKTRONENDICHTHEID
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Een goedgekeurde tabel beoordelen

Afbeelding 74  

Stap

1. Selecteer een goedgekeurde tabel en selecteer vervolgens Review Approval.
Goedkeuringsinformatie inclusief eventuele opmerkingen m.b.t. goedkeuring wordt in het
dialoogvenster getoond.

2. Selecteer Remove Approval om de goedkeuring van de tabel in te trekken.

3. Selecteer Cancel om het dialoogvenster te sluiten.

Conversietabellen bewerken
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7 BIJLAGE
7.1 Plausibiliteitscontroles

Achtergrond

De plausibiliteitscontroles valideren de algemene gegevens.
Er worden diverse controles uitgevoerd, afhankelijk van:
• De bedrijfsmodus (Raw Data of Machine Profile).
• Het type machineprofiel (bijv. multilamel collimators).

Deze controles worden in de volgende paragrafen beschreven.
OPMERKING. Vergelijkingen met inputgegevens worden uitgevoerd met een (absolute)
onzekerheid van 0,002, bijv. ≥ 1 is in feite ≥ 0,998. Hierdoor wordt de waarschuwing of
foutmelding voor een kleine hoeveelheid ruis voorkomen. Deze waarde kan niet worden
aangepast. 
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7.1.1 Pencil Beam raw gegevens

Achtergrond

De volgende controles worden uitgevoerd voor en meldingen worden weergegeven voor de Pencil
Beam raw gegevensbestanden (zie pagina 66).

Nominale output van de lineaire versneller

• De ingevoerde nominale output van de lineaire versneller wordt gecontroleerd aan de hand van
een aantal veelgebruikte kalibratie-instellingen (1 Gy/100 MU met < 2% afwijking), tenzij de
nominale output van de lineaire versneller al genormaliseerd is ingevoerd. Voor de conversie
worden de dieptedosisgegevens van het machineprofiel gebruikt. Als er geen kalibratieconditie
wordt geconstateerd, verschijnt er een waarschuwing. Als er diverse overeenkomsten worden
geconstateerd, wordt de dichtstbijzijnde overeenkomst afgedrukt.
- Gekalibreerd op SSD = SID = 1.000 mm in diepte van de piekdosis (dmax)
- Gekalibreerd op SSD = SID = 1.000 mm in een diepte van 50 mm
- Gekalibreerd op SSD = SID = 1.000 mm in een diepte van 100 mm
- Gekalibreerd op het isocentrum in de diepte van de piekdosis (dmax), ( SSD = SID - dmax)
- Gekalibreerd op het isocentrum in een diepte van 100 mm ( SSD = 900 mm)
- Gekalibreerd op SSD = 900 mm in een diepte van 100 mm
- Gekalibreerd op SSD = 950 mm in een diepte van 50 mm
- Gekalibreerd op SSD = 900 mm in een diepte van de piekdosis (dmax)

• De diepte van de piekdosis (maximale dosis) van de 100 x 100 mm² PDD wordt berekend en
de bijbehorende bundelenergie wordt geïnterpoleerd aan de hand van de dmax-gegevens van
[BJR25]. Als de energie geen gebruik maakt van FFF bundels (zonder afvlakkingsfilter), wordt
er een waarschuwing weergegeven als deze dmax-energie met meer dan 10% afwijkt van de
ingevoerde energie. Voor afwijkingen van meer dan 50% wordt een foutmelding weergegeven.
Als de piek-dosisdiepte niet eenduidig is (bijv. een "dubbele piek"), dan wordt er een fout
weergegeven en kunnen er geen verdere controles met behulp van dmax worden uitgevoerd.

• Een volgens [FOLLOWILL1998] gedefinieerde kwaliteitsindex wordt berekend en de
bijbehorende bundelenergie wordt geïnterpoleerd aan de hand van de kwaliteitsindexgegevens
van BJR25. Als de energie geen gebruik maakt van FFF bundels (zonder afvlakkingsfilter)FFF
bundels (zonder afvlakkingsfilter), wordt er een waarschuwing weergegeven als deze
kwaliteitsindexenergie met meer dan 10% afwijkt van de ingevoerde energie. Voor afwijkingen
van meer dan 50% wordt een foutmelding weergegeven.
QI = 1,2661 * PDD(d = 200 mm) / PDD(d = 100 mm) - 0,0595

Dieptedosis

• Er wordt een fout weergegeven wanneer de dieptedosisgegevens voor twee veldgroottes
hetzelfde zijn.

