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1 ALGEMENE INFORMATIE
1.1 Contactgegevens en juridische informatie
1.1.1 Contactgegevens

Support

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

Regio Telefoon E-mail

Verenigde Staten en Cana-
da

Tel: (800) 597-5911
Fax: (708) 409-1619

us.support@brainlab.com

Afrika, Azië, Australië, Euro-
pa

Tel: +49 89 991568-44
Fax: +49 89 991568-811

support@brainlab.comLatijns-Amerika
Tel: +55 11 33 55 33 70
Fax: +55 11 33 55 33 79

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

Frankrijk en Franstalige re-
gio’s Tel: +33-800-67-60-30 support_fr@brainlab.com

Feedback

Ondanks zorgvuldige controle kan deze handleiding fouten bevatten.
Neem contact met ons op via oncology.manuals@brainlab.com als u suggesties heeft voor
verbetering van deze handleiding.

Fabrikant

Brainlab AG
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Germany
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1.1.2 Juridische informatie

Auteursrecht

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

Handelsmerken Brainlab

• BrainSCAN™ is een handelsmerk van Brainlab AG.
• iPlan® is een gedeponeerd handelsmerk van Brainlab AG in Duitsland en/of de VS.
• m3® is een gedeponeerd handelsmerk van Brainlab AG.

Niet-Brainlab-handelsmerken

• Adobe® en Acrobat® zijn gedeponeerde handelsmerken van Adobe Systems Incorporated.
• BodyFIX® is een gedeponeerd handelsmerk van Medical Intelligence GmbH.
• Java™ is een handelsmerk van Sun Microsystems, Inc.
• Microsoft® en Windows® zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation.

CE-label

• Het CE0123-label geeft aan dat iPlan RT van Brainlab voldoet aan de essenti-
ele eisen van de Richtlijn Medische hulpmiddelen.

• Volgens de MDD (Richtlijn 93/42/EEG van de Raad) is de iPlan RT een klasse
IIb-product.

Afvoerinstructies

Elektrisch en elektronisch materiaal mag enkel worden afgevoerd volgens de wettelijk voorziene
richtlijnen. Voor informatie met betrekking tot de richtlijn AEEA inzake afgedankte elektrische en
elektronische apparatuur gaat u naar: 
www.brainlab.com/weee

Verkoop in de VS

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

Beoogd publiek

iPlan RT 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 iPlan
RT-gebruikersinterface correct begrijpen.

Compliantie met Internationale Standaarden

Het iPlan RT 4.5 behandelplanningsysteem is ontwikkeld en geproduceerd in overeenstemming
met de volgende internationale standaarden: IEC 62083, IEC 62304, IEC 62366, IEC 13485.
Het iPlan RT 4.5-systeem en de bijbehorende documentatie zijn getest conform IAEA-
TECDOC-1540, Hoofdstuk 5, Typetests.

Contactgegevens en juridische informatie
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Meer informatie kan op verzoek worden geleverd.

Taalinformatie

Alle gebruikershandleidingen van Brainlab worden oorspronkelijk opgesteld in het Engels.

Garantie

Garanties zijn niet van toepassing op producten die beschadigd zijn door ongelukken,
misbruik, onjuiste herinstallatie of onvoldoende verpakking in geval van retourzendingen.
Garanties zijn niet van toepassing op producten die gemodificeerd of vervangen zijn
zonder schriftelijke toestemming van Brainlab.
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1.2 Symbolen
1.2.1 Symbolen die in deze handleiding worden gebruikt

Waarschuwingen

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

Aanmaningen tot voorzichtigheid

Wanneer voorzichtigheid is geboden, wordt dit aangegeven met een rond
voorzichtigheidssymbool. Deze aanmaningen tot voorzichtigheid bevatten
veiligheidskritische informatie over mogelijke problemen met de apparatuur. Dergelijke
problemen omvatten instrumentstoringen, instrumentfalen, instrumentschade of
eigendomsschade.

Opmerkingen

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

Symbolen
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1.3 Beoogd gebruik
1.3.1 Het systeem gebruiken

Gebruiksindicaties

iPlan RT is een planningsysteem voor radiotherapie dat bestemd is voor gebruik tijdens
stereotactische, conforme, computer-geplande, op LINAC gebaseerde radiotherapie van craniale,
hoofd/hals en extracraniale laesies.

Zorgvuldige omgang met hardware

De onderdelen van het systeem en de hulpinstrumenten bevatten nauwkeurige
mechanische onderdelen die met zorg moeten worden behandeld. Ga zorgvuldig om met
de apparatuur.

Alleen daartoe opgeleid medisch personeel mag systeemonderdelen en hulpinstrumenten
bedienen.

Correct gebruik

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.

Installatie

Als het systeem wordt aangesloten op een LAN (Local Area Network), dan raadt Brainlab aan
malwarebeveiliging (bijv. een virusscanner) te installeren en de definitiebestanden regelmatig bij
te werken.
Denk eraan dat de instellingen van de beveiligingssoftware de systeemprestaties kunnen
beïnvloeden, bijv. als elke bestandstoegang gecontroleerd wordt, zal het laden en opslaan van
patiëntgegevens langzamer gaan. Brainlab adviseert daarom realtime scans uit te schakelen en
virusscans gedurende niet-klinische uren te verrichten.
Updates voor het besturingssysteem (hotfixes) of software van derden dienen buiten kliniek-uren
en in een testomgeving te worden uitgevoerd ter verificatie van de juiste werking van het Brainlab
systeem. Hotfixes moeten up-to-date zijn. Brainlab controleert de vrijgegeven Windows hotfixes
en kan bepalen of er voor sommige updates problemen kunnen worden verwacht.
Neem alstublieft contact op met Brainlab support als u problemen hebt met hotfixes voor het
besturingssysteem.

Plausibiliteitsbeoordeling

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.

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 iPlan RT Dose-systeem.
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1.4 Compatibiliteit met medische hulpmiddelen

Hardwarebeperkingen

Gebruik geen hardware die is niet vermeld is als compatibel met iPlan RT in de volgende
secties. Wanneer u dit toch doet, kan dit leiden tot een incorrecte positionering van de
patiënt, wat kan leiden tot ernstig letsel bij de patiënt.

De systeemhardware mag niet door de gebruiker worden veranderd. Brainlab kan niet
verantwoordelijk worden gehouden voor wijzigingen die op het systeem zijn aangebracht.
Volg de lokale regelgeving.

Softwarebeperkingen

Vermijd het gelijktijdig draaien van onnodige applicaties naast iPlan RT om de systeemprestaties
te optimaliseren.

Compatibiliteit met medische hulpmiddelen
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1.4.1 Medische instrumenten van Brainlab

Compatibele medische instrumenten van Brainlab

iPlan RT is compatibel met:

Medische hardware van Brain-
lab

Opmerking

CT/röntgenlokalisator en doelpo-
sitioneerder

Brainlab CT/röntgenlokalisator (op Brainlab-systeem / Radio-
nics
Hoofdring BRW-HR/UCHR / Leksell-hoofdring G-frame)
Brainlab frameloze SRS CT/angiolokalisator en doelpositio-
neerder
H&N-lokalisator en doelpositioneerder (op hoofd- en halssys-
teem van Brainlab)
Radionics BRW-LF (op Radionics-hoofdring BRW-HR/
UCHR)
Leksell CT-indicator, 9 staven (op Leksell-hoofdring G-frame)
Medical Intelligence Bodyfix 20
Medical Intelligence Bodyfix 14

Frameloze SRS CT/angiolokali-
sator en doelpositioneerder

Gecombineerd CT-lokalisator en patiëntpositioneringsappa-
raat voor de bevestiging van computergegenereerde afdruk-
ken voor positionering met behulp van laser

H&N-lokalisator en doelpositio-
neerder voor gebruik met het be-
handelingssysteem voor hoofd en
hals

Stereotactische doelpositioneer-
der

Brainlab-doelpositioneerder
Brainlab-doelpositioneerder classic

Doelpositioneerder voor Leksell-
hoofdring

Frameless SRS Universal Couch
Extension

Onderdelen voor Brainlab frameloze stereotactische radio-
chirurgieBrainlab Imaging Couch Top

Brainlab ICT Frameless Extensi-
on

DICOM RT export is alleen beschikbaar voor niet-gelokaliseerde datasets en datasets die
gelokaliseerd zijn met Brainlab-hardware.

Alleen de bovengenoemde medische apparaten van Brainlab mogen worden gebruikt in
combinatie met dit medische apparaat. Gebruik van combinaties van medische
hulpmiddelen die niet zijn goedgekeurd door Brainlab kunnen een nadelige invloed hebben
op de veiligheid en/of de effectiviteit van dit medische apparaat en de veiligheid van de
patiënt, gebruiker en/of omgeving in gevaar brengen.

Gebruik uitsluitend instrumenten en reserve-onderdelen die door Brainlab gespecificeerd
zijn voor iPlan RT. Gebruik van instrumenten/reserve-onderdelen die niet zijn goedgekeurd
door Brainlab kunnen een nadelige invloed hebben op de veiligheid en/of de effectiviteit
van dit medische apparaat en de veiligheid van de patiënt, gebruiker en/of omgeving in
gevaar brengen.
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1.4.2 Medische software van Brainlab

Autorisatie

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

Compatibele medische software van Brainlab

iPlan RT is compatibel met de volgende medische softwareapplicaties die zijn geproduceerd door
Brainlab AG.

Brainlab-software Versie Opmerking

Brainlab Elements -
Contourworkflow voor
radiotherapie

Patient Data Ma-
nager 2.0 (Con-
tent Manager 2.0,
Patient Browser
4.0, Dicom Vie-
wer 2.0)
Patient Data Ma-
nager 2.2 (Con-
tent Manager 2.2,
Patient Selection
4.1)

iPlan RT 4.5 kan xBrain-gegevens lezen die door
Brainlab Elements zijn geschreven.

ExacTrac 3.5, 5.0, 5.5, 6.0,
6.1 Patiëntpositioneringssysteem van Brainlab.

ExacTrac Vero 3.0, 3.1, 3.2, 3.5

iPlan NET 2.0, 2.5, 3.0, 4.0 iPlan RT is compatibel met het iPlan NET-server-
platform.

iPlan RT Dose 3.0, 4.0, 4.1

Wordt gebruikt voor het plannen van radiothera-
peutische en radiochirurgische behandelingen.
Gegevens die worden gepland met iPlan RT Do-
se 3.0 en 4.0 kunnen in de iPlan RT Dose 4.1-
planningssoftware worden geïmporteerd.

iPlan RT Image 3.0, 4.0, 4.1

Wordt gebruikt voor het plannen van radiothera-
peutische en radiochirurgische behandelingen.
Gegevens die worden gepland met iPlan RT Ima-
ge kunnen in de iPlan RT Dose-planningssoft-
ware worden geïmporteerd.

PatXfer RT 1.5 Wordt gebruikt voor het exporteren van gescande
beelden naar het iPlan-werkstation.

Brainlab m3 gebruikers-
interface software 3.0

Gebruikersinterface die gebruikt wordt voor m3 op
Siemens Linac Primus/Oncor/Artiste/Oncor 160/
Mevatron.

iPlan RT 4.5 kan plannen lezen die geschreven zijn met iPlan RT Image/Dose 3.0, iPlan RT
Image/Dose 4.0 en iPlan RT Image/Dose 4.1. Niet alle softwareversies kunnen
behandelingsplannen lezen die met nieuwere versies zijn gecreëerd.
• De iPlan-softwareapplicaties zijn niet forward-compatibel.
• Behandelplannen die zijn aangemaakt met behulp van de BrainSCAN-software van Brainlab

kunnen niet in iPlan RT worden geladen.
De volgende software kan plannen lezen die zijn opgeslagen met iPlan RT 4.5:
• iPlan RT Image 4.1
• iPlan 3.0

Compatibiliteit met medische hulpmiddelen
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Gebruik "Transfer DICOM to R&V" (DCM2RV) niet met iPlan RT 4.5.x omdat dit niet wordt
ondersteund vanaf deze softwareversie en hoger.

Andere Brainlab-software

Als u andere softwareversies gebruikt dan die hierboven gespecificeerd, neem dan contact op
met Brainlab support voor informatie over compatibiliteit met Brainlab-apparatuur.

Alleen medische software van Brainlab zoals door Brainlab gespecificeerd mag worden
geïnstalleerd en gebruikt in combinatie met het systeem.
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1.4.3 Medische apparatuur niet van Brainlab

Compatibele medische apparatuur niet van Brainlab

iPlan RT is compatibel met de volgende medische systemen die niet door Brainlab zijn
geproduceerd. Raadpleeg uw supportspecialist van Brainlab voor meer informatie.

Medisch hulpmid-
del

Model Fabrikant

BodyFIX-systeem
BodyFIX 20-lokalisator

Medical Intelligence
BodyFIX 14-lokalisator

Leksell CT-indicator 9 staven, voor gebruik op de G-hoofdring van
het Leksell Coordinate Frame Elekta

Radionics BRW-LF Voor gebruik op de BRW-HR/UCHR-hoofdring
van Radionics Radionics

Varian IGRT Thick (Dik) Varian

Varian IGRT Thin (Dun) Varian

iBEAM evo

iBEAM evo Extension 415

ELEKTA

iBEAM evo Extension 650

iBEAM evo Extension H&N

iBEAM evo Fra-
meless Extensi-
on

Compatibele Brainlab-hard-
ware:
• H&H-lokalisator en doelre-

gelaar
• Frameloze SRS CT/angio-

lokalisator en doelpositio-
neerder

• Frameloos SRS-masker-
systeem

Raadpleeg uw supportspe-
cialist van Brainlab voor
meer informatie.

• Over het algemeen kan iPlan RT gegevens exporteren naar alle grote R&V-systemen. Meer
informatie vindt u in pagina 385.

• DICOM RT export is alleen beschikbaar voor niet-gelokaliseerde datasets en datasets die
gelokaliseerd zijn met Brainlab-hardware.

• Neem contact op met uw Brainlab-vertegenwoordiger of -supportvertegenwoordiger voor
informatie over ondersteunde Linac/MLC-combinaties.

Andere hulpmiddelen die niet door Brainlab zijn geproduceerd

Het ontwerp of de geometrie van door derden ontwikkelde hardware kan wijzigen. De
gebruiker is verantwoordelijk voor het controleren van de compatibiliteit van hardware van
derden met iPlan RT, ook al staat in deze gebruikershandleiding dat het compatibel is.

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

Compatibiliteit met medische hulpmiddelen
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1.4.4 Software niet van Brainlab

Autorisatie

Software mag alleen door bevoegde Brainlab-medewerkers op het Brainlab-systeem
worden geïnstalleerd. Installeer en verwijder geen andere softwareapplicaties dan
beveiliging tegen ongewenste software en hotfix-updates voor het besturingssysteem.

Compatibele software niet van Brainlab

iPlan RT is compatibel met de volgende besturingssystemen die niet door Brainlab zijn
geproduceerd.

Besturingssysteem

Windows XP Professional (32 en 64 bit)

Windows 2003 Server (32 bit)

Windows 2003 Server R2 (64 bit)

Windows 2008 Server (64 bit)

Windows 7 Ultimate (64 bit)

Windows 8.1 Pro (64 bit)

Raadpleeg uw supportspecialist van Brainlab voor informatie over de compatibiliteit van
servicepacks.
Alle tapedrivers moeten worden uitgeschakeld in het Windows XP apparaatbeheer.
iPlan RT mag alleen worden geïnstalleerd op de bovengenoemde specifieke versies van
besturingssystemen.

Alleen software die als zodanig wordt aangegeven door Brainlab mag met iPlan RT worden
gebruikt. Het gebruik van software niet van Brainlab (anders dan beveiligings- en hotfix-
besturingssysteemupdates) en die niet is goedgekeurd door Brainlab, kan de
werkzaamheid van het iPlan RT-systeem nadelig beïnvloeden.

Software van andere fabrikanten op hetzelfde werkstation

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

Software Versie Opmerking

RayStation, van RaySearch
Laboratories AB 4.7 en later Behandelplanningsysteem

voor radiotherapie.

Geïntegreerde software van derden

De DICOM-implementatie van Brainlab is gebaseerd op een MERGE DICOM-bibliotheek. Voor
uitgebreide informatie over DICOM-conformiteit kunt u de DICOM-conformiteitsverklaring van de
systemen van andere fabrikanten en de DICOM-conformiteitsverklaring van Brainlab raadplegen
op www.brainlab.com.

• RTPConnect wordt ondersteund (zie RTPConnect 8.30 conformiteitsverklaring 13-07-2005 en
RTPConnect-interfacespecificatie (01-08-2007)).
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• Deze software is gedeeltelijk gebaseerd op het werk van Independent JPEG Group en van Sun
Microsystems Inc.

• De implementatie van de Brainlab PDF-Viewer is gebaseerd op de PDF Direct/PDF Quick
View-bibliotheek, Copyright 2003-2011 soft Xpansion GmbH & Co. KG.

iPlan RT maakt gebruik van de Java 1.6 runtime omgeving (of hoger). Wanneer de gebruiker
iPlan RT start, gaat hij/zij akkoord met de voorwaarden van de betreffende
gebruikersovereenkomst.

Compatibiliteit met medische hulpmiddelen
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1.4.5 Medische software niet van Brainlab

Autorisatie

Software mag alleen door bevoegde Brainlab-medewerkers op het Brainlab-systeem
worden geïnstalleerd. Installeer en verwijder geen andere softwareapplicaties dan
beveiliging tegen ongewenste software en hotfix-updates voor het besturingssysteem.

Compatibele medische software niet van Brainlab

iPlan RT is compatibel met de volgende medische softwareprogramma´s, gemaakt door
RaySearch:

Software Versie Opmerking

InverseArc 1.0

InverseArc 1.0 transformeert
behandelplannen die zijn ge-
maakt met iPlan RT 4.5 Dose
of een behandelingsplanning-
systeem van een derde in ge-
lijkwaardige VMAT (volume-
trisch gemoduleerde boogthe-
rapie) plannen.

Overige niet-Brainlab-software

Als u andere softwareversies gebruikt dan die hierboven gespecificeerd, neem dan contact op
met Brainlab support voor informatie over compatibiliteit met Brainlab-apparatuur.
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1.5 Training en documentatie

Brainlab-training

Voor een veilig en correct gebruik van het systeem raadt Brainlab aan alle gebruikers te laten
deelnemen aan een uitgebreid trainingsprogramma dat wordt verzorgd door een
vertegenwoordiger van Brainlab alvorens het systeem te gebruiken.

Verantwoordelijkheid

iPlan RT-systeemonderdelen en bijbehorende apparaten mogen alleen worden bediend
door gekwalificeerde medische professionals.

Training en documentatie
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1.5.1 Documentatie

Lezen van gebruikershandleidingen

Voor een succesvolle en veilige behandeling waarbij gebruik wordt gemaakt van de
planningssoftware van Brainlab, is zorgvuldige procedurele planning nodig.
Het is daarom belangrijk dat:
• de relevante gebruikershandleidingen zorgvuldig worden gelezen alvorens het systeem te

gebruiken;
• deze gebruikershandleidingen te allen tijde toegankelijk zijn.

Beschikbare gebruikershandleidingen

Gebruikershandleiding Inhoud

Klinische gebruikershandlei-
dingen

Uitgebreide instructies over het gebruik van de iPlan RT-plan-
ningsapplicaties.

Softwarehandleiding (Physics
Administration)

Uitgebreide instructies over het gebruik van de Physics Admini-
stration-applicatie.

Technische referentiehandlei-
ding (Brainlab Physics)

Uitgebreide informatie over het meten van bundelgegevens,
kwaliteitsgarantie en de dosisalgoritmes die worden gebruikt in
de planningssoftware voor radiotherapie van Brainlab.
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1.6 iPlan RT op hardware van derden

Algemene informatie

Brainlab RT-planningsoftware kan op hardware van derden worden geïnstalleerd als wordt
voldaan aan onderstaande vereisten voor zowel de hardware als het besturingssysteem.
Tijdens de installatie van RT-planningsoftware wordt de algemene compatibiliteit van het
programma gecontroleerd middels het Brainlab-acceptatieprotocol. Brainlab raadt aan
hervalideringstests uit te voeren als software van derden wordt geïnstalleerd of aangepast na de
oorspronkelijke installatie van de RT-planningsoftware.

Softwarevereisten

Software Vereiste

Besturingssysteem
Windows 7 Ultimate (64 bit)
Windows 2008 Server (64 bit)
Windows 8.1

Raadpleeg uw Brainlab supportspecialist voor informatie over de compatibiliteit van servicepacks.
Brainlab RT-planningsoftware mag niet worden geïnstalleerd op systemen die niet voldoen aan de
aanbevolen hardwarevereisten.

Hardwarevereisten voor werkstations

Hardware Vereiste

CPU
2 x Intel Xeon E5-2630 v2 of gelijkwaardig
12 core of gelijkwaardig; HT uitgeschakeld

Chipset Intel C602 Chipset-serie of gelijkwaardig

RAM 16 GB of sneller

HDD
2 vol. partitionering:
C:\ voor besturingssysteem
F:\ voor toepassingen

HDD

RAID 5 Volume met
4x HDD
Min. 7.200 U/min
1 TB per HDD, 16MB Cache

Grafische media:
Nvidia Quadro grafische kaart met OpenGL 2.0
support, 1GB RAM of hoger
bijv. NVIDIA Quadro K2000

Schermresolutie 1.600 x 1.200 of 1.920 x 1.200

Kleurenkwaliteit 24 bit

Netwerkverbinding 1 Gbit/s

Hardwarevereisten voor servers of virtuele machines

Hardware Vereiste

CPU
2x Intel Xeon E5-2667, 2,9 GHz;
12 core of gelijkwaardig; HT uitgeschakeld

Chipset Intel C600 Chipset-serie of gelijkwaardig

iPlan RT op hardware van derden
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Hardware Vereiste

RAM 32 GB of sneller

HDD
RAID 5 Volume met 2 vol. partitionering:
C:\ voor besturingssysteem min. 50 GB
F:\ voor toepassingen en data min. 100 GB

Grafische media:

NVIDIA Quadro 2000 1 GB, PCIe 3.0 voor ge-
avanceerde 3D-optie
(niet van toepassing voor virtuele machines,
omdat GPU-visualisatie niet wordt onder-
steund)

Netwerkverbinding 1 Gigabit netwerkserveradapter

Harde schijf 250 GB schijfruimte

De computerhardware is bedoeld voor gebruik in een ziekenhuisomgeving. Het ziekenhuis dient
daarbij de algemene regelgeving en normen, zoals IEC 60601-1, IEC 60950 in acht te nemen,
d.w.z. dat alleen onderdelen die voldoen aan de betreffende normen binnen de
ziekenhuisomgeving mogen worden gebruikt.
Wijzigingen van de werkstationhardware vallen niet onder het beheer van Brainlab. U dient de
lokale regelgeving in acht te nemen.

Installeren van andere software

Brainlab staat installatie van Brainlab RT-planningsoftware niet toe op platformen waar
medische software van derden is geïnstalleerd. De reden hiervoor is dat niet kan worden
uitgesloten dat de Brainlab RT-planningsoftware de software van andere fabrikanten
nadelig beïnvloedt, en vice versa. In deze context is het de verantwoordelijkheid van de
gebruiker geschikte platforms te leveren en te identificeren waarbij wordt voldaan aan de
opgegeven vereisten voor de installatie van de Brainlab RT-planningsoftware.

Brainlab adviseert geen software van derden op het platform te installeren, omdat
dergelijke software de prestaties van de Brainlab RT-planningsoftware nadelig kan
beïnvloeden. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te controleren of de
Brainlab RT-planningsoftware niet nadelig wordt beïnvloed doordat software van derden
wordt geïnstalleerd of bijgewerkt - hiervoor kunnen de bijgeleverde
softwarehervalidatieinstructies in de softwarehandleiding worden gebruikt.
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1.7 Opmerkingen betreffende veiligheid

Algemene informatie

Dit onderdeel bevat belangrijke informatie die van belang is voor een veilige en effectieve
werking van het behandelplanningsysteem.
Het is uw verantwoordelijkheid om een uitgebreid kwaliteitsprogramma te ontwikkelen dat
geschikt is voor het detecteren van fouten, beperkingen of onnauwkeurigheden in de
behandelplannings- en behandeltoedieningssystemen. Ga voor meer informatie naar het
hoofdstuk over kwaliteitsgarantie in de Technische referentiehandleiding, Brainlab Physics.
Meet de absolute nauwkeurigheid van het iPlan RT-systeem in combinatie met de gebruikte
behandelsystemen door middel 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.
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.
Voor consistentie in de positionering en behandelparameters wanneer verschillende
planningsystemen zijn gebruikt, moeten alle uiteindelijke positionerings- en behandelparameters
door hetzelfde behandelplanningsysteem worden geleverd. Wanneer informatie van iPlan RT
direct wordt gebruikt voor patiëntpositionering (zoals Target Positioner Overlays), dan moet ook
het bijbehorende behandelplan afkomstig zijn van iPlan RT, en mag het behandelplan niet
worden aangepast met een ander behandelplanningsysteem.
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.
Alle behandelplanrapporten moeten worden goedgekeurd door een gekwalificeerde persoon
voordat de informatie in deze rapporten wordt gebruikt voor radiotherapiebehandelingen.
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.
Patiëntbehandeling dient niet te worden gestart voordat systeemacceptatie, verificatie en validatie
van het behandelplanningsysteem inclusief de bundelprofielen door de klant zijn afgerond.
Voor elk patiëntbehandelingsplan moet de gebruiker verifiëren of de geplande linac-configuratie
correct op de linac wordt overgedragen en toegepast. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, de
afplattingsfiltermodus en accessoireconfiguraties.
Zorg ervoor dat personen die geautoriseerd zijn voor het uitvoeren van planningsfuncties op de
juiste manier zijn opgeleid voor de taken die ze uitvoeren.
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.
Zorg ervoor dat de beeldvormingssystemen (bijv. CT-scanner) correct zijn geconfigureerd en
gekalibreerd. Controleer regelmatig de kalibratie door middel van beeldvorming en controle van
testfantomen.
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.
Zorg ervoor dat u tijdens het gehele planningsproces werkt op de correcte patiëntdataset. De
patiëntinformatie wordt weergegeven in het navigatiegebied van het iPlan-planningssysteem.
Zorg er altijd voor dat de behandelingtoedieningssystemen die worden gebruikt voor de
behandeling van een patiënt, dezelfde zijn als tijdens het planningsproces was beoogd, d.w.z. het
geselecteerde machineprofiel komt overeen met de behandelmachine.

Opmerkingen betreffende veiligheid
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Zorg ervoor dat accessoires voor de behandeling, zoals de conische collimatorhouder en
conische collimator met de afmeting die in het behandelplan staan, vóór afgifte correct in het pad
van de bundel zijn geplaatst. Uw systemen voor het uitvoeren van behandelingen zijn mogelijk
niet in staat om een overlap van de bundels te detecteren in het geval van ontbrekende of
incorrecte accessoires. Raadpleeg ook de documentatie die wordt geleverd bij de accessoires.
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.
Het wordt aanbevolen de patiëntpositie vóór de behandeling te controleren en te bevestigen door
middel van een juiste positieverificatiemethode. Voorbeeldplannen kunnen worden gegenereerd
door middel van fantomen en de nauwkeurigheid van de werkelijk geteste
patiëntpositioneringsmethode.
Zorg ervoor dat het iPlan-behandelingtoedieningssysteem 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
(Flattening-Filter Free).
Het is uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat de machineconfiguraties te allen tijde worden
gesynchroniseerd tussen de verschillende configuratielocaties (bijv. behandelplanningssysteem,
Record & Verify-systeem en behandelingtoedieningssysteem). Als de machineconfiguratie die
wordt gebruikt voor de planning en de machineconfiguratie die wordt gebruikt voor de
behandeling niet op elkaar aansluiten, kan dit leiden tot een ongewenste behandeling of een
onderbreking in de klinische workflow.
Brainlab levert actuele instructies voor metingen. Zorg ervoor dat de meest actuele instructies
voor metingen worden gebruikt tijdens de bundelgegevensmetingen. Neem contact op met uw
supportspecialist van Brainlab voor meer informatie.
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.
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. Als er componenten zijn gewijzigd die van invloed zijn op de
dosimetrieparameters van het systeem, dan moeten de bundelgegevensmetingen worden
herhaald en de herziene gegevens in het systeem worden ingevoerd met behulp van de Beam
Profile Editor/Physics Administration.
Vooraf geïnstalleerde drivers enz. dienen niet te worden gewijzigd indien niet absoluut
noodzakelijk. In het geval van een update van een driver, een virusscannerupdate of soortgelijk,
moet u nagaan of iPlan ongewijzigd blijft functioneren. Een hervalidatie van de software is ten
zeerste aanbevolen.
U dient de specificaties en aanbevelingen van de fabrikant van uw dosimetrie-apparatuur
zorgvuldig na te leven. Met name alle dosisdetectors hebben een duidelijk gespecificeerd bereik
van toepasselijke veldgroottes. Het gebruik van dosimetrie-apparatuur die buiten deze
specificaties valt of op onjuiste wijze wordt gebruikt, kan leiden tot foutieve dosisberekeningen.
De Brainlab-bundelgegevens (bijv. Novalis Tx) die tijdens de acceptatie van het systeem zijn
geïnstalleerd, zijn alleen geschikt voor testdoeleinden en niet voor klinisch gebruik.
Wanneer gemeten gegevens naar Brainlab wordt verstuurd, dan geldt het volgende:
• Brainlab heeft geen mogelijkheden de juistheid te controleren van

- de gegevens die zijn ontvangen van een gebruiker
- de gegevens die zijn teruggestuurd naar een gebruiker

• Alle feedback of aanbevelingen die door Brainlab worden gegeven op basis van de ontvangen
gegevens, is/zijn afhankelijk van de juistheid van de gegevens zelf.

• Als ontvangen gegevens door Brainlab zijn verwerkt en aan de gebruiker zijn teruggezonden, is
dit geenszins een garantie dat de teruggezonden gegevens correct zijn.

• De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor het controleren van de juistheid van de gegevens
die worden teruggezonden door Brainlab; de gebruiker is bovendien geheel verantwoordelijk
voor het controleren van de juistheid van de feedback en aanbevelingen die door Brainlab
worden geleverd. De gebruiker moet de veiligheid en effectiviteit van de gegevens die worden
teruggezonden door Brainlab, valideren alvorens een patiënt te behandelen.

ALGEMENE INFORMATIE

Klinische gebruikershandleiding Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 33



• Het feit dat Brainlab mogelijk bepaalde gegevens heeft verwerkt, heeft geen invloed op de
algehele verantwoordelijkheid van de gebruiker voor de juistheid van het uiteindelijke
bundelprofiel.

Raadpleeg alstublieft ook de Technische referentiehandleiding, Brainlab Physics, en de
Softwarehandleiding, Physics Administration.

Opmerkingen betreffende veiligheid
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2 iPLAN-WERKSTATION
INSTELLEN

2.1 Systeemspecificaties
2.1.1 Basisinstellingen werkstation

iPlan-werkstation

Afbeelding 1 

Systeeminstallatie

Het iPlan-werkstation wordt geleverd met alle benodigde hardware en software vooraf
geïnstalleerd en kan onmiddellijk worden gebruikt. Na systeemacceptatie wordt een back-up
gemaakt van de iPlan RT-installatie. Deze back-up werkt alleen op uw iPlan-werkstation.

Geschikte maatregelen moeten worden genomen door een systeembeheerder of
gelijkwaardige werknemer van het ziekenhuis om ongeoorloofde toegang tot het iPlan-
werkstation te voorkomen.

iPlan RT draait alleen op uw ene specifieke iPlan-werkstation of server. Neem contact op
met Brainlab support in geval van problemen met het iPlan-werkstation of de licentie. In het
geval van een systeemcrash kan het systeem worden hersteld als de benodigde gegevens
(meetgegevens, gebruikerspecifieke instellingen, installatieprogramma, licentiebestanden,
etc.) beschikbaar zijn.

De werkstation-hardware mag niet door de gebruiker worden veranderd. Brainlab kan niet
verantwoordelijk worden gehouden voor wijzigingen die op het systeem zijn aangebracht.
Volg de lokale regelgeving.

iPLAN-WERKSTATION INSTELLEN
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2.1.2 Schijven en netwerkstations

Beschikbare stations

Het iPlan-werkstation is uitgerust met een optioneel MOD/DAT-station, een optionele zip-drive,
een dvd±r/rw-station en een USB-station. Bovendien kan het worden aangesloten op het
computernetwerk van het ziekenhuis.

Gegevensoverdracht

Gescande beelden kunnen van een MOD-station of DAT-tape naar de vaste schijf van het iPlan-
werkstation worden gekopieerd of via het netwerk naar het werkstation worden gestuurd. Data
van MOD’s en tapes zijn alleen toegankelijk als de gebruiker beheersrechten heeft.

Nadere informatie

Gedetailleerde technische informatie over het iPlan-werkstation (inclusief informatie over
transport, opslag, bediening en onderhoud) vindt u in de werkstationdocumentatie van de
fabrikant.

Bestanden

iPlan RT maakt gebruik van verschillende controles ter verificatie van de juistheid van alle
relevante instellingen en behandelplangegevens. Indien een van de bestanden opzettelijk of
onbedoeld gewijzigd wordt zonder gebruik te maken van iPlan RT, zal de software een
foutmelding geven. Verwijder en wijzig geen data die verband hebben met iPlan RT! Neem
contact op met Brainlab support als er wijzigingen in verband met iPlan RT noodzakelijk zijn die
niet gemaakt kunnen worden binnen de iPlan RT-software.
Neem in noodsituaties (bijv. het crashen van de harde schijf) alstublieft contact op met Brainlab
support. Het systeem kan worden hersteld als de benodigde gegevens (meetgegevens,
gebruikerspecifieke instellingen, installatieprogramma, licentiebestanden, etc.) beschikbaar zijn.

Initialisatietest

Tijdens het opstarten van de software wordt een test uitgevoerd om ervoor te zorgen dat iPlan RT
alleen draait als de computerhardware en de rekenprocessors volledig werken. Hiervoor wordt
een complexe berekening uitgevoerd op een groot frame in het systeemgeheugen, voor elke
processoreenheid. Als het resultaat niet overeenkomt met de standaardresultaten van deze
berekening, dan verschijnt er een foutmelding en wordt de software afgesloten. Neem in dit geval
contact op met Brainlab support.

Systeemspecificaties
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2.1.3 Klantenservice op afstand (remote support)

Algemene informatie

Indien gewenst kan het iPlan-werkstation worden uitgerust met toegang op afstand tot Brainlab
support.
Deze externe toegang kan worden geactiveerd door op Start iHelp te klikken in het Start-menu
van Windows.

Startmenu

Afbeelding 2 
Zodra iHelp geactiveerd is, wordt het bijbehorende pictogram in het Windows-startscherm
weergegeven.
Brainlab support kan nu op afstand toegang krijgen tot uw iPlan-werkstation, bijv. om diagnostiek
te verrichten.
Klik op Stop iHelp in het Start-menu van Windows om de toegang op afstand te deactiveren.

Nadere informatie

Neem contact op met Brainlab support via ihelp.support@brainlab.com voor meer informatie over
de installatie en gebruiksvoorwaarden.

iPLAN-WERKSTATION INSTELLEN
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3 iPLAN RT GEBRUIKEN
3.1 De software opstarten

iPlan RT Dose opstarten

Stap

Om iPlan RT in de iPlan RT Dose-configuratie te starten en het selectiescherm van het behan-
delplan weer te geven, dubbelklikt u op het pictogram iPlan RT Dose.

iPlan RT Adaptive opstarten

Stap

Om iPlan RT in de iPlan RT Adaptive-configuratie te starten en het selectiescherm van het be-
handelplan weer te geven, dubbelklikt u op het pictogram iPlan RT Adaptive.

Zie pagina 435.

iPlan RT Phantom QA opstarten

Stap

Om iPlan RT in de iPlan RT Phantom QA-configuratie te starten en het selectiescherm van het
behandelplan weer te geven, dubbelklikt u op het pictogram iPlan RT Phantom QA.