• Voor elke dieptedosiscurve wordt de diepte van de piekdosis (maximum) bepaald. Als deze
diepte niet eenduidig is (bijv. een "dubbele piek"), dan wordt er een fout weergegeven en
kunnen er geen verdere controles met behulp van dmax worden uitgevoerd.

• Er wordt een waarschuwing weergegeven als het dieptebereik niet het bereikminimum (2 mm,
0,25 * dmax) tot 250 mm omvat.

• Er wordt een waarschuwing weergegeven wanneer het dieptedosisprofiel niet monotoon
afneemt met toenemende diepte voor dieptes groter dan 1,1 * dmax.

• Er wordt een fout weergegeven wanneer de veldgroottes het bereik 2*smallest-leaf-
width tot maximum-MLC-field-size (gedefinieerd als minimum van (2*maximum-
opening, 2*maximum-overtravel, 2*maximum-leaf-span, maximum-blocking-
device-size-X, maximum-blocking-device-size-Y)) niet omvatten.

• Er wordt een waarschuwing weergegeven wanneer de ratio
PDD(d = 200 mm) / PDD(d = 100) niet monotoon toeneemt met de veldgrootte.

Pencil Beam raw gegevens
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• Er wordt een opmerking weergegeven wanneer de dieptedosisgegevens voor de aanbevolen
veldgrootte niet zijn geleverd.

OPMERKING. Voor elke MLC worden de aanbevolen dieptedosis-veldgroottes opgeslagen in een
binair bestand, aangeleverd door Brainlab. Momenteel komen deze waarden overeen met revisie
2.0 (of hoger) van de Technische referentiehandleiding, Brainlab-fysica. 

Daarnaast worden de volgende controles uitgevoerd wanneer de referentiegegevens (zie pagina
28) voor de geselecteerde versneller en energie beschikbaar zijn:
• Voor dieptes binnen het bereik van minimum van (2 mm, 0,25 * dmax) tot 250 mm wordt een

waarschuwing weergegeven wanneer de dieptedosisgegevens niet binnen het
referentiegegevensbereik vallen.

Verspreiding

• Er wordt een fout weergegeven wanneer de verspreidingsgegevens voor twee MLC- of
jawveldgroottes hetzelfde zijn.

• Er wordt een fout weergegeven wanneer de verspreidingswaarden voor de verschillende
jawveldgroottes zijn gedefinieerd, maar de jaws vast zijn.

• Er wordt een fout weergegeven wanneer niet alle benodigde verspreidingsgegevens zijn
gemeten. Verspreidingswaarden moeten worden gemeten voor alle configuraties waar het
MLC-veld ≤ het jawveld. De waarden voor het MLC-veld > het jawveld kan worden gekopieerd
zoals wordt beschreven in de Technische referentiehandleiding, Brainlab-fysica.

• Er wordt een fout weergegeven wanneer de MLC- en jawveldgroottes het bereik
2*smallest-leaf-width to maximum-MLC-field-size (gedefinieerd als minimum van
(2*maximum-opening, 2*maximum-overtravel, 2*maximum-leaf-span, maximum-
blocking-device-size-X, maximum-blocking-device-size-Y)) niet omvatten. Hierbij
wordt ervan uitgegaan dat de maximaal blokkerende apparaatgrootte van de MLC niet groter is
dan die van de jaws.

• Er wordt een fout weergegeven als genormaliseerde verspreidingswaarden kleiner zijn dan 0,4
of groter dan 1,2. Normalisatie wordt uitgevoerd op de vierkante veldgrootte van de meting van
de nominale output van de lineaire versneller.

• Er wordt een fout weergegeven wanneer de verspreidingsfactoren niet monotoon toenemen
met toenemende veldgroottes (MLC en jaw).

• Er wordt een opmerking weergegeven wanneer de verspreidingswaarden voor een aanbevolen
(jaw- of MLC-) veldgrootte niet zijn geleverd.

OPMERKING. Voor elke MLC worden de aanbevolen verspreidingsveldgroottes opgeslagen in
een binair bestand, aangeleverd door Brainlab. Momenteel komen deze waarden overeen met
revisie 2.0 (of hoger) van de Technische referentiehandleiding, Brainlab-fysica. 