Zie pagina 471.

iPLAN RT GEBRUIKEN
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iPlan RT Review opstarten

Stap

Om iPlan RT in de iPlan RT Review-configuratie te starten en het selectiescherm van het be-
handelplan weer te geven, dubbelklikt u op het pictogram iPlan RT Review.

Zie pagina 360.

Physics Administration opstarten

Stap

Dubbelklik op het pictogram Physics Administration om het programma te starten.

Zie de Softwarehandleiding, Physics Administration 4.5.

De software opstarten
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3.1.1 Toegangsbeperkingen van de applicatie

Algemene informatie

In alle iPlan RT-software zijn toegangsbeperkingen geïmplementeerd voor de gebruikers ervan.

Authorization Manager (Autorisatiebeheer)

Gebruikersbeheer maakt gebruik van Authorization Manager (Autorisatiebeheer) van Microsoft
Windows. Om dit in Windows te openen, roept u azman.msc op in het menu Start/Run. Het
maakt gebruik van een autorisatieopslagbestand om gebruikers aan rollen te koppelen. Neem
contact op met Brainlab indien de bestandslocatie niet correct is ingesteld. Er zijn op dit moment
twee verschillende rechten die door toegangsbeperkingen worden beheerd: 
• Goedkeuring (zie pagina 359)
• Softwaregebruik (zie onder)

Toegangsbeperkingen voor softwaregebruik

Standaard is het gebruik van de software beperkt tot bevoegde gebruikers. Om in te loggen moet
een gebruiker een gebruikersnaam en wachtwoord invoeren:

Afbeelding 3 
Wanneer de applicatie opgestart is, kunt u de applicatie afsluiten door op Exit te drukken.
OPMERKING. Drie mislukte inlogpogingen op rij kunnen de bijbehorende Windows-
gebruikersaccount vergrendelen, afhankelijk van de configuratie van Windows.
 

Authorization Manager (Autorisatiebeheer) gebruiken

De verplichte inlogprocedure kan uitgeschakeld worden door Brainlab support, maar het wordt ten
zeerste aangeraden dit niet te doen. Regelgevende instanties kunnen eisen dat deze instelling is
ingeschakeld. Standaard is het recht op toegang tot de software gekoppeld aan de operatienaam
use iPlan RT Dose die verbonden is aan de rol van iPlanRTDoseUser in het
autorisatieopslagbestand. 
Met de Authorization Manager (Autorisatiebeheer) kunnen gebruikers worden toegevoegd aan de
rol iPlanRTDoseUser om toegang tot de software te verkrijgen. Alleen gebruikers met een
geldige Windows inlogcode kunnen worden toegewezen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze
toewijzing up-to-date te houden.
Uw regelgevende instanties kunnen eisen dat u noodtoegang heeft tot de software. In dat geval
bent u ervoor verantwoordelijk om een noodtoegangsgebruiker te creëren en de rol
iPlanRTDoseUser voor deze gebruiker toe te wijzen. U dient tevens het gebruik van de
gebruikersgegevens voor de noodtoegang te beperken.

iPLAN RT GEBRUIKEN
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Automatisch uitloggen

Wanneer de applicatie gedurende een bepaalde tijd niet gebruikt wordt, wordt de huidige
gebruiker automatisch uitgelogd. De tijd die het duurt voordat er automatisch wordt uitgelogd, is
ingesteld in iPlanSettings en kan gewijzigd worden door Brainlab support. 
De standaard time-out is 15 minuten. Wanneer het inlogdialoogvenster verschijnt na een time-out
of wanneer de gebruiker is gewijzigd, is de knop Exit van het inlogdialoogvenster uitgeschakeld
en moet een daartoe aangewezen gebruiker de applicatie correct afsluiten.

Veranderen van de huidige gebruiker

U kunt de actieve gebruiker wijzigen zonder iPlan RT af te sluiten:

Stappen

1.

Klik op het pictogram Brainlab rechtsonder in de applicatie om de About-box te openen.

2. Klik op Change User. Het inlogdialoogvenster verschijnt.

3. Log in met uw gegevens om een actieve gebruiker te worden.

Audit-logbestanden

De software registreert inlogpogingen en planopslaghandelingen in een versleuteld bestand
samen met de gebruiker, applicatie en het tijdstip van de handeling. Op verzoek van
regelgevende instanties of vanwege juridische procedures kan de informatie worden ontsleuteld
en afgegeven worden door Brainlab support.

Opmerking inzake veiligheid

Gebruikers mogen hun inloggegevens niet openbaar maken. Elke gebruiker heeft de volle
verantwoordelijkheid voor wijzigingen in het behandelplan. Wanneer de beveiliging van uw
gebruikersnaam en wachtwoord in het geding is, neem dan contact op met uw
systeembeheerder.

De software opstarten
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3.2 Overzicht van behandelplanning

Algemene informatie

In dit hoofdstuk krijgt u informatie over de iPlan RT-interface.

Voordat u begint

Stappen

1.
Voer een preplanning (bijv. lokalisatie van craniale gegevens, beeldfusie en initiële object-
creatie) uit met behulp van iPlan RT Image als deze software beschikbaar is op uw
iPlan-werkstation. 

2. Het behandelplan kan nu worden geopend in iPlan RT Dose.

OPMERKING. Speciale tekens en klinkerwijzigingen zoals ä, ü en ö in de patiëntnaam of het
gegevenspad zijn niet toegestaan. De gehele bestandsnaam (inclusief het gegevenspad) mag
niet langer zijn dan 250 tekens.
 

iPlan RT Dose-workflow

Dit is de standaard workflow voor behandelplanning met iPlan RT Dose. Elke stap wordt tot in
detail in deze handleiding beschreven.

Stappen Zie

1. Laden van patiëntgegevens Pagina 57

2. Oppervlaksegmentatie Pagina 75

3. Objectcreatie Pagina 115

4. Planning van de behandeling Pagina 157

5. Dosisoptimalisatie (alleen IMRT) Pagina 315

6. Beoordeling arts Pagina 360

7. Beoordeling fysicus Pagina 364

8. iPlan RT Dose afsluiten Pagina 54

U kunt gemakkelijk tussen de stappen heen en weer bewegen met de Navigator (pagina 47).

Terminologie

Voor gebruikte termen in deze handleiding, zie pagina 533.
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3.3 Basisgegevens van het planningsscherm

Algemene informatie

Dit onderdeel biedt een inleiding in de planningsschermen. Zie pagina 483 voor meer informatie.

Schermlay-out

①

②

③

④

⑤

Afbeelding 4 

Inhoud planningsscherm

Nr. Component Functie

① Tabbladpagina’s Voor elke planningstap zijn verschillende tabbladpagina’s aan-
wezig.

② Planningsweergaven De planningsweergaven bevatten relevante beeldinformatie
en aanvullende functieknoppen. Zie pagina 483.

③ Werkbalk De werkbalkfuncties variëren, afhankelijk van de huidige tab-
bladpagina en planningstap. Zie pagina 49.

④ Navigator-gebied Hiermee kunt u in de aanbevolen volgorde door de plannings-
tappen gaan. Zie pagina 46.

⑤ Gebied Functions Functies die specifiek van toepassing zijn op de huidige plan-
ningstap. Zie pagina 48.

Basisgegevens van het planningsscherm
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Dialoogvenster Planning

Wanneer bepaalde functies geselecteerd worden, verschijnt er een afzonderlijk dialoogvenster
waarin u diverse instellingen kunt aangeven:

Afbeelding 5 
Na het wijzigen van instellingen in een dialoogvenster:

Opties

Klik op OK om uw wijzigingen op te slaan en sluit het dialoogvenster.

Klik op Cancel om het dialoogvenster te sluiten zonder uw wijzigingen op te slaan.

Als een waarde buiten de gespecificeerde limieten wordt ingevoerd in een veld, dan wordt
deze waarde vervangen door de standaardwaarde of de geldige waarde die voor dat veld
het dichtste bij ligt. Als bijvoorbeeld een negatieve dosiswaarde wordt ingevoerd, dan
gebruikt iPlan RT Dose de laagst mogelijke dosiswaarde. U moet alle waarden controleren
om er zeker van te zijn dat deze geschikt zijn voor klinisch gebruik.
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3.3.1 Navigator-gebied

Navigator-gebied

Het Navigator-gebied stelt u in staat om door de iPlan Dose-workflow te gaan.

④

③
②

① ⑦

⑤ ⑥

Afbeelding 6 

Nr. Component Functie

① Go to...
Hiermee wordt de iPlan Navigator geopend waarmee stap-
pen in een willekeurige volgorde kunnen worden geselec-
teerd.

② Volgende stap De huidige en volgende stap ziet u altijd in het Navigator-ge-
bied.③ Huidige stap

④
Patiëntnaam, patiënt-ID
en de titel van het behan-
delplan

OPMERKING. U kunt voor deze patiënt een ander plan snel-
laden (QuickLoad) door op de plannaam te klikken. Zie pagi-
na 71.
 

⑤ Minimaliseert het iPlan-venster zodat het alleen op de achter-
grond geopend is.

⑥ Sluit de iPlan-software af (zie pagina 54).

⑦ Next Leidt u naar de volgende stap.

Basisgegevens van het planningsscherm
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iPlan Navigator

①
②

③ ④

Afbeelding 7 

Nr. Component Functie

① Lijst van stappen

Alle beschikbare stappen worden aangegeven in de iPlan Na-
vigator:

• Voltooide stappen krijgen een vinkje.
• De huidige stap wordt geel gemarkeerd.
• De volgende stappen worden blauw gemarkeerd.
• Klik met de muis op een stap om deze te selecteren.

② Verklaringsgebied Er wordt een uitleg gegeven van de huidige stap; deze uitleg
staat rechts van de lijst met stappen.

③ OK Hiermee wordt uw selectie bevestigd en wordt u verder geleid
naar de bijbehorende stap.

④ Cancel Hiermee wordt u teruggeleid naar het vorige scherm.
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3.3.2 Functiegebied

Algemene informatie

Afhankelijk van de huidige planningsstap zijn er verschillende functies beschikbaar in dit gebied.

Functie-gebied

Afbeelding 8 
Klik met de muis op een functie om deze te selecteren:
• Beschikbare functies zijn blauw gemarkeerd.
• Functies die op dat moment niet beschikbaar zijn, zijn lichtgrijs.

De rechtermuisknop gebruiken

U kunt bepaalde functies openen door op de rechtermuisknop te klikken op een gerelateerd
schermelement.

Basisgegevens van het planningsscherm
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3.4 Algemene werkbalk en functieknoppen

Algemene informatie

Afhankelijk van de geselecteerde tabbladpagina in het planningsgebied, kunnen de werkbalk en
de beeldweergaven de hieronder vermelde functies bevatten:
• Functieknoppen met een grijze achtergrond staan in de werkbalk.
• Functieknoppen met een zwarte achtergrond staan in de afzonderlijke beeldweergaven.

OPMERKING. In de stappen Treatment Planning en Dose Optimization zijn diverse
aanvullende functies beschikbaar die niet beschikbaar zijn voor andere planningsstappen. Meer
informatie over deze functies vindt u vanaf pagina 162.
 

Selectie van coupe- en beeldset

Component Functie Zie

Met de knop Slice and Image Set Selection kunt u scanbeelden
selecteren die in de planningsweergaven moeten worden ge-
toond.

Pagina 490

Coupes per stuk in oplopende of aflopende volgorde doorblade-
ren. Pagina 494

Meerdere coupes in oplopende of aflopende volgorde doorblade-
ren. Pagina 494

• Gebruik in reconstructieweergaven de knop Depth Scrolling
om door scanreconstructies te bladeren langs de as die aan-
gegeven wordt door het patiëntpictogram (linksonder in de
beeldweergave). 

• Gebruik de knop Slice Scrolling om in de coupeweergaven
door de beschikbare coupes te bladeren. 

Pagina 495

OPMERKING. De functies voor het bladeren door coupes zijn bovendien direct geïntegreerd in
bepaalde beeldweergaven, waar ze een zwarte achtergrond hebben.
 

Weergaveopties

Component Functie Zie

Met de knop Options kunt u geavanceerde weergaveopties ope-
nen. Pagina 506

Met de knop 2D Recenter kunt u verticale en horizontale vlakken
weergeven die kunnen worden gebruikt om de reconstructievlak-
ken aan te passen. 

Pagina 502

Met de knop Panning kunt u het pannen van beelden activeren. Pagina 505

Met de knop View Types kunt u het type weergave selecteren dat
moet worden getoond (vlakken, 3D of objecten). Pagina 498
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Component Functie Zie

Met de knop View Options kunt u de kijkrichting (frontal, lateral
left, lateral right, caudal of cranial) veranderen. Pagina 497

Met de knop Composing Options kunt u twee beeldcoupes uit
verschillende datasets controleren die samengevoegd zijn. Pagina 500

Zoomfuncties

Component Functie Zie

Met de knoppen Zoom In/Out kunt u de getoonde beelden vergro-
ten zodat de afzonderlijke structuren, zoals tumoren, in het scan-
beeld van dichterbij kunnen worden onderzocht. U kunt ook de
beeldvergroting verminderen, zodat het hele beeld kan worden
weergegeven. 

Pagina 503

Met de knop Full Screen wordt de actieve weergave op een volle-
dig scherm weergegeven. Als u nogmaals op deze knop klikt, gaat
u terug naar de oorspronkelijke lay-out van de weergave. 

Pagina 504

Windowingfuncties

Component Functie Zie

Met de knop Windowing kunt u de grijsniveauverdeling in de
weergegeven beelden aanpassen, zodat de zichtbaarheid of het
contrast van structuren kan worden verbeterd.

Pagina 517

Met de knop Advanced Windowing beschikt u over geavanceer-
de mogelijkheden voor het aanpassen van de grijswaarde-,
hounsfield- of SUV-verspreiding voor de geselecteerde beeldset.

Pagina 519

Meetfuncties

Component Functie Zie

Met de knop Measure Hounsfield Units kunt u van elk punt in
een beeldcoupe de hounsfieldeenheden meten. Pagina 523

Met de knop Measure Values kunt u de waarde meten (bijv. in
grijs of SUV) van elk punt in een beeldcoupe. Pagina 523

Met de knop Measure Distances kunt u de afstand tussen twee
willekeurige punten in de beeldcoupe meten. Pagina 526

Met de knop Measure Angles kunt u de hoek tussen drie wille-
keurige punten in de beeldcoupe meten. Pagina 527

Algemene werkbalk en functieknoppen
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Overige functies

Component Functie Zie

Met de knop Screenshot kunt u screenshots maken van getoon-
de weergaven en dialoogvensters Pagina 528

Met de knop Save Treatment Plan kunt u wijzigingen in het actie-
ve behandelplan opslaan. Pagina 52

Met de knop Print kunt u het voltooide behandelplan afdrukken. Pagina 415
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3.5 Uw behandelplan opslaan

Algemene informatie

Het behandelplan moet tijdens de planning van de behandeling frequent worden opgeslagen.

Opslaan van het behandelplan

Stappen

1.

Klik op de toets Save Treatment Plan.

2.

In het dialoogvenster Save As... voert u een geschikte naam en beschrijving in voor het
plan.

3. Klik op Save om door te gaan.

Status opslaan

Afbeelding 9 
Zodra het opslaan is geactiveerd, wordt de save-status aangegeven door middel van een
voortgangsbalk.

Opslaglocatie

Het behandelplan wordt opgeslagen in een vooraf geconfigureerde map (zie pagina 375).

Uw behandelplan opslaan
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Goedkeuring van het plan

Afbeelding 10 
Als u het behandelplan opslaat nadat het is goedgekeurd (zie pagina 362 en pagina 370), dan
verschijnt de bovenstaande bevestigingsmelding. Dit bericht geeft ook aan dat wanneer u met het
huidige plan een andere planningstaak opent dan Physician’s Review of Physicist’s
Verification, de goedkeuring ongeldig wordt.
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3.6 iPlan RT afsluiten

Algemene informatie

De software kan te allen tijde worden afgesloten met behulp van het uitschakelpictogram of via de
iPlan Navigator.

Afsluiten via het uitschakelpictogram

Stap

Kik op het uitschakelpictogram om de software af te sluiten.

Afsluiten via iPlan Navigator

Stappen

1. Klik op Go to... in het Navigator-gebied (zie pagina 46).

2.

Selecteer Exit en klik op OK.

iPlan RT afsluiten
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Aanvullende verplichte stappen

Als u uw behandelplan hebt aangepast, kunt u uw wijzigingen opslaan door op Yes te klikken in
het bericht dat verschijnt.
Klik op No om de applicatie af te sluiten zonder wijzigingen op te slaan.

Afbeelding 11 
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4 PATIENTGEGEVENS
LADEN

4.1 Laden en importeren

Algemene informatie

Planningsgegevens die zijn opgeslagen in Brainlab-indeling (bijvoorbeeld na voorverwerking met
iPlan RT Image) kunnen in iPlan RT Dose worden geladen.
OPMERKING. Als het behandelplan objecten bevat, moet de functie Prepare for Export worden
gebruikt voorafgaand aan het opslaan van het behandelplan met iPlan (Cranial) 3.0 om het te
kunnen openen in iPlan RT Image 4.1.1.
 

Bestandsindelingen

De volgende indelingen kunnen in iPlan RT worden geladen:

Software Bestandsindeling

iPlan RT Dose xBrain gecreëerd door iPlan RT Dose of iPlan RT Image.

iPlan RT Adaptive
xBrain
DICOM-beelden kunnen worden toegevoegd door middel van de
functie Add Data.

iPlan RT Phantom QA
xBrain
Alleen datasets die geen dosisplan bevatten.

Brainlab Elements -
Contourworkflow voor ra-
diotherapie

xBrain van Patient Data Manager 2.0.

OPMERKING. Plannen die zijn opgeslagen in iPlan RT Adaptive kunnen niet in iPlan RT Dose
worden geladen voordat de stap Prepare for Re-planning uitgevoerd is.
 

Beeldverificatie

Voor beelden die zijn geïmporteerd vanuit een non-DICOM formaat (zoals overdrachts-DLL’s) is
geen referentiekader-UID ingesteld. Zorg ervoor dat de gecreëerde beeldensets de correcte
beelden bevatten (d.w.z. geen ongerelateerde beelden van een ander coördinatensysteem in één
set).

Algemene procedure

Het laden en importeren van gegevens bestaat doorgaans uit de volgende stappen, die kunnen
variëren op basis van de inhoud van de geselecteerde gegevens en het gegevenstype.
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Stappen

1. Selecteer het gegevensarchief van waar de gegevens moeten worden geladen.

2. Selecteer de patiëntgegevens die moeten worden overgebracht.

3. Selecteer het benodigde patiëntonderzoek.

4. Selecteer het relevante behandelplan.

5. Activeer het laden van beeldgegevens.

Als deze stappen zijn uitgevoerd, kunt u de planning van de behandeling starten.

Opmerking inzake veiligheid

Wanneer iPlan RT wordt geopend vanuit Patient Data Manager 2.0, worden automatisch
gesegmenteerde objecten mogelijk niet als goedgekeurd aangemerkt. Controleer de
objecten zorgvuldig.

Gebruik geen onderdelen van de totale uitvoerdata die door één applicatie zijn gegenereerd
(bijv. doelcoördinaten weergegeven in iPlan stereotaxy) als invoergegevens voor een
andere applicatie (bijv. isocentrumcoördinaten in iPlan RT Dose). Het resulterende
behandelplan kan kritiek onjuist zijn, indien het uitgewisselde deel van de data
inconsequent verwerkt wordt doordat het niet alle vereiste databeperkingen kan
uitwisselen (bijv. de gegeven coördinaten kunnen alleen correct worden gebruikt indien de
labeling, het coördinatensysteem en met name de definitie van het origineel absoluut
identiek zijn). De hoofdring-/lokalisatorcoördinaten kunnen bijvoorbeeld naar een
verschillende anatomische positie wijzen, afhankelijk van welke beeldenset gebruikt wordt
als stereotactische referentie die het hoofdring-/lokalisatorcoördinatensysteem/de
oorsprong definiëren in de ene en de andere applicatie.

Wanneer een behandelplan met meerdere lokalisaties opgeslagen met iPlan 3.0 Stereotaxy
geladen wordt in iPlan RT Image 4.1, kan de stereotactische referentie door de gebruiker
niet gedefinieerd worden in iPlan RT Image 4.1 omdat dit was gedaan in iPlan 3.0
Stereotaxy. Om letsel bij de patiënt vanwege de verkeerde stereotactische coördinaten
later in iPlan RT Dose te voorkomen, mag de gebruiker niet meerdere lokalisaties
overdragen naar iPlan RT Image 4.1 of de niet-relevante lokalisatie delokaliseren alvorens
verder te gaan met iPlan RT Dose.

Indien de naam of ID van een patiënt niet in de oorspronkelijke data genoteerd is, wordt
deze ingesteld op "<unknown>". Dit leidt mogelijk tot het risico onjuiste patiëntgegevens
voor behandeling te selecteren. Informeer de gebruiker van de scanner om altijd de juiste
naam en ID aan de data toe te wijzen.

Katheter- en simulatieresultaatobjecten worden zodanig opgeslagen dat zij met andere
applicaties kunnen worden geladen. Dit houdt in dat reeds gesimuleerde katheters en
simulatie-objecten gewijzigd kunnen worden met andere applicaties dan iPlan Flow 3.0.
Zodra de gesimuleerde katheter gemodificeerd is, vertegenwoordigt het simulatieobject
niet langer een simulatieresultaat voor die katheter. Het is de verantwoordelijkheid van de
gebruiker om katheters of simulatieresultaatobjecten niet handmatig te wijzigen.

Laden en importeren
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4.1.1 Laden en importeren van wizardpagina’s

Wizardpagina’s

Patiëntgegevens kunnen geladen en geïmporteerd worden door middel van een serie
wizardpagina’s.

②
③

①

④

⑤

Afbeelding 12 

De wizardpagina’s gebruiken

Nr. Component Functie

① Gebied Details Dit biedt aanvullende informatie over de geselecteerde patiëntgege-
vens.

② Lijst van beschikba-
re gegevens

Afhankelijk van de huidige stap kunt u met deze lijst beschikbare
gegevens zoals archieftypes, patiëntonderzoeken of beeldseries se-
lecteren.

③ Lijstkoppen

U kunt de lijstgegevens sorteren op basis van de koppen door op
de relevante kop te klikken.
De gegevens kunnen worden gesorteerd in oplopende of aflopende
volgorde - de huidige volgorde wordt aangegeven door pijlpicto-
grammen naast de naam van de kop.
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Nr. Component Functie

④ Optiesgebied

Dit bevat optionele instellingen die kunnen variëren op basis van de
huidige stap.
Als u wilt, kunnen deze functies worden verborgen door op de pijl-
tjesknop te klikken boven de lijst van functies. Klik op de pijltjesknop
en deze functies zijn weer zichtbaar.

⑤ Algemene knoppen Dit bevat altijd algemene knoppen die op elke wizardpagina ver-
schijnen.

Knoppen op wizardpagina’s

Hieronder worden knoppen opgesomd die in verschillende wizardpagina’s verschijnen.
Functies die alleen van toepassing zijn op één wizardpagina worden uitgelegd in de omschrijving
van de bijbehorende stap.

Component Functie

Back Brengt u naar de vorige stap in elke wizard.

Cancel Sluit de wizardpagina af en toont de iPlan Navigator (zie pagina 47).

Next Brengt u naar de volgende stap in elke wizard.

Delete

Verwijdert geselecteerde bestanden permanent. Het systeem vraagt altijd
om een definitieve bevestiging voordat bestanden worden verwijderd.
• Alleen patiëntgegevens op de harde schijf kunnen worden verwijderd.
• Als de laatste patiënt is verwijderd, wordt u tijdens patiëntselectie terug-

gebracht naar de archiefpagina.
• Als er slechts één patiëntonderzoek is, kan dit tijdens onderzoekselectie

niet worden verwijderd.
• Het verwijderen van een archief verwijdert uitsluitend de vermelding op

de archieflijst. Er worden geen patiëntgegevens verwijderd.

Logfile ... Voor het weergeven van een logbestand met aanvullende informatie over
de tot nu toe voltooide stappen (zie pagina 73).

Select All Selecteert alle items in de huidige lijst.

Deselect All Deselecteert alle invoeren in de huidige lijst.

Gegevens kunnen zelfs van de harde schijf worden verwijderd als ze op alleen-lezen zijn
ingesteld.

Laden en importeren
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4.2 Beeldgegevens laden

Toegang behandelplan

Elk behandelplan kan slechts door één gebruiker tegelijk worden geopend.

Laden van meerdere plannen

Er kan slechts één behandelplan per keer worden geopend. Als u reeds bezig bent met het
bewerken van één behandelplan en ofwel een tweede behandelplan laadt of de applicatie sluit
zonder op te slaan, zult u eventuele wijzigingen in het eerste behandelplan verliezen.

Formaat behandelplan

Behandelplannen kunnen niet worden geladen als zij geen CT-gegevensset bevatten.

Inhoud van het behandelplan

Als objecten (bijv. PTV’s of OAR’s) die worden gebruikt voor de dosisplanning, naar een
andere coupeset zijn overgebracht of helemaal uit de dosisplanning zijn verwijderd tijdens
het bewerken in iPlan RT Image, dan kan het behandelplan niet in iPlan RT Dose worden
geladen.

Als een iPlan RT Dose-behandelplan gewijzigd is met iPlan RT Image (bijv. tumorvorm of
beeldfusie), denk er dan aan het definitieve iPlan RT Dose-plan aan te passen aan de
laatste veranderingen. De patiënt kan onjuist worden behandeld indien het iPlan RT Dose-
plan niet consistent is met de iPlan RT Image-behandelparameters.

Plannen van een eerdere softwareversie laden

Afbeelding 13 
Als een behandelplan met één of meerdere isocentrumcoördinaten en behandelelementgroepen
(bijv. voor bundels of bogen) met identieke namen, wordt geladen vanuit een eerdere
softwareversie, dan wordt een overeenkomstige melding weergegeven.
• Het voorvoegsel "Group" of "Coord" wordt, indien nodig, toegevoegd.
• Als de naam van het nieuwe item langer is dan 22 tekens, dan verschijnt er ook een prompt

waar de naam handmatig kan worden aangepast.
Dit zorgt voor unieke en consistente naamgevingsconventies bij het exporteren van geplande
gegevens voor daaropvolgend gebruik tijdens de behandeling van de patiënt.
OPMERKING. Als het plan identieke namen voor bundels of boogelementen bevat, dan worden
deze automatisch verlengd met een geschikt voorvoegsel.
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Laden van een iPlan RT Phantom QA-plan

Voorbeeldplannen die zijn aangemaakt in het iPlan RT Phantom QA-programma (zie pagina
471) voor kwaliteitbewakingsdoeleinden kunnen niet worden geladen in iPlan RT applicaties voor
gebruik bij behandelplanning van de patiënt.

Afbeelding 14 

Laden van een iPlan RT Adaptive-plan

Plannen die zijn aangemaakt in het iPlan RT Adaptive-programma (zie pagina 435) kunnen
mogelijk niet worden geladen in iPlan RT applicaties voor gebruik bij behandelplanning van de
patiënt.

Een goedgekeurd plan laden

Afbeelding 15 
Als een behandelplan wordt geladen dat al is goedgekeurd, dan verschijnt er een softwareprompt
waarin wordt aangegeven dat de goedkeuring vervalt als u verder gaat met bepaalde stappen.

Beeldgegevens laden
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Plannen laden die zijn aangepast in iPlan RT Image

Afbeelding 16 
Als een behandelplan eerst wordt bewerkt in iPlan RT en vervolgens wordt bewerkt in
iPlan RT Image en daarna opnieuw wordt geopend in iPlan RT, dan verschijnt er een melding
dat u de nauwkeurigheid van het resulterende behandelplan zorgvuldig moet controleren.
Verwijderen, verplaatsen of wijzigen van objecten uit de ene beeldenset naar een andere kan het
behandelplan onomkeerbaar vernietigen.

Wanneer het plan gemodificeerd is met andere softwaremodules (bijv. iPlan RT Image)
nadat het al een behandelplan bevat (bijv. isocentrumcomponenten enz.), moet de
gebruiker de juistheid van de planinhoud na het laden zeer zorgvuldig controleren.

Opmerkingen betreffende veiligheid

Als een behandelplan door middel van een andere softwareapplicatie wordt gewijzigd (bijv.
iPlan RT Image) nadat de behandelinformatie (bijv. isocentrumgroepen) is gedefinieerd,
dan moet u de inhoud van het plan na het laden zorgvuldig controleren om ervoor te
zorgen dat eerder geplande inhoud niet onbedoeld is gewist.

Na het optimaliseren van een behandelplan voor IMRT (zie pagina 315) is het niet
toegestaan om het daarna te wijzigen (bijv. voxelobjecten) met een andere
softwareapplicatie zoals iPlan RT Image. De optimalisatie kan ongeldig worden indien u dit
toch doet.

Als een behandelplan wordt gewijzigd met een andere softwareapplicatie (bijv.
iPlan RT Image) nadat de bundels of bogen zijn gedefinieerd, dan is het weefselmodel (zie
pagina 75) mogelijk verschoven ten opzichte van de referentie-CT-scan door een
vernieuwde lokalisatie of beeldfusie. U moet daarom zorgvuldig de diepte-equivalentie en
de weefselinvoer in de boogvlak/diepteprojectie-weergave (zie pagina 254) voor elke
bundel of boog controleren.
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Plannen met een gewijzigde beeldfusie laden

Afbeelding 17 
Als een voltooid dosisbehandelplan wordt geopend in iPlan RT Image en er wijzigingen worden
aangebracht in de beeldfusiegegevens in het behandelplan, dan moeten de geplande
dosisverdeling en bundelpaden zorgvuldig worden gecontroleerd wanneer het gewijzigde
behandelplan vervolgens wordt geladen in iPlan RT Dose. Een zorgvuldige controle is nodig
omdat wijzigingen aan de oorspronkelijke beeldfusiegegevens kunnen leiden tot een andere
basisdataset voor fusies, hetgeen weer leidt tot een andere uitlijningscoupeset. Zie pagina 95
voor meer informatie.

Laden van plannen met door gebruiker gedefinieerde oriëntatie

Plannen met door de gebruiker gedefinieerde oriëntatie die niet ondersteund worden door iPlan
RT, moeten worden verwijderd om door te kunnen gaan met de planning. Als u een dergelijk plan
tracht te laden, wordt het volgende dialoogvenster weergegeven:

Opties

Yes: Verwijder de gebruikersoriëntatie en ga door met het plan.

No: Voer de gebruikersoriëntatie niet af en keer terug naar het dialoogvenster laden om een an-
der plan te selecteren.

Beeldgegevens laden
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4.2.1 Een archief selecteren

Wizardpagina Load Archives

De wizardpagina Load Archives wordt onmiddellijk bij het opstarten van de software getoond.
Het is alleen mogelijk behandelplangegevens met het Brainlab-formaat te laden.

Afbeelding 18 

Laden van een archief

Stappen

1. Klik op de relevante kolomkop om de archieven desgewenst op naam, gegevensformaat
of map te sorteren om zo de navigatie te vergemakkelijken.

2. Selecteer het benodigde archief door op de corresponderende naam of pictogram te klik-
ken.

3. Klik op Next om de patiëntgegevens die het archief bevat, weer te geven.

Geavanceerde functies voor archiefselectie

De volgende geavanceerde functies zijn beschikbaar aan de rechterzijde van de wizardpagina
Load Archives.

Component Functie Zie

New Archive
Als nog geen geschikt archief geconfigureerd is, kunt u met deze
functie een archief creëren voor de gegevens die u wenst over te
brengen.

Pagina 376

Settings Definieer de specifieke instellingen voor het geselecteerde ar-
chief. Pagina 376

Delete
Verwijdert geselecteerde bestanden permanent. Het systeem
vraagt altijd om een definitieve bevestiging voordat bestanden
worden verwijderd.

Pagina 60
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Component Functie Zie

Logfile ... Voor weergave van een logbestand met aanvullende informatie
over de tot nu toe voltooide stappen. Pagina 73

Beeldgegevens laden
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4.2.2 Selecteren van de patiënt

Wizardpagina Patients

Zodra een archief wordt geselecteerd, wordt de wizardpagina voor het selecteren van een patiënt
getoond.

Afbeelding 19 

Laden van een patiënt

Stappen

1. Klik op de relevante kolomkop om de patiëntbestanden desgewenst op naam, ID of ge-
boortedatum sorteren om zo de navigatie te vergemakkelijken.
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Stappen

2. Selecteer het benodigde patiëntbestand door op de corresponderende naam of pictogram
te klikken.

3. Klik op Next om door te gaan naar de volgende stap.

OPMERKING. De patiënt die in blauw is gemarkeerd, is de geselecteerde patiënt.
 

Geavanceerde functies voor het selecteren van een patiënt

Er zijn verschillende geavanceerde functies beschikbaar aan de rechterzijde van de wizardpagina
Patients.

Component Functie

Delete
Verwijdert geselecteerde bestanden permanent. Het systeem vraagt altijd om
een definitieve bevestiging voordat bestanden worden verwijderd (zie pagina
60).

Logfile ... Voor het weergeven van een logbestand met aanvullende informatie over de tot
nu toe voltooide stappen (zie pagina 73).

Refresh Hiermee wordt de weergave bijgewerkt, bijv. wanneer een nieuwe patiënt aan
de directory op de harde schijf is toegevoegd.

Search Hiermee wordt de weergave gefilterd op de ingevoerde Patient Name of Pati-
ent ID.

Reset Hiermee wordt het filter gereset zodat alle beschikbare gegevens opnieuw wor-
den weergegeven.

Volgende stappen

Als het geselecteerde patiëntbestand meerdere onderzoeken bevat, dan wordt er gevraagd om
een specifiek onderzoek te selecteren (zie pagina 69).
Als het patiëntbestand slechts één onderzoek bevat, wordt u doorgeleid om een behandelplan te
selecteren (zie pagina 70).

Beeldgegevens laden
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4.2.3 Selecteren van een onderzoek

Wizardpagina Studies

Als de patiëntgegevens die u hebt geladen, meerdere onderzoeken bevat, dan wordt u gevraagd
om een patiëntonderzoek te selecteren.

Afbeelding 20 

Selecteren van het gewenste onderzoek

Stappen

1. Klik op de relevante kolomkop om de patiëntonderzoeken bijvoorbeeld op onderzoek,
commentaar of datum te sorteren om zo de navigatie te vergemakkelijken.

2. Selecteer het benodigde patiëntonderzoek door op de corresponderende naam of picto-
gram te klikken.

3. Klik op Next om door te gaan naar behandelplanselectie (zie pagina 70).

OPMERKING. Als slechts één patiëntonderzoek beschikbaar is, opent het systeem dit
automatisch en gaat door naar de volgende stap.
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4.2.4 Een behandelplan selecteren

Wizardpagina Plans

Afbeelding 21 

Selecteren van het behandelplan

Stappen

1.
Klik op de relevante kolomkop om de behandelplannen desgewenst op plannaam, gebrui-
ker, aanmaakdatum of planomschrijving te sorteren om zo de navigatie te vergemakkelij-
ken.

2. Selecteer het benodigde behandelplan door op de corresponderende naam of pictogram
te klikken.

3. Klik op Next om het geselecteerde behandelplan te laden.

OPMERKING. Als slechts één behandelplan beschikbaar is, opent het systeem dit automatisch
en gaat door naar de volgende stap.
 

Planstatus

①

②

Afbeelding 22 

Nr. Component

① Goedgekeurde plannen (pictogram opgestoken duim). Zie pagina 359.

② Plannen die verdere bewerking behoeven (pictogram van potlood).

Beeldgegevens laden

70 Klinische gebruikershandleiding Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



Behandelplan snel laden - QuickLoad

Om een ander behandelplan voor dezelfde patiënt snel te laden (QuickLoad):

Stappen

1.

Klik op de naam van de patiënt ① in het Navigator-gebied:

①

2. De lijst van behandelplannen voor deze patiënt wordt weergegeven (Afbeelding 21). Se-
lecteer direct een plan om te laden.
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4.2.5 De geselecteerde gegevens laden

Wizardpagina Loading

De geselecteerde gegevens worden automatisch geladen zodra de benodigde stappen zijn
voltooid.

①

② ③

Afbeelding 23 

Nr. Component Functie

① Gebied Details Details over de pagina die geladen wordt.

② Voortgangsbalk Geeft de status van het laden van de data aan.

③ Toets Abort Hiermee wordt het laden van de gegevens afgebroken.

Volgende stappen

Software Volgende stap Zie

iPlan RT Dose Oppervlaksegmentatie Pagina 75

iPlan RT Adaptive Weergeven en importeren Pagina 437

iPlan RT Phantom QA Oppervlaksegmentatie Pagina 473

iPlan RT Review Beoordeling arts Pagina 360

Als het geselecteerde behandelplan werd gewijzigd met behulp van software zoals
iPlan RT Image na de initiële bewerking in iPlan RT Dose, dan moet de inhoud van het plan
na het laden zorgvuldig worden gecontroleerd.

Beeldgegevens laden

72 Klinische gebruikershandleiding Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



4.3 Logbestanden

Algemene informatie

Op bepaalde wizardpagina’s voor gegevensoverdracht en op de wizardpagina’s van de DICOM-
export- en importfuncties ziet u een logbestandfunctie (zie pagina 387). Als u deze functie
gebruikt, kunnen de logbestanden die voor de betreffende stap door het systeem zijn
aangemaakt, (indien nodig) worden weergegeven en bewerkt.
OPMERKING. iPlan RT Adaptive biedt alleen DICOM import.
 

De weergave van het logbestand activeren

Klik op Logfile... in het optiesgebied rechts op de wizardpagina om de weergave van het
logbestand te activeren.

Bestandsweergave

① ② ③

Afbeelding 24 

Weergave

Nr. Component

① Bestandsnaam en bestandslocatie.

② Inhoud van het logbestand.

③

Klik op Editor als u de inhoud van het logbestand wilt bewerken of dit op een andere lo-
catie wilt opslaan.
OPMERKING. Het bestand wordt getoond in de kladblok-editor waar u het kunt wijzigen
en/of opslaan op uw gewenste locatie.
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Logbestanden
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5 OPPERVLAKSEGMEN-
TATIE

5.1 Wat is oppervlaksegmentatie?

Algemene informatie

Om een dosisberekening te doen met iPlan RT Dose, moet u een geschikt weefselmodel
definiëren met:
• Een orthogonale beeldset die afgeleid is van een referentieset (zie pagina 93)
• De buitencontour (zie pagina 103)
• Het tafelblad (optioneel, zie pagina 88)
• Optionele objecten (bijv. bolus) met een gedefinieerde HU-waarde (zie pagina 109)

OPMERKING. Alle volgende dosisberekeningen zijn gebaseerd op het resulterende
weefselmodel.
 

Cone beam-CT’s voor behandelplanning kunnen een incorrecte dosisberekening
opleveren.

Oppervlaksegmentatie uitvoeren

Stappen

1.
Instellen van correctieparameters. Deze parameters geven informatie over de scan en
zijn noodzakelijk voor een correcte interpretatie van de patiëntgegevens door iPlan RT
Dose.

2.

Wijzig indien nodig de referentiesets. Als u de referentiesets wijzigt, moet u controleren of
de parameters nog steeds geldig zijn.
OPMERKING. Uitzondering (met ingang van versie iPlan RT 4.5.4/iPlan RT Image 4.1.2):
Wijziging van de referentieset is niet mogelijk als u een gelokaliseerde bijgewerkte scan
toevoegt aan een bestaand gelokaliseerd behandelplan. In dit geval wordt de meest re-
cent gelokaliseerde dataset automatisch gedefinieerd als referentieset, handmatige aan-
passingen zijn niet toegestaan.
 

3.
Contouren aanpassen. iPlan RT Dose genereert een oppervlakcontour. Omdat voor de
dosisberekening alleen rekening wordt gehouden met de informatie in deze buitencon-
tour, kunt u indien nodig aanpassingen maken.

4. Instellen van referentiepunten. Een referentiepunt in niet-gelokaliseerde craniale en extra-
craniale gegevens vergemakkelijkt een latere patiëntpositionering.

5. Toevoegen van een 3D-object, zoals een bolus.

Een nieuw plan starten

Wanneer u een behandelplan laadt, wordt u doorgeleid naar de stap Surface Segmentation.

OPPERVLAKSEGMENTATIE
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Opties

1. Als het geselecteerde behandelplan verschillende gefuseerde CT-sets bevat, wordt u eerst
gevraagd om de benodigde referentieset te selecteren (zie ook pagina 92).

2. Als...
- het behandelplan eerder bewerkt was met iPlan RT Image of een vroegere versie van

iPlan RT Dose, of
- u creëert een nieuw plan

wordt u verzocht verschillende correctieparameters te definiëren in het dialoogvenster Set Para-
meters.

Indien de oppervlaksegmentatiegegevens al zijn ingevuld, dan wordt u rechtstreeks verder ge-
leid naar het hoofdscherm.

Wat is oppervlaksegmentatie?
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5.1.1 Samenvatting van beschikbare functies

Venster Oppervlaksegmentatie

Afbeelding 25 

Tabblad functies

Component Functie Zie

Choose Refe-
rence Set...

Hiermee kunt u een referentiedataset voor weefsel/dosis- en
DRR-berekening selecteren voor de patiëntpositionering die
volgt.

Pagina 92

Set Reference
Point

Hiermee kunt u een referentiepunt in niet-gelokaliseerde patiën-
tgegevens instellen. Pagina 79

Set Parame-
ters...

Hiermee kunt u conversietabellen instellen voor de hounsfield-
naar-elektronendichtheidconversie alsmede andere basale be-
handelingsparameters.

Pagina 102

Brush Size Sur-
face Adjustment

Met deze functies kunt u de contourinformatie die door de soft-
ware wordt gebruikt bij de dosisberekening handmatig aanpas-
sen.
Deze functies zijn niet beschikbaar op het tabblad Overview.

Pagina 103

Remove 3D Re-
gion

Hiermee kunt u driedimensionale objecten uit de dataset verwij-
deren. Pagina 112

Smooth Outer
Contour 

Hiermee kunt u het oppervlak van geplande 3D-objecten egali-
seren om zo de dosiscorrectie te vergemakkelijken. Pagina 104

Update Tissue Hiermee kunt u de wijzigingen weergeven die u hebt gemaakt
aan weefselcontouren en het weefselmodel. Pagina 107

Schuifbalk Origi-
nal / Tissue

Hiermee kunt u de oorspronkelijke CT-coupe vergelijken met de
gewijzigde reconstructie (weefselmodel). Pagina 107

Show All Objects Weergeven van alle gedefinieerde objecten.
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Component Functie Zie

Heterogenity
Correction

Met behulp van dit selectievakje kunt u beslissen of de dosis
moet worden gepland met behulp van de elektronendichtheid-
gegevens die door de beeldgegevens worden gegeven.

Pagina 108

Tabblad Artificial

Het tabblad Artificial in het functiegebied biedt extra functies voor niet-weefselitems, zoals
medische implantaten en bolusmateriaal.

Component Functie Zie

Define Bolus

Bij de behandeling van een PTV dat dicht bij het huidoppervlak
ligt, kunt u met deze functie een specifiek object definiëren
waarmee de weefselequivalente bolus wordt gepresenteerd; de-
ze bolus wordt in dergelijke gevallen boven de huid geplaatst.

Pagina 109

Overwrite HU
HU Value

Hiermee kunt u een specifieke HU-waarde aangeven die moet
worden toegepast op een bepaald object, bijvoorbeeld een me-
disch implantaat.

Pagina 111

Wat is oppervlaksegmentatie?
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5.2 Instellen van correctieparameters

Algemene informatie

U kunt parameters instellen om zeker te stellen dat iPlan RT Dose beelddata correct interpreteert.

Parameters instellen voor een nieuw plan

U wordt verzocht parameters in te stellen wanneer:
• U een nieuw plan opent van iPlan RT Image of een dat in een vroegere versie van iPlan RT

Dose was gecreëerd.
• U een nieuw plan creëert.

Instellen van parameters

U kunt de bestaande instellingen te allen tijde aanpassen door te klikken op Set Parameters... in
het functiegebied om het dialoogvenster Set Parameters te openen. 

Beschikbare correctieparameters

U kunt de volgende parameters instellen:
• Conversie van HU (hounsfieldeenheid) naar ED (Elektronendichtheid) (zie pagina 81)
• Type behandeling (zie pagina 87)
• Scan en behandelingsrichting (zie pagina 91)
• Detectiedrempel patiënt
• Resolutie weefselmodel (zie pagina 84)
• Dosisresolutie
• Tafelbladinstellingen (zie pagina 88)

Dialoogvenster Set Parameters

Afbeelding 26 
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Uw instellingen bevestigen

Als u de gewenste instellingen hebt geconfigureerd en de verstrekte gelokaliseerde scan- en
behandelingsoriëntatiegegevens hebt bevestigd (zie pagina 91), kunt u uw instellingen
bevestigen en verdergaan met de oppervlaksegmentatie door op OK te klikken.

Instellen van correctieparameters
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5.2.1 Conversie van HU (hounsfieldeenheid) naar ED (Elektronendichtheid)

Algemene informatie

U kunt de juiste conversie van de CT-scanner-specifieke hounsfieldeenheden in de patiëntscans
naar gelijkwaardige elektronendichtheidwaarden zekerstellen.
Dit is vooral handig wanneer directe lineaire omzetting niet mogelijk is, bijvoorbeeld in het geval
van patiëntweefsel.

Conversiefuncties

HU-naar-ED-conversiedata worden getoond in het dialoogvenster Set Parameters:

①

③
②

Afbeelding 27 

Nr. Component Functie

① Lijst van conversie-
tabellen

Een lijst met beschikbare HU-naar-ED-conversietabellen.
Er wordt automatisch een standaardconversietabel getoond op ba-
sis van waarden die kenmerkend zijn voor eerdere versies van
iPlan RT Dose.

② Conversiecurve De gegevens in de gekozen tabel worden getoond als een conver-
siecurve.

③ Conversiepunt
De individuele conversie-equivalenten die zijn ingevoerd in de gese-
lecteerde tabel, worden weergegeven als conversiepunten op de
curve.

OPMERKING. Bij het laden van de behandelplannen die zijn gegenereerd in iPlan RT Dose 3.0
worden de HU-conversiewaarden vervangen door de waarden in de gekozen conversietabel.
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Bewerken van conversietabellen

Opties

Als u een bestaande tabel wilt wijzigen, selecteert u de desbetreffende tabel ① en klikt u op
Edit.

Als u extra conversietabellen wilt maken, klikt u op New in de lijst van conversietabellen.

In beide gevallen wordt het dialoogvenster Edit Table weergegeven.

Afbeelding 28 

Stappen

1. Voer een geschikte naam in voor de scanner waarvoor de conversietabel moet worden
gebruikt. De scannernaam moet uniek zijn.

2. Voer passende conversiewaarden in in de bijbehorende velden, bijvoorbeeld waarden die
zijn bepaald op basis van fantoomtesten.

3. Klik op OK om uw invoer te bevestigen.

4. De bijbehorende conversiecurve wordt nu bijgewerkt.

Conversietabeleisen

Conversietabellen moeten aan de volgende vereisten voldoen:
• De tabel moet ten minste twee items bevatten.
• Elke HU- of ED-waarde kan slechts eenmaal worden aangegeven.
• Waarden kunnen alleen worden opgenomen in sterk monotoon oplopende volgorde.
• De maximale waarde is HU +3071.
• Het waardepaar HU -1000 = ED 0.00 is een standaard die opgenomen moet zijn in de

conversietabel.
• De overeenkomstige ED-waarde voor de HU-waarde +3071 kan door de gebruiker worden

ingesteld en moet worden ingevoerd.

Instellen van correctieparameters
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Plausibiliteitscontrole

Als OK wordt ingedrukt, wordt een plausibiliteitscontrole uitgevoerd, waarmee wordt
gecontroleerd of de ingevoerde gegevens binnen redelijke grenzen vallen. Als de grenswaarden
worden overschreden, wordt een waarschuwingsbericht weergegeven.
In dit geval moet u de ingevoerde gegevens extra goed controleren, alvorens ze goed te keuren
en voor behandeling te gebruiken.

De gebruiker moet de gegevens die zijn ingevoerd in de HU-naar-ED-conversietabel goed
controleren op juistheid alvorens ze goed te keuren en te gebruiken voor planning.
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5.2.2 Aanpassen van de HU-drempel voor patiëntweefseldetectie

Instellingen voor patiëntdetectie

Wanneer de CT-gegevens van een patiënt voor de eerste keer worden geladen, dan definieert
iPlan RT Dose automatisch een standaarddrempelwaarde van -200 HU als een ondergrens voor
de buitencontour van het weefselmodel.

Afbeelding 29 

Wijzigen van de HU-drempel

U kunt de drempelwaarde voor het definiëren van de buitencontour bewerken in het veld HU
Threshold in het dialoogvenster Set Parameters.

Toevoegen van omsloten holten

Het automatische contouralgoritme vult automatisch alle holtes binnen deze buitencontour.

Opties Zie

Om zeker te stellen dat het algoritme ook rekening houdt met deze holten voor de
toepassing van de latere dosisberekening selecteert u Add fully enclosed cavi-
ties to patient.

Pagina 105

U kunt de buitencontour vervolgens handmatig aanpassen, bijv. om beeldgege-
vens die irrelevant zijn voor de dosisberekening uit te sluiten, zoals scannerarte-
facten of luchthoudende holten.

Pagina 103

In het geval van niet-gelokaliseerde datasets, kan het weefselmodelgebied worden
beperkt. Pagina 87

Toevoegen van een externe buitencontour

Een externe buitencontour kan ook vooraf worden geïmporteerd in iPlan RT Image. Deze externe
buitencontour kan dan in iPlan RT Dose worden gedetecteerd.

Stappen

1.
Om een externe buitencontour die op deze manier is aangemaakt, te kunnen detecteren
in iPlan RT Dose, moet deze worden aangegeven in dezelfde CT-set die is geselecteerd
als de referentieset (zie pagina 93).

2.

Als alle instellingen zijn ingevoerd in het dialoogvenster Set Parameters, wordt u ge-
vraagd de externe buitencontour te selecteren die is gemaakt in iPlan RT Image of om
de interne buitencontour te selecteren die is gemaakt op basis van de bovenstaande Pa-
tient Detection Settings.

3.

Als u besluit om de externe buitencontour te selecteren die is gemaakt in iPlan RT Ima-
ge, dan zal deze worden geconverteerd naar een reguliere interne buitencontour. Deze
omzetting kan slechts eenmaal worden uitgevoerd en kan alleen ongedaan worden ge-
maakt door het herladen van het plan.
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5.2.3 Resolutie van het weefselmodel aanpassen

Algemene informatie

U kunt de resolutie van het weefselmodel aanpassen om zo het evenwicht tussen de prestaties
van het systeem en de nauwkeurigheid van de dosisplanning te optimaliseren.
OPMERKING. Een lagere resolutie van het weefselmodel kan leiden tot een minder nauwkeurige
berekening van de dosis.
 

Wijzigen van de resolutie van weefselmodel

Stappen

1.

Onder Resolution of Tissue Model in het dialoogvenster Set Parameters kunt u in de
velden voor scancoördinaten de factor invoeren waarmee de oorspronkelijke scanresolu-
tie moet worden verlaagd voor het weefselmodel.

2.

Als u het selectievakje Use Average Slice Distance activeert, dan wordt tevens een ge-
middelde coupeafstand berekend voor het daaruit voortvloeiende weefselmodel dat is ge-
baseerd op het gemiddelde van alle coupeafstanden die in de referentieset zijn opgeno-
men. Het werkelijke aantal scancoupes blijft ongewijzigd.
Als dit selectievakje niet wordt aangevinkt, wordt de kortste coupeafstand in de referentie-
set geheel toegepast op het weefselmodel. Het aantal scancoupes zal dienovereenkom-
stig worden verhoogd.

OPMERKING. Details over de coupeafstanden die beschikbaar zijn voor de desbetreffende
beeldset, zijn beschikbaar in de eigenschappen van de beeldset die kunnen worden bekeken op
het tabblad Plan Content (zie pagina 496).
 

Systeemprestaties

Het systeemgeheugen dat nodig is voor de geconfigureerde instellingen en de resulterende
resolutie worden onderin het gebied Resolution of Tissue Model aangegeven.

Verifiëren van wijzigingen van weefselresolutie

Om uw wijzigingen te controleren ten opzichte van de bestaande scaninformatie, kunt u de functie
Update Tissue gebruiken (zie pagina 107) in het functiegebied.
Voor een nauwkeurige vergelijking is het ook nuttig als de optie Display Interpolation is
uitgeschakeld (zie pagina 507).
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5.2.4 Aanpassen van de dosisresolutie

Dosisresolutie en de DVH

De instellingen voor de dosisresolutie in het dialoogvenster Set Parameters worden gebruikt als
basis voor het bepalen van het raster voor de dosisberekening in de dosis-volumehistogram (zie
pagina 227). 

Aanpassen van de dosisresolutie

Stappen

1.

Pas de dosisresolutie aan onder Dose Resolution Settings.

In het algemeen, hoe lager de ingevoerde waarde (in millimeters) in het veld Dose Reso-
lution, hoe groter de nauwkeurigheid tijdens dosisberekening.

2.
Om ervoor te zorgen dat de rastergrootte automatisch kan worden aangepast voor een
nauwkeurige dosisberekening, zelfs in het geval van zeer kleine structuren, wordt het
aanbevolen het selectievakje Finer for Small Objects te activeren.

De dosisresolutie wijzigen in de DVH

De instellingen die u hier configureert, kunnen ook later nog worden gewijzigd in het
dosisvolumehistogram zelf (zie pagina 227).

De nauwkeurigheid van de dosisberekening is afhankelijk van de door de gebruiker
gedefinieerde dosisrasterresolutie. De waarde die voor de definitieve goedkeuring van het
behandelplan wordt gebruikt, moet zo laag mogelijk zijn en niet groter dan 5 mm. Als er
sprake is van kleine objecten die minder dan 30 mm groot zijn, worden waarden van 3 mm
of minder ten zeerste aanbevolen.

Instellen van correctieparameters
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5.2.5 Instellen van het behandelingstype

Selecteren van het behandelingstype

In het gebied Treatment Type in het dialoogvenster Set Parameters, selecteert u Cranial of
Extracranial, afhankelijk van de behandeling die moet worden uitgevoerd.

Afbeelding 30 

Object bijsnijden

Als er sprake is van niet-gelokaliseerde craniale datasets en extracraniale datasets, kunt u
handmatig een bijsnijdbereik instellen om gebieden die niet nodig zijn bij de dosisberekening te
verwijderen, zoals bijv. de scannerbank.

Afbeelding 31 
Voor gelokaliseerde craniala datasets past de software automatisch de bijsnijdmarge in de x-y
richting aan aan het gebied binnen de lokalisatorbox, op basis van het referentieframe dat wordt
gevormd door de lokalisatorbox. In dit geval is de objectenbijsnijdfunctie niet beschikbaar.

Controleer de nauwkeurigheid van de resulterende buitencontour en het weefselmodel. Het
gehele gebied dat relevant is voor de behandeling moet binnen de contouren vallen.

Modificeren van bijsnijdmarges

Stappen

1.

Klik op de knop Adjust Outer Contour Region aan de rechterzijde van het dialoogven-
ster.

2. Plaats de muis op het blauwe kader in de Axial, Coronal of Sagittal weergave en pas
het frame aan om het gebied aan te geven dat de bolus moet beslaan.

3.
Zodra op OK wordt geklikt bij het verlaten van het dialoogvenster Set Parameters, wordt
uw selectie bevestigd en wordt het geselecteerde gebied uitgesloten van de buitencon-
tour.
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5.2.6 Instellen van het tafelblad

Algemene informatie

Als de straling door een solide carbonvezellaag wordt geleid, zoals een tafelblad, treden
dosisverzwakking en -accumulatie op. Door het tafelblad aan te geven dat zal worden gebruikt in
de geplande behandeling in het dialoogvenster Set Parameters, kan er tijdens de dosisplanning
rekening worden gehouden met deze effecten.

Tafelbladinstellingen

Deze optie is beschikbaar voor extracraniale behandelingen en voor craniale behandelingen
waarbij de frameloze SRS CT/angiolokalisator en doelpositioneerder van Brainlab of de H&N-
lokalisator en doelpositioneerder worden gebruikt.
Alleen plannen die zijn gelokaliseerd met conforme lokalisators kunnen worden gebruikt en
geladen met iPlan RT.

Afbeelding 32 
OPMERKING. Wanneer de Frameless SRS Universal CT Overlay wordt gebruikt met de
lokalisatorbox, zal de software automatisch de bijsnijdmarge in de x-/y-richting aanpassen aan het
gebied in de lokalisatorbox. Wanneer de CT Overlay wordt bijgesneden, is het noodzakelijk de
Frameless SRS Universal Couch Extension in de Tafelblad-instellingen te selecteren, wanneer het
tafelblad in de dosisplanning moet worden opgenomen.
 

Aanpassen van de tafelbladinstellingen

Stappen

1. Als u een tafelblad wilt selecteren, activeert u het selectievakje Add Table Top in het dia-
loogvenster Set Parameters.

2. In de voorziene vervolgkeuzelijst, selecteert u de juiste hoofdextensie.

3. Blader in de weergave Coronal van het dialoogvenster Set Parameters
door de beeldset tot de bovenste laag van de tabel in het beeld zichtbaar is.

4.

Activeer de toets Adjust Outer Contour Region rechts naast het dialoog-
venster Set Parameters.
(Als een andere functietoets wordt gebruikt, moet de toets Adjust Outer
Contour Region opnieuw worden geactiveerd).

5. Plaats in de weergave Coronal de muis over het blauw/gele frame en verplaats de con-
tour van de hoofduitbreiding naar de laatste positie voor behandeling.

6. De pasvorm kan in de weergaven Axial/Sagittal worden aangepast en beoordeeld.

7. Klik op OK in het dialoogvenster om de uitlijning te bevestigen.

8. Zodra een tafelblad is gekozen, wordt dit weergegeven in de reconstructieweergaven (zie
pagina 87).
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De dichtheidgegevens van het tafelblad kunnen worden gecontroleerd in het hoofdscherm met
behulp van de schuifbalk Original/Tissue (zie pagina 107) en de meetfunctie van
hounsfieldeenheden (zie pagina 523).
OPMERKING. Voor sommige tafelbladmodellen, zoals de Varian IGRT-modellen, moet het
windowingniveau worden ingesteld op minder dan -700 HU om het tafelbladmodel te kunnen zien.
Instellen van het windowingniveau, zie pagina 517 en pagina 519. Als een tafelblad is
geselecteerd en in het behandelplan wordt gebruikt, wordt dit aangegeven in de afdruk
Parameters for the Physicist (parameters voor de fysicus), onder Tissue Model (weefselmodel).
Controleer altijd of het juiste tafelblad geselecteerd is en in het plan wordt gebruikt.
 

Voorafgaand aan de behandeling is het uw verantwoordelijkheid om van binnenuit de
behandelruimte te controleren of het geselecteerde tafelblad overeenkomt met het tafelblad
dat tijdens de behandelplanning werd gebruikt.

Positionering van het tafelblad

Bij gelokaliseerde patiënten wordt de positie van het tafelblad automatisch aangepast aan de
hand van de lokalisatorcoördinaten en kan niet worden gewijzigd door de gebruiker.
Als een niet-gelokaliseerde referentieset wordt geselecteerd (zie pagina 92), dan wordt de
positie van het tafelblad gekoppeld aan de positie van de bijsnijdbox (zie pagina 87):
• AP-richting: Het tafelblad wordt toegevoegd aan de achterste (posterieure) rand van het

bijsnijdbox als de patiëntrichting voor de CT-scan rugligging is, of aan de voorste (anterieure)
rand als de scanrichting buikligging is.

• LR- en HF-richting: Het midden van het tafelblad is gecentreerd op de bijsnijdbox.
De positie van het tafelblad kan worden gecontroleerd in de reconstructieweergaven in het
dialoogvenster Set Parameters.

Opmerkingen betreffende veiligheid

Voorafgaand aan de behandeling is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om van
binnenuit de behandelruimte te controleren of het geselecteerde tafelblad overeenkomt
met het tafelblad dat tijdens de behandelplanning werd gebruikt.

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

Tafelbladmodellen zijn slechts benaderingen van de echte vormen en houden geen
rekening met gebieden met een hoge dichtheid die metalen verbindingsstukken bevatten.
Vermijd bestralen door deze gebieden door het toepasselijk aanpassen van de
bestralingsrichting van de bundel- en boogelementen.

Over het algemeen dient een behandeling van patiënten door het tafelblad heen (vanuit
posterieur) te worden vermeden. Indien het echter niet anders kan, moet u uw tafelblad
mee laten tellen voor dosisberekening in de taak oppervlaksegmentatie. Doet u dit niet, dan
moet u zich ervan bewust zijn dat de berekende dosisverdeling geen rekening houdt met
de extra dosisverzwakking of de verhoogde huiddosis dichtbij het tafelblad. De
dosisberekening moet dan handmatig worden gecorrigeerd.

Voor niet-Brainlab tafelbladen kan niet worden gegarandeerd dat de geïmplementeerde
parameters consistent zijn met het werkelijk gebruikte tafelblad. iPlan-berekeningen
overeenkomen met uw tafelblad door hiervoor geschikte QA-maatregelen.

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

Wanneer u een tafelblad gebruikt die ook is opgenomen in de CT-scan van de patiënt (bijv.
Brainlab Frameless SRS Universal Couch Extension), moet u erop letten dat het tafelblad
correct wordt gedetecteerd door de buitencontourdetectie in de taak Surface
Segmentation. Brainlab adviseert de Add Table Top-functionaliteit te gebruiken om het
gescande tafelblad te vervangen door het kunstmatige tafelbladmodel. Wanneer uw
tafelblad niet in de lijst met kunstmatige tafelbladmodellen staat en niet correct wordt
gedetecteerd, kunt u de HU-drempelwaarde aanpassen tot het gescand tafelblad correct
wordt gedetecteerd.

Instellen van correctieparameters
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5.2.7 Scan- en behandelingsrichting

Algemene informatie

Als u uw instellingen wilt bevestigen in het dialoogvenster Set Parameters, dan moet u de
verstrekte informatie over de lokalisator en de richting controleren.

Bevestigingsgebied

Afbeelding 33 

Controleren van parameters

Stappen

1. Controleer de verstrekte informatie.

2. Verifieer of de CT-scanrichting in de reconstructie overeenkomt met de richting van het
patiëntenpictogram.

3. De behandelingsrichting is altijd "hoofd naar gantry". De richting "voeten naar gantry"
wordt niet ondersteund.

4. Als u ervan overtuigd bent dat de getoonde informatie klopt, dan activeert u het selectie-
vakje Acknowledged.

5. U kunt nu de instellingen bevestigen en het dialoogvenster verlaten door op OK te klik-
ken.

OPMERKING. iPlan RT Dose ondersteunt alleen de "hoofd naar gantry"-behandelingen.
Geïmporteerde gegevens worden dienovereenkomstig omgezet.
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5.3 Wijzigen van referentiesets

Algemene informatie

U kunt naar een andere referentiedataset gaan wanneer er een beschikbaar is. De referentieset
wordt gebruikt:
• om de buitencontour en het weefselmodel die door het dosisalgoritme worden gebruikt, te

definiëren;
• voor de berekening van digitaal gereconstrueerde röntgenfoto’s (DRR’s) voor daaropvolgende

patiëntpositionering.
OPMERKING. Als het plan meer dan één CT-beeldset bevat, raadpleegt u pagina 98.
 

Welke beeldsets kunnen gebruikt worden?

U kunt elke andere beeldset als referentieset gebruiken als de geselecteerde set:
• is gefuseerd met de huidige referentieset;
• dezelfde lokalisatiestatus heeft.

Het veranderen van referentieset is toegestaan voor elke beeldset in een keten van gefuseerde
beeldsets die voldoen aan bovenstaande eisen.
Een niet-gelokaliseerde beeldset kan ook als referentieset worden ingesteld als hij gefuseerd is
met een gelokaliseerde beeldset die gefuseerd is met de huidige referentieset.
Het gebruiken van meer dan een gelokaliseerde set kan verwarrend zijn. Gebruik altijd het
coördinatensysteem van de eerste set in de keten.

Als meer dan één gelokaliseerde dataset beschikbaar is, moet de juiste set worden
geselecteerd voor positionering van de patiënt. Het coördinatensysteem van de eerder
aangemaakte dataset is ongeldig als de patiënt of lokalisator is verschoven tussen de CT-
scan en de behandeling, bijv. door wijziging van de positie van de hoofdring en opnieuw
scannen van de patiënt. Wanneer een ongeldige dataset wordt geselecteerd, leidt dit tot
een onjuiste positionering van de patiënt.

Als u de referentieset wijzigt, controleer dan of het weefsel goed is berekend en of de
aanpassing en de oriëntatie van de patiënt zijn zoals bedoeld voor de behandeling.

Wijzigen van referentiesets
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5.3.1 Een referentieset kiezen

Referentiesetkeuze

Klik op Choose Reference Set... om een selectiedialoogvenster te openen.
OPMERKING. Afhankelijk van de beschikbare gegevens voor deze patiënt, kunt u automatisch
gevraagd worden om een referentieset te kiezen zodra de patiëntgegevens zijn geladen.
 

Dialoogvenster Set Selection

①

②
③

Afbeelding 34 

Een selectie maken

Stappen

1. Selecteer uit de lijst van beschikbare beeldsets ① de beeldset die moet worden weerge-
geven. 

2.

Selecteer een geschikte coupe uit het coupeweergavegebied ②.
• In het coupeweergavegebied zal de geselecteerde coupe (of coupes) blauw worden ge-

markeerd.
• In het voorbeeldgebied ③ wordt de momenteel geselecteerde coupe weergegeven ter

controle.

3. Klik op OK om uw selectie te bevestigen en de coupes in de beeldweergaven in het plan-
ninggebied te tonen.

Selectieweergave

De geselecteerde referentieset wordt nu getoond onder Choose Reference Set...

Afbeelding 35 
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Controleer altijd of het weefsel goed is berekend en of de positionering en de richting van
de patiënt zijn zoals bedoeld voor de behandeling. Dit is met name van belang als u de
referentieset wijzigt.

Wijzigen van referentiesets
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5.3.2 Consequenties van toewijzing van referentiesets en positioneringssets

Algemene informatie

Om de gevolgen van het toewijzen van beeldsets beter te kunnen begrijpen als de beeldfusie-
informatie wordt gewijzigd in iPlan RT Image voor een dosisbehandelplan dat is ingevuld
iPlan RT Dose, worden hieronder enkele fundamentele definities gegeven.

Terminologie met betrekking tot beeldfusie

Fusiepaar Dit is een combinatie van twee beeldsets die samen zijn gefuseerd in een
bepaalde volgorde in iPlan RT Image.

Gerelateerde set Dit is de tweede beeldset in het fusiepaar. Het is gefuseerd met de positio-
neringsset.

Positioneringsset
Dit is de beeldset die wordt gebruikt voor volgende patiëntuitlijning op het
tafelblad. De positioneringsset is altijd de eerste beeldset in een fusiepaar
en hetzelfde als de fusiebasis.

Referentieset Dit is de beeldset die is toegewezen in iPlan RT Dose voor gebruik door
het dosisalgoritme en voor DRR-berekening (zie pagina 75).

Voorbeeld 1:

CT1 MR1
In dit fusiepaar:
• Is CT1 de positioneringsset.
• Is MR1 de gerelateerde set die met CT1 is gefuseerd.

Fusiebasis
Afhankelijk van het aantal beeldsets dat in het behandelplan wordt opgenomen
en van hoeveel fusieparen zijn gemaakt in iPlan RT Image, kunnen één of meer-
dere fusiebases voorkomen.

Voorbeeld 2:

CT1 MR1

CT2MR2
In dit geval:
• Is CT1 de fusiebasis, aangezien alle beeldsets er direct of indirect mee zijn gefuseerd.
• Kan CT1 of CT2 worden geselecteerd als de referentieset.

Beeldfusieweergave

U kunt beschikbare fusie-informatie weergeven op het tabblad Plan Content.

Afbeelding 36 
In dit geval is CT1 zowel de fusiebasis als de positioneringsset.
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Toewijzing van een beeldset

U kunt de huidige beeldsettoewijzingen weergeven in de planeigenschappen (zie ook pagina
166).

Afbeelding 37 

Belang van de eerste set van de fusieketen

De eerste beeldset in de fusieketen die is gedefinieerd in iPlan RT Image (zie pagina 95), wordt
standaard gebruikt als referentieset in iPlan RT Dose. Dit kan worden geaccepteerd of handmatig
worden aangepast (zie pagina 75).
De positioneringsset die wordt gebruikt voor daaropvolgende patiëntpositionering op het tafelblad
wordt automatisch dezelfde als de eerste beeldset in de fusieketen die is gedefinieerd in iPlan RT
Image. De positioneringsset kan niet handmatig worden ingesteld in iPlan RT Dose.
Zoals is uitgelegd in pagina 95, kan een nieuwe positioneringsset automatisch worden ingesteld
als er wijzigingen worden aangebracht in het behandelplan, bijvoorbeeld door het importeren en
fuseren van een nieuwe beeldset in iPlan RT Image.
Als er een nieuwe positioneringsset wordt ingesteld, is de dosisplanning op basis van de
oorspronkelijke positionering beeldset niet meer geldig.

Opmerkingen betreffende veiligheid

Een nieuwe positioneringsset kan automatisch worden ingesteld als wijzigingen worden
aangebracht in het behandelplan, bijvoorbeeld door het importeren en fuseren van een
nieuwe beeldset in iPlan RT Image. Of dit gebeurt, hangt af van de interne fusieregels die
worden gebruikt door de iPlan-software, zoals scanformaat, scandatum, aantal scans in de
coupeset, enz.

Als een nieuwe beeldset de eerste set wordt van de keten na wijzigingen in het
behandelplan in iPlan RT Image, dan wordt de positioneringsset overeenkomstig
aangepast in iPlan RT Dose. U moet dus zorgvuldig alle informatie voor de planning van de
behandeling controleren in iPlan RT Dose.

Wijzigen van referentiesets
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Als u nog een gelokaliseerde scan wilt toevoegen aan een bestaande gelokaliseerde
behandeling, wordt de nieuwe CT-dataset geïdentificeerd als uitlijningsset en wordt
overgeschakeld naar de nieuwe fusion root. Dit verandert het plan voor wat betreft de
bundelgeometrie (bundelpaden door het weefsel). Om die reden moeten de
dosisverdelingen en bundelpaden zorgvuldig worden gecontroleerd.

De vorige referentieset wordt ongeldig voor dosisplanning zodra u een gelokaliseerde
bijgewerkte scan toevoegt aan een gelokaliseerde behandeling. U moet de
oppervlaktesegmentatietaak gebruiken om de nieuwe gelokaliseerde bijgewerkte CT-scan
te specificeren als referentieset.
Zolang een ongeldige referentieset is toegewezen, zal noch de functie Export to ExacTrac noch
de TaPo-afdrukfunctie werken voor behandelplannen die zijn gemaakt met eerdere versies van
iPlan RT 4.5.4 of van iPlan RT Image 4.1.2. Gebruik de oppervlaktesegmentatietaak om een
geldige CT-set als referentieset te specificeren.
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5.3.3 Voorbeeld referentiesetgevallen

Algemene informatie

Hier volgt een beschrijving van praktische toepassingen en de workflow voor wijzigen/kiezen van
de Referentieset en de Positioneringsset.
Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u van plan bent om een nieuwere CT-scan te gebruiken
voor de patiëntpositionering of als u van plan bent om een beeldset die in rugligging gemaakt is,
te gebruiken in plaats van één in buikligging.
OPMERKING. Let erop dat de standaardfusievoorstellen (en het omgekeerde van deze), zoals
aangegeven in de onderstaande voorbeelden, afhankelijk zijn van fusieregels van iPlan RT
Image. In de onderstaande voorbeelden wordt er vanuit gaan dat de nieuwere scanset een latere
datum heeft.
 