De volgende controle wordt in aanvulling daarop uitgevoerd en er verschijnt een bericht wanneer
de referentiegegevens (zie pagina 28) voor de geselecteerde versneller en energie beschikbaar
zijn:
• Voor elke jawveldgrootte wordt een waarschuwing weergegeven als de verspreidingsgegevens

(als functie van de MLC-veldgrootte) niet binnen het referentiegegevensbereik vallen.
• Er zijn outputfactorcorrecties voor kleine velden toegepast conform IAEA TRS nr. 483

[IAEA-483] op de verspreidingsreferentiegegevens voor Physics Administration 5.5.

Diagonale profielen

• Er wordt een fout weergegeven wanneer de diagonale profielen voor twee dieptes hetzelfde
zijn.

• Er wordt een fout weergegeven wanneer het dieptebereik van de diagonale profielen niet
minimaal 5 mm tot 300 mm omvat.

• Er wordt een opmerking weergegeven wanneer er geen diagonale profielgegevens voor een
aanbevolen diepte zijn.

OPMERKING. De aanbevolen diagonale profieldieptes zijn opgeslagen in een binair bestand dat
door Brainlab wordt aangeleverd. Momenteel komen de waarden overeen met revisie 2.0 (of
hoger) van de Technische referentiehandleiding, Brainlab-fysica. 
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Bovendien wordt de volgende controle uitgevoerd en er verschijnt een bericht als de
referentiegegevens (zie pagina 28) voor de geselecteerde versneller en energie beschikbaar zijn:
• Er wordt een waarschuwing weergegeven wanneer het diagonale profiel niet binnen het bereik

voor de referentiegegevens valt.

Voor verwerking van de diagonale profielen is het noodzakelijk dat de (isocentrische)
profielbreedtes overeenkomen met de maximum MLC-veldgroottes, welke voor elke MLC zijn
opgeslagen in een binair bestand dat door Brainlab wordt aangeleverd. Momenteel komen de
waarden overeen met revisie 2.0 (of hoger) van de Technische referentiehandleiding, Brainlab-
fysica.

Transversale profielen

• Er wordt een fout weergegeven wanneer de transversale profielen voor twee dieptes (of
richtingen) hetzelfde zijn.

• Er wordt een fout weergegeven wanneer het dieptebereik van de transversale profielen niet
minimaal dmax ± 2 mm (dmax volgens BJR25) tot 200 mm omvat.

• Er wordt een opmerking weergegeven wanneer er geen transversale profielgegevens voor een
aanbevolen diepte zijn.

OPMERKING. De aanbevolen transversale profieldieptes zijn opgeslagen in een binair bestand
dat door Brainlab wordt aangeleverd. Momenteel komen deze waarden overeen met revisie 2.0
(of hoger) van de Technische referentiehandleiding, Brainlab-fysica. 

OPMERKING. Voor verwerking van de transversale profielen is een bepaalde MLC-vorm
noodzakelijk, welke is opgeslagen in een binair bestand dat door Brainlab wordt aangeleverd.
Momenteel komen deze waarden overeen met revisie 2.0 (of hoger) van de Technische
referentiehandleiding, Brainlab-fysica. Een transversaal x-profiel heeft altijd één piek en een
transversaal y-profiel heeft altijd drie pieken. 

Dynamische lamelverschuiving

• Er wordt een waarschuwing weergegeven als het verschil van de MLC-lekkage (in %)
berekend op basis van de waarden van de gegevens van de dynamische lamelverschuiving en
de MLC-lekkage die is gedefinieerd in het gebied Nominal Linac Output groter is dan 0,5%.
Aangezien de instellingen (SSD, diepte), gebruikt om deze twee waarden te bepalen,
verschillend zijn (en er mogelijk verschillende detectoren zijn gebruikt), kunnen deviaties
mogelijk zijn.

• Er wordt een waarschuwing weergegeven wanneer de benodigde lamelsnelheid groter is dan
de maximale lamelsnelheid van de MLC.

• Er wordt een waarschuwing weergegeven wanneer de statische lamelverschuiving (bepaald
aan de hand van de transversale profielen) en de dynamische lamelverschuiving met meer dan
30% van elkaar verschillen.