Fusierichting

De volgende tabel illustreert de fusierichting voor de onderstaande voorbeeldgevallen.

NO_LOC Niet-gelokaliseerde CT-scan

CT_LOC Gelokaliseerde CT-scan voor behandeling

Geval
nr.

Omschrijving CT nr. 1 Fusierich-
ting

CT nr. 2 Selecteren van referen-
tieset
(aanbevolen)

1 Extracraniale upda-
tescan (CT nr. 2)

NO_LOC NO_LOC Ref Set veranderen naar
CT nr. 2

2
Extracraniale dia-
gnostische scan
(CT nr. 1)

NO_LOC NO_LOC Ref Set niet veranderen

3
Niet-gelokaliseerde
craniale updates-
can (CT nr. 2)

CT_LOC NO_LOC Overweeg veranderen van
Ref Set naar CT nr. 2

4

Niet-gelokaliseerde
craniale diagnosti-
sche scan (CT nr.
1)

NO_LOC CT_LOC Veranderen van Ref Set
zou niet nodig moeten zijn

5 Gelokaliseerde cra-
niale updatescan

CT_LOC CT_LOC Wijziging van de Ref Set is
niet mogelijk

Voorbeeld 1: Extracraniale updatescan

U gebruikt ExacTrac en elke beeldset is niet-gelokaliseerd. Lichaamsmarkers worden
automatisch gedetecteerd door ExacTrac. U heeft een bestaand plan op basis van scan CT nr. 1,
maar u bent van plan om de behandeling met ExacTrac met een nieuw scan voort te zetten, scan
CT nr. 2. U verwacht dat de patiënt volgens de oorspronkelijke scan (CT nr. 1) op de tafel wordt
gepositioneerd, maar dat de positionering van het isocentrum wordt gebaseerd op de nieuwe
scan (CT nr. 2).
Huidige toewijzing van beeldsets (voor een goedgekeurd behandelplan op basis van CT nr. 1)
• CT nr. 1 is ingesteld als positioneringsset,
• CT nr. 1 is ingesteld als referentieset.

Workflow

Stappen

1. Voeg een nieuwe CT-scan toe aan het bestaande plan.

Wijzigen van referentiesets

98 Klinische gebruikershandleiding Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



Stappen

2.
Fuseer beide CT-beeldsets met behulp van het standaardvoorstel (iPlan RT Image).

(CT1 CT2)

3. Stel de nieuwe CT-scan in als de referentieset in het venster Surface Segmentation
(iPlan RT Dose).

4. Keur het behandelplan goed in het dialoogvenster Approval en exporteer het plan naar
ExacTrac met behulp van de betreffende iPlan RT Dose-functie.

Toewijzing van beeldsets na workflow
• CT nr. 1 is ingesteld als positioneringsset,
• CT nr. 2 is ingesteld als referentieset.

Voorbeeld 2: Extracraniale diagnostische scan

U gebruikt ExacTrac en u hebt een diagnostische CT-scan (nr. 1) waarbij de patiënt zich bijv. in
rugligging bevindt, maar voor de behandeling bent u van plan een nieuwe CT-scan te gebruiken
(nr. 2), bijv. CT-scan waarbij de patiënt zich in buikligging bevindt.
Huidige toewijzing van beeldsets (als het behandelplan is gebaseerd op CT nr. 1)
• CT nr. 1 (rugligging) is ingesteld als positioneringsset,
• CT nr. 1 (rugligging) is ingesteld als referentieset.

Workflow

Stappen

1. Voeg een nieuwe CT-scan (bijv. buikligging) toe aan het behandelplan.

2.

Fuseer beide CT-beeldsets in tegengestelde richting ten opzichte van het standaardvoor-
stel (iPlan RT Image).

(CT2 CT1)

3.

Als u van plan bent een nieuw behandelplan te maken met een andere beeldrichting (bij-
voorbeeld buikligging in plaats van rugligging), dan moet u dit goedkeuren in het dialoog-
venster Approval en het exporteren naar ExacTrac met behulp van de overeenkomstige
iPlan RT Dose-functie.

Toewijzing van beeldsets na workflow
• CT nr. 2 (bijv. buikligging) is ingesteld als positioneringsset,
• CT nr. 2 (bijv. buikligging) is ingesteld als referentieset.

Voorbeeld 3: niet-gelokaliseerde craniale updatescan

U bent van plan om een nieuwere niet-gelokaliseerde craniale CT-scan te gebruiken. U zou de
nieuwere beeldset kunnen instellen als referentieset als het scanbereik het hele interessegebied
beslaat. Als de nieuwere scan alleen is bedoeld voor de contouren van bepaalde regio’s, dan
wordt het niet aanbevolen om te veranderen van referentieset.
Huidige toewijzing van beeldsets (voor een goedgekeurd behandelplan op basis van CT nr. 1)
• CT nr. 1 (gelokaliseerd) is ingesteld als positioneringsset,
• CT nr. 1 (gelokaliseerd) is ingesteld als referentieset.

Workflow

Stappen

1. Voeg de nieuwere CT-scan (CT nr. 2) toe aan het bestaande behandelplan.

2.
Fuseer beide CT-beeldsets met behulp van het standaardvoorstel (iPlan RT Image).

(CT1 CT2)
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Stappen

3. Stel de nieuwe CT-scan (CT nr. 2) in als de referentieset in het venster Surface Seg-
mentation (iPlan RT Dose).

4. Controleer het behandelplan in het dialoogvenster Verification en keur het goed in het
dialoogvenster Approval (iPlan RT Dose).

Toewijzing van beeldsets na workflow
• CT nr. 1 (gelokaliseerd) is ingesteld als positioneringsset,
• CT nr. 2 (niet-gelokaliseerd) is ingesteld als referentieset.

Voorbeeld 4: Niet-gelokaliseerde craniale diagnostische scan

U hebt een bestaande diagnostische CT-scan (nr. 1) en bent van plan om een nieuwere CT-scan
(nr. 2) te gebruiken voor een gelokaliseerde behandeling.
Huidige toewijzing van beeldsets (als het behandelplan is gebaseerd op CT nr. 1)
• CT nr. 1 is ingesteld als positioneringsset,
• CT nr. 1 is ingesteld als referentieset.

Workflow

Stappen

1. Voeg nieuwe gelokaliseerde CT-scan toe.

2.

Fuseer beide CT-beeldsets in tegengestelde richting ten opzichte van het standaardvoor-
stel (iPlan RT Image).

(CT2 CT1)

3. Controleer de nieuwe CT-scan als de referentieset in het venster Surface Segmentati-
on (iPlan RT Dose).

4. Maak een nieuw behandelplan en keur dit goed in het dialoogvenster Approval (iPlan RT
Dose).

Toewijzing van beeldsets na workflow
• CT nr. 2 is ingesteld als positioneringsset,
• CT nr. 2 is ingesteld als referentieset.

Voorbeeld 5: Update van gelokaliseerde craniale scan

De nieuwe gelokaliseerde scan is bedoeld voor gebruik als positioneringsset.
Huidige toewijzing van beeldsets (voor een goedgekeurd behandelplan op basis van CT nr. 1)
• CT nr. 1 is ingesteld als positioneringsset,
• CT nr. 1 is ingesteld als referentieset.

Workflow

Stappen

1.
Voeg de gelokaliseerde update CT-scan toe (CT nr. 2) aan het bestaande behandelplan.
De nieuw gelokaliseerde bijgewerkte CT-scan (CT nr. 2) wordt automatisch toegewezen
als positioneringsset. (iPlan RT Image).

2.
Fuseer beide CT-beeldsets (iPlan RT Image),

(CT1 CT2)

3. Bevestig de nieuwe CT-scan als de referentieset in het venster Surface Segmentation.
(iPlan RT Dose).

4. Controleer het behandelplan in het dialoogvenster Verification en keur het goed in het
dialoogvenster Approval (iPlan RT Dose).

Toewijzing van beeldsets na workflow

Wijzigen van referentiesets
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• CT nr. 2 is ingesteld als positioneringsset,
• CT nr. 2 is ingesteld als referentieset.
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5.4 Referentiepunten instellen

Algemene informatie

U kunt een referentiepunt in niet-gelokaliseerde craniale en extracraniale gegevens definiëren om
latere patiëntpositionering te vergemakkelijken.

Referentiepunt in beeldweergave

Afbeelding 38 

Instellen van een referentiepunt

Stappen

1. Klik op Set Reference Point om de functie te activeren.

2.

Klik op een passend beeldvlak om een verticaal en horizontaal vlak weer te geven, aan-
gegeven door grijze lijnen in de beeldweergaven.
Een referentiepunt wordt automatisch gecentreerd in het beeld weergegeven en de bijbe-
horende coördinaten worden getoond.

3.

Klik met de muis op het gewenste vlak en sleep de gewenste lijn tot het referentiepunt
correct is gepositioneerd.
Als u horizontale en verticale vlakken gelijktijdig wilt verplaatsen, klik op het snijpunt van
beide lijnen en sleep u de lijnen totdat het referentiepunt correct is gepositioneerd.

OPMERKING. De coördinaten van het referentiepunt in de volgende planningsstappen zijn 0, 0,
0.
 

OPMERKING. Wanneer een dosisverificatietool gebruikt wordt (zoals bijv. MapCHECK of Delta4),
moet het referentiepunt worden ingesteld volgens de toolspecificaties, omdat het 0,0,0-coördinaat
meestal vooraf gedefinieerd wordt in het verificatiefantoom.
 

Referentiepunten instellen
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5.5 Informatie over het aanpassen van contouren
5.5.1 Buitencontouren

Algemene informatie

iPlan RT Dose genereert automatisch een blauwe buitencontour in elke aparte 2D-coupe op
basis van de geconfigureerde patiëntdetectie-instellingen in het dialoogvenster Set Parameters
als de patiëntgegevens voor de eerste keer worden geladen (zie pagina 84).
Alleen de informatie binnen deze buitencontour wordt meegenomen in de dosisberekening.

Afbeelding 39 

Aanpassen van de buitencontour

Met behulp van de functies Brush en Eraser in het functiegebied kunt u handmatig de contouren
aanpassen die zijn aangemaakt door het automatische algoritme. De functies Brush en Eraser
zijn beschikbaar in het tabblad Slices.

②

①

Afbeelding 40 

Stappen

1. Pas de kwastgrootte aan met behulp van de schuifbalk Brush Size in het functiegebied.

2. Activeer de Brush-functie en beweeg het penseel ① langs de rand van de contour zoals
hierboven getoond als u de grootte van de buitencontour wilt aanpassen.

3. Als u de buitencontour kleiner wilt maken, moet u de functie Eraser activeren en de con-
tour naar wens aanpassen.

4. Voor het verwijderen van ruimten ② die tijdens uw aanpassingen ontstaan binnen de bui-
tencontouren, activeert u het selectievakje Auto Fill.

Opmerkingen betreffende veiligheid

Als de buitencontour wordt beperkt tot het gebied dat de lokalisator beslaat, kunnen
sommige patiëntgegevensgebieden worden uitgesloten, bijvoorbeeld bij behandelingen
van de nek. Deze gebieden worden niet meegenomen bij de dosisberekening. Indien nodig
moeten deze handmatig worden toegevoegd aan de buitencontour.
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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.

Egaliseren van de buitencontour

Om een gelijkmatigere dosisdekking te bereiken bij bijv. maskerbehandelingen, is het mogelijk om
de buitencontour te egaliseren.
Om de buitencontour te egaliseren, klikt u op Smooth Outer Contour in het functiegebied.

②①
Afbeelding 41 

Nr. Component

① Oorspronkelijke contour

② Geëgaliseerde contour

Informatie over het aanpassen van contouren
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5.5.2 Binnencontouren

Algemene informatie

Het automatische contouralgoritme vult automatisch alle holtes binnen de buitencontour als het
vakje Add fully enclosed cavities to patient is geselecteerd tijdens de parameterconfiguratie
(zie pagina 84).
Deze inwendige holten zijn dus in eerste instantie niet omlijnd in het blauw en worden
meegenomen in de latere dosisberekening. Of deze holten worden behandeld als zijnde water of
dat de werkelijke elektronendichtheidswaarde wordt gebruikt, hangt af van de vraag of
heterogeniteitscorrectie wordt geactiveerd (zie pagina 108).

① ②
Afbeelding 42 

Nr. Component

① Inwendige holten (gevuld)

② Inwendige holten (blauw omkaderd)

Omlijnen van inwendige holten

Stappen

1.
Als u alle inwendige holten wilt omlijnen, zodat ze worden uitgesloten van de latere dosis-
berekening, dan schakelt u het selectievakje Add fully enclosed cavities to patient uit
in het dialoogvenster Set Parameters (zie pagina 84).

2. De inwendige holtes worden automatisch door de software omlijnd.

Aanpassen van binnencontouren

Met behulp van de functies Brush en Eraser kunt u deze contouren ook aan uw wensen
aanpassen. De functies Brush en Eraser zijn beschikbaar in het tabblad Slices.

①

②

Afbeelding 43 

OPPERVLAKSEGMENTATIE
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Stappen

1. Pas de penseelgrootte aan met behulp van de schuifbalk Brush Size.

2.
Als u de grootte van de contouren van de inwendige holtes wilt vergroten, activeert u de
Eraser-functie en beweegt u het penseel ① zo nodig langs de rand van de contour, zoals
hierboven aangegeven.

3. Als u de grootte van een interne contour wilt verkleinen, activeert u de Brush-functie en
past u de contouren aan naar wens.

4. Voor het verwijderen van ruimten ② die tijdens uw aanpassingen ontstaan binnen de bin-
nencontouren, activeert u het selectievakje Auto Fill.

Informatie over het aanpassen van contouren

106 Klinische gebruikershandleiding Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



5.5.3 Weefselweergave en correctie

Weefselmodel automatisch bijwerken

Het weefselmodel wordt automatisch bijgewerkt wanneer:
• Het dialoogvenster Set Parameters wordt gesloten door het activeren van het selectievakje

Acknowledged (zie pagina 91).
• De functies Remove 3D Region (zie pagina 112) of Smooth Outer Contour (zie pagina 104)

worden gebruikt.
• De stap Surface Segmentation kunt u verlaten via Next of Go to... (zie pagina 46)
• De functie Update Tissue wordt gebruikt na handmatige wijzigingen (zie hieronder).

Het weefselmodel en dus ook de berekende dosisverdeling wordt automatisch gewijzigd
wanneer voorwerpen, zoals een tafelblad of bolus worden toegevoegd, of als door de
gebruiker aangegeven HU-waarden worden toegekend aan bepaalde objecten. De
gebruiker moet de juistheid van elke wijziging controleren met behulp van de schuifbalk
Original/Tissue (zie pagina 107) en de houndsfieldeenheid-meetfunctie (zie pagina 523).
Definitieve controle moet worden uitgevoerd met behulp van de diepte- en
veldreconstructies in de stap Physicist’s Verification (zie pagina 364).

Weefsel handmatig bijwerken

Met de knop Update Tissue kunt u handmatig de wijzigingen bijwerken die u hebt aangebracht
op weefselcontouren (zie pagina 103) en het weefselmodel (zie pagina 111 en pagina 109).

②①

Afbeelding 44 
Klik op Update Tissue om uw eerste verandering ① weer te geven als binnen de contour ②.
Echter, ook als u deze functie niet gebruikt, worden de juiste berekeningen nog steeds uitgevoerd
wanneer u de stap Surface Segmentation verlaat.

De referentieset en het weefselmodel vergelijken

Met de schuifbalk Original / Tissue kunt u schakelen tussen deze weergave-opties om de CT-
referentieset te vergelijken met de bewerkte reconstructie (weefselmodel).

Stappen

1. Als u schuifbalk naar links beweegt, wordt de CT-referentieset weergegeven.

2. Als u de schuifbalk naar rechts beweegt, wordt het bijgewerkte weefselmodel getoond.

OPPERVLAKSEGMENTATIE
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① ②

Afbeelding 45 

Nr. Component

① Originele coupe

② Gewijzigde coupe

Controleer altijd of het weefsel goed is berekend en of de positionering en de richting van
de patiënt zijn zoals bedoeld voor de behandeling. Dit is met name van belang als u de
referentieset wijzigt.

Heterogeneity Correction

Opties

Wanneer u het selectievakje Heterogeneity Correction activeert, wordt de berekening van de
dosis aangepast in overeenstemming met de elektronendichtheidsgegevens die door de CT-
beeldgegevens worden geleverd.

Wanneer u het selectievakje Heterogeneity Correction uitschakelt, wordt de dosisberekening
gebaseerd op de veronderstelling dat alle informatie die zich binnen de buitencontour bevindt,
een dichtheid heeft die gelijk is aan water. Alleen inwendige holtes die speciaal zijn omlijnd, wor-
den uitgesloten (zie pagina 103).

Als u het selectievakje Heterogeneity Correction niet selecteert, kan dit leiden tot een
onjuiste diepte-equivalentie.

Als er contrastmiddel werd gebruikt tijdens het scannen van de patiënt, wilt u wellicht de
heterogeniteitscorrectie uitzetten, aangezien contrastmiddelen de HU Value-intensiteit
verhogen in scanbeelden.

Informatie over het aanpassen van contouren
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5.6 Toevoegen van een bolus en andere 3D-objecten
5.6.1 Automatische bolusdefinitie

Algemene informatie

Bij het behandelen van een PTV dat dicht bij het huidoppervlak ligt, kan er materiaal dat op het
weefsel lijkt op de huid worden geplaatst (een bolus) zodat de benodigde dosering correct wordt
afgegeven op dat gebied waar de behandeling nodig is.
Om rekening te houden met de bolus voor de dosisberekening, moet deze in de software worden
gespecificeerd.

Dialoogvenster Bolus Definition

Afbeelding 46 

Definiëren van een bolusobject

Stappen

1. Klik op Define Bolus... op het tabblad Artificial in het functiegebied.

2.

In het dialoogvenster Bolus Definition klikt u op de knop Bolus Range aan de rechterzij-
de van het dialoogvenster.
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Stappen

3.

Plaats de muis op het blauwe kader in de Axial, Coronal of Sagittal weergave en pas
het frame aan om het gebied te definiëren dat de bolus moet beslaan (Bolus Range).

4. Voer in het veld Object Name een naam in voor het bolusobject.

5. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Bolus Direction de gewenste richting voor het bolusob-
ject.

6.
• Voer de overeenkomstige waarde in voor het bolusobject in het HU Value-veld.
• Waarden van -1000 tot 3071 HU zijn mogelijk.

7.
• Voer in het veld Thickness (mm) de overeenkomstige waarde in voor het bolusobject.
• Er kan alleen een bolusobject worden gegenereerd als de Bolus Range groter is dan

of gelijk is aan twee keer de waarde voor de ingevoerde dikte-waarde.

8. Klik op Create Bolus om het bolusobject te genereren.

9. Klik op OK om terug te gaan naar het hoofdscherm.

OPMERKING. Bolusobjecten kunnen ook handmatig worden gedefinieerd in de stap Object
Creation (pagina 115).
 

Toevoegen van een bolus en andere 3D-objecten
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5.6.2 Een specifiek HU-niveau toewijzen

Algemene informatie

U kunt een specifieke HU-waarde aangeven die moet worden toegepast op een bepaald object,
bijvoorbeeld een medisch implantaat.

HU-functie

Afbeelding 47 

Wijzigen van de HU-waarde

Stappen

1. Selecteer het gewenste object in het tabblad Artificial.

2.
Selecteer de gewenste waarde met behulp van het veld HU Value.
Een HU bereik van -1000 tot +3071 wordt ondersteund.

3. Activeer het selectievakje Overwrite HU.

OPMERKING. Als objecten elkaar overlappen, bepaalt het object met de hoogste HU-waarde de
HU-waarde van het volume dat overlapt wordt.
 

Opmerkingen betreffende veiligheid

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

Als er contrastmiddel werd gebruikt tijdens de CT-scan, komt de
elektronendichtheidsinformatie die in de scangegevens wordt gegeven en wordt gebruikt
door het dosisalgoritme, niet overeen met de werkelijke weefseldichtheid van de patiënt.
Bij het uitvoeren van behandelingsplanning met contrastscans, moet zorgvuldig worden
overwogen of het deactiveren van de heterogeniteitscorrectie de
dosisberekeningsresultaten zal verbeteren of dat een andere CT-scan zonder
contrastmiddel nuttiger zou zijn. Het kan nodig zijn om de HU-waarden of monitorunits
handmatig te corrigeren.
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5.6.3 3D-objecten verwijderen

Algemene informatie

Met de knop Remove 3D Region kunt u elk geselecteerd 3D-object uit de dataset verwijderen,
bijv. tafel, positie of lokalisator.

3D-objecten verwijderen

Afbeelding 48 

3D objecten verwijderen

Stappen

1. Klik op Remove 3D Region om de functie te activeren.

2. Beweeg met uw muis op de driedimensionale vorm die verwijderd moet worden en klik op
de gemarkeerde regio.

3. Klik nogmaals op Remove 3D Region om de gedetecteerde vorm te verwijderen en het
weefselmodel automatisch bij te werken.

Toevoegen van een bolus en andere 3D-objecten

112 Klinische gebruikershandleiding Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



5.7 Oppervlaksegmentatie voltooien

Algemene informatie

Zodra uw wijzigingen in de stap Surface Segmentation zijn voltooid, kunt u verdergaan naar de
volgende stap.

Hoe te werk te gaan

Stappen

1. Klik op Next in het Navigator-gebied.

2.

In het bericht dat verschijnt, klikt u op Yes om uw wijzigingen te bevestigen in de huidige
stap.

OPMERKING. Indien de HU-waarden die zijn ingesteld voor het weefselmodel (zie pagina 85)
groter zijn dan de waarden die zijn gedefinieerd in de conversietabel (zie pagina 81), dan wordt
een overeenkomstige melding weergegeven. U moet in dat geval uw instellingen controleren in
het dialoogvenster Set Parameter.
 

Ter voorkoming van een onjuiste dosisberekening moet u door middel van visuele
inspectie van de diepteweergave en de veldweergave of van het weefsel in de taak Surface
Segmentation nagaan of het weefselmodel dat voor de dosisberekeningen wordt gebruikt,
correct is. Dit houdt in dat de juistheid van de instellingen voor bijsnijden, tafelblad en
Overwrite HU worden geverifieerd.
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6 OBJECTCREATIE
6.1 Wat is objectcreatie?

Algemene informatie

Met objectcreatie kunt u anatomische structuren markeren en segmenteren en opslaan als
planningobjecten.
Als u uw plan uit iPlan RT Image of eerdere versies van iPlan RT Dose heeft geïmporteerd, zijn
de objecten mogelijk al gecreëerd en gesegmenteerd.

Een planningobject creëren

Stappen

1. Stel een lijst samen van planningobjecten.

2. Segmenteer de objecten door anatomische structuren binnen de patiëntgegevens te mar-
keren.

Samenstellen van een objectenlijst

Een object is een anatomische structuur zoals een risico-orgaan, tumor, PTV of een ander
interessegebied binnen de beelddata.
U kunt een lijst met doelobjecten samenstellen uit de volgende:
• vooraf gedefinieerde lijst van standaard objecten voor gedefinieerde lichaamsgebieden, bijv.

hoofd, nek, bekken, enz.
• enkele objecten die u voor een specifiek geval kunt creëren, zoals PTV’s.

Objecten kunnen na definiëring en markering in het planning proces worden gebruikt.

Objectsegmentatiemethoden

Zodra u de doelobjecten hebt gekozen, kunt u deze op de volgende wijze in uw beelddata
markeren:

Methode

Handmatige segmentatie

U kunt zelf de positie van een object in de beelddata markeren. Er
zijn verscheidene tools om u hierbij te helpen, zoals:
• Brush
• Smartbrush
• Auto Fill en Interpolation

Automatische segmentatie

iPlan RT Dose kan standaard anatomische structuren vinden en
markeren met behulp van de band-drempelmethode.
OPMERKING. Als u automatische segmentatie wilt verrichten met
behulp van een anatomische atlas, moet u iPlan RT Image gebrui-
ken.
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6.1.1 Overzicht van het hoofdscherm

Algemene informatie

Deze stap bevat diverse handmatige en automatische functies waarmee u essentiële
anatomische structuren of PTVs kunt segmenteren en opslaan als planningsobjecten.
Als u gebruik maakt van iPlan RT Phantom QA (zie pagina 471), kan de objectcreatie worden
bijvoorbeeld worden gebruikt voor het markeren van de inbrengopening voor
dosimetrieapparatuur.

Hoofdscherm

Afbeelding 49 

Beschikbare functies

Component Functie

New ...
Voegt een nieuw object aan de lijst. Het object bevat geen voxelinfor-
matie tot dit wordt toegevoegd met behulp van de penseel- of bolfunc-
tie (zie hieronder).

Remove Hiermee verwijdert u een geselecteerd object uit de lijst.

Auto Segmentation ...

Automatische segmentatie (creatie) wordt uitgevoerd op basis van een
door de gebruiker gedefinieerde grijswaarde regio (band drempelme-
thode). In het geval van röntgenbeelden, is deze functie bekend als X-
ray Segmentation...

Brush Size Kan worden gebruikt om de kwastgrootte aan te passen voor de func-
ties Brush en Eraser.

Contours Als dit selectievakje actief is, worden objecten als enkel contouren ge-
toond.

Brush Hiermee kunt u handmatig voxelinformatie toevoegen aan een object.

Eraser Hiermee kunt u voxelinformatie verwijderen en zo de vorm van een ob-
ject aanpassen.

Wat is objectcreatie?
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Component Functie

SmartBrush Versnelt de objectcreatie op basis van grijswaarden.

Draw Sphere Hiermee wordt direct een 3D-object (bol) gecreëerd dat vervolgens
naar wens kan worden aangepast.

SmartShaper... Hiermee kan een geselecteerd object handmatig naar wens worden
gemorphed.

Auto Fill Als dit selectievakje is geactiveerd, worden gebieden die worden om-
vat met de functie Brush automatisch opgevuld.

Interpolation

Als dit selectievakje is geactiveerd, wordt de voxelinformatie die met
behulp van de functies Brush of SmartBrush is toegevoegd aan twee
niet-aangrenzende en zichtbare coupes, geïnterpoleerd tussen de
twee coupes.

Advanced Manipulation Hiermee kunt u nieuwe objecten op basis van bestaande objecten cre-
eren.

Role Reassignment
Hiermee kan een object met een toegewezen bepaalde rol in het voor-
schrift (zie pagina 171) worden vervangen door een ander object (zie
pagina 152).

Create Dose Object Creëert een object van de isodosislijnen. Dit is alleen beschikbaar
wanneer de dosis gedefinieerd is. Zie pagina 279.

Undo Maakt de laatste wijziging ongedaan.

Redo Herstelt de laatste wijziging die ongedaan werd gemaakt.

Opmerkingen betreffende veiligheid

Als u gebruikt maakt van een gefuseerde set voor contouren moet u altijd de correctheid van de
objecten op de referentieset hercontroleren.

Bedenk bij het segmenteren van doelgebieden in gereconstrueerde weergaven dat
gereconstrueerde weergaven geïnterpoleerde beelden tonen en dus mogelijk niet de
vereiste of verwachte voxelgegevens, zoals opgenomen in de oorspronkelijke beeldcoupes
bevatten. Planning van objecten moet daarom worden gecontroleerd in de originele
coupeset.

De resulterende gesegmenteerde objecten zijn gebaseerd op de informatie-input in de
software. Het niveau van overeenkomst met de werkelijke anatomische structuur is
afhankelijk van de pixelgrootte, het aantal coupes, coupedichtheid en
segmentatienauwkeurigheid.

U moet de juistheid van de planinhoud (bijv. lamelposities) zorgvuldig controleren na het
veranderen of verwijderen van objecten (bijv. PTV’s, OAR’s) die gebruikt worden in een
bestaand plan. Voer alle wijzigingen aan objecten uit alvorens ze te gebruiken bij de
dosisplanning.

Planningsgebied

De functies in de planningsweergaven en in de werkbalk zijn in detail beschreven onder pagina
483.

4D-gegevensserie

Als een 4D-gegevensserie beschikbaar is, wordt rechts onder de coupe- en
reconstructieweergaven een configuratiescherm weergegeven waarmee u een simulatie van de
bewegingen van interne organen kunt zien (zie pagina 153).

OBJECTCREATIE
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6.2 Samenstellen van een objectenlijst
6.2.1 Een leeg object creëren

Algemene informatie

U kunt een lijst met objecten definiëren die bij planning kan worden gebruikt, van:
• geleverde standaardstructuren iPlan RT Dose
• objecten die u zelf gedefinieerd hebt

Deze objecten zijn aanvankelijk leeg. U moet handmatig of door middel van automatische
segmentatie inhoud toevoegen.

Objecten

Elk object heeft:
• Een naam
• Een structuurtype

Indien het structuurtype niet correct is geselecteerd (zoals PTV, tumor of onbekend), worden de
objecten mogelijk niet herkend voor de behandelplansjablonen, waardoor de behandelplanning op
basis van sjablonen wellicht niet mogelijk is.

Activeren van objectcreatie

Klik op New... in het functiegebied.

Samenstellen van een objectenlijst
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Tabbladen voor objectcreatie

Afbeelding 50 

Enkele objecten toevoegen

Individuele objecten kunnen handmatig worden toegevoegd zoals hieronder beschreven.

Stappen

1. Klik op het tabblad Single Object.

2.
• Voer een naam in voor het object in het veld Name of
• Selecteer een geschikt object in de lijst Structure.

3. Voor het wijzigen van de kleur van de nieuwe structuur, klikt u op de gewenste kleur.

4. Selecteer in de lijst Image Set de beeldenset waartoe het object moet behoren.

5. Klik op OK om uw instellingen te bevestigen en het nieuwe object toe te voegen aan de
lijst in het functiegebied.

Besteed in het bijzonder aandacht aan het benoemen van objecten. Vermijd het definiëren
van meerdere objecten met dezelfde naam of structuur. Structuurinformatie wordt in acht
genomen tijdens de verdere planning met behulp van iPlan RT Dose-sjablonen.
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Meerdere objecten toevoegen

Voorgedefinieerde sjablonen met daarin een lijst van veelgebruikte objecten kunnen worden
geselecteerd zoals hieronder beschreven.

Stappen

1. Klik op het tabblad Multiple Objects.

2.
Selecteer het gewenste behandelsjabloon in de lijst Treatment Templates.
Selecteer All Objects uit de sjabloonlijst om een ongefilterde lijst van meerdere objecten
handmatig toe te voegen.

3.
• Selecteer de gewenste objecten uit de lijst Objects, (meerdere keuzes mogelijk) of
• Klik op Select All om alle objecten te selecteren (voorgeselecteerd voor sjablonen).

4. Klik op OK om uw instellingen te bevestigen en het geselecteerde object toe te voegen
aan de lijst in het functiegebied.

Een objectsjabloon creëren

Extra sjablonen met meerdere objecten kunnen handmatig worden gemaakt en wel als volgt:

Stappen

1. Klik op het tabblad Multiple Objects.

2. Selecteer All Objects in de sjabloonlijst.

3. Selecteer de gewenste structuren in de lijst Objects.

4. Klik op New Template en voer een naam in voor het nieuwe sjabloon in het dialoogven-
ster Template dat verschijnt.

5. Klik op OK in het dialoogvenster Template om uw instellingen te bevestigen, en het nieu-
we sjabloon toe te voegen aan de lijst in het tabblad Multiple Objects.

Objectsjablonen verwijderen

Voor het verwijderen van een objectsjabloon van het tabblad Multiple Objects:

Stappen

1. 1 Selecteer het sjabloon in de lijst Treatment Templates.

2. 2 Klik op Remove.

3D-objecten verwijderen

Voor het verwijderen van een object uit het functiegebied:

Stappen

1. 1 Selecteert u het object in de lijst van het functiegebied.

2. 2 Klik op Remove.

Samenstellen van een objectenlijst
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6.2.2 Inzicht in de objectenlijst

Algemene informatie

Anatomische structuren die zijn gesegmenteerd als objecten, worden bovenaan het functiegebied
vermeld. De overeenkomstige segmentatiefuncties worden onder aan de lijst vermeld.

Status Lijstobject

Symbool Verklaring

Als een object wordt geactiveerd, wordt het open-oogpictogram ernaast in de lijst
afgebeeld. Klik op dit pictogram om het object te verbergen.

Als een object is uitgeschakeld, wordt het gesloten-oogpictogram ernaast in de
lijst afgebeeld. Klik op dit pictogram om het object weer te geven.

Eigenschappen van lijstobjecten

U kunt de eigenschappen van het object op elk gewenst moment weergeven en wijzigen in de lijst
in het.

Opties

Klik op het gekleurde vierkant om de kleur en transparantie van het object aan te pas-
sen.

Klik op deze toets om:
• De kleur en de transparantie van het object kunt wijzigen.
• De naam van het object, de toegewezen objectstructuur of de toegewezen coupeset

kunt wijzigen.

Modificeren van objecteigenschappen

Opties

Klik op het betreffende pictogram om de eigenschappen van het geselecteerde geseg-
menteerde object weer te geven.
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Afbeelding 51 

Component Functie

Properties
U kunt het object Name desgewenst bewerken.
U kunt bovendien een label voor de structuur uit de getoonde lijst selecteren.

Select color

U kunt de kleur die aan het object is toegewezen, wijzigen:
• Het opaciteitsniveau van de huidige kleur kan worden gewijzigd voor 3D-

weergaven door middel van de schuifbalk Opacity.
• Er kan een nieuwe kleur worden geselecteerd door op een andere kleur op

het getoonde palet te klikken.

Dose Planning

Op deze tabbladpagina wordt het objecttype, zoals gedefinieerd voor dosis-
planning, getoond.
Voor PTV-objecten worden bovendien de toegewezen behandelgroepen
weergegeven. Deze toewijzingen kunnen ook worden gewijzigd door op
Change... te klikken (zie pagina 183).

Opmerkingen betreffende veiligheid

Het invoeren van overlappende PTV’s leidt tot foutieve normale-weefsel-volume-
berekeningen.

Om fouten te voorkomen moeten PTV’s volledig binnen het volume vallen dat door de
buitencontour wordt afgegrensd. Boostvolumes moeten volledig worden gedekt door het
PTV.

Samenstellen van een objectenlijst
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6.3 Handmatige objectsegmentatie

Algemene informatie

Wanneer u voor het eerst een object aan uw lijst toevoegt, heeft dit geen inhoud. Dit betekent dat
er geen enkel gebied in de beelddata overeenkomt met dit object.
U kunt handmatig inhoud aan het object toevoegen door dat deel van de beelddata te
segmenteren dat het object moet vertegenwoordigen.

Beschikbare handmatige segmentatiemethoden

U kunt het beeld segmenteren met deze functies:

Functie

Brush Hiermee kunt u de delen van het beeld die met het object overeenkomen in-
kleuren.

Smart Brush Vult deel van het beeld automatisch op, afhankelijk van de grijswaarde.

Sphere Tekent een sferisch volume.

Autofill Vult gebieden van het beeld automatisch in.

Interpolation Interpoleert automatisch objecten in coupes.

U kunt ook inhoud in röntgenbeelden segmenteren. Meer bijzonderheden vindt u in de Klinische
gebruikershandleiding, iPlan RT Image.

OBJECTCREATIE

Klinische gebruikershandleiding Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 123



6.3.1 Inhoud toevoegen aan een object met behulp van de functie Brush

Inhoud toevoegen

Stappen

1. Selecteer het gewenste object uit de lijst in het functiegebied.

2. Klik op Brush.

3.
• Definieer met de schuifregelaar Brush Size het formaat van de kwast.
• Om bij benadering het formaat van de kwast te zien, gaat u met de muis naar het plan-

ninggebied.