OPMERKING. Normaal gesproken is de dynamische lamelverschuiving ongeveer even groot als
de statische lamelverschuiving; dit kan echter niet worden gegarandeerd. Daarom raadt Brainlab
aan de 30%-controle te gebruiken als vuistregel. 

Pencil Beam raw gegevens
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7.1.2 Pencil Beam-machineprofielen

Achtergrond

De volgende controles worden uitgevoerd en er verschijnt een bericht voor machineprofielen met
Pencil Beam-gegevens (zie pagina 92).

Nominale output van de lineaire versneller

• De ingevoerde nominale output van de lineaire versneller wordt gecontroleerd aan de hand van
een aantal veelgebruikte kalibratie-instellingen (1 Gy/100 MU met < 2% afwijking), tenzij de
nominale output van de lineaire versneller al genormaliseerd is ingevoerd. Voor de conversie
worden de dieptedosisgegevens van het machineprofiel gebruikt. Als er geen kalibratieconditie
wordt geconstateerd, verschijnt er een waarschuwing. Als er diverse overeenkomsten worden
geconstateerd, wordt de dichtstbijzijnde overeenkomst afgedrukt.
- Gekalibreerd op SSD = SID = 1.000 mm in diepte van de piekdosis (dmax)
- Gekalibreerd op SSD = SID = 1.000 mm in de diepte van 50 mm
- Gekalibreerd op SSD = SID = 1.000 mm in de diepte van 100 mm
- Gekalibreerd op het isocentrum in de diepte van de piekdosis (dmax), ( SSD = SID -
dmax)

- Gekalibreerd op het isocentrum in de diepte van 100 mm ( SSD = 900 mm)
- Gekalibreerd op SSD = 900 mm in de diepte van 100 mm
- Gekalibreerd op SSD = 950 mm in de diepte van 50 mm
- Gekalibreerd op SSD = 900 mm in de diepte van de piekdosis (dmax)

• Wanneer het machineprofiel Monte Carlo-dosisgegevens bevat, wordt de overeenkomst tussen
de nominale output van de lineaire versneller van de Monte Carlo-gegevens en de nominale
output van de lineaire versneller van de Pencil Beam-gegevens gecontroleerd. Voor verschillen
≤ 1% wordt geen waarschuwing weergegeven, voor verschillen tussen 1% en 5% wordt een
waarschuwing weergegeven en voor verschillen van meer dan 5% wordt een fout
weergegeven.

• De diepte van de piekdosis (maximale dosis) van de 100 x 100 mm² PDD wordt berekend en
de bijbehorende bundelenergie wordt geïnterpoleerd aan de hand van de dmax-gegevens van
[BJR25]. Als de energie geen gebruik maakt van FFF bundels (zonder afvlakkingsfilter), wordt
er een waarschuwing weergegeven als deze dmax-energie met meer dan 10% afwijkt van de
ingevoerde energie. Voor afwijkingen van meer dan 50% wordt een foutmelding weergegeven.
Als de piek-dosisdiepte niet eenduidig is (bijv. een "dubbele piek"), dan wordt er een fout
weergegeven en kunnen er geen verdere controles met behulp van dmax worden uitgevoerd.

• Een volgens [FOLLOWILL1998] gedefinieerde kwaliteitsindex wordt berekend en de
bijbehorende bundelenergie wordt geïnterpoleerd aan de hand van de kwaliteitsindexgegevens
van [BJR25].
QI = 1,2661 * PDD(d = 200 mm) / PDD(d = 100 mm) - 0,0595
Als de energie geen gebruik maakt van FFF bundels (zonder afvlakkingsfilter), wordt er een
waarschuwing weergegeven als deze kwaliteitsindexenergie met meer dan 10% afwijkt van de
ingevoerde energie. Voor afwijkingen van meer dan 50% wordt een foutmelding weergegeven.

Dieptedosis

• Voor elke dieptedosiscurve wordt de diepte van de piekdosis (maximum) bepaald. Als deze
diepte niet eenduidig is (bijv. een "dubbele piek"), dan wordt er een waarschuwing
weergegeven en kunnen er geen verdere controles met behulp van dmax worden uitgevoerd.

• Er wordt een waarschuwing weergegeven als het dieptebereik niet het bereikminimum (2 mm,
0,25 * dmax) tot 250 mm omvat.

• Er wordt een waarschuwing weergegeven wanneer het dieptedosisprofiel voor een bepaalde
veldgrootte niet monotoon afneemt met toenemende diepte voor dieptes groter dan 1,1 * dmax.
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• Er wordt een waarschuwing weergegeven wanneer de veldgroottes het bereik 2*smallest-
leaf-width tot maximum-MLC-field-size (gedefinieerd als minimum van (2*maximum-
opening, 2*maximum-overtravel, 2*maximum-leaf-span, maximum-blocking-
device-size-X, maximum-blocking-device-size-Y)) niet omvatten.

• Er wordt een waarschuwing weergegeven wanneer de ratio
PDD(d = 200 mm) / PDD(d = 100) niet monotoon toeneemt met de veldgrootte.

Verspreiding

• Er wordt een waarschuwing weergegeven wanneer de verspreidingswaarden voor de
verschillende jawveldgroottes zijn gedefinieerd, maar de jaws vast zijn.

• Er wordt een waarschuwing weergegeven wanneer de MLC- en jawveldgroottes het bereik
2*smallest-leaf-width tot maximum-MLC-field-size (gedefinieerd als minimum van
(2*maximum-opening, 2*maximum-overtravel, 2*maximum-leaf-span, maximum-
blocking-device-size-X, maximum-blocking-device-size-Y)) niet omvatten. Hierbij
wordt ervan uitgegaan dat de maximum-blocking-device-size-X van de MLC niet groter
is dan die van de jaws.

• Er wordt een waarschuwing weergegeven als genormaliseerde verspreidingswaarden kleiner
zijn dan 0,4 of groter dan 1,2.
OPMERKING. Normalisatie wordt uitgevoerd op de vierkante veldgrootte van de meting van de
nominale output van de lineaire versneller. 

• Er wordt een waarschuwing weergegeven wanneer de verspreidingsfactoren niet monotoon
toenemen met toenemende veldgroottes (MLC en jaw).

Radiale factoren

• Er wordt een waarschuwing weergegeven wanneer de dieptes van de radiale factor-tabellen
niet minimaal 5 mm tot 200 mm omvatten.

• Er wordt een waarschuwing weergegeven wanneer de radiussen van de radiale factor-tabel
niet beginnen met 0 mm en niet verder reiken dan ten minste
½ * SQRT(maximum-blocking-device-size-X^2 + maximum-blocking-device-
size-Y^2).

Pencil Beam-machineprofielen
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7.2 Berekeningen
7.2.1 Berekening radiale factor

Achtergrond

①

②

③

Afbeelding 75  

Radiale factoren (RFS) zijn dosisfuncties in de horizontale richting door de verticale bundel-as in
diverse dieptes. Het enige doel ervan is het corrigeren van off-axis-inhomogeniteiten die worden
veroorzaakt door het ontwerp van de versnellerkop, inclusief de elektronbron, het
bremsstrahlungs-doel en afvlakkingsfilter. Radiale factoren worden gebruikt in de berekening van
de geïdealiseerde dosisdistributie van het Pencil Beam-algoritme. Een beschrijving van het Pencil
Beam-dosisalgoritme is opgenomen in de Technische referentiehandleiding, Brainlab-fysica.
Het verschil tussen radiale factoren en diagonale profielen wordt in deze afbeelding geïllustreerd:
• De radiale factor ①
• Het berekende dosisprofiel ②
• Een plot van het gemeten dosisprofiel ③

Iteratieve methode om de radiale factoren te fitten

Radiale factoren worden gedefinieerd door een stuksgewijze lineaire functie voor elke diepte. De
berekening begint met een constante radiale factor en past vervolgens herhaaldelijk de sample