4.
• Gebruik de rechtermuisknop om het object in de beeldcoupe te segmenteren (zie pagi-

na 138).
• Gebruik de linkermuisknop als u objectranden wilt wissen (zie pagina 138).

5.

Kopieer het momenteel geselecteerde gesegmenteerde object naar extra scancoupes,
zoals vereist, door de functie Brush uit te schakelen en het menu van de rechtermuis-
knop te gebruiken.

Object in de beeldweergaven

Afbeelding 52 
Het beeld hieronder toont een object dat is aangemaakt met behulp van de functie Brush. De aan
het object toegewezen naam wordt weergegeven in de beeldweergaven wanneer de
muisaanwijzer op het object wordt geplaatst.
OPMERKING. Bij het segmenteren van kleine objecten in gereconstrueerde weergaven, kan
automatische interpolatie (zie pagina 127) tot onvoldoende resultaten leiden als de coupeafstand
groter is dan de pixelgrootte van het object.
 

OPMERKING. Tekenen in reconstructies kan tot onvoldoende resultaten leiden voor kleine
objecten (d.w.z. objecten waarvan het formaat ongeveer de coupeafstand is van de onderliggende
coupeset).
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6.3.2 Inhoud toevoegen aan een object met behulp van SmartBrush

Overzicht

SmartBrush is een beeldsegmentatietool dat geavanceerde segmentatiefuncties bevat om u,
bijvoorbeeld, te helpen gezond weefsel te onderscheiden van tumoren. 
Het wordt gebruikt om gebieden met gelijke grijswaarden en die met elkaar zijn verbonden,
automatisch op te vullen.

SmartBrush-objectcreatie

Afbeelding 53 

Een object creëren

Stappen

1. Creëer een leeg object zoals wordt omschreven in pagina 118.

2. Selecteer het gewenste object uit de lijst in het functiegebied.

3. Klik op SmartBrush.

4.
• Definieer met de schuifregelaar Brush Size het formaat van de kwast.
• Om bij benadering het formaat van de kwast te zien, gaat u met de muis naar het plan-

ninggebied.

5.

• Beweeg de muisaanwijzer over het te segmenteren gebied, houd de linker muisknop in-
gedrukt en sleep de muisaanwijzer over het gewenste gebied.

• Met SmartBrush worden alle verbonden pixels met identieke grijswaarden/hounsfield-
eenheden gesegmenteerd in het gebied rond de muisaanwijzer.

6.
Als de randen van het gesegmenteerde gebied goed zijn afgescheiden van de omgeving,
kunt u gebruik maken van de functies Brush en Eraser (zie pagina 138) om deze gren-
zen nauwkeuriger te definiëren.
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6.3.3 Inhoud toevoegen aan een object met behulp van Draw Sphere

Overzicht

Draw Sphere is een hulpmiddel voor beeldsegmentatie waarmee u een 3D-bolobject kunt
toevoegen aan het behandelplan. De grootte van de bol kunt u zelf bepalen.

Objectcreatie met Draw Sphere

① ② ③

Afbeelding 54 

Nr. Component

① Bol aanmaken

② Bol voltooid (2D-weergave)

③ Bol voltooid (3D-weergave)

Een object creëren

Stappen

1. Creëer een leeg object zoals wordt omschreven in pagina 118.

2. Selecteer het gewenste object uit de lijst in het functiegebied.

3. Klik op Draw Sphere.

4.
Beweeg de muisaanwijzer naar het midden van het te segmenteren gebied, houd de lin-
ker muisknop ingedrukt en sleep de muisaanwijzer totdat de bol het gewenste gebied om-
vat.

Bolobjecten wijzigen

Het bolobject kan verder worden aangepast, bijvoorbeeld om de contouren van een tumor of OAR
te matchen met behulp van de beschikbare bewerkingsfuncties (zie pagina 137).
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6.3.4 Auto Fill en Interpolation

Functies Auto Fill en Interpolation

Afbeelding 55 

Auto Fill

Als u een deel van een beeldcoupe omvat, bijvoorbeeld door een cirkel te tekenen met behulp
van de functie Brush en het selectievakje Autofill is aangevinkt, dan zal de ruimte die u omvat,
worden opgevuld.

① ②
Afbeelding 56 

Nr. Component

① Automatisch opvullen uitgeschakeld

② Automatisch opvullen ingeschakeld

Interpolation

Als het selectievakje Interpolation is aangevinkt, wordt voxelinformatie, toegevoegd aan twee
niet-aangrenzende en zichtbare coupes met behulp van de functie Brush (of SmartBrush),
geïnterpoleerd tussen de twee coupes.
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①

②

③

Afbeelding 57 

Nr. Component

① Geïnterpoleerde informatie

② Begin coupe

③ Einde coupe
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6.3.5 Objectcreatie voor röntgenbeelden

Voordat u begint

Om objectcreatie in röntgenbeelden te kunnen uitvoeren, is het volgende nodig:
• Een gelokaliseerde CT-dataset.
• Frontale en laterale röntgenfoto’s (met bijbehorende DSA-beelden indien van toepassing),

gelokaliseerd met hetzelfde referentiekader als de gelokaliseerde CT-dataset.

Dialoogvenster Objectcreatie

Afbeelding 58 

Segmentatie uitvoeren

Stappen

1. Ga naar het tabblad X-ray Images in het hoofdscherm.

2. Een leeg object creëren (zie pagina 118).

3. Klik op X-ray Segmentation... om het dialoogvenster voor objectcreatie te openen.

4. Gebruik de functies Brush en Eraser (zie pagina 138) om de benodigde structuur te
segmenteren in de röntgenweergaven in het tabblad Frontal en in het tabblad Lateral.

5.

Voor een voorbeeldweergave van het resulterende object:
Klik op de voorbeeldweergave rechtsboven op het tabblad.
Vink het selectievakje Overlay Object Preview aan om het frontale en laterale object
over de röntgenweergave te zien.

6. Om uw instellingen te bevestigen en het dialoogvenster te sluiten, klikt u op OK.
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Segmentatie controleren

① ②
Afbeelding 59 

Nr. Component

① Röntgenbeeld

② CT-beeld

Zodra de procedure is voltooid, wordt het gesegmenteerde object weergegeven in de
beeldweergaven in het planninggebied.

Opmerkingen betreffende veiligheid

Segmentatie met behulp van röntgenbeelden creëert een grensobject dat de relevante
structuur omvat in plaats van een exact kader. Om deze reden is deze procedure niet altijd
volledig accuraat en mag deze alleen worden gebruikt in geschikte gevallen (bijv.voor
AVM). Alle objecten die zijn gesegmenteerd met behulp van röntgenbeelden moeten door
de medische professional met behulp van de software worden geverifieerd in een CT- of
MR-gegevensset. Als deze verkeerd zijn gesegmenteerd, moeten de objecten handmatig
worden gecorrigeerd of verwijderd.

De 3D-weergaveopties op de tabbladen Frontal en Lateral bieden de medische specialist
met behulp van de software een benadering van het nieuwe uiterlijk van het
gesegmenteerde object. Afhankelijk van röntgenlokalisatieresultaten en hoe de
objecttransformatie werd uitgevoerd, kan deze weergave echter in geïsoleerde gevallen
verschoven lijken ten opzichte van de omkaderde 2D-contouren. In een dergelijk geval
dient u de nauwkeurigheid van de lokalisatie en het röntgensegmentatieresultaat
zorgvuldig te verifiëren in de onderliggende CT-coupeset.

Röntgenobjecten getransformeerd in CT/MR-datasets

Wanneer objecten gecreëerd worden in röntgenbeeldensets en vervolgens worden gemodificeerd
op basis van een 3D-CT/MR-dataset, zijn de veranderingen in de röntgendataset niet zichtbaar.
De contouren die geschetst zijn op de twee 2D-röntgenbeelden worden overgedragen in een 3D-
object door middel van een projectiemechanisme (2D- naar 3D-ansformatie). Voor elke
corresponderende CT-coupe (registratie via lokalisator) worden de contouren van de
röntgenbeelden geprojecteerd en wordt een elliptische vorm in het resulterende vierkant gebracht.
De combinatie van die enkele ellipsen genereert het 3D-object.
Om de modificaties op basis van een 3D-ataset op de röntgenbeelden weer te geven, is het
noodzakelijk om het 3D-object terug naar 2D te transformeren. Met deze terug-transformatie gaat
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informatie verloren en de hertransformatie van de 2D-contouren naar een 3D-object zal het object
vervormen en onherkenbaar maken.
Om deze reden geeft iPlan RT Dose alleen de oorspronkelijk gecreëerde contouren weer in het
tabblad X-ray Segmentation en wordt het 3D-object herberekend op basis van de contouren die
in de weergaven worden getoond.
U moet alle structuren in een CT- of MR-dataset verifiëren.
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6.4 Automatische objectsegmentatie

Algemene informatie

Wanneer u voor het eerst een object aan uw lijst toevoegt, heeft dit geen inhoud. Dit betekent dat
er geen enkel gebied in de beelddata overeenkomt met dit object.
iPlan RT Dose kan objecten automatisch segmenteren met behulp van de band drempelmethode
met:
• Een begrenzende box
• Een maskerobject
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6.4.1 Band-drempelmethode met behulp vande begrenzende box

Algemene informatie

Band Thresholding is een automatische segmentatieprocedure op basis van
grijswaardeinformatie.

Dialoogvenster Band Thresholding

Afbeelding 60 

Segmentatie uitvoeren

Stappen

1. Selecteer een object uit de lijst in het functiegebied.

2. Klik op Auto Segmentation ... om het dialoogvenster Band Thresholding te openen.

3.

Klik op Resize Bounding Box in de werkbalk in het dialoogvenster Band Thresholding
(indien niet reeds actief).

4. Selecteer Bounding Box in de vervolgkeuzelijst Mask.

5.
Gebruik de muisaanwijzer om het begrenzende box-frame in de axiale, coronale of sagit-
tale weergave te positioneren om het gebied te omvatten dat moet worden gesegmen-
teerd.

6.

• Selecteer in de vervolgkeuzelijst Maximal Fragment Number het aantal fragmenten
dat u wilt detecteren en segmenteren.

• Als u bijvoorbeeld één fragment selecteert, wordt het grootste verbonden gebied ge-
segmenteerd.

7.

Definieer de grijswaarden in de histogramweergave (rechtsonder) door:
• De vereiste waarden voor Right en Left direct in de betreffende velden in te voeren, of
• Met de muisaanwijzer de schuifregelaars voor de linkerwaarde en/of rechterwaarde aan

te passen totdat de gewenste waarden verschijnen in de betreffende velden.

OBJECTCREATIE

Klinische gebruikershandleiding Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 133



Stappen

8. Vink het selectievakje Zoom aan om in te zoomen op het gebied tussen de linker- en
rechterdrempel om zo de drempelwaarde nauwkeuriger te definiëren.

9. Klik op OK om uw instellingen te bevestigen en de segmentatie te activeren.

OPMERKING. Het rode gesegmenteerde gebied bevat de scaninformatie die binnen de
gedefinieerde drempelwaarde valt. Het is geen voorbeeldweergave van het gesegmenteerde
object.
 

Segmentatie controleren

Afbeelding 61 
Zodra de procedure is voltooid, wordt het gesegmenteerde object weergegeven in de
beeldweergaven in het planninggebied.

Opmerking inzake veiligheid

Bij segmentatie met instelling van de banddrempelmethode kan het gebeuren dat de juiste
vorm van een bepaalde structuur niet wordt gevonden. Om deze reden moeten alle
objecten die automatisch zijn gesegmenteerd, door de medische professional met behulp
van de software worden geverifieerd in de originele coupes. Als deze verkeerd zijn
gesegmenteerd, moeten de objecten handmatig worden gecorrigeerd of verwijderd.

Het resultaat van vaatsegmentatie dient zorgvuldig te worden geïnspecteerd en
geverifieerd.
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6.4.2 Banddrempelmethode met behulp van een maskerobject

Algemene informatie

In het dialoogvenster Band Thresholding kunt u ook objectsegmentatie uitvoeren binnen een
gebied dat is gedefinieerd door een maskerobject.

Maskerobject

Afbeelding 62 

Een objectmasker creëren

Stappen

1. Een leeg object creëren (zie pagina 118).

2. Gebruik bijv. Draw Sphere (zie pagina 126) of SmartShaper (zie pagina 140) om het te
segmenteren gebied breed te definiëren.

Banddrempelmethode met behulp van een maskerobject

Afbeelding 63 
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Uitvoeren van banddrempelmethode

Stappen

1. Creëer handmatig een tweede leeg object (zie pagina 118) en benoem dit in overeen-
stemming met het te segmenteren object.

2. Selecteer dit object in het functiegebied en klik op Auto Segmentation...

3. Selecteer in het dialoogvenster Band Thresholding het vereiste maskerobject in de ver-
volgkeuzelijst Mask onder aan het dialoogvenster.

4. Vink het selectievakje Zoom aan om in te zoomen op het gebied tussen de linker- en
rechterdrempel om zo windowing nauwkeuriger te definiëren.

5.

• Selecteer in de vervolgkeuzelijst Maximal Fragment Number het aantal fragmenten
dat u wilt detecteren en segmenteren.

• Als u bijvoorbeeld één fragment selecteert, dan wordt het grootste verbonden fragment
gesegmenteerd.

6.

Definieer de grijswaarden in de histogramweergave (rechtsonder) door:
• De vereiste waarden voor Right en Left direct in de betreffende velden in te voeren, of
• Met de muisaanwijzer de schuifregelaars voor de linkerwaarde en/of rechterwaarde aan

te passen totdat de gewenste waarden verschijnen in de betreffende velden.

7. Klik op OK om uw instellingen te bevestigen en de segmentatie te activeren.
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Afbeelding 64 
Zodra de procedure is voltooid, wordt het gesegmenteerde object weergegeven in de
beeldweergaven in het planninggebied.

Opmerking inzake veiligheid

Bij segmentatie met instelling van de banddrempelmethode kan het gebeuren dat de juiste
vorm van een bepaalde structuur niet wordt gevonden. Om deze reden moeten alle
objecten die automatisch zijn gesegmenteerd, door de medische professional met behulp
van de software worden geverifieerd in de originele coupes. Als deze verkeerd zijn
gesegmenteerd, moeten de objecten handmatig worden gecorrigeerd of verwijderd.

Het resultaat van vaatsegmentatie dient zorgvuldig te worden geïnspecteerd en
geverifieerd.
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6.5 Bestaande objecten wijzigen

Algemene informatie

iPlan RT Dose biedt verscheidene tools om bestaande objecten aan te passen.

Beschikbare tools

U kunt een object aanpassen met:
• Brush en Eraser
• SmartShaper
• Objecten overzetten tussen coupes
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6.5.1 Brush en Eraser

Functies Brush en Eraser

Afbeelding 65 

Opties

De diameter van de tool kwast/gum kan worden aangepast met behulp van de schuifbalk Brush
Size.

Vink het selectievakje Contours aan om zowel de tool kwast/gum als gesegmenteerde objecten
als kaders weer te geven.

Het gebruik van de functie Brush

Met de functie Brush kunt u handmatig inhoud toevoegen aan gesegmenteerde objecten, of aan
lege objecten (zie pagina 124).

① ②
Afbeelding 66 

Nr. Component

① Standaard kwastfunctie

② Kwastfunctie alleen contouren

Het gebruik van de functie Eraser

Met de functie Eraser kunt u handmatig informatie verwijderen uit gesegmenteerde objecten (zie
pagina 124).

① ②
Afbeelding 67 
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Nr. Component

① Standaard gum

② Gum alleen contouren

Wisselen tussen kwast en gum

Als u wilt wisselen tussen de functies Brush en Eraser tijdens de objectsegmentatie, kunt u
desgewenst de rechtermuisknop (Brush) en de linkermuisknop (Eraser) gebruiken.
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6.5.2 SmartShaper

Algemene informatie

Met deze functie kunt u een geselecteerd object met de hand naar wens morphen of verplaatsen.

Dialoogvenster SmartShaper

Afbeelding 68 

Activeren van SmartShaper

Stappen

1. Selecteer het gewenste object in het functiegebied en klik op SmartShaper... om het dia-
loogvenster SmartShaper te openen.

2. Vink het selectievakje Contours aan om de getoonde objecten als kaders weer te geven.

3. De diameter van de shapertool kan worden aangepast met behulp van de schuifregelaar
Tool Size.
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Gebruiken van SmartShaper

Stappen

1.

Klik op Move en sleep het object naar de gewenste positie om de positie van het geselec-
teerde object aan te passen.

2.

Klik op Deform en beweeg de muisaanwijzer over het object om de contour en daarmee
de vorm van het geselecteerde object aan te passen.

3. Klik op OK om uw wijzigingen te bevestigen.

Opmerking inzake veiligheid

Om prestatiegerelateerde redenen geeft het dialoogvenster SmartShaper alleen een
voorbeeld van het resulterende object. Objectberekening wordt alleen uitgevoerd wanneer
het dialoogvenster wordt gesloten met OK. Om deze reden kan het uiteindelijke resultaat
afwijken van het voorbeeld, met name voor kleine of dunne voorwerpen. Om deze reden
moeten alle objecten die zijn gewijzigd met behulp van SmartShaper door de medische
professional met behulp van de software worden geverifieerd in de originele coupes. Als
deze zijn onjuist aangepast, moet de objecten handmatig worden gecorrigeerd of
verwijderd.
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6.5.3 Objecten overdragen tussen coupesets

Algemene informatie

Eenmaal gemaakt worden objecten automatisch toegewezen aan de gegevensset waarin ze
werden gesegmenteerd.
Indien gewenst kan een object worden toegekend aan andere gefuseerde gegevenssets die deel
uitmaken van het behandelplan.

Beschikbaarheid

Objecten kunnen niet worden verplaatst naar andere coupesets als er eenmaal een
dosisbehandelplan is aangemaakt.

Objecten overzetten uitvoeren

Stappen

1.
Klik op de knop " ... " naast het object.

2.

Open in het getoonde dialoogvenster het tabblad Set/Statistics.

OPMERKING. Dit tabblad is alleen beschikbaar voordat een behandelplan is gecreëerd.
 

3. Selecteer de gegevensset waarnaar het object moet worden overgedragen.

4. Als u alle objecten wilt overdragen en niet alleen het op dat moment geselecteerde ob-
ject, vinkt u het selectievakje Move all Objects aan.

5. Klik op OK om uw selectie te bevestigen.

6.

Klik op OK in het resamplingbericht om de objectoverdracht te activeren.
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Opmerkingen betreffende veiligheid

Bij overdracht van een object uit één coupe naar een andere gefuseerde coupeset kunnen
grote interpolatiefouten optreden als de coupesets significant verschillend zijn ten aanzien
van geometrische eigenschappen als pixelgrootte, coupeafstand en coupeoriëntatie.
Bovendien, als de doelcoupeset slechts een deel van het object omvat, kan alleen dat deel
van het object worden overgedragen. De rest van het object zal niet worden overgedragen.
Als gevolg van deze factoren, kan de vorm van het object in de doelcoupeset mogelijk niet
langer meer correct zijn.

De volumewaarde die wordt aangegeven op het tabblad Set/Statistics wordt berekend door
iPlan op basis van beeldkwaliteit, beeldresolutie, coupedikte, enz., en kan afwijken van het
werkelijke volume van het gesegmenteerde object.

De vorm van een verschoven object kan zijn veranderd na het verplaatsen naar een
coupeset wanneer die onderdelen van het verplaatste object die zich niet in de coupeset
bevinden, worden verplaatst. Daarnaast kunnen interpolatiefouten de vorm enigszins
veranderen.
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6.6 Geavanceerde objectmanipulatie

Algemene informatie

iPlan RT Dose biedt verscheidene geavanceerde methoden voor het werken met objecten.

Beschikbare functies

• Objecten schalen
• Een prikbordobject aanmaken
• Objecten samenvoegen
• Objecten splitsen
• Rol opnieuw toewijzen
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6.6.1 Objecten schalen

Algemene informatie

Met de functie Scaling kunt u:
• Objecten die u hebt gecreëerd proportioneel vergroten of verkleinen en zodoende een nieuw

object van het gemorphede object maken.
• Creëer een "prikbord"-object dat wordt gegenereerd ten opzichte van een bronobject dat u al

hebt gemaakt.

Activeren van objecten schalen

Stappen

1. Klik op Advanced Manipulation... in het functiegebied.

2. Selecteer het tabblad Scaling.

Tabblad Scaling

①

②

Afbeelding 69 

Nr. Component

① Het geselecteerde bronobject van waaruit het geschaalde object zal worden gecreëerd.

② Een voorbeeld van het geschaalde object op basis van de uitgevoerde objectmanipulatie.

Vergroten en verkleinen van objecten

Welke opties beschikbaar zijn in het dialoogvenster Scaling varieert naar gelang u het object
vergroot of verkleint of een prikbordobject creëert.
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Stappen

1. Selecteer Enlarge Object of Shrink Object onder Choose Operation and Source Ob-
ject.

2. Selecteer onder Choose Operation and Source Object ook het object dat u wilt schalen
uit de beschikbare lijst.

3.

• In het gedeelte Adjust Parameters geeft u de afmetingen in millimeter aan waarmee
het object moet worden vergroot/verkleind.

• Standaard wordt het formaat van het object proportioneel aangepast in de richtingen
links-rechts, anterior-posterior en hoofd-voeten. Klik op het selectievakje proportional
voor de overeenkomstige oriëntatie als u deze instelling wilt deactiveren.

4.

• Geef in het veld Name een naam op voor het geschaalde object. Er kan ook een vooraf
gedefinieerde structuur worden gekozen uit de lijst.

• Standaard zal het nieuwe object worden genoemd naar de naam van het bronobject en
de geselecteerde handeling.

5. Klik op de gewenste kleur voor het object.

6. Als u een voorbeeld wilt weergeven van het resultaat van het schalen, klik dan op de
voorbeeldweergaven rechts van de tabpagina.

7. Klik op Generate om het geschaalde object te creëren.

8.
• Om uw instellingen te bevestigen en het dialoogvenster te sluiten, klikt u op Close.
• Het geschaalde object wordt nu weergegeven in de lijstweergave in het functiegebied.

Opmerking inzake veiligheid

Objecten zullen alleen worden vergroot of verkleind als de ingevoerde marge groter is dan
of gelijk is aan de helft van de gegevensset, de coupeafstand en de coupedikte. Met andere
woorden, als de scan een coupeafstand en een coupedikte van 5 mm heeft en de
objectmarge is ingesteld op 2 mm, dan wordt het object niet vergroot in de scanrichting.
Als de marge 2,5 mm is, wordt het object wel vergroot.

Beperkingen van verkleining

Het verkleinen van objecten/structuren met significant variërende afstanden in loodrechte
richtingen kan tot een grotere erosie dan verwacht leiden. Bekijk het volgende tweedimensionale
voorbeeld, waarbij het elliptische object in Afbeelding 70 de afmetingen illustreert van het element
dat gebruikt wordt voor de verkleining/vergroting, hierna te noemen het erosie-element.

Afbeelding 70 
Dit erosie-element is ongeveer 16 maal hoger dan breed. De punt in het centrum geeft het punt
weer dat over de grens van het object wordt verplaatst om te eroderen. Het toepassen van dit
erosie-element op een ronde schijf (aangegeven door de cirkel in Afbeelding 71) levert een
geërodeerd object op (aangegeven door het vaste object in het midden van Afbeelding 71) waar
de verkleining van de breedte ongeveer 5 maal groter is dan de horizontale straal van het erosie-
element. Hou rekening met dit effect bij de selectie van parameters voor objectverkleining.

Geavanceerde objectmanipulatie
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Afbeelding 71 

Een prikbordobject creëren

Stappen

1. Selecteer Create Wall onder Choose Operation and Source Object.

2.

• Klik op Exterior om het prikbordobject buiten het bronobject te creëren.
• Klik op Centered om de grens van het bronobject in het midden van het nieuwe prik-

bordobject te creëren.
• Klik op Interior om het prikbordobject binnen het bronobject te creëren.

3. Selecteer het benodigde bronobject onder Choose Operation and Source Object.

4. Definieer in de sectie Adjust Parameters de afmetingen in millimeter voor het prikbord-
object.

5.
• Geef in het veld Name een naam op voor het prikbordobject. Er kan ook een vooraf ge-

definieerde structuur worden gekozen uit de lijst.
• De standaardnaam van het nieuwe object is die van het bronobject.

6. Klik op de gewenste kleur voor het object.

7. Als u een voorbeeld wilt weergeven van het resultaat van het schalen, klik dan op de
voorbeeldweergaven rechts van de tabpagina.

8. Klik op Generate om het prikbordobject te creëren.

9.
• Om uw instellingen te bevestigen en het dialoogvenster te sluiten, klikt u op Close.
• Het prikbord wordt nu weergegeven in de lijstweergave in het functiegebied.

OBJECTCREATIE

Klinische gebruikershandleiding Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 147



6.6.2 Objecten samenvoegen

Algemene informatie

In het dialoogvenster Logical Operations kunt u twee objecten samenvoegen en een nieuw
object creëren uit de twee samengevoegde objecten.

Activeren van Logical Operations

Stappen

1. Klik op Advanced Manipulation... in het functiegebied.

2. Selecteer het tabblad Logical Operations.

Tabblad Logical Operations

①

②

Afbeelding 72 

Nr. Component

① Het geselecteerde bronobject van waaruit het nieuwe object zal worden gecreëerd.

② Een voorbeeld van het nieuwe object op basis van hoe de twee bronobjecten zijn samen-
gevoegd.

Objecten samenvoegen

Stappen

1. Selecteer in de velden First Operand en Second Operand de twee objecten waarop het
nieuwe object moet worden gebaseerd.

Geavanceerde objectmanipulatie
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Stappen

2.

Selecteer de gewenste bewerking uit de volgende opties:
• Klik op Union om een nieuw object te maken uit twee samengevoegde objecten.
• Klik op Intersection om een nieuw object te maken uit de doorsnijding van twee objec-

ten.
• Klik op Subtraction om een nieuw object te maken dat het resultaat is van het aftrek-

ken van het tweede object (Second Operand) van het eerste object (First Operand).

3.
• Geef in het veld Name een naam op voor het nieuwe object. Er kan ook een vooraf ge-

definieerde structuur worden gekozen uit de lijst.
• Standaard wordt het nieuwe object vernoemd naar de geselecteerde bewerking.

4. Klik op de gewenste kleur voor het object.

5. Als u een voorbeeld wilt weergeven van het resultaat van het samenvoegen, klik dan op
de voorbeeldweergaven rechts van de tabpagina.

6. Klik op Generate om het nieuwe object te creëren.

7.
• Om uw instellingen te bevestigen en het dialoogvenster te sluiten, klikt u op Close.
• Het nieuwe object wordt nu weergegeven in de lijstweergave in het functiegebied.
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6.6.3 Objecten splitsen

Algemene informatie

In het tabblad Splitting kunt u de geplande objecten splitsen in kleinere objecten. Dit kan nuttig
zijn, bijvoorbeeld bij de behandeling van spinale tumoren, om OAR-gebieden die niet aan de
bestralingsbehandeling mogen worden blootgesteld, te scheiden van tumorgebieden die de
maximale dosering moet krijgen.

Activeren van objecten splitsen

Stappen

1. Klik op Advanced Manipulation... in het functiegebied.

2. Selecteer het tabblad Splitting.

Tabblad Splitting

Afbeelding 73 

Initiële stappen

Stappen

1. Selecteer in de lijst Source Object het object dat u wilt splitsen.

2.

Selecteer de gewenste splitsingoriëntatie voor het snijvlak:
• Klik op Min Area om de splitsingsoriëntatie zodanig vrij te definiëren dat de doorsnede

tot een minimum beperkt blijft.
• Klik op Axial, Coronal of Sagittal om het object te splitsen volgende de opgegeven ori-

ëntatie.

Geavanceerde objectmanipulatie
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Stappen

3.

Klik op de knop Object Splitter in de werkbalk op het tabblad Splitting.

4. Klik op de tabpagina op de gewenste weergave.

5.

• Sleep met de muisaanwijzer het groene vierkantje om het snijvlak in de geselecteerde
oriëntatie aan te passen.

• U kunt het vlak ook kantelen door de muisaanwijzer boven of onder het groene vierkant
te bewegen.

6.

Controleer of het object correct is gesplitst met behulp van de scanweergaven en de 3D-
weergave.

Genereren van gesplitste objecten

Als u tevreden bent met de wijze van splitsing van het object, kunt u de twee nieuwe objecten
genereren die zijn aangegeven door de blauwe en de gele vakken.

Stappen

1. Definieer in het veld Name een naam voor het eerste object.

2. Klik op de gewenste kleur voor het object.

3. Klik op Generate Blue of Generate Amber naar gelang het object dat u wilt genereren.
Dit object wordt nu weergegeven in de lijst Source Object.

4. Herhaal stap 1-3 voor het tweede object.

5.
• Om uw instellingen te bevestigen en het dialoogvenster te sluiten, klikt u op Close.
• De nieuwe objecten worden nu weergegeven in de lijstweergave in het functiegebied.
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6.6.4 Role Reassignment

Algemene informatie

Deze functie maakt het mogelijk dat een object dat een specifieke rol speelt in het voorschrift (zie
pagina 171), vervangen kan worden door een ander object.
• Als een doelvolume bijvoorbeeld tussen de behandelingen door in grootte is afgenomen, kan

een aangepast volume worden aangemaakt met behulp van de schaalverdelingsfuncties
(pagina 145).

• Het oorspronkelijke volume (aangewezen als het PTV in het planvoorschrift) kan dan worden
vervangen door het verkleinde volume.

Activeren van roltoewijzing

Klik op Role Reassignment... om het dialoogvenster Reassignment te openen.

Dialoogvenser Reassignment

Afbeelding 74 
De objecten die zijn aangewezen als PTV, Boost of OAR in het voorschrift (zie pagina 171)
staan onder Assigned Objects.
De resterende objecten die geselecteerd kunnen worden, worden opgenomen onder Available
Objects.

Stappen

1. Selecteer onder Assigned Objects het oorspronkelijke object dat moet worden vervan-
gen.

2. Selecteer onder Available Objects het vervangende object.

3. Klik op Swap om het oorspronkelijke object door het vervangende object te vervangen.

4. Om uw instellingen te bevestigen en het dialoogvenster te sluiten, klikt u op Close.

Controleer of het aangepaste behandelingsscenario geschikt is voor de geplande
behandeling.

Geavanceerde objectmanipulatie
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6.7 Simulatie van 4D-gegevens
6.7.1 Overzicht

Algemene informatie

Als een 4D-gegevensserie (zie pagina 492) beschikbaar is, wordt rechts onder de coupe- en
reconstructieweergaven een configuratiescherm weergegeven waarmee u een simulatie van de
bewegingen van interne organen kunt zien.
Deze functie is vooral handig bij het plannen van objectcontouren voor extracraniale
behandelingen, aangezien beweging van inwendige organen een belangrijke factor kan zijn in
dergelijke gevallen.

Bedieningspaneel

Afbeelding 75 

Simulatie bezig

① ②

③ ④

Afbeelding 76 
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Functies van het bedieningspaneel

Component Functie

Begint de 4D-simulatie door automatisch in de juiste volgorde te bladeren door
de beschikbare gegevens.

Pauzeert de 4D-simulatie.

Hiermee kunt u handmatig voorwaarts bladeren door de beschikbare gegevens-
sets.

Snel rechtstreeks vooruit naar het einde van de 4D-simulatie.

Hiermee kunt u handmatig terugbladeren door de beschikbare gegevenssets.

Gaat rechtstreeks terug naar het begin van de 4D-simulatie.

U kunt naar een bepaald punt in de simulatie bladeren met behulp van de voort-
gangschuifregelaar.

Simulatie van 4D-gegevens
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6.8 Objectcreatie afsluiten
6.8.1 Overzicht

Prompt Afsluiten

Afbeelding 77 
Zorg er vóór het verlaten van de stap Object Creation voor dat alle voorwerpen correct zijn
gesegmenteerd.
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7 EEN BEHANDELPLAN
AANMAKEN

7.1 Info over het plannen van een behandeling

Procedure van de behandelingsplanning

In deze stap kunt u een compleet behandelplan aanmaken.

Stappen

1. Kies een sjabloon of voer handmatig een planning uit.

2. Definieer een voorschrift voor het planning object.

3. Voeg behandelingsgroepen toe.

4. De resultaten weergeven van alternatieve dosisberekeningsalgoritmen.

5. De dosis weergeven met behulp van de beeldweergaven of DVH.

6. Plannen vergelijken.

EEN BEHANDELPLAN AANMAKEN
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7.1.1 Vergelijking van behandelingsopties

Algemene informatie

Met iPlan RT Dose kunt u een behandelplan aanmaken met behulp van de behandelmodaliteiten:
• Conforme bundel
• Conforme boog (statisch en dynamisch)
• IMRT
• Circular boog
• HybridArc

De software legt geen beperkingen op met betrekking tot de hoeveelheid van de
behandelingsvelden, bundels, of bogen die gebruikt kunnen worden. Toch zullen de prestaties van
het systeem worden beïnvloed als een groot aantal bundels (> 50), bogen (> 10) of IMRT-velden
(> 20) wordt gebruikt.

Conforme bundels

De conforme bundeltechniek maakt gebruik van specifieke collimatorvormen voor verschillende
gantry- en tafelrichtingen en optimaliseert op deze manier elk bestralingsveld ten opzichte van de
vorm van het PTV. Aangezien een multileaf-collimator grote velden mogelijk maakt, volstaat het
plannen van één isocentrum per laesie.
Het nadeel van deze techniek is dat de dosis voor het omliggende weefsel aan de kant waar de
stralingsbundel invalt, groter kan zijn dan wanneer standaard radiochirurgie met een roterende
gantry zou worden uitgevoerd.

Conforme bogen

Bij conforme boogbehandelingen is de gantryrotatie tijdens de bestraling vergelijkbaar met die van
standaardradiochirurgie. De aanpassing van het stralingsveld aan de vorm van de tumor voor elk
boogvlak en elke gantryhoek is vergelijkbaar met die van de conforme-bundelbenadering. Zowel
statische als dynamische conforme boogbehandelingen zijn mogelijk.

Behandeling Vorm van het stralingsveld

Dynamische conforme boog Aangepast aan PTV-projectie tijdens de boog

Statische conforme boog Een gemiddelde veldvorm wordt berekend voor de complete
boog

Intensiteitsgemoduleerde radiotherapie

Met de intensiteitsgemoduleerde radiotherapie (IMRT), varieert de bundelintensiteit binnen het
geleverde veld. Op deze manier kan deze dosistoediening aan risico-organen die aan het PTV
grenzen worden geminimaliseerd.

Circular bogen

Circular boogbehandelingen maken gebruik van conische collimatoren die resulteren in conische
stralingsvelden. Er wordt een hoge dosis straling geleverd aan het snijpunt terwijl doses buiten dit
volume aanzienlijk kleiner zijn. Meestal worden er meerdere bogen gebruikt voor één
behandeling. Deze worden in de ruimte rond de patiënt gepositioneerd door unieke
behandeltafelhoeken te gebruiken voor elke boog. Door voldoende bundels te gebruiken,
verbetert de dosisverdeling, waardoor de dosis voor het omliggende weefsel geminimaliseerd
wordt.
Circular bogen zijn in het bijzonder nuttig bij de behandeling van kleine bolvormige laesies en bij
het uitvoeren van functionele radiochirurgie. Het nadeel van het gebruik van conische velden is
dat het nodig kan zijn om meerdere isocentra te plannen voor één PTV. Dit kan er toe leiden dat
de dosis binnen de laesie niet voldoende homogeen is.

Info over het plannen van een behandeling

158 Klinische gebruikershandleiding Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



De dosisberekening voor circular boogbehandelingen wordt uitgevoerd met behulp van het
circular cone-algoritme. In dit geval is het Monte Carlo-algoritme niet beschikbaar.