BIJLAGE

Softwarehandleiding Rev. 1.0 Physics Administration Ver. 5.5 145



punten aan om een overeenkomst te krijgen tussen de berekende dosis en de vooraf bewerkte
gegevens.
Aan het begin van de radiale factor fit, wordt elk gemeten profiel genormaliseerd ten opzichte van
de waarde op de centrale bundel-as. De gegevens worden vervolgens geïnterpoleerd op het
berekeningenraster dat is gebaseerd op de minimum lamelbreedte van de MLC. Indien nodig
worden de gegevens gespiegeld om een volledig profiel te verkrijgen. Als afvlakking niet is
ingesteld op None, wordt er een afvlakkingsfilter toegepast. Deze gegevens worden
Preprocessed diagonal profiles genoemd en kunnen worden weergegeven door de
bijbehorende plotoptie in te schakelen. De radiale factor-berekening is gebaseerd op de vooraf
bewerkte gegevens. De radiale factoren worden voor elke diepte afzonderlijk berekend. De
isocentrische veldbreedte voor dosisberekening wordt ingesteld op de isocentrische breedte van
het vooraf bewerkte diagonale profiel dat standaard wordt bepaald met behulp van
buigingspunten. Als de op buigingspunten gebaseerde breedteberekening mislukt, wordt de
positie van 50% van de maximumdosis gebruikt (25% van het maximum in het geval van FFF-
bundels).

Polynomiale methode om de radiale factoren te fitten

Voor diverse versnellers zijn de gemeten radiale factoren (met de MLC volledig teruggetrokken)
gebruikt om een functie te bepalen welke een goede benadering geeft voor de betreffende radiale
factoren. Het resultaat is dat een kwadratische polynomiaal van de vorm voldoende is om de
genormaliseerde radiale factoren voor afgevlakte bundels nauwkeurig te beschrijven:
RFS(r) = 1 + a0r + a1r2, r > 0
De radiale factoren-berekening bepaalt de coëfficiënten a0 en a1 door een kleinste-kwadraten-
overeenkomst tussen het berekende dosisprofiel en gemeten diagonale profiel. Het bereik dat
voor deze kleinste-kwadraten-fit wordt gebruikt, kan worden beïnvloed door de parameter Range
for fit (zie pagina 51).

Berekeningen
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7.2.2 Transversale profielinstelling

Achtergrond

Afbeelding 76  

Het doel van de transversale profielgegevens is het bepalen van de parameters voor de
bronfunctiecorrectie (SFC) alsmede de statische lamelverschuiving en tongue-and-groove grootte.
De transversale profielinstelling is gebaseerd op speciale MLC-vormen, beschreven in de
Technische referentiehandleiding, Brainlab-fysica. In principe bestaan deze vormen uit twee
grotere en één kleine MLC-opening. De bovenstaande afbeelding bevat een voorbeeld.
• Een transversaal profiel in de x-richting (lamelrichting) heeft één piek
• Een transversaal profiel in de y-richting heeft drie pieken

Voorafgaand aan een bewerking worden de gemeten profielgegevens uitgelijnd met de MLC-vorm
om een eventuele positie-offset weg te nemen. Voor dit proces worden de posities van de
stijgende en dalende randen van de berekende en gemeten profielen bepaald. De
aanpassingsverschuiving wordt berekend om het verschil van deze randposities te minimaliseren.
Indien nodig worden de gemeten gegevens gespiegeld.

Berekening radiologische verschuiving

Radiologische veldcorrectie maakt het mogelijk dat kleine afwijkingen van het radiologisch veld
die het gevolg zijn van openingsinstellingen en het MLC-ontwerp (rond lameluiteinde en tongue-
and-groove) gecorrigeerd kunnen worden ten aanzien van de nominale veldgrootte die door de
MLC wordt gedefinieerd.
De statische lamelverschuiving bepaalt de toename in de veldgrootte (per veldrand) in de
lamelrichting op isocentrumniveau als gevolg van de ronde lameluiteinden. Het wordt berekend
aan de hand van de piekbreedtes van de x-transversale profielen en wordt gemiddeld over alle
dieptes.
De tongue-and-groove grootte is de afname van de veldgrootte (per veldrand) loodrecht op de
lamelrichting op isocentrumniveau als gevolg van het tongue-and-groove ontwerp van de
lamellen. Het wordt berekend aan de hand van de piekbreedtes van de y-transversale profielen
en wordt gemiddeld over alle dieptes.
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De statische lamelverschuiving en de tongue-and-groove grootte zijn niet-negatief en moeten
binnen het bereik 0 mm tot 1,2 mm vallen, anders is automatisch fitten niet mogelijk.
Nadat uitlijning en radiologische verschuivingscorrecties zijn toegepast op het berekende profiel,
worden de posities van de stijgende en dalende randen van de gemeten en berekende
transversale profielen samengebracht.