De nauwkeurigheid van een circular cone die aan het collimatorstatief is bevestigd, kan
niet worden gegarandeerd voor alle collimatorhoeken. Zorg ervoor dat tijdens de
behandeling dezelfde collimatorhoek als tijdens de bundelmetingen wordt gebruikt.

Bij circular cones moeten de blokken de straling buiten het materiaal van de collimator
afschermen. De blokposities die tijden de behandeling worden gebruikt, moeten gelijk zijn
aan de blokposities die zijn gebruikt tijdens de bundelmetingen.

HybridArc

HybridArc is een combinatie van dynamische conforme boog en IMRT-behandelingen. Er worden
één of meer IMRT-bundels toegevoegd aan elke dynamische conforme boog op dezelfde
tafelpositie, om de dosisverdeling nog verder te optimaliseren door aanvullende
instellingspogingen te minimaliseren.
De lengte van de boog en het aantal IMRT-bundels per boog kan door de gebruiker worden
aangepast. De gantryhoeken van de IMRT-bundels worden automatisch verdeeld door de
software met behulp van de gantryhoekafstand tussen de twee aangrenzende IMRT-bundels en
de gantryhoek van de eerste IMRT-bundel berekend door:

distance length
number
--------------------= first distance

2
----------------------=,

Daarnaast kan de weging tussen de dosis die wordt afgegeven door de conforme boog en de
IMRT-bundels worden aangepast door de gebruiker. Voor het optimaliseren van de IMRT-bundels
wordt de dynamische conforme boogopening geoptimaliseerd in overeenstemming met de
gedefinieerde IMRT-beperkingen om de dosisverdeling nog verder te verbeteren. Zo biedt de
HybridArc de voordelen van de dynamische conforme boogbehandelingen en de IMRT-
behandelingen.
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7.1.2 Overzicht van het hoofdscherm

Doel

In het venster Treatment Planning kunt u uw behandelplan bepalen, weergeven en bewerken.

Behandelingsplanning openen

U kunt verdergaan naar deze stap via de Navigator-functies (zie pagina 46).
Als er nog geen behandelplan is gedefinieerd, wordt automatisch het dialoogvenster Create Plan
door iPlan RT Dose geopend (zie pagina 164).

Hoofdscherm

Afbeelding 78 

Refresh MU

Deze knop werkt de monitorunitberekening bij voor het gehele behandelplan. MU-waarden
worden alleen automatisch bijgewerkt als er sprake is van grote veranderingen, bijvoorbeeld aan
de weging van de behandelingsgroepen en individuele behandelingselementen (zie pagina’s 197
en 203), of aanpassingen aan het voorschrift (zie pagina 182).
• Voor HybridArc-elementen herstelt Refresh MU de Arc-IMRT-bundelweging na optimalisatie

van de opening.
• Voor IMRT- en HybridArc-elementen zorgt Refresh MU voor normalisatie van de

voorgeschreven PTV-dosis na IMRT-optimalisatie.
• Refresh MU na IMRT-optimalisatie moet normaal gesproken worden vermeden, omdat dit

geen rekening houdt met de OAR-doelstellingen. Op deze manier kan Refresh MU resulteren
in aangetaste OAR-beperkingen.

• Refresh MU na optimalisatie in combinatie met een geactiveerd Monte Carlo-algoritme, triggert
altijd een nieuwe Monte Carlo-berekening, onafhankelijk van eerdere berekeningsresultaten.
Door de statistische aard van het Monte Carlo-algoritme, kan elke Refresh MU leiden tot iets
andere bundelmonitoreenheden.
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Functiegebied

Als er nog geen behandelplan is gedefinieerd, zijn de volgende functies beschikbaar:

Component Functie

Create Treatment Plan Hiermee kunt u een behandelplan aanmaken (zie pagina 164).

Object Manipulation
Hiermee kunt u de vorm van objecten bewerken, hetzij op basis van
hun morfologie of door het uitvoeren van logische bewerkingen (zie
pagina 144).
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7.1.3 Dosisspecifieke werkbalk en weergavefuncties

Werkbalkfuncties

Component Functie Zie

Met Plan Comparison kunt u een tweede behandelplan laden,
dat vervolgens kan worden vergeleken met het huidige behandel-
plan of om de Monte Carlo- en Pencil Beam-berekeningen te ver-
gelijken.

Pagina 246

Met Open DVH Dialog kunt u een dialoogvenster openen waarin
de behandelingsdosis kan worden berekend voor de geplande
doelvolumes. 

Pagina 227

Met Dose Display opent u een dialoogvenster waarin verschillen-
de weergaveopties voor doses kunnen worden geconfigureerd,
bijv. relatieve of absolute waarden, cGy- of Gy-eenheden, enz. 

Pagina 225

Met Toggle Monte Carlo / Pencil Beam kunt u schakelen tussen
het Monte Carlo- en het Pencil Beam-algoritme voor dosisbereke-
ning. 

Pagina 216

Met Show Dose kunt u de geplande dosiscontouren weergeven
voor elk doelvolume met een overeenkomstige dosisschaalverde-
ling. 

Pagina 221

Met Threshold kunt u alleen een dosisdrempel weergegeven, zo-
dat u zich kunt concentreren op een bepaalde dosiswaarde. Pagina 223

Functies voor beeldweergave

Component Functie Zie

Met Toggle view mode kunt u de frontale of craniale weergave
van alleen OAR’s of van alle structuren weergeven. Pagina 252

Met Show/draw planning shape kunt u het bestralingsveld aan-
passen door de lamellen van de MLC aan te passen. Pagina 271

Met Show/change leaves and jaw positions kunt u handmatig de
lamel- en blokpositie aanpassen. Pagina 272

Met Enter leaf positions numerically kunt u de specifieke waar-
den invoeren voor elke lamel. Pagina 274

Met Reset manual changes to shape kunt u aanpassingen op de
lamelposities ongedaan maken. Pagina 275

Info over het plannen van een behandeling
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Component Functie Zie

Met Toggle fluence display kunt u de weergave naar een fluentie-
kaart schakelen. Pagina 224

Met Arc/Beam display kunt u kiezen welke van de geplande bun-
dels of bogen moeten worden weergegeven. Pagina 258

Met deze functies kunt u door geselecteerde bogen of IMRT-bun-
dels scrollen.

Pagina 276

Scrollt tussen verschillende IMRT-bundels van een HybridArc.
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7.2 Een nieuw behandelplan aanmaken
7.2.1 Overzicht

Algemene informatie

Zodra de Object Creation is afgerond (zie pagina 75), wordt u automatisch gevraagd om een
nieuw behandelplan aan te maken.
Als er nog geen behandelplan is gedefinieerd, is het ook mogelijk om een nieuw plan te maken
door te klikken op Create Treatment Plan.

Dialoogvenster Create Plan

Afbeelding 79 

Opties voor het aanmaken van een plan

Er zijn drie mogelijke manieren waarop u een nieuw behandelplan kunt aanmaken:

Hoofdstuk Zie

Een geheel nieuw plan aanmaken Pagina 165

Een nieuw plan aanmaken (bestaand voorschrift) Pagina 165

Een nieuw plan aanmaken (bestaand voorschrift en instelling) Pagina 165

Beheer van plansjablonen

Klik op Manage... als u bestaande behandelingssjablonen wilt reorganiseren (zie pagina 302).

Latere wijzigingen

Wijzigingen in voltooide behandelplannen kunnen worden uitgevoerd in het dialoogvenster
Prescription (zie pagina 182). Het voorschrifttype (zie pagina 170) kan echter alleen in het
dialoogvenster Create Plan worden ingesteld.

Een nieuw behandelplan aanmaken
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7.2.2 Opties voor het aanmaken van een plan

Een geheel nieuw plan aanmaken

Stappen

1. Selecteer de optieknop Manually onder aan het dialoogvenster Create Plan.

2. Klik op Next om de instellingen van het voorschrift aan te geven (zie pagina 168).

De behandelingsset-up moet afzonderlijk worden aangegeven in het dialoogvenster Group (zie
pagina 186).

Een nieuw plan aanmaken (bestaand voorschrift)

Stappen

1. Selecteer de optieknop Plan Template boven aan het dialoogvenster.

2. Selecteer de gewenste sjabloon uit de lijst.

3. Selecteer het selectievakje Load prescription only en klik op Next.

De geselecteerde informatie over het voorschrift wordt toegepast op het behandelplan en kan
worden aangepast:
• In het dialoogvenster Create Plan (zie pagina 168)
• In het dialoogvenster Prescription (zie pagina 182)

De behandelingsset-up moet afzonderlijk worden aangegeven in het dialoogvenster Group (zie
pagina 186).

Een nieuw plan aanmaken (bestaand voorschrift en instelling)

Stappen

1. Selecteer de optieknop Plan Template boven aan het dialoogvenster.

2. Selecteer het gewenste sjabloon in de lijst en klik op Next.

De geselecteerde informatie over het voorschrift wordt toegepast op het behandelplan en kan
worden aangepast:
• In het dialoogvenster Create Plan (zie pagina 168)
• In het dialoogvenster Prescription (zie pagina 182)

De behandelingsset-upinformatie wordt toegepast op het behandelplan en kan worden aangepast
in het dialoogvenster Group (zie pagina 186).

De boog- of bundelverdeling die is gemaakt door het selecteren van een sjabloon, is niet
klinisch geoptimaliseerd. De effectiviteit van de resulterende plan moet worden
geëvalueerd alvorens te beginnen met de behandeling.
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7.2.3 Planeigenschappen wijzigen

Algemene informatie

U kunt de eigenschappen van het behandelingsplan wijzigen in het dialoogvenster RTPlan
Properties.

Instellen van de parameters van de dosisberekening

Stappen

1.

Selecteer het RTPlan-object in het functiegebied.

2. Klik op Properties op het tabblad Functions in het functiegebied om het dialoogvenster
Properties te openen.

Dialoogvenster eigenschappen van het RTPlan

Afbeelding 80 

Component Functie

Name De naam van het behandelplan. Dit verschijnt op het tabblad Functions.
Standaard is "Het RTPlan".

Treatment Type Craniaal of extracraniaal.

Plan Intent U kunt de bedoeling van het plan aangeven, d.w.z. palliatief of therapeu-
tisch.

U kunt ook het volgende weergeven:

Een nieuw behandelplan aanmaken

166 Klinische gebruikershandleiding Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



• De huidige referentie en positioneringssets
• De patiëntoriëntatie

Overige eigenschappen

U kunt de eigenschappen instellen voor de volgende functies in dit dialoogvenster:
• Dosisberekening: zie pagina 213
• Monte Carlo: zie pagina 217
• Voorschrift: zie pagina 213
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7.3 Een voorschrift definiëren
7.3.1 Overzicht

Algemene informatie

Het voorschrift is de basis voor het behandelplan. In het voorschrift kunt u definiëren:
• Welke structuur het PTV of de Boost heeft en welke objecten risico lopen (OAR’s)
• Hoe de dosis wordt berekend ten opzichte van een structuur
• Hoeveel dosis een PTV- of Boost-structuur moet krijgen
• Welke weging elke OAR moet hebben
• Dosis- en volumebeperkingen voor elk object
• Doelstellingen voor planningoptimalisatie

Dialoogvenster Create Plan

Afbeelding 81 

Een voorschrift definiëren

Stappen Zie

1. Een voorschrifttype kiezen. Pagina 170

2. Types toewijzen aan het plannen van objecten, zoals OAR, PTV. Pagina 171

3. De dosisinstellingen en fractionering voor PTV- en Boost-objecten configure-
ren. Pagina 172

4. Het dosisvolumehistogram (DHV) voor elk object definiëren. Pagina 176

5.
Beperkingen voor PTV(’s) en de verschillende OAR’s definiëren. Het resulte-
rende behandelplan moet voldoen aan deze beperkingen.
OPMERKING. Beperkingen kunnen worden gewijzigd in doelstellingen.
 

Pagina 178

Een voorschrift definiëren
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Stappen Zie

6. Planningdoelstellingen definiëren. Deze hebben invloed op de berekeningen
van de dosisoptimalisatie tijdens de omgekeerde planning. Pagina 178

OPMERKING. U kunt een bestaand voorschrift ook wijzigen (zie pagina 182).
 

EEN BEHANDELPLAN AANMAKEN

Klinische gebruikershandleiding Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 169



7.3.2 Een voorschrifttype kiezen

Algemene informatie

Het voorschrifttype bepaalt hoe de dosis berekend moet worden ten opzichte van de
doelstructuur.
De voorschrifttypes worden globaal gedefinieerd voor het behandelplan. Het is niet mogelijk om
achteraf te wisselen van voorschrifttype.

Voorschrifttypes

Afbeelding 82 

Welk voorschrifttype?

Voorschrifttype

Dose Volume Pre-
scription

Dit voorschrifttype wordt gebruikt om er voor te zorgen dat een specifiek
percentage van de doelstructuur een specifiek percentage van de voor-
geschreven dosis ontvangt.
Als u Dose Volume Prescription selecteert, kan het systeem automa-
tisch de beste dosisvolumedekkingsgraad berekenen, waarbij rekening
wordt gehouden met de aangegeven beperkingen (zie pagina 178).
OPMERKING. Een normalisatiepunt kan later nog worden aangemaakt
(zie pagina 242).
 

Point Prescription to
Isocenter

Dit voorschrifttype bepaalt een specifieke dosis die een isocentrumpunt
dient te ontvangen (normalisatiepunt) zonder rekening te houden met het
volume van de structuur.
Als u kiest voor Point Prescription to Isocenter, dan geeft de software
aan dat er een beperking is geschonden in het dosisvolumehistogram
(zie pagina 176). Het plan moet dan waar nodig handmatig worden aan-
gepast.

OPMERKING. Als Dose Volume Prescription wordt geselecteerd, is een redelijke marge
mogelijk rond het PTV voor de MLC-penumbra.
 

Relatieve dosis

Deze instelling definieert de proportie van de dosis die de arts in overweging heeft. Een relatieve
dosis van 100% betekent een absolute dosis van 1.

Dose Calculation

U kunt de parameters van de dosisberekening aanpassen. Zie pagina 213.

Een voorschrift definiëren
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7.3.3 Types aan objecten toewijzen

Algemene informatie

Elk object kan worden toegewezen aan een bepaald objecttype met behulp van de keuzerondjes
naast de lijst, bijv. PTV of Boost.

Objecttoewijzing

Afbeelding 83 

Beschikbare instellingen

Objecttype Omschrijving

PTV Het betreffende object wordt ingesteld als het geplande doelvolume.

Boost
U kunt aangeven dat een specifiek deel van het geplande doelvolume een ho-
gere dosis ontvangt.
Boostobjecten moeten altijd deel uitmaken van het PTV.

OAR
De instellingen die zijn ingesteld voor OAR-objecten (zie pagina 172) zijn
rechtstreeks van invloed op de automatische lameloptimalisatie voor conforme
behandelingen.

Other
Indien gewenst, kan deze optie gebruikt worden om structuren van algemeen
belang die niet direct relevant zijn voor het te behandelen gebied, aan te ge-
ven. Er zijn geen specifieke instellingen beschikbaar voor dit objecttype.

Objecttypes toewijzen

Stappen

1. Selecteer het object in de lijst.

2.

Wijs een type toe door een keuzerondje, bijv. PTV, OAR, enz. te activeren. Het object ver-
andert van kleur in de lijst.
Indien gewenst, kunnen objecten ook tegelijkertijd worden geselecteerd (met behulp van
de muis met de Shift-of Ctrl-toets) en toegewezen aan een bepaald object type met be-
hulp van de keuzerondjes.

3. Definieer dosisvoorschriften voor elk PTV- en Boostobject.

4. Definieer beperkingen voor elk OAR-object.

5. Defineer doelstellingen voor elk PTV-, Boost- en OAR-object.
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7.3.4 Dosisvoorschriften definiëren voor PTV- en Boostobjecten

Algemene informatie

U kunt voorschrift- en fractie-informatie definiëren voor elk PTV in de lijst Objects.

Instellingengebied

Afbeelding 84 

PTV-objectinstellingen definiëren

Stappen

1. Selecteer het doelobject in de lijst Objects.

2. Controleer of het PTV-keuzerondje is geselecteerd. Het object moet nu groen gekleurd
zijn en gelabeld als PTV.

3. Definieer het totale aantal fracties met de draaibox Number of Fractions.

4.

Definieer de dosis. Dit kan zijn:
• Een specifieke dosis voor elke Single Fraction, of
• Een algehele dosis voor All Fractions

U kunt het dialoogvenster Dose Display gebruiken (zie pagina 225) voor het definiëren
van:
• De dosiseenheid (cGy of Gy)
• Of de dosis relatief of absoluut is

5.

Een normalisatiedoel instellen:
• Gebruik de vervolgkeuzelijst om voorkeursnormalisatiedoelstellingen in te stellen als

absoluut of relatief dosisdoel, of
• Stel de Normalization rechtstreeks in per percentage-volume (V%).
• Stel een normalisatiepunt in de DHV in door een beperkingspunt te selecteren, door op

de rechtermuisknop te klikken om het contextmenu weer te geven en Normalization te
kiezen. Zie pagina 178.

Het gedefinieerde doel wordt behouden door de functie Refresh MU.
Om onmiddellijk tijdens de IMRT-forward-berekening te normaliseren, selecteert u een
normalisatiepunt, klikt u met de rechtermuisknop om het contextmenu weer te geven en
kiest u Renormalize Post-Optimization.
OPMERKING. Optimalisatie opening voor HybridArcs normaliseert ook tot punten gese-
lecteerd voor Renormalize Post-Optimization, echter alleen als er geen IMRT-optimali-
satie actief is.
 

6. Het gebied Assigned groups is van belang voor latere behandelingsgroepstoewijzing
(zie pagina 182).

Een voorschrift definiëren
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Boost-objectinstellingen definiëren

U kunt instellingen definiëren voor Boost-objecten op dezelfde manier als voor PTV-objecten. In
het geval van Boost-objecten, wordt de PTV-dosis aangevuld. Het algehele resultaat wordt
correct weergegeven in het dosisvolumehistogram (zie pagina 176).
OPMERKING. Als het doel bestaat uit twee PTV’s, een in de ander, adviseren we de
objecttypeboost voor de ingekapselde PTV toe te wijzen.
 

PTV- en forward-planning

Als u forward-planning uitvoert, moet elk isocentrum gekoppeld worden aan een PTV- of Boost-
object (zie pagina 186).

PTV- en IMRT-planning

Tijdens IMRT-planning kunt u meerdere PTV’s met één behandelingsgroep behandelen en kunt u
behandelen met een geïntegreerd Boost-object. In dit geval hoeft u geen behandelingsgroep te
selecteren voor de Boost-object(en) en kunt u het aantal fracties buiten beschouwing laten,
aangezien alleen de dosiswaarde doorslaggevend is. 
OPMERKING. Houd er rekening mee dat bij het behandelen van meerdere laesies met een
enkelvoudige behandelingsgroep, er door lichamelijke en technische redenen beperkingen zijn
met betrekking tot de afstand tussen laesies en hun positie binnen het mogelijke stralingsveld.
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7.3.5 Dosisbeperkingen definiëren voor OAR-objecten

Algemene informatie

U kunt het beschermingsniveau definiëren dat elke OAR moet krijgen tijdens planning.

U dient OAR’s altijd correct te omlijnen en te definiëren om onbedoelde dosis voor OAR’s
te vermijden.

OAR Settings

Afbeelding 85 

OAR-objectinstellingen definiëren

Stappen

1. Selecteer het doelobject in de lijst Objects.

2. Controleer of het OAR-keuzerondje is geselecteerd. Het object moet nu blauw gekleurd
zijn en gelabeld als OAR.

3. Als u Forward Planning wilt uitvoeren, definieert u een prioriteit in het OAR Type (zie
hieronder).

4. Als u Inverse Planning wilt uitvoeren, wijst u aan elke OAR een Guardian-waarde toe
(zie hieronder).

Forward Planning

Als u Forward Planning wilt uitvoeren, dan kunnen als volgt aan elke OAR een van de drie
prioriteitsniveaus worden toegewezen waarmee rekening wordt gehouden tijdens latere planning:

OAR-prioriteit Omschrijving

OAR Type 1

Het systeem houdt rekening met deze objecten tijdens de lameloptimalisatie.
OAR-objecten met prioriteit 1 moeten volledig worden afgeschermd om het
bijbehorende gebied te beschermen. Echter, afhankelijk van de PTV-positie,
is een 100%-blokkering niet altijd mogelijk.

OAR Type 2

Het systeem houdt ook rekening met deze objecten tijdens de lameloptimali-
satie.
Delen van de PTV-marge die een overlap hebben met OAR-objecten met
prioriteit 2, worden geblokkeerd om het bijbehorende gebied te beschermen.

Een voorschrift definiëren
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OAR-prioriteit Omschrijving

OAR Type 3 Met deze objecten wordt geen rekening gehouden tijdens de lameloptimali-
satie.

Omgekeerde planning

Als u Inverse Planning wilt uitvoeren, wijst u aan elke OAR een Guardian-waarde toe. 

OAR-type Standaard guardianwaarde

OAR Type 1 De standaardinstelling biedt het toegewezen object 100% bescherming.

OAR Type 2 De standaardinstelling biedt het toegewezen object 66% bescherming.

OAR Type 3 De standaardinstelling biedt het toegewezen object 33% bescherming.

In het geval van conforme bundelbehandelingen en conforme boogbehandelingen, hebben de
guardian-waarde-instellingen geen invloed op de automatische berekening van de
monitoreenheid (MU - monitor unit).

Guardianinstellingen en IMRT

De guardian-instellingen zijn in het bijzonder belangrijk voor dosisoptimalisering tijdens IMRT- en
HybridArc-behandelingen, omdat de berekende optimalisaties het resultaat zijn van
vermenigvuldigingen met het percentage van de guardian-waarde.
• Als de guardian-waarde voor een OAR is ingesteld op 100%, dan zal er zo veel mogelijk

rekening mee worden gehouden met de OAR tijdens de dosisoptimalisatie.
• Een OAR met een guardian-waarde-instelling van 0% wordt helemaal niet betrokken bij de

dosisoptimalisatie.
• Als voor HybridArc-behandelingen de guardian-waarde voor een OAR is ingesteld op minder

dan 10%, dan wordt er geen rekening gehouden met de OAR tijdens optimalisatie van de
opening.

Voor meer informatie over dosisoptimalisatie, zie pagina 315.

Dosisverhouding

De dosisverhouding voor weergave wordt getoond aan de onderzijde van het instellingengebied
onder General Dose Relation for Display. Als twee of meer PTV’s zijn aangegeven voor het
behandelplan met verschillende voorschriftdoses, dan is het mogelijk om deze waarde aan te
passen, zodat een geschikte verhouding wordt toegepast. Dit is een instelling die alleen voor
weergave is bedoeld en heeft geen invloed op het werkelijke dosisvoorschrift.

De waarde All Fractions is altijd gelijk aan de percentagedosis die u verwacht voor een
PTV. Voor alle gebruikelijke opstellingen moet deze waarde overeenkomen met de
dosisverhouding. U kunt bijvoorbeeld 20,0 Gy voorschrijven aan een PTV als de gewenste
weergegeven verhouding 80% = 16,0 Gy is. De complexiteit neemt toe voor meerdere PTV’s
met verschillende voorschriften.
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7.3.6 Het dosisvolumehistogram controleren

Algemene informatie

Een dosisvolumehistogram (DHV) wordt voor elk object weergegeven in het centrale gebied in het
dialoogvenster Create Plan.
Dit toont voor elk object, hoeveel dosis elke proportie van het object moet krijgen.
De informatie in het dosisvolumehistogram is afhankelijk van uw object- en voorschriftinstellingen.

Het DVH voor een object controleren

Om het DVH voor een object weer te geven, selecteert u dat object in de lijst Objects. Het DHV
wordt weergegeven.

Het DVH moet niet het enige criterium om de nauwkeurigheid van het behandelplan vast te
stellen. Een ander criterium zou de weergave van de dosisverdeling kunnen zijn.

Dosisvolumehistogram (PTV voorbeeld)

①

②

③

④

⑤

⑤

Afbeelding 86 

Nr. Component Functie

① Volume Klik hier om de eenheid van de volumeweergave te wijzigen (ccm
of percentage).

② Volume-dosisverhou-
ding

Weergegeven voor elk beperkingspunt dat werd gedefinieerd in
de grafiek voor het huidige object. Zie pagina 178.

③ Gearceerde gebieden Gebieden in het DVH waar de Dosis-/volumegrafiek niet doorheen
gaat.

④ Dose Klik hier om de eenheid van de dosisweergave te wijzigen (Gy,
cGy of percentage).

Een voorschrift definiëren
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Nr. Component Functie

⑤ Beperkingspunten Zie pagina 178.

X- en Y-assen

As Omschrijving

Y-as Volume van object (% of ccm).

X-as Dosis ontvangen door dat volume (relatief [%] of absoluut [Gy of cGy]).

Guardian-waarde

De guardian-waarde-instelling voor het huidige OAR wordt weergegeven in de grafiek onder de
dosisverhouding.

Volume- of dosisbereik wijzigen

Als u het weergegeven volume of het dosisbereik wilt verhogen, dan klikt u op de pijlen aan het
einde van de y- en x-as en sleept u deze totdat de grafiek het gewenste bereik heeft bereikt. Als u
met de muis dubbelklikt op een as, past de as automatisch aan aan de optimale pasvorm.
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7.3.7 Beperkingen en doelstellingen definiëren

Beperkingen

Met beperkingen kunt u de dosis beperken die andere structuren dan het doelvolume ontvangen.
Deze worden doorgaans gedefinieerd door de arts.

Geprioritiseerde beperkingen

Als u een beperking instelt als geprioritiseerd, dan krijgt de beperking een hogere prioriteit als er
sprake is van PTV-objecten, en voor alle objecten als er gebruik wordt gemaakt van omgekeerde
planning.
De weging voor geprioritiseerde OAR-objecten in IMRT wordt verhoogd met factoren van 10
(OAR laag), 100 (OAR medium) of 1.000 (OAR hoog).
De voorschrifthernormalisatie wordt zo berekend dat het daaruit voortvloeiende DVH altijd correct
overeenkomst met de geprioritiseerde beperking.

Doelstellingen

U kunt doelstellingen en beperkingen instellen. Doelstellingen worden gebruikt voor IMRT-
behandelingsplanning. Met doelstellingen kunt u voorkeursdoelen voor een optimaal plan
instellen, terwijl u binnen de limieten blijft die zijn ingesteld door de beperkingen.

Beschikbare beperkingen

Afhankelijk van het gekozen voorschrift- en behandelingstype, en van het ingestelde objecttype,
kan het gebruik van beperkingen als volgt variëren:

Voorschrift/Behan-
deling

PTV/Boost OAR Other

Dosisvolumevoor-
schrift

3 standaardbeper-
kingen
Waarden die de ge-
bruiker zelf kan in-
stellen
Gebruikt in bereke-
ning van monitoreen-
heid

Aantal beperkingen
door de gebruiker te
definiëren
Waarden die de ge-
bruiker zelf kan in-
stellen
Alleen weergave

Geen beperkingen

Puntvoorschrift

2 standaardbeper-
kingen
Waarden die de ge-
bruiker zelf kan in-
stellen
Alleen weergave

Omgekeerde plan-
ning

Aantal beperkingen afhankelijk van het gekozen objecttype
Alle beperkingen die zijn ingesteld voor alle objecten worden meegeno-
men bij het optimalisering van de dosis

Bestaande beperkingen in het DVH wijzigen

Stappen

1. Selecteer het relevante object in de lijst Objects.

2. Deactiveer het selectievakje Change Only Objectives.
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Stappen

3.
Selecteer met behulp van de muis een beperkingspunt in het DVH. (Zie Afbeelding 86.)
Het punt wordt gemarkeerd en u kunt het naar een andere positie slepen.

4. Om een beperkingspunt te wissen of om het als geprioritiseerd beperkingspunt in te stel-
len, klikt u er met de rechtermuisknop op om een contextmenu te openen.

Doelstellingen in het DVH toevoegen

Stappen

1. Selecteer het relevante object in de lijst Objects.

2. Activeer het selectievakje Change Only Objectives.

3.

Selecteer met behulp van de muis een beperkingspunt in het DVH. (Zie Afbeelding 86.)
Het punt wordt gemarkeerd en u kunt vanaf daar een nieuw punt naar een andere positie
slepen.
De lagere en hogere beperkingen van een PTV kunnen worden gedefinieerd als doelstel-
lingen die tijdens IMRT gerespecteerd moeten worden.

4. Om een doelstelling te wissen of om het als geprioritiseerd in te stellen, klikt u er met de
rechtermuisknop op om een contextmenu te openen.

Beperkingen en doelstellingen in het DVH

Grafiek

Beperking (gedefinieerd door een arts)

Normalisatiepunt

Doelstelling (voor optimalisatie)

Beperking en doelstelling

Geprioritiseerd (aangegeven door een extra grens)

Beperkingen en doelstellingen wijzigen in het dialoogvenster Edit

Stappen

1. Selecteer het relevante object in de lijst Objects.

2. Klik op Numeric.

3. Stel handmatig de volumewaarden (in %) en de dosiswaarden (in Gy) in voor elk punt.
Het punt zal dienovereenkomstig worden geplaatst op het DVH.
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Stappen

4.

Voor PTV- en Boost-objecten ① kunnen drie beperkingen worden ingesteld, namelijk een
lagere dosis, een gewenste of 50-procentsdosis en een hoogste dosis.
Voor OAR-objecten ② kunnen meerdere beperkingspunten worden aangegeven. Er moet
altijd een maximale dosis worden aangegeven.

①

②

5. Indien nodig kunt u ook een beperking instellen als Prioritize of een Objective.

6. Klik op OK om uw instellingen te bevestigen.

Nieuwe beperkingen toevoegen

U kunt alleen nieuwe beperkingen toevoegen aan OAR’s. Om dit te doen:

Stappen

1. Selecteer het benodigde OAR-object uit de Objects-lijst (zie pagina 171).

2.
Plaats de muis op het hoogste punt op de DVH-volume-as (aangegeven door een punt
met een kruisende lijn), en sleep de muis totdat er een nieuw punt wordt weergegeven op
de grafiek.
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Beperkingen als sjablonen opslaan

Stappen

1.

Klik op Save As... naast de lijst met Constraint Templates om het dialoogvenster Save
te openen en uw huidige instellingen voor beperkingen op te slaan als een sjabloon voor
later gebruik.

2. Voer een geschikte naam in voor het sjabloon voor beperkingen in het veld Enter new
name.

3. Klik op Save om uw nieuwe beperkingensjabloon op te slaan.

Beperkingensjablonen gebruiken

Beperkingensjablonen die zijn opgeslagen zoals beschreven onder pagina 181 kunnen worden
geselecteerd en toegepast op het huidige DVH.

Afbeelding 87 

Stappen

1. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Constraint Templates het sjabloon dat moet worden
toegepast op het huidige DVH.

2. De geselecteerde waarden kunnen vervolgens worden bewerkt zoals beschreven onder
pagina 178.

3. Als een sjabloon is niet langer nodig is, selecteert u het en verwijdert u het vervolgens
door op Delete te klikken.

Nadere informatie over beperkingensjablonen vindt u onder pagina 306.
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7.3.8 Een bestaand voorschrift wijzigen

Algemene informatie

Zodra u een behandelplan hebt aangemaakt (zie pagina 165), kunt u op elk gewenst moment de
voorschriftinformatie bewerken.

Een voorschrift bewerken

Klik op Prescription op het tabblad Prescription in het functiegebied op het hoofdscherm. Het
dialoogvenster Prescription wordt weergegeven.

Het wordt sterk aanbevolen om de berekende dosisverdelingen en de
dosisvolumehistogrammen na wijzigingen te controleren in het dialoogvenster
Prescription en na op Refresh MU in het functiegebied te klikken.

Dialoogvenster Prescription

Afbeelding 88 

Wat kan gewijzigd worden?

Dit dialoogvenster bevat configuratieopties die vergelijkbaar zijn met de opties in het
dialoogvenster Create Plan (zie pagina 168) die in eerste instantie worden gebruikt om de
benodigde voorschriftparameters aan te geven.
Het is echter niet meer mogelijk om het voorschrifttype te veranderen (zie pagina 170).
Het is ook mogelijk om te bepalen of de behandelingsgroepen die worden genoemd onder
Assigned groups moeten worden uitgesloten van de dosisplanning (zie pagina 183).
OPMERKING. Wijziging van Assigned groups is niet beschikbaar tijdens plancreatie, omdat de
relatie tussen het PTV en het isocentrum alleen kan worden vastgesteld in het hoofdscherm voor
de behandelingsplanning (zie pagina 186).
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Groepen voor MU-berekening toewijzen

U kunt bepalen of de behandelingsgroepen die worden genoemd onder Assigned groups in
aanmerking zijn genomen voor de MU-berekening.

Stappen

1. Klik op Edit in het dialoogvenster Prescription.

2.

In het dialoogvenster Edit dat nu wordt getoond, kunt u:
Bepalen of een behandelingsgroep en PTV (bijv. Tumor) moet worden opgenomen in de
dosisplanning.
Een geschikte relatieve wegingsfactor aangeven als het behandelplan meerdere isocen-
tra bevat.

Deze informatie kan ook achteraf worden bewerkt met behulp van het pictogram Open Weighting
Dialog in het functiegebied tijdens de behandelingsplanning (zie pagina 197).
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7.3.9 Voorschrift voor een normalisatiepunt

Algemene informatie

Bij het voorschrijven van een normalisatiepunt is het belangrijk rekening te houden met de
algoritmische en numerieke aard van het berekeningsresultaat.
De berekende stralingsveldpenumbra, het gebied met een hoge dosisgradiënt, is met name
gevoelig voor verschillen in het dosisberekeningsalgoritme.

Kenmerken van de penumbra

Verschillen in het modelleren van de bundel en daardoor verschillende penumbrakenmerken,
worden veroorzaakt door:
• Algoritmische en numerieke verbeteringen in het pencil beam-algoritme tussen verschillende

iPlan RT Dose-versies.
• Verschillende dosisberekeningsalgoritmen (zoals de pencil beam- of Monte Carlo-algoritmen).
• Statistische aard van het algoritme (Monte Carlo) leidt tot statistische variatie in berekende

puntdoses.
Bedenk, met name bij het voorschrijven van de lagere PTV-dosisbeperking, dat in sommige
gevallen kleine verschillen in de numerieke modellering een significante impact hebben op de
voorgeschreven monitoreenheden.

Afbeelding 89 
Afbeelding 89 geeft twee dosisprofielen weer die werden berekend met verschillende algoritmen.
Het toont het effect van verschillende bundelpenumbra’s van verschillende algoritmen op een
PTV-volume.

Voorbeeld: Een dosis x 100% voor een PTV-volume voorschrijven

Zoals weergegeven in Afbeelding 89, overlapt de bundelpenumbra gebieden van het PTV. Als
gevolg daarvan zullen verschillen in de bundelpenumbra, als verschillende algoritmen worden
gebruikt (bijv. Pencil Beam of Monte Carlo) de dosisverdeling op het PTV beïnvloeden.
Daardoor zijn alle afwijkingen van de lage dosisgebieden van het PTV (d.w.z.
veldpenumbragebieden) van invloed op de voorgeschreven monitoreenheden, omdat de
monitoreenheden zo worden geschaald dat het dosispunt met de minste dosis de voorgeschreven
dosis krijgt nadat de monitoreenheden opnieuw zijn geschaald.
Met name voor het Monte Carlo-algoritme wordt niet aanbevolen de dosis te normaliseren op het
100% PTV-volume. Door de statistische aard van het algoritme reflecteert de dosisverdeling in het
PTV-volume ook dergelijke statistische ruis. Een voorschrift van een dosis x voor het 100%-
volume leidt effectief naar een puntvoorschrift voor een dosispunt met een iets te lage dosis,
vanwege de statistische ruis. Op een dergelijke manier voorschrijven kan leiden tot significant
variërende monitoreenheden.
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Het scenario van het voorschrijven voor 100% van het PTV-volume is een extreem voorbeeld.
Maar dit kan ook het geval zijn voor kleine PTV’s bij het voorschrijven voor fracties van de PTV. In
dit geval moet u ook bedenken of het zinvol is om voor te schrijven voor bijvoorbeeld een 90%
PTV-volume, als het volume van de PTV zo klein is dat kleine afwijkingen van de
bundelpenumbra significante invloed zouden kunnen hebben op de dosis van het 90% PTV-
volume.
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7.4 Behandelingsgroepen toevoegen
7.4.1 Overzicht

Algemene informatie

Als u klaar bent met het instellen van de voorschriftparameters (zie pagina 168) kunt u de
behandelingsparameters instellen.

Wat is een behandelingsgroep?

Een behandelingsgroep definieert een individuele behandeling van een PTV, waaronder:
• De te gebruiken machine
• Isocentrum
• Modaliteit:

- IMRT
- Conforme bundel
- Conforme boog
- Circular boog
- HybridArc

• Collimatorinformatie
• Aantal bundels, verdeling en hoeken indien van toepassing

Een behandelingsgroep toevoegen

Stappen

1.

Selecteer het The RTPlan-object in het functiegebied.

2. Klik op Add Treatment Group op het tabblad Functions in het functiegebied om het dia-
loogvenster Group te openen.
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Dialoogvenster Group

Afbeelding 90 

Een behandelingsgroep definiëren

Stappen

1.
Voer een naam in voor de behandelingsgroep in het veld Group name.
OPMERKING. Elke groepsnaam krijgt het standaard voorvoegsel "Group".
 

2. Met behulp van de vervolgkeuzelijst Select PTV, selecteert u het PTV waaraan de be-
handelingsgroep moet worden toegewezen.

3.

In het gebied Isocenter coordinate selecteert u een van de volgende:
• Use existing coordinate om de nieuwe behandelingsgroep te positioneren met behulp

van bestaande iPlan RT Dose-behandelingsgroepcoördinaten, externe coördinaten die
zijn geïmporteerd via DICOM RT, of bijvoorbeeld gelabelde punten die zijn gegenereerd
met behulp van iPlan Cranial

• New coordinate in selected PTV om de nieuwe behandelingsgroep in het geometri-
sche midden van het geselecteerde PTV te plaatsen.

De vervolgkeuzelijst voor Use existing coordinate bevat ook externe coördinaten die
zijn geïmporteerd via DICOM RT. Als er een extern coördinaat is geselecteerd, kan het
daarna niet meer worden verplaatst.

4.
Selecteer het machineprofiel dat u wilt gebruiken in het hoofdstuk Select profile.
Als u het selectievakje Hide older profiles selecteert, wordt alleen het meest recente
profiel voor elke profielnaam weergegeven.
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Stappen

5.

In het gebied Irradiation setup bepaalt u de behandelingsinstellingen met behulp van:
• Create new elements: selecteer een behandeling, al naargelang de behandelingopties

die worden ondersteund door het geselecteerde machineprofiel. Aanvullende behandel-
parameters (zie hieronder pagina 190) kunnen ook worden ingesteld, afhankelijk van
het gekozen behandelingstype.

• Use template: hier kunt u een set behandelingselementen selecteren op basis van een
sjabloon dat vooraf door uw kliniek is ingesteld voor het type tumor, bijv. AVM (zie pagi-
na 308).

6. Als u de vereiste instellingen hebt geconfigureerd, klikt u op OK om te bevestigen.

Specifieke bestralingsinstellingen

Als u Create new elements hebt gekozen, moeten in het gebied Irradiation setup diverse
parameters worden ingesteld in het dialoogvenster Group. Deze variëren afhankelijk van de
behandelmodaliteit en worden als volgt omschreven:
• Pagina 188
• Pagina 188
• Pagina 189
• Pagina 189
• Pagina 190

Een behandelmodaliteit kan alleen worden gekozen indien het machineprofiel dat toestaat.

Een behandelingsgroep met conforme bundel aanmaken

Stappen

1. Activeer Conformal beam onder Treatment Type.

2. Voer de collimatorhoek in het veld Coll. angle in.

3. U kunt een PTV-marge definiëren in het veld Margin voor het berekenen van de PTV-
vorm.

4. U kunt een bundelverdeling definiëren die geschikt is voor een Cranial of Extracranial
behandeling in het veld Distribution.

5.

Definieer:
• Elements: het aantal behandelingselementen (bundels)
• Gantry spread
• Table spread
• Off center: definieert hoe ver de bundels roteren vanaf de gecentreerde verdeling

Een IMRT-behandelingsgroep aanmaken

Stappen

1. Activeer IMRT beam onder Treatment Type.

2. Voer de collimatorhoek in het veld Coll. angle in.

3. U kunt een PTV-marge definiëren in het veld Margin voor het berekenen van de PTV-
vorm.

4. U kunt een bundelverdeling definiëren die geschikt is voor een Cranial of Extracranial
behandeling in het veld Distribution.

Behandelingsgroepen toevoegen
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Stappen

5.

Definieer:
• Elements: het aantal behandelingselementen (bundels)
• Gantry spread
• Table spread
• Off center: definieert hoe ver de bundels roteren vanaf de gecentreerde verdeling

OPMERKING. U kunt IMRT-dosisberekeningsparameters configureren in het dialoogvenster
RTPlan Properties. Zie pagina 213.
 

Nadat de IMRT-behandelingsgroep is aangemaakt, kunt u deze optimaliseren zoals beschreven in
pagina 192.

Een conforme booggroep aanmaken (statisch of dynamisch)

Stappen

1. Activeer Conformal Arc (Static) of Conformal Arc (Dynamic) onder Treatment Type.

2. Voer de collimatorhoek in het veld Coll. angle in.

3. U kunt een PTV-marge definiëren in het veld Margin voor het berekenen van de PTV-
vorm.

4. U kunt een bundelverdeling definiëren die geschikt is voor een Cranial of Extracranial
behandeling in het veld Distribution.

5.

Definieer:
• Elements: het aantal behandelingselementen (bogen)
• Table spread
• Arc length

Door de stapgrootte van 10 graden voor de dosisberekening van de conforme
boogbehandelingen, kan de berekende dosis inaccuraat zijn. Het wordt ten zeerste
aanbevolen een fantoomverificatie uit te voeren voor elk behandelplan met conforme boog.

Een circular booggroep aanmaken

Stappen

1. Activeer Circular Arc onder Treatment Type.

2.
Voer de collimatordiameter in Diameter in.
Als u Automatic activeert, wordt de diameter van iedere circular cone van de nieuwe be-
handelgroep in eerste instantie aangepast aan de gemiddelde PTV-vorm.

3. U kunt een PTV-marge definiëren in het veld Margin voor het berekenen van de PTV-
vorm.

4.

U kunt een Overlap instellen voor circular bogen:
• Bij 100% is de PTV-vorm die daar uit volgt de doorsnede van alle PTV-vormen die voor

alle gantrycontrolepunten zijn berekend.
• Bij 0% is de PTV-vorm die daaruit voortvloeit de vereniging van alle PTV-vormen die

voor alle gantrycontrolepunten worden berekend.
De overlap en de PTV-marge kunnen niet worden aangepast nadat de boog aangemaakt
is. De toegekende waarden kunnen worden bekeken op het tabblad Plan Content door
de bijbehorende groep te selecteren.

5. U kunt een bundelverdeling definiëren die geschikt is voor een Cranial of Extracranial
behandeling in het veld Distribution.
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Stappen

6.

Definieer:
• Elements: het aantal behandelingselementen (bogen)
• Table spread
• Arc length

OPMERKING. U kunt afstandsintervallen configureren voor de circular boogbundel in het
dialoogvenster RTPlan Properties. Zie pagina 213.
 

Een HybridArc-groep aanmaken

Stappen

1. Activeer HybridArc onder Treatment Type.

2. Voer de collimatorhoek in het veld Coll. angle in.

3. U kunt een PTV-marge definiëren in het veld Margin voor het berekenen van de PTV-
vorm.

4. Voer het aantal bundels in elke boog in bij Beams.

5. U kunt een bundelverdeling definiëren die geschikt is voor een Cranial of Extracranial
behandeling in het veld Distribution.

6.

Definieer:
• Elements: het aantal behandelingselementen (bogen)
• Table spread
• Arc length

OPMERKING. U kunt ook een HybridArc toevoegen door te klikken op de knop Add HybridArc in
het functiegebied. Deze knop vereenvoudigt alleen de workflow, het gedrag blijft ongewijzigd.
 

OPMERKING. In de 3D-weergave kan de positie van de IMRT-bundels worden geverifieerd in
terugweergave. Bijv. een HybridArc met een tafelhoek van 0° benadrukt de aanwezigheid van de
IMRT-elementen die gebruik maken van de 3D "weergaveoptie" Caudal.
 

Nadat de HybridArc-behandelgroep is aangemaakt:

Stappen

1. Pas de boog aan aan de IMRT-weging (zie pagina 199).

2. Voer HybridArc-optimalisatie uit of voer optimalisatie van de opening uit, gevolgd door
IMRT-optimalisatie (zie pagina 192).

Als meer dan één isocentrum moet worden behandeld door één boog (op één isocentrum),
hebben rotatie-instelfouten invloed op de "satelliet"-isocentra. Corrigeer altijd eventuele
instelfouten vóór de behandeling, met name rotatiefouten als meer dan één laesie moet
worden behandeld met een enkelvoudig isocentrum.

De gantryrotatierichting kan in verschillende fasen tijdens het planningproces in de war
raken: De MLC-vormen worden bijvoorbeeld gespiegeld door een omgedraaide
gantryrotatie, of de uitdraai geeft niet expliciet de geselecteerde rotatierichting weer.
Controleer vóór de behandeling of de correcte gantryrotatie werd geïmporteerd in uw R&V-
systeem en wordt weergegeven op de linacconsole.

Behandelingssjablonen

Als u kiest voor Use template, hebt u ook de mogelijkheid om de beschikbare sjablonen te
beheren in een speciaal dialoogvenster (zie pagina 302).
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Opmerkingen betreffende veiligheid

Afhankelijk van de geometrische samenstelling van de doelvolumes en de organen die in
gevaar zijn, zijn er beperkingen aan de uiteindelijke mogelijkheden van complexe
dosisverdelingen. U dient het uiteindelijke plan zorgvuldig te controleren.

Door elementaire natuurkundige principes zijn er beperkingen aan de mogelijke complexe
dosisverdelingen en conflicterende voorschriften van PTV- en Boost-objecten.
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7.4.2 Een IMRT- of HybridArc-behandelgroep optimaliseren

Algemene informatie

Na het aanmaken kunt u een IMRT-groep of een HybridArc-behandelingsgroep optimaliseren (zie
ook pagina 315).
U kunt de HybridArc-opening ook apart optimaliseren voordat u het voor IMRT optimaliseert (zie
pagina 340).

Een IMRT-behandelingsgroep optimaliseren

U kunt een IMRT-groep optimaliseren:
• Door het volgen van de stap Dose Optimization (zie pagina 315)
• Door de functies in de stap Treatment Planning als volgt te gebruiken:

Stappen

1. Selecteer de IMRT-behandelingsgroep uit de lijst in het functiegebied.

2.

Selecteer alvast het omgekeerde planningstype door met de rechtermuisknop te klik-
ken om het contextmenu weer te geven. Selecteer een van de keuzes die beschikbaar
zijn in Select Inverse Planning Type waarmee u de OAR-weging definieert (zie pagi-
na 327).

3. Klik op Optimize IMRT.

OPMERKING. De IMRT-behandelingsgroep wordt geoptimaliseerd met behulp van parameters
die in een eerdere stap Dose Optimization werden ingesteld. Als deze stap niet eerder werd
uitgevoerd, moet u deze uitvoeren om IMRT te optimaliseren, of maak een keuze in Select
Inverse Planning Type.
 

Een HybridArc optimaliseren

U kunt de opening (zie pagina 340) en IMRT van een HybridArc-groep optimaliseren:
• Door het volgen van de stap Dose Optimization (zie pagina 315)
• Door de functies in de stap Treatment Planning als volgt te gebruiken:
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Stappen

1. Selecteer de HybridArc-behandelingsgroep uit de lijst in het functiegebied.

2.

Selecteer alvast het omgekeerde planningstype door met de rechtermuisknop te klik-
ken om het contextmenu weer te geven. Selecteer een van de keuzes die beschikbaar
zijn in Select Inverse Planning Type waarmee u de OAR-weging voor zowel IMRT als
de opening-optimalisatie definieert (zie pagina 327).

3.

Klik op:
- Opt. Aperture om alleen de opening te optimaliseren
- Opt. HybridArc om zowel de opening als de IMRT te optimaliseren

Als u ervoor kiest alleen de opening te optimaliseren, kunt u later de IMRT optimalise-
ren door te klikken op Optimize IMRT. Optimaliseer de opening altijd vóór IMRT.
OPMERKING. Als er geen IMRT-parameters zijn gedefinieerd, wordt de HybridArc ge-
optimaliseerd met behulp van standaard parameters.
 

Optimalisatie verwijderen

Optimalisatie verwijderen:

Verwijderen van

Een compleet plan Selecteer het plan en klik op Reset Inverse Optimization

IMRT-behandelings-
groep Selecteer de behandelgroep en klik op Reset IMRT
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Verwijderen van

HybridArc-behandelings-
groep

Selecteer de behandelingsgroep en klik op:
• Reset All om zowel de IMRT- als de openingsoptimalisatie te ver-

wijderen. Gebruik dit als basisparameters van het behandelplan zijn
aangepast (bijv. objecten, hoeken, isocentrumpositie).

• Reset IMRT om IMRT-optimalisatie te verwijderen. Dit is nuttig voor
het afstemmen van het plan (het aantal IMRT-bundels en het ge-
wicht tussen de boog en IMRT kan worden aangepast).

• Reset Aperture om de openingsoptimalisatie te verwijderen (alleen
beschikbaar indien niet geoptimaliseerd voor IMRT).

OPMERKING. Het dialoogvenster na deze knoppen kan worden ge-
negeerd met behulp van het contextmenu.
 

Een groep voor optimalisatie selecteren

U kunt IMRT- of HybridArc-groepen individueel optimaliseren om hun impact op de behandeling
apart te beoordelen. U kunt optimalisatieresultaten voor verschillende behandelingsgroepen
vergrendelen en opeenvolgende optimalisatie van behandelingsgroepen uitvoeren. Een groep
voor optimalisatie selecteren:

Stappen

1. Selecteer de behandelingsgroep.

2.

Klik met de rechtermuisknop om het contextmenu weer te geven.

3. Klik op Selected for IMRT Optimization. Als u optimalisatie uitvoert, worden alleen de
geselecteerde groep(en) geoptimaliseerd.

Optimalisatie van selectiepictogram

Pictogram Betekenis

Deze behandelingsgroep is geselecteerd voor optimalisatie.

Behandelingsgroepen toevoegen
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Pictogram Betekenis

Deze behandelingsgroep is geoptimaliseerd.

Deze behandelingsgroep is niet geselecteerd voor optimalisatie.
OPMERKING. Als er geen behandelingsgroep is geselecteerd voor optimalisatie,
worden alle IMRT-behandelingsgroepen op hetzelfde moment geoptimaliseerd in
de stap Dose Optimization.
 

Refresh MU gebruiken

• Voor HybridArc-elementen herstelt Refresh MU de Arc-IMRT-bundelweging na optimalisatie
van de opening.

• Voor IMRT- en HybridArc-elementen zorgt Refresh MU voor normalisatie van de
voorgeschreven PTV-dosis na IMRT-optimalisatie.

• Refresh MU na IMRT-optimalisatie moet doorgaans worden vermeden omdat het geen
rekening houdt met de OAR-doelstellingen. Op deze manier kan Refresh MU leiden tot
beschadigde OAR-beperkingen.
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7.4.3 Behandelingsgroepen bewerken

Algemene informatie

Zodra een behandelingsgroep is aangemaakt (zie pagina 186), kan deze worden gewijzigd met
behulp van de opties in het functiegebied.

Een behandelingsgroep bewerken

Om een behandelingsgroep te bewerken, selecteert u deze in de lijst in het functiegebied. De
bewerkknoppen worden weergegeven in het gebied eronder.

Afbeelding 91 

Isocentrum verplaatsen

Verplaats het isocentrumcoördinaat van de geselecteerde behandelingsgroep op de volgende
manier naar een andere locatie:

Stappen

1. Klik op Position.

2.

Positioneer de muis (weergegeven als een wit kruis) in een coupeweergave boven het
isocentrum (getoond als een groen kruis).

3. Het isocentrum kan nu met behulp van de muis naar de gewenste positie worden ge-
sleept.

4.

Bij het positioneren van het isocentrumcoördinaat van een circular boogbehandelgroep,
wordt er een groene cirkel in de reconstructie weergegeven.

5. Deze cirkel staat voor een schatting van de 50% isodosislijn.
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Stappen

6. De overeenkomstige Superimp. field for isoc. diameter wordt weergegeven in de weer-
gave vanuit de positie van de bundel (zie pagina 270).

7.
De uiteindelijke dosisverdeling komt mogelijk niet overeen met een exacte bol, dus deze
schatting van de afmetingen van het veld mag alleen gebruikt worden als hulpmiddel om
de ruimtelijke oriëntatie te vergemakkelijken.

Het centrum van de groep zoeken

Klik op Find om de behandelingsgroep in de beeldweergave te centreren.

Groepeigenschappen weergeven

De eigenschappen van een geselecteerde behandelingsgroep kunnen worden geraadpleegd door
op Properties te klikken.

Een groep wissen

Klik op Delete als u de behandelingsgroep uit het behandelplan wilt verwijderen.

Coördinaten aanpassen

Afbeelding 92 
U kunt de positionele coördinaten voor de behandelingsgroep aanpassen.

Weging van de groep aanpassen

Afbeelding 93 

Opties

Klik op het pictogram Open Weighting Dialog om een dialoogvenster te openen met
informatie over de relatieve weging tussen behandelgroepen.

Informatie vindt u op pagina 183.

Extra elementen toevoegen

Als u op Add klikt, kunt u aanvullende behandelingselementen (bundels of bogen) toevoegen aan
de geselecteerde behandelingsgroep.

Het toevoegen of verwijderen van een boog of een bundel verandert het behandelplan met
als gevolg dat het behandelplan niet langer aan het voorschrift voldoet. In dit geval dient u
de dosisverdeling overeenkomstig het voorschrift bij te werken met behulp van de knop
MU bijwerken.
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Een overlap definiëren voor statische bogen

Bij statische conforme bogen kunt u voor individuele velden een toegestane overlapping
aangeven. Dit beïnvloedt op zijn beurt de vorm van het gemiddelde MLC-veld.

Afbeelding 94 
Bij het plannen van een statische boog, maakt de software eerst een dynamische boog aan,
waarbij de MLC zich met stappen van 10 graden aanpast aan het PTV. De software creëert
daarna op basis van de overlapwaarde een enkel MLC-veld voor de statische boog.
Voorbeeld: U wilt een boog over een bereik van 40 graden maken. Dat zou overeenkomen met 5
MLC-velden bij de planning van een dynamische boog.
• Met statische bogen hebt u de mogelijkheid tot 0% overlap in te stellen, bijvoorbeeld. Dit

betekent dat geen enkel MLC-veld een ander MLC-veld mag overlappen, zodat de
daaruitvolgende PTV-vorm de vereniging is van alle PTV-vormen die berekend zijn voor alle
gantrycontrolepunten.

• U kunt bijvoorbeeld ook 25% overlap instellen. Dit betekent dat minimaal 25% van de velden
elkaar moeten overlappen.

• Bij 100% is de PTV-vorm die daar uit volgt de doorsnede van alle PTV-vormen die voor alle
gantrycontrolepunten zijn berekend.

Circular boogdiameter aanpassen

Voor circular boogelementen wordt de standaard conusdiameter in de eerste instantie
aangegeven onder pagina 189. Er worden vervolgens diverse diameteraanpassingsopties
geboden in het functiegebied.

Afbeelding 95 

Opties

De diameter kan rechtstreeks in het daarvoor bestemde veld worden ingevoerd. Als u een dia-
meter invoert die niet is opgenomen in het gebruikte machineprofiel (zie pagina 187), dan wordt
de dichtstbijzijnde diameter gekozen.

De diameter kan ook worden aangepast door de diameterschuifbalk van links (kleinste diameter)
naar rechts (grootste diameter) te schuiven.

Als u op het pictogram klikt, wordt de optimale conusdiameter bepaald voor alle circular bogen
die aan deze behandelgroep zijn toegewezen, en vervolgens wordt het minimum van deze ge-
optimaliseerde diameters voor alle bogen ingesteld.

Als u met de rechtermuisknop op een behandeling groep klikt, biedt een contextmenu extra
diameteropties.
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Afbeelding 96 

Opties

Met Optimize diameters individually wordt voor elke circulare boog een individueel geoptimali-
seerde diameter bepaald.

Met Optimize to common diameter wordt op dezelfde manier een gemeenschappelijke boogdi-
ameter gedefinieerd als wanneer er op dit pictogram wordt geklikt.

Weging van de boog-bundelrelatie

Voor HybridArc-elementen wordt de standaard boog-IMRT-bundelrelatie in eerste instantie
gedefinieerd in de behandelsjablonen (zie pagina 302). U kunt de boog-IMRT-bundelrelatie
aanpassen met behulp van de schuifbalk in het functiegebied.

Afbeelding 97 
De boog-bundelrelatie definieert de relatieve weging van de IMRT-bundels van de HybridArc ten
opzichte van haar boor, apart voor elke HybridArc in de behandelingsgroep.
Deze weging wordt in acht genomen vóór en na de openingsoptimalisatie en is gebaseerd op de
voorgeschreven dosis. Als u op Refresh MU drukt, wordt de beschikbare boogdosisverdeling
geschaald voor de gewenste dosis overeenkomstig de aangepaste weging. Als de IMRT-bundels
van de HybridArc zijn geoptimaliseerd, wordt de resterende dosis toegevoegd door optimalisatie
van de gehele doelstellingsfunctie, en niet alleen de voorgeschreven dosis. Daarom kan de
uiteindelijke boogbundelweging licht afwijken van de gespecificeerde waarden.
OPMERKING. Als een HybridArc geen IMRT-bundel gebruikt, wordt een interne boog-IMRT-
bundelrelatie gebruikt van 100%, onafhankelijk van eventueel aangepaste waarden in de
schuifbalk.
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7.4.4 Eigenschappen van behandelingsgroepen wijzigen

Eigenschappen van behandelingsgroepen wijzigen

Om de basiseigenschappen van een behandelingsgroep te wijzigen, selecteert u de groep in het
gebied Functions en klikt u vervolgens op Properties.
OPMERKING. Wanneer u een behandelingsgroep aanmaakt, wordt automatisch een nieuw
isocentrumcoördinaat aangemaakt voor die groep. Als u vervolgens een andere
isocentrumcoördinaat toewijst aan de groep, dan wordt het vorige isocentrumcoördinaat
verwijderd als het niet is toegewezen aan een andere behandelingsgroep.
 

Tabblad Properties

Afbeelding 98 

Component Functie

Name De naam van de behandelingsgroep.

Coordinate De naam van het toegewezen isocentrumcoördinaat.

Assigned targets Het PTV in verband met de geselecteerde behandelingsgroep (zie pagina
183).

Machine Het machineprofiel (linac) dat moet worden gebruikt bij de behandeling (zie
pagina 201).

Dose Rate De dosissnelheid (met name belangrijk voor lamelsequencing).

Leaf adaption
Het type lamelaanpassing dat wordt gebruikt tijdens de MLC-behandelingen,
zodat de lamellen zich aanpassen aan de PTV-vorm (zie Softwarehandlei-
ding, Physics Administration 4.5).

Conversion

Afhankelijk van het gekozen type behandelingsgroep, is conversie naar een
ander behandelingstype mogelijk:
• Conforme bundel -> IMRT-bundel
• IMRT-bundel -> conforme bundel
• Statische boog -> dynamische boog
• Dynamische boog -> statische boog

Er zijn geen conversieopties beschikbaar voor circular boog- of HybridArc-
behandelingen.
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Dialoogvenster Machine

Voor gebruik van een ander machineprofiel naast het geconfigureerde profiel tijdens de
behandelingsset-up (zie pagina 186), klik op Change... op het tabblad Properties voor de
relevante behandelgroep (zie pagina 200). Het dialoogvenster Machine wordt weergegeven.

① ② ③

Afbeelding 99 

Nr. Component

① Beschikbare linacs

② Beschikbare MLC’s

③ Beschikbare energie-instellingen voor de geselecteerde linac

Als u het selectievakje Hide older profiles selecteert, wordt alleen het meest recente profiel voor
elke profielnaam weergegeven.

Tabbald Jaws

Op het tabblad Jaws kunt u de positie van de primaire blokken van de linac bepalen met behulp
van een MLC. De beschikbare instellingen zijn afhankelijk van het geselecteerde machineprofiel
(zie pagina 200). Voor informatie over blokposities tijdens het gebruik van conische collimators
raadpleegt u de Softwarehandleiding, Physics Administration 4.5.

Afbeelding 100 
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Component Functie

Jaw Setting for
elements within

group

• Automatic: de blokken worden automatisch verplaatst en individueel ge-
optimaliseerd voor elk behandelingselement.

• Manual: u kunt de posities van de blokken handmatig aangeven zonder
rekening te houden met de veldgrootte en de vorm. Deze blokposities
kunnen desgewenst ook handmatig worden aangepast tijdens de plan-
ning (zie pagina 272).

OPMERKING. Deze instellingen gaan verloren als alle elementen van de
groep worden gewist. Nieuwe elementen die worden toegevoegd aan een
lege groep, maken gebruik van standaardparameters.
 

Jaw Setting for
group

Geeft beide alleen-lezen-waarden weer (kunnen alleen worden gewijzigd
met behulp van Physics Administration):
• Symmetric: de X- en Y-blokparen worden symmetrisch verplaatst
• Independent: de blokken van hetzelfde paar kunnen onafhankelijk van

elkaar bewegen
Same jaw value for all elements: indien geactiveerd, zijn dezelfde blok-
waarden van toepassing voor alle behandelingselementen in de groep.
OPMERKING. Deze instellingen blijven behouden, zelfs als alle elementen
van de groep worden gewist.
 

Opmerkingen betreffende veiligheid

Het wordt aanbevolen om de primaire-blokkenmodus in te stellen op Automatic met een
redelijke marge om rekening te kunnen houden met de nauwkeurigheid van de
blokpositionering. Tijdens het gereedmaken van het systeem adviseert Brainlab om te
controleren of er geen straling lekt tussen het maximale primaire blokveld en het maximale
gebied dat wordt geblokkeerd door de MLC.

Als de optie Manual is geselecteerd in het geval van conforme boogbehandelingen, dan
moet u ervoor zorgen dat alle boogvelden binnen de grenzen vallen die door de
blokopening worden bepaald. Als de velden groter zijn dan deze grens, dan wordt een
waarschuwing weergegeven, waarin wordt aangegeven dat de opening niet groot genoeg
is.

Bij circular cones moeten de blokken de straling buiten het materiaal van de collimator
afschermen. De blokposities die tijden de behandeling worden gebruikt, moeten gelijk zijn
aan de blokposities die zijn gebruikt tijdens de bundelmetingen.

Controleer de blokposities en de grootte van het veld dat door de blokken wordt gevormd
direct op de console van de linac voor elk individueel behandelveld.

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

Tabblad DRRs

De informatie die moet worden verstrekt voor opneming tijdens DRR-generatie kan hier worden
aangegeven (zie pagina 367). Naast het bepalen van de bundelinstelling, geselecteerde imager,
gantry- en tafelhoeken, kunnen ook DRR-overlays worden geactiveerd voor DICOM-export (zie
pagina 385) met behulp van Imprint Overlays for DICOM.
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7.4.5 Behandelingselementen bewerken

Algemene informatie

Elk behandelingselement (bundel of boog) kan worden gewijzigd met behulp van de opties die te
vinden zijn in het functiegebied.

Afbeelding 101 

Behandelingselementen positioneren

Het is mogelijk om de positie van de behandelingselementen aan te passen met behulp van de
3D-weergaven (zie pagina 258).

Properties

De eigenschappen van een geselecteerd behandelingselement kunnen worden geraadpleegd
door op Properties (zie pagina 207) te klikken.

Delete

Klik op Delete als u het behandelingselement uit het behandelplan wilt verwijderen.

Hoeken en marges

Afbeelding 102 
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Opties

De hoekdefinities (Table, Gantry, Coll.) voor alle behandelingsbundels of- bogen in de behan-
delingsgroep kunnen worden aangepast met behulp van de draaivlakken. Voor boogbehandelin-
gen kunt u de start- en stop-hoeken van de gantry definiëren.

U kunt de Margin rond het PTV aanpassen in de behandelingsgroep met behulp van een draai-
box.

U kunt de collimatorrotatie voor MLC-behandingselelementen optimaliseren door te
klikken op de knop.

Marges moeten groot genoeg zijn om rekening te houden met positie-onzekerheden en de MLC-
penumbra.

Door op de knop te klikken naast elk draaivak (hoeken en marge) wordt een dialoog-
venster geopend waarin de waarden voor alle elementen in een behandelingsgroep af-
zonderlijk kunnen worden aangepast.

U kunt de hoek- of margedefinities aanpassen met behulp van geboden draaivakken.

Richting van gantryrotatie

Opties

Om de gantryrotatie te veranderen van met de klok mee (CW) naar tegen de klok in
(CCW) voor een boogbehandelingselement, klikt u op de knop:

OPMERKING. Als u de richting van rotatie omdraait, worden de Gantry Start- en Gantry Stop-
hoeken ook omgedraaid.
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OPMERKING. Als de knop CW/CCW wordt gemarkeerd met een uitroepteken, geeft dit aan dat
de boog uit meer dan één deel bestaat.
 

De richting van de gantryrotatie kan in verschillende fasen in het planningproces in de war
raken. De MLC-vormen worden gespiegeld door een omgekeerde gantryrotatie, of de
uitdraai geeft niet expliciet de geselecteerde rotatierichting weer. Controleer vóór de
behandeling of de correcte gantryrotatie werd geïmporteerd in uw R&V-systeem en wordt
weergegeven op de linacconsole.

Conusdiameter

Voor circular boogelementen wordt de standaard conusdiameter in de eerste instantie
aangegeven onder pagina 190. Er worden vervolgens diverse diameteraanpassingsopties
geboden in het functiegebied.

Afbeelding 103 
• De diameter kan rechtstreeks in het daarvoor bestemde veld worden ingevoerd. Als u een

diameter invoert die niet is opgenomen in het gebruikte machineprofiel (zie pagina 187), dan
wordt de dichtstbijzijnde diameter gekozen.

• De diameter kan ook worden aangepast door de diameterschuifbalk van links (kleinste
diameter) naar rechts (grootste diameter) te schuiven.

Door op het pictogram te klikken, wordt de diameter van het boogelement ge-
optimaliseerd tot de PTV-vorm. Als u met de rechtermuisknop op een behan-
delingselement klikt, voert Optimize diameter in het contextmenu dezelfde
functie uit als dit pictogram.

Weging behandelingselementen

Afbeelding 104 

Als u op het pictogram Open Weighting Dialog klikt in het functiegebied, dan
verschijnt er een dialoogvenster met informatie over de relatieve weging tussen
behandelingselementen.
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Wegingsfactor aanpassen

De relatieve wegingsfactoren kunnen worden aangepast voor elk behandelingselement.

Afbeelding 105 

Bundels in HybridArcs

Voor HybridArc-elementen kan het aantal IMRT-bundels worden aangepast met behulp van de
knop Beam No. Deze knop is actief als de IMRT-bundels niet geoptimaliseerd zijn.

MU-waarde

De MU-waarde die is berekend voor de behandelingselementen tijdens de optimalisatie van het
voorschrift (bijv. met behulp van de knop Refresh MU) is hier te zien.

Het toevoegen of verwijderen van een boog of een bundel verandert het behandelplan
zodanig dat het behandelplan niet langer aan het voorschrift voldoet. In dit geval moet u op
Refresh MU klikken.

Als u op Refresh MU klikt, garandeert dit niet dat de relevante parameters worden
gewijzigd. U moet de behandelplaninformatie die hieruit volgt handmatig controleren.
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Eigenschappen van behandelingselementen wijzigen

Afbeelding 106 

Tabblad Functie

Properties U kunt de naam die is toegewezen aan het behandelingselement wijzigen.

Jaws

U kunt de positioneringsinformatie voor de linacblokken bewerken in het geval
van MLC-behandelingen:
• Automatic: de blokken worden automatisch verplaatst en individueel geopti-

maliseerd voor elk behandelingselement.
• Manual: u kunt de posities van de blokken handmatig aangeven zonder reke-

ning te houden met de veldgrootte en de vorm. Deze blokposities kunnen des-
gewenst ook handmatig worden aangepast tijdens de planning (zie pagina
272).
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7.4.6 Behandelingselementen en collimators optimaliseren

Algemene informatie

Met iPlan RT Dose kunt u automatisch behandelingselementen en collimatoren sorteren en
optimaliseren, zodat de behandeling efficiënter wordt uitgevoerd.

Bundelelementen optimaliseren

Afbeelding 107 

Component Functie

Optimize Element
Delivery

Sorteert de volgorde van bundels, zodat de linac-/tafelbewegingen het
meest efficiënt zijn.

Distribute Elements
Equally Verdeelt de elementen voor de hoogste linac-/tafelefficiëntie.

Weight Elements Pro-
portionally (alleen
conforme bundel)

Stelt de elementweging zo in dat alle bundels gelijkmatig van gewicht
zijn.

Optimize All Collima-
tor Angles

Past de collimatorhoek voor elke bundel aan, zodat het optimaal past op
de PTV-vorm. Om dit uit te voeren voor een individuele bundel:
• Selecteer de bundel en klik met de rechtermuisknop om het context-

menu weer te geven.
• Kies Optimize Collimator Angle.
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Boogelementen optimaliseren

Afbeelding 108 

Component Functie/Gebruik

Optimize Element
Delivery

• Full Optimization: Optimaliseert zowel de gantryrotatie als de ele-
mentsortering.

• Gantry Rotation: Optimaliseert gantryrotaties (CW/CCW) voor opti-
male efficiëntie.

• Element Sorting: Sorteert de volgorde van bogen, zodat de linac-/
tafelbewegingen het meest efficiënt zijn.

Weight Elements Pro-
portionally (met uit-

zondering van Hybri-
dArc)

Stelt de elementweging zo in dat alle bundels gelijkmatig van gewicht
zijn.

Optimize All Collima-
tor Angles

Past de collimatorhoek voor elke bundel aan, zodat het optimaal past op
de PTV-vorm. Om dit uit te voeren voor een individuele bundel:
• Selecteer de bundel en klik met de rechtermuisknop om het context-

menu weer te geven.
• Kies Optimists Collimator Angle.

Optimize Diameters
Individually (alleen

circular boog)

Optimaliseert de diameter van individuele boogelementen ten opzichte
van de PTV-vorm. Zie pagina 205.

Optimize to Common
Diameter (alleen cir-

cular boog)

Optimaliseert de diameter van alle boogelementen ten opzichte van de
PTV-vorm. Zie pagina 205.
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7.4.7 Behandelingsgroepen en -elementen vergrendelen

Algemene informatie

De functies Lock en Freeze zijn te vinden in een contextmenu dat verschijnt als u met de
rechtermuisknop klikt op een behandelingsgroep of een individueel behandelingselement (bundel
of boog).
Als u ervan overtuigd bent dat de behandelingsgroepen en -elementen correct zijn gepland en
geplaatst, kunt u gebruik maken van de vergrendelings- en blokkeringsfuncties om verdere
wijzigingen te voorkomen.
De functies vergrendelen en vastzetten zijn niet beschikbaar als IMRT-optimalisatie (zie pagina
315) is voltooid. In dergelijke gevallen kunt u met de knop Remove IMRT Optimization in het
functiegebied het plan ontgrendelen voor verdere aanpassing.
De functies vergrendelen en vastzetten zijn helemaal niet beschikbaar voor IMRT-
behandelingsgroepen of -elementen.
De functies vergrendelen en vastzetten kunnen van pas komen als u een behandelingsgroep wilt
verplaatsen om het effect op het dosisvolumehistogram te beoordelen. Tijdens fantoom-QA wilt u
wellicht u de bundelhoek veranderen zonder het stralingsveld aan te passen. Indien u een
mogelijke gantrybotsing ontdekt, wilt u wellicht de gantryinstellingen aanpassen terwijl u verder
gaat met het huidige ingestelde bestralingsveld.