Berekening bronfunctiecorrectie

De bronfunctiecorrectie (SFC) beschrijft de invloed van de begrensde grootte van de bron,
collimator en afvlakkingsfilter verspreiding, curvatuur van de lameluiteinden en andere effecten die
de penumbra verbreden. De bronfunctiecorrectie is een Gaussiaanse distributie, gedefinieerd
door een breedtesigma en een amplitude van een bepaalde diepte. De SFC beïnvloedt de
penumbrabreedte van dosisprofielen.
De SFC-overeenkomst probeert de penumbrabreedte en relatieve piekhoogte van de berekende
transversale profielen te matchen met de gemeten transversale profielen.
Transversale profielen moeten op drie dieptes worden gemeten. De overeenkomst geeft SFC-
sigma- en amplitudewaarden voor de laagste en grootste dieptes. Voor alle waarden worden de
waarden sigma en amplitude lineair geïnterpoleerd.

Transversale profielinstelling
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7.2.3 Dynamische lamelverschuiving

Achtergrond

De dynamische lamelverschuiving beschrijft een effectieve lamelverschuiving als gevolg van de
ronde lameluiteinden van de meeste MLC’s.
Deze waarde wordt bepaald door geprepareerde MLC-bestanden te gebruiken voor het meten
van de isocentrumdoses voor het schuiven van openingen met verschillende breedtes.
De gemeten dosis, D kan bij benadering worden beschreven door de lineaire functie:
D - Dleak = b(gap + 2δ) = b * gap + a
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: δ = a/2b
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7.3 Woordenlijst en afkortingen

Algemeen gebruikte termen

Bundelprofiel Alle dosimetrische instellingen voor een bepaald dosisalgoritme.

CAX Centrale as.

dmax
Diepte van piekdosis ("maximumdiepte"). Voor 6 MV is dit ongeveer 15
mm. Gebruikelijke waarden voor verschillende energieën kunnen bijvoor-
beeld worden gevonden in [BJR25].

Linac Lineaire versneller.

Machineprofiel
Een machineprofiel bevat een gedetaileerd apparaatmodel met de geo-
metrische en dosimetrische instellingen (bundelprofielen) alsook infor-
matie over specifieke versneller-collimator-combinaties (zie pagina 83).

MLC Multilamel collimator.

Monte Carlo Dosisalgoritme gebruikt voor multilamel collimator-gebaseerde behande-
lingen met de RT Elements.

NLOut Nominale linac-output (meestal in Gy/100 MU bij de gegeven SSD en
diepte in water).

PDD-achtige TMR/
TPR-achtige set-up

De dieptedosisgegevens met behulp van een watertank kunnen op twee
verschillende manieren worden gemeten:
• In een PDD-achtige benadering wordt de afstand bron-oppervlak

(SSD) gefixeerd, terwijl de detector naar verschillende dieptes in het
water beweegt.

• In een TMR/TPR-achtige benadering wordt de detector op het isocen-
trum gefixeerd, terwijl het wateroppervlak (SSD) varieert.

Analoge definities zijn van toepassing op de dieptedosismetingen met
behulp van een waterfantoom.

Pencil Beam Dosisalgoritme gebruikt voor multilamel collimator-gebaseerde behande-
lingen met de RT Elements.

Profielsjablonen
De profielsjablonen definiëren de standaardwaarden voor een versneller-
collimatorcombinatie en worden gebruikt om machineprofielen te creë-
ren.

R & V Record and Verify.

Raw gegevens

Gemeten bundelgegevens, zoals de nominale output van de lineaire ver-
sneller, verspreidingsfactoren, dieptedosis en transversale profielen.
• De raw gegevens voor het Pencil Beam-algoritme moeten worden ver-

werkt met behulp van Physics Administration voordat zij kunnen
worden gebruikt als bundelgegevens in machineprofielen.

• Raw gegevens voor het Monte Carlo-algoritme moeten door Brainlab
geconverteerd naar Monte Carlo als een bundelgegevensbestand dat
kan worden gebruikt met machineprofielen.

RFS Radiale factoren.

RT Elements Brainlab RT behandelingsplanningsoftware.

Schaalconventie

Bepaalt de jaw- en MLC-coördinaten en beweging, alsmede de tafel-,
gantry- en collimatorhoeken die worden weergegeven en afgedrukt door
de RT Elements.
Intern gebruiken RT Elements IEC 1217.

SFC Bronfunctiecorrectie.

Woordenlijst en afkortingen
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