Behandelingsgroepen vergrendelen

Klik op Lock all elements om alle behandelingselementen binnen de geselecteerde
behandelingsgroep te vergrendelen. Ze worden weergegeven met een slotsymbool in de lijst.

Afbeelding 109 

Behandelingsgroepen ontgrendelen

Als u op Unlock all elements klikt, wordt de vergrendeling opgeheven, zodat alle
behandelingselementen binnen de geselecteerde behandelingsgroep kunnen worden gewijzigd.

Afbeelding 110 
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Individuele behandelingselementen vergrendelen

Klik op Lock om het geselecteerde behandelingselement te vergrendelen en een slotsymbool in
de lijst toe te wijzen.
Selecteer het menu-item Unlock dat vervolgens wordt getoond, om de vergrendeling op te heffen,
zodat het behandelingselement kan worden gewijzigd.

Afbeelding 111 

Individuele behandelingselementen vastzetten

Klik op Freeze Shape(s) om het bestralingsveld voor het geselecteerde behandelingselement te
bevriezen. In dit geval wordt er een half slot symbool in de lijst weergegeven.

Afbeelding 112 
Als Freeze Shape(s) is geactiveerd, worden de primaire blokken en de grootte en vorm van het
collimatorveld niet aangepast als er wijzigingen worden aangebracht aan:
• Bundel/booghoeken
• Positie behandelingsgroep
• PTV-marge
• Objectrollen of -contouren

Dit kan bij MLC-behandelingen bijvoorbeeld onbedoelde lamelbewegingen voorkomen.

Blokkering opheffen voor individuele behandelingselementen

Om automatische aanpassing van het relevante bestralingsveld te heractiveren:
• Selecteer het menu-item Unfreeze Shape(s).
• Druk op het pictogram reset manual changes to shape (zie pagina 275) in de weergave

vanuit de positie van de bundel om het scherm bij te werken.
Automatische aanpassing wordt automatisch geheractiveerd indien:
• Er wordt een nieuw machineprofiel (zie pagina 187) geselecteerd voor de huidige

behandelgroep.
• De behandelmodaliteit wordt omgezet (zie pagina 200).

OPMERKING. In het geval van dynamische boogbehandelingen wordt automatische aanpassing
ook automatisch geheractiveerd als de bogen vergroot zijn, of als de tafelhoeken worden
gewijzigd in de ruimtelijke positioneringskaart (veranderingen in de ruimtelijke positioneringskaart
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kunnen de tafelhoek tot 180° wijzigen). In beide gevallen worden extra bestralingsvelden
gecreëerd, met als gevolg dat de lamelaanpassing moet worden herhaald.
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7.5 Dose Calculation

Algemene informatie

U kunt de parameters wijzigen die iPlan RT Dose gebruikt om de dosis voor een plan te
berekenen. U kunt er ook voor kiezen om de dosis te berekenen met behulp van de Monte Carlo-
of pencil beam-algoritmen.

Instellen van de parameters van de dosisberekening

Stappen

1.

Selecteer het RTPlan-object in het functiegebied.

2. Klik op Properties op het tabblad Functions in het functiegebied om het dialoogvenster
Properties te openen.

Dialoogvenster eigenschappen van het RTPlan

①
②
③

⑤

⑥
⑦

④

Afbeelding 113 
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Dialoogvenster componenten

Nr. Component Functie

① Dose Resolution

De dosisresolutie die wordt gebruikt als basis voor het bepalen van het
raster voor de dosisberekening (zie pagina 86). Dit wordt gebruikt:
• Voor berekeningen van voorschrift- en 3D-dosisvolume.
• Als standaardwaarde voor DVH- en IMRT-berekeningen.
• Voor het opslaan van dosismatrices (zie pagina 283).

Deze instelling kan ook worden aangepast in het DVH-dialoogvenster
(pagina 227).

② Finer for Small
Objects

Deze optie wordt aanbevolen omdat op deze manier de rastergrootte
automatisch kan worden aangepast. Hierdoor kunnen zelfs op hele
kleine structuren accurate dosisberekeningen worden uitgevoerd.

③ Use Small Grid
Size for Min/Max

De min/max-dosispunten worden berekend door op een heel fijn roos-
ter te zoeken naar het minimale en maximale dosispunt. Aanbevolen
wordt deze optie te gebruiken om de min/max-dosispunten nauwkeurig
te berekenen in een gebied met een hoge dosisgradiënt. Als deze op-
tie niet wordt geselecteerd, is de rasterresolutie gelijk aan de resolutie
die wordt gebruikt voor de DVH-berekening.

④ Arc Calculation
Step

Met deze vervolgkeuzelijst kunt u aangeven (in graden) hoeveel ruimte
er tussen de bundels moet zitten bij circular boogbehandelingen, op
basis van het circular conusalgoritme.

⑤ Heterogeneity
Correction

Als deze optie is geselecteerd, worden verschillen in weefseldichtheid
meegenomen tijdens de dosisberekening en wordt de padlengte dieno-
vereenkomstig aangepast. Als deze optie niet is geselecteerd, wordt
aangenomen dat het weefsel waar de bundel doorheen gaat, dezelfde
dichtheid als water heeft.

⑥

Multiple Targets:
Separate Nor-
malization for
Each Target

Indien een behandelplan meerdere PTV’s bevat, worden alleen de be-
handelingselementen die specifiek aan elk PTV zijn toegewezen, mee-
genomen bij de normalisatie, in overeenstemming met de gewenste
dosis. Dit is vooral handig in het geval van concurrerende PTV’s. De
dosisweergave houdt echter rekening met alle behandelingselemen-
ten. Een overeenkomstig informatiebericht wordt weergegeven in het
dialoogvenster Plan Status (zie pagina 291) als deze optie is geacti-
veerd.
Een aparte optimalisatie kan leiden tot een te lage schatting van de do-
sis voor de PTV’s.

⑦

Representation
Point: Exactly
Representing
Normalization
Dose

Als deze optie is geactiveerd, worden gegenereerde representatiepun-
ten toegekend aan de werkelijke voorgeschreven dosis (zie pagina
172). Deze waarden worden ook geëxporteerd tijdens de DICOM-ex-
port (zie pagina 385).

Overige instellingen

Overige instellingen zijn beschikbaar voor:
• De planeigenschappen. Zie pagina 166.
• Het Monte Carlo-algoritme. Zie pagina 217.

Als u het selectievakje Heterogeneity Correction niet selecteert, kan dit leiden tot een
onjuiste diepte-equivalentie.
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Geheugenbronnen controleren

De hoeveelheid vrij systeemgeheugen controleren:

Stappen

1. Selecteer het RTPlan-object in het functiegebied.

2.

Klik op de rechtermuisknop om het contextmenu weer te geven en kies Memory Infor-
mation. In het dialoogvenster Memory staan details over het beschikbare geheugen. De
geschatte geheugenwaarden zijn alleen geldig als iPlan RT Dose exclusief draait:
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7.5.1 Info over de Monte Carlo- en Pencil Beam-algoritmen

Algemene informatie

U kunt schakelen tussen de Monte Carlo- en de pencil beam-algoritmen voor dosisberekening.
OPMERKING. Deze optie is niet beschikbaar voor circular bogen als de dosisplanning voor deze
behandelingen is gebaseerd op de circular conus-dosisalgoritme.
 

Algoritmevergelijking

Component Functie

Pencil Beam

Het pencil beam-algoritme is een snel en betrouwbaar dosisalgoritme. Het heeft
echter de volgende nadelen:
• Er wordt geen rekening gehouden met het verlies van het laterale secundaire

elektronenevenwicht. Dit is het geval wanneer de bundel door heterogene
weefsels gaat of dicht bij het weefseloppervlak is gericht.

• De padlengtecorrectie zorgt ervoor dat de dosisberekening in de richting van
de bundel accuraat is, ook al komt de bundel op zijn weg door het weefsel
heterogeniteiten tegen.

Monte Carlo

De Monte Carlo-dosisberekening is gebaseerd op statistische steekproeven en
is vooral nuttig voor heterogene weefselgebieden (bijv. longbehandelingen).
De gemiddelde statistische variantie kan worden geselecteerd in het dialoog-
venster RTPlan Properties (zie pagina 217).
• Hoe hoger de gewenste nauwkeurigheid en hoe lager de gemiddelde statisti-

sche variantie, hoe langer de rekentijd.
U moet dus een compromis sluiten tussen nauwkeurigheid en rekentijd.

U moet het resultaat van de dosisberekening controleren (zie pagina 221 en pagina 227).

Schakelen tussen Monte Carlo/Pencil Beam

Stap

Klik op de knop Toggle Monte Carlo / Pencil Beam om te schakelen tussen de Monte Carlo- en
Pencil Beam-algoritmen.

Dose Calculation
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7.5.2 Monte Carlo-berekening

Monte Carlo-weergave

Opties

Als de knop Toggle Monte Carlo / Pencil Beam wordt geactiveerd (geel), dan worden
de dosisberekeningen gebaseerd op het Brainlab Monte Carlo-dosisalgoritme, als dit
wordt ondersteund door het machineprofiel (zie pagina 186).

Afbeelding 114 

Het systeem berekent nu de benodigde dosis voor het volledige te behandelen 3D-volume.
Afhankelijk van uw bundelinstellingen en van de instellingen die zijn geconfigureerd in het
dialoogvenster Dose Display (zie pagina 225), kan de tijd die nodig is om deze berekening uit te
voeren, variëren. Een overeenkomstige voortgangsbalk wordt weergegeven in het functiegebied.

Afbeelding 115 
Als de berekening is voltooid, kan de bijbehorende informatie worden weergegeven in de
coupeweergaven.
De instellingen die zijn ingesteld voor het Monte Carlo-algoritme in het dialoogvenster Dose
Display, zoals de ruimtelijke resolutie en de gemiddelde variantie, worden aangegeven boven de
dosisschaalverdeling.
De huidige parameters die voor het 3D-volume zijn berekend, worden ook getoond.

Monte Carlo-instellingen aanpassen

Stappen

1. Open het dialoogvenster RTPlan Properties (zie pagina 213).
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Stappen

2.

U kunt de volgende instellingen wijzigen in de sectie Monte Carlo van het tabblad Pro-
perties van RTPlan:
• Spatial Resolution: specificeert de ruimtelijke resolutie (het formaat van het dosisra-

ster) die gebruikt wordt voor de 3D-volumeberekening. De nauwkeurigheid van de 3D-
volumeberekening hangt af van de aangegeven ruimtelijke resolutie en wordt niet ver-
hoogd door bijvoorbeeld een grotere vergroting te gebruiken. Er wordt geen adaptieve
dosisberekening uitgevoerd.

• Mean Variance: beperkt de statistische variantie van de dosiswaarde per voxel om
nauwkeurige en soepele dosisverdeling te vergemakkelijken.

Dose Result type:
• Dose to medium: deze standaardinstelling berekent de werkelijke dosis energie op ba-

sis van de dosis die door het weefsel wordt geabsorbeerd.
• Dose to water: deze optionele instelling berekent een energiedosis op basis van de

dosis die door water wordt geabsorbeerd.
MLC Model:er kunnen twee MLC-modellen worden gekozen:
• Accuracy optimized: als deze optie wordt geselecteerd, dan geeft MLC-model het

werkelijke lamelontwerp weer (bijv. messing-en-groef of stapontwerp), op basis van het
geselecteerde machineprofiel (zie pagina 186), waarbij het lekken van de lamellen
wordt meegenomen.

• Speed optimized: met deze optie wordt een "ideale" MLC gemodelleerd op basis van
de veronderstelling dat de lamellen niet lekken. Dit verkort de benodigde rekentijd.

Opmerkingen over het gebruik van Monte Carlo

Bij gebruik van het Monte Carlo-dosisalgoritme (zie pagina 213), wordt altijd een compleet 3D-
dosisvolume berekend in overeenstemming met de bovenstaande instellingen, ongeacht of de
instelling Calculate 3D Dose Volume is geactiveerd in het dialoogvenster Dose Display (zie
pagina 225).
• Wanneer de instelling Calculate 3D Dose Volume wordt gecombineerd met de Monte Carlo-

dosisberekening, dan kan interpolatie des te meer nodig zijn omwille van de verschillen in de
ruimtelijke resolutie van beide volumes.

• Nadere informatie over het Brainlab Monte Carlo-algoritme is opgenomen in de Technische
referentiehandleiding, Brainlab Physics.

Het Monte Carlo-dosisalgoritme houdt ook rekening met verstrooiing van omringend
weefsel. Zorg er altijd voor een passend gebied van de patiënt te scannen (buitencontour
in X-Y richting en ten minste 50 mm boven en onder PTV in de Z-richting).

Bij het controleren van de dosisverdeling voor objecten binnen botweefsel, moet u
rekening houden met het verschil tussen de instellingen Dose to water en Dose to medium
en de toepasselijke instelling kiezen.

Als het MLC-model voor Monte Carlo niet gedetailleerd genoeg is, kan het zijn dat
standaard het model Speed optimized wordt gebruikt terwijl u het model Accuracy
optimized hebt geselecteerd.

De nauwkeurigheid van de dosisberekening is afhankelijk van de door de gebruiker
gedefinieerde dosisrasterresolutie. De waarde die voor de definitieve goedkeuring van het
behandelplan wordt gebruikt, moet zo laag mogelijk zijn en niet groter dan 5 mm. Als er
sprake is van kleine objecten die minder dan 30 mm groot zijn, worden waarden van 3 mm
of minder ten zeerste aanbevolen.

Dose Calculation
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7.5.3 Berekening voor Pencil Beam

Pencil Beam-weergave

Opties

Als de knop Toggle Monte Carlo / Pencil Beam wordt gedeactiveerd, worden de do-
sisberekeningen gebaseerd op het Brainlab Pencil Beam-dosisalgoritme.

Afbeelding 116 

In dit geval berekent de standaardsysteeminstelling alleen de benodigde dosis die nodig is voor
de coupe die op dat moment wordt getoond. Deze berekening wordt relatief snel uitgevoerd.

Dosis voor 3D-volume berekenen

Als u ervoor kiest de dosis per 3D-volume te berekenen, wordt de dosis eenmaal berekend voor
het gehele volume en vervolgens altijd weergegeven tijdens het bladeren door de coupes.
Het alternatief is om per coupe te berekenen. De dosis wordt berekend voor elke coupe en u moet
tijdens het bladeren wachten op de update.

Stappen

1.

Klik op de knop Dose Display in de werkbalk om het dialoogvenster Dose Display te
openen.

2.
Om de dosis te berekenen voor het gehele, te behandelen 3D-volume, schakelt u Calcu-
late 3D Dose Volume in in het hoofdstuk Settings. Het kan enkele seconden duren voor-
dat deze berekening is voltooid.

Dose Calculation

Een overeenkomstige voortgangsbalk wordt weergegeven in het functiegebied tijdens berekening
van de dosis.
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Afbeelding 117 
Als de berekening is voltooid, kan de bijbehorende informatie worden weergegeven in de
coupeweergaven.
De ruimtelijke resolutie die is gedefinieerd voor het pencil beam-algoritme in het dialoogvenster
Dose Display (zie pagina 226), wordt aangegeven in millimeters boven de dosisschaalverdeling.
Als er sprake is van een conforme boogbehandeling, gebruikt het pencil beam-dosisalgoritme een
standaard bundelafstandsinterval van 10°.

Dose Calculation
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7.6 Dosisverdeling weergeven
7.6.1 Dosisverdeling weergeven

Algemene informatie

Als de dosis is berekend overeenkomstig uw gekozen voorschrift, kunt u de dosisverdeling
weergeven.

De dosisverdeling weergeven

Stap

Klik op de knop Show Dose.

OPMERKING. De weergave (dosisspoeling of isodosislijnen) is gebaseerd op uw instellingen in
het dialoogvenster Dose Display (zie pagina 225).
 

2D-isodosisweergave

①

Afbeelding 118 
De dosisverdeling (isodosislijnen of de dosisspoelingen) die wordt weergegeven, is gebaseerd op
de bundel- of booginstellingen die u hebt aangemaakt in uw behandelplan.
Er wordt bovendien een overeenkomstige dosisschaalverdeling ① getoond aan de rechterkant
van de coupeweergaven, op basis van uw instellingen in het dialoogvenster Dose Display (zie
pagina 225).

Opties

Dubbelklik op het dosisgetal om de isodosis weer te geven als een dikke lijn.

Dubbelklik op de dosisweergavekleur om deze isodosislijn zichtbaar te maken. Dubbelklik nog-
maals op het getal of de kleur om het nogmaals zichtbaar te maken.

EEN BEHANDELPLAN AANMAKEN

Klinische gebruikershandleiding Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 221



Algoritmeweergave

Het geselecteerde dosisalgoritme wordt aangegeven boven de dosisschaalverdeling:
• Als u een circular boogbehandeling uitvoert (zie pagina 186), wordt het circular cone-algoritme

gebruikt.
• Als u een conforme boog-, bundel- of IMRT-behandeling uitvoert, kunt u kiezen tussen de

Pencil Beam- en Monte Carlo-dosisalgoritmen, afhankelijk van uw machineprofiel (zie pagina
213).

• In het geval van circular boogbehandelingen wordt de bundelafstandinformatie die boven de
dosisschaalverdeling staat, gebaseerd op uw instellingen in het dialoogvenster Dose Display
(zie pagina 225).

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

Nauwkeurigheid van de dosisweergave

De nauwkeurigheid van de dosisweergave hangt af van verschillende parameters. Als de dosis
wordt weergegeven in reconstructies (bijv. op het tabblad Overview), kan de dosis ook worden
weergegeven tussen de coupes van de referentieset. In andere overzichten, die de
referentiecoupes direct weergeven, wordt de dosis weergegeven op het vlak van de coupe. Dit
kan leiden tot een verschillende dosisweergave in reconstructies en coupes, hoewel hetzelfde
gebied van de beeldenset wordt weergegeven.

Een 3D-dosis weergeven

Afbeelding 119 
Om de dosisverdeling aan het oppervlak van de drie-dimensionale objecten weer te geven:

Stappen

1. Open het tabblad Overview of Irradiation Plan in het hoofdscherm.

2. Selecteer de knop View Types in de 3D-objectweergave en selecteer Objects of 3D.

Dosisverdeling weergeven
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7.6.2 De standaarddosisdrempel weergeven

De standaard dosisdrempel weergeven

Stap

Klik op de knop Threshold om de standaard gedefinieerde drempelwaarde weer te geven (bijv.
voor maximale PTV-dekking) in het dialoogvenster Dose Display (zie pagina 225).

Er wordt bovendien een overeenkomstige dosisschaalverdeling getoond aan de rechterkant van
coupeweergaven, ook op basis van uw instellingen in het dialoogvenster Dose Display (zie
pagina 225).
OPMERKING. Het geselecteerde dosisalgoritme (zie pagina 213) wordt aangegeven boven de
dosisschaalverdeling.
 

Drempelweergave

①

Afbeelding 120 
Alle structuren die een grotere dosis dan de standaarddrempelwaarde ontvangen, worden in roze
weergegeven, ongeacht het geselecteerde kleurenschema.
Als u de standaarddrempelwaarde tijdelijk wilt aanpassen, kunt u dit doen door uw muis op de
dosisschaalverdeling te plaatsen, de linkermuisknop ingedrukt te houden en de muisaanwijzer ①
omhoog of omlaag over de schaalverdeling te slepen totdat de benodigde waarde is ingesteld.
Structuren die een kleinere dosis dan deze waarde ontvangen, worden in hun oorspronkelijke
kleur weergegeven, naar gelang het gekozen kleurenschema.
OPMERKING. Door de dosisdrempel te veranderen terwijl u de 3D-weergave bekijkt, kunt u de
dosis die het oppervlak krijgt, controleren en de dosis fall-off analyseren.
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7.6.3 Schakelen tussen de fluentieweergave

Algemene informatie

Als de dosisoptimalisering is afgerond (zie pagina 315), wordt de knop Toggle fluence display
weergegeven voor IMRT-behandelingen in de weergave vanuit de positie van de bundel (zie
pagina 269) van de stap Treatment Planning.

Schakelen tussen de fluentieweergave

Stap

Klik op de knop Toggle fluence display om te schakelen tussen de weergave vanuit de positie
van de bundel en een fluentiemap.

Weergave schakelen

① ②

Afbeelding 121 

Nr. Component

① Weergave lamelsequencing

② Fluentiekaart

De fluentiekaart lijkt op het optimalisatieresultaat dat is geselecteerd in de vervolgkeuzelijst Select
Result in het functiegebied van de stap Dose Optimization (zie pagina 315).
Het verschil is dat in de stap Treatment Planning de optimalisatieresultaten zijn overgedragen
aan de lamelsequencing, zodat de werkelijke bundelverdeling en dosisoptimalisering wordt
weergegeven als resultaat van de MLC.

Dosisverdeling weergeven
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7.6.4 De instellingen van de dosisweergave aanpassen

Algemene informatie

U kunt verschillende weergaveopties aanpassen in het dialoogvenster Dose Display. Deze
omvatten het kleurenschema, de dosisweergave (relatief of absoluut) en de absolute eenheid
(cGy of Gy).
Er worden ook aanvullende dosisberekeningsopties geboden voor de pencil beam- en circular
conus-algoritmes.
De bijbehorende dosisinformatie kan ook worden weergegeven tijdens Object Creation (zie
pagina 115).

Dosisverdeling activeren

Stap

Klik op de knop Dose Display in de werkbalk om het dialoogvenster Dose Display te openen.

Dialoogvenster Dose Display

Afbeelding 122 

Kleurtabellen

In het gebied Color Tables selecteert u het gewenste kleurenschema voor de dosisweergave in
de planningsweergaven.
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Isodoses-gebied

Component Functie

Visible
U kunt specifieke Gy-drempels aangeven in de daarvoor bestemde velden, en
bepalen of deze drempels worden weergegeven in de planningsweergaven
met behulp van de bijbehorende selectievakjes.

Preset Activeer deze optie om een vooraf ingestelde waarde toe te passen.

Save current Sla een huidige instelling op als vooraf ingestelde waarde.

Priority Geselecteerde drempels kunnen ook een hogere weergaveprioriteit toegewe-
zen krijgen. Deze worden weergegeven met een dikkere isodosislijn.

Default Thres-
hold

U kunt een drempelwaarde definiëren (bijv. voor maximale PTV-dekking), die
tijdens planning kan worden gemarkeerd met behulp van de functie Threshold
(zie pagina 223).

Instellingengebied

Component Functie

Absolute Dose Unit U kunt selecteren of de isodosisinformatie moet worden weergegeven in
cGy of Gy.

Dose Scale U kunt selecteren of een relatieve (procent) of absolute (cGy- of Gy-waar-
den) dosisweergave moet worden gebruikt.

Prescr. Percentage U kunt aangeven dat een absolute dosiswaarde (Relation for Display) ge-
lijk moet zijn aan een bepaalde Prescr. Percentage van de geplande do-
sis.
Dit is met name relevant voor meerdere PTV’s met verschillende voor-
schriften. Als de Dose Scale is ingesteld op Absolute, is het voorschrift-
percentage niet relevant.

Relation for Display

Display Mode

U kunt aanvullende opties selecteren voor dosisweergave.
• U kunt de keuzerondjes (Dose Lines, Dose Wash en Dose Lines and

Wash) gebruiken om aan te geven of er isodosislijnen, een dosisspoe-
ling of een combinatie van beide moet worden gebruikt.

• Overeenkomstige selectievakjes (Thin Dose Lines en Show Dose
Wash smoothed) stellen u in staat te bepalen hoe de isodosislijnen en
de dosisspoeling moeten worden weergegeven.

Dose Calculation

U kunt weergavegerelateerde dosisberekeningsopties bieden:
• Met Use adaptive grid for 2D (Non-MC only) kan de grootte van het

2D-raster dat de ondergrond vormt voor de isodosisweergave, automa-
tisch worden aangepast voor nauwkeurigere isodosiscontouren, zelfs in
het geval van zeer kleine structuren. Dit wordt niet gebruikt voor bereke-
ningen op basis van het Monte Carlo-algoritme.

• Met Calculate 3D Dose Volume kan 3D-dosisinformatie in één keer
worden berekend voor het volledige volume van het plan. De resulteren-
de dosisverdeling en bijbehorende isodosislijnen kunnen vervolgens
worden weergegeven zonder verdere berekening (zie pagina 221). Her-
berekening wordt dan alleen uitgevoerd als het plan wordt gewijzigd. Als
deze optie niet is geselecteerd, zal de software alleen de dosisinformatie
berekenen die op dat moment nodig is, bijvoorbeeld om de huidige cou-
pe weer te geven. De dosisinformatie wordt pas herberekend wanneer
dat nodig is, bijvoorbeeld bij het weergeven van de volgende scancoupe.
Deze optie blijft gedurende de hele behandelingsplanning actief als hij
eenmaal is geactiveerd. Deze optie is standaard geactiveerd voor de ta-
ken Object Creation, Dose Optimization.

Dosisverdeling weergeven
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7.7 Het dosisvolumehistogram (DVH) gebruiken

Algemene informatie

Het voornaamste doel van een behandelplan is om een groot percentage tumorvolume met een
specifieke dosis te behandelen, terwijl de dosis die het normale weefsel krijgt, zo laag mogelijk
wordt gehouden. Deze ratio is een goede maatstaf voor het beoordelen van de mate van
optimalisatie en kan direct worden berekend vanuit de dosisvolumehistogramweergave. Hierbij
wordt het percentage van de dosis die normaal weefsel toegediend krijgt afgelezen op een
verticale positie waar een aanzienlijke fractie van de tumor wordt gedekt door de benodigde dosis.

Het DHV openen

Stap

Klik op de knop Open DVH Dialog om een dialoogvenster te openen dat een dosisvolumehisto-
gram bevat. 

DVH-dialoogvenster

Dit toont de verhouding tussen het volume en de dosis voor de verschillende objecten die u vooraf
hebt bepaald.

Afbeelding 123 

Asbereik aanpassen

Stappen

1. Als u uw muis over de pijltjes aan het eind van de Y-en X-assen beweegt, kleurt de gese-
lecteerde as rood.
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Stappen

2.
U kunt vervolgens op de pijl klikken en het slepen tot het gewenste bereik wordt weerge-
geven. Als u op een van de pijlen dubbelklikt, produceert de overeenkomstige as automa-
tisch een passend bereik.

De rastergrootte aanpassen

Component Functie

Grid Size
U kunt het rasterformaat dat in het DVH wordt gebruikt, aanpassen door een
waarde te selecteren uit het draaivak Grid Size of door rechtstreeks een geldi-
ge waarde in te voeren in het betreffende veld.

Finer for Small
Objects

Met de functie Finer for Small Objects wordt de rastergrootte voor grotere
objecten gebaseerd op de waarden die zijn gedefinieerd met behulp van het
draaivak. Voor kleinere objecten wordt de rastergrootte berekend met behulp
van ten minste 10 voxels voor elke dimensie in het PTV of OAR.

Recalc Hiermee kunt u het DVH opnieuw berekenen nadat u de rasterparameters
hebt gewijzigd.

Dosisweergave

Afbeelding 124 
De maximum, minimum en gemiddelde dosis die de gekozen structuur ontvangt, wordt
rechtsboven het grafiekgebied weergegeven.

Afbeelding 125 
Als u de muis over de grafiek beweegt, wordt een extra tekstveld weergegeven onder de
dosisinformatie. Afhankelijk van de gekozen structuur (zie pagina 232), omvat de weergegeven
informatie hier de dosis die bij de positie van de muis hoort, het volume van de referentiestructuur
die de weergegeven dosis krijgt en de conformiteitsindexinformatie (indien van toepassing) (zie
pagina 236).

Mean Dose

De dosis wordt berekend op een raster aan de hand van de dosisresolutie. De gemiddelde dosis
is dan de som van de dosis voor elk rasterpunt binnen het geselecteerde object, gedeeld door het
aantal rasterpunten in het geselecteerde object.

Dosisverhouding PTV

Deze waarde wordt weergegeven als de waarde in het DVH anders is dan voor het totale plan.

Export

Met de knop Export to Clipboard kunt u een complete set van histogrammen exporteren naar
het klembord van het Windows-besturingssysteem en deze waarden naar uw gewenste
spreadsheeteditor kopiëren.

Het dosisvolumehistogram (DVH) gebruiken
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• De gegevens worden geformatteerd in een lijst met twee of drie kolommen, afhankelijk van de
vraag of de normale-weefselgrafiek al dan niet wordt weergegeven.

• De kolommen worden van elkaar gescheiden door middel van tabs en opgemaakt met de
ingestelde meeteenheid (zie pagina 232).

Opmerking inzake veiligheid

U moet het resultaat van de dosisberekening altijd controleren, bijvoorbeeld met behulp
van de informatie die wordt getoond in de planningsweergaven.
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7.7.1 Differentieel en standaard DVH

Differentiële DVH-weergave

Het selectievakje Differential DVH in het gebied Display Options activeert een differentieel
histogram waarin u kunt zien hoeveel volume een bepaalde dosis krijgt.

Afbeelding 126 
• De dosiswaarden op de punten van het raster met een vooraf bepaalde stapgrootte worden

berekend en verdeeld in dosisstappen van 1%.
• Het aantal punten dat zich in een bepaald doseringsbereik bevindt, wordt vastgesteld en deze

getallen worden weergegeven in het differentiële dosisvolumehistogram in verhouding tot het
aantal punten op het raster die binnen de contouren van het object in kwestie liggen.

• Conformiteitsindexinformatie wordt niet verstrekt voor de differentiële DVH-weergave.

Het dosisvolumehistogram (DVH) gebruiken
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Standaard DVH-weergave

Als het selectievakje Differential DVH in het gebied Display Options is uitgeschakeld, dan wordt
een cumulatief histogram getoond waarin u kunt zien hoeveel van het volume ten minste de
geselecteerde dosis krijgt.

Afbeelding 127 
• Dit standaard dosisvolumehistogram toont de som van de aantallen uit het differentiële DVH.

De optelling begint bij de hoogste dosiswaarde en eindigt bij de dosiswaarde waar de pixel in
de grafiek wordt weergegeven.

• Als het isodosisvolume verder reikt dan het object in kwestie, wordt alleen het gedeelte van het
volume dat zowel binnen het gegeven isodosisoppervlak als binnen het geselecteerde object
ligt, weergegeven. Als het isodosisvolume verder reikt dan het object in kwestie, is alleen het
gedeelte van het volume gelegen binnen het gegeven Isodosisoppervlak en binnenin het
geselecteerde object weergegeven.

• Conformiteitsindexinformatie wordt verstrekt voor de standaard DVH-weergave (zie pagina
236).
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7.7.2 Aanvullende DVH-opties

Instellen van meeteenheden

De meeteenheden die in het DVH worden gebruikt om het volume en de dosis weer te geven,
kunnen met de pictogrammen ① + ② worden aangepast. Deze worden hieronder getoond.

Afbeelding 128 

① ②

Afbeelding 129 

Objectselectie

In de lijst Objects worden alle vooraf gedefinieerde objecten opgenomen, zodat u de totale
volume-dosisverhouding voor alle objecten of een aparte waarde voor de afzonderlijke objecten
kunt weergeven.

Afbeelding 130 
De DVH-weergave wordt aangepast al naargelang uw keuze in de vervolgkeuzelijst en de
objecten die in de lijst zijn geselecteerd.
Als bijvoorbeeld Target Volumes wordt geselecteerd in de vervolgkeuzelijst, dan toont het DVH
een overeenkomstige kleurgecodeerde grafiek voor elk ingesteld PTV.

Afbeelding 131 
Indien een enkel PTV is geselecteerd, wordt het 100% normaliseringvolume links onder het DVH
weergegeven.

Het dosisvolumehistogram (DVH) gebruiken
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Afbeelding 132 
Deze waarde wordt berekend door de rasterpunten in het geselecteerde object op te tellen. Dit
kan afwijken van het nauwkeurigere, op contour gebaseerde volume op het tabblad Plan
Content.

Het normalisatievolume dat in de legenda onder het DVH wordt getoond, hangt af van de
berekeningsrastergrootte. Deze waarde kan afwijken van het volume dat is berekend voor
het oorspronkelijke voxelobject en dat is aangegeven op het tabblad Plan Content.

Grafiek Normaal weefsel

①

Afbeelding 133 
Als het selectievakje Normal Tissue Graph wordt geselecteerd in het Display Options-gebied,
dan wordt het volume van het normale weefsel dat de aangegeven dosis krijgt, weergegeven als
een blauwe curve ①
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Interpolatiegrafiek

① ②

Afbeelding 134 

Nr. Component

① Geïnterpoleerde weergave

② Weergave met de werkelijke waarden

Door het selectievakje Interpolate Graph te activeren, wordt de grafiekweergave geïnterpoleerd.
Als dit selectievakje is uitgeschakeld, worden in plaats daarvan de werkelijke waarden gebruikt.

Beperkingen tonen

①

②

Afbeelding 135 
Het selectievakje Show Constraints kan worden gebruikt voor het activeren/deactiveren van
ingestelde beperkingen (bijvoorbeeld ① + ②).

Het dosisvolumehistogram (DVH) gebruiken
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Afbeelding 136 
Als u de muis over een beperking op de grafiek beweegt, wordt er een extra tekstveld
weergegeven dat de desbetreffende structuur aangeeft, de beperkingsinstellingen, en het
dosispercentage.
Meer informatie over beperkingen vindt u onder pagina 178.
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7.7.3 DVH-conformiteitsindex

Algemene informatie

Als u een PTV-structuur selecteert in het DVH-dialoogvenster (zie pagina 232) en een standaard
DVH-weergave selecteert (zie pagina 230), dan kunt u door de muis over de grafiekweergaven te
bewegen een tekstveld weergeven met conformiteitsindexinformatie.

① ②

Afbeelding 137 
• De conformiteitsindex geeft aan hoe nauwkeurig de omvang van de dosisverdeling

overeenkomt met de grootte en vorm van het doelvolume, waarbij rekening wordt gehouden
met het normale weefsel.

• Er worden een RTOG-conformiteitsindex (CI) ① en een Ian Paddick conformiteitsindex (IPCI)
② gegeven.

OPMERKING. Tijdens planvergelijkingen wordt alleen IPCI-informatie gegeven (zie pagina 246).
 

OPMERKING. De RTOG-conformiteitsindex komt overeen met de gebruikelijke RTOG-
conformiteit als het gehele PTV tenminste de aangegeven dosis krijgt.
 

Berekening conformiteitsindex

De conformiteitsindexwaarden die in het DVH worden weergegeven, worden als volgt berekend:

CI D( ) 1
VNormal D( )

VPTV D( )
-----------------------------+= IPCI D( )

VPTV
2 D( )

VPTV VTOTAL D( )⋅----------------------------------------------=

VPTV(D) Volume van de PTV die ten minste de dosis D krijgt.

VTOTAL(D) Volume van het gehele weefsel dat ten minste de dosis D krijgt.

VNORMAL(D) Volume van het weefsel zonder PTV dat ten minste de dosis D krijgt.

VPTV Volume van de PTV.

• De CI-waarden hebben een bereik van: 1-∞. De ideale waarde is 1.
• De waarden voor het IPCI hebben een bereik van: 0-1 De ideale waarde is 1. De waarden

worden uitgedrukt als percentages.
Meer informatie over conformiteitsindexen is te vinden in de volgende publicatie:
• Paddick, A simple scoring ratio to index the conformity of radiosurgical treatment plans. J

Neurosurg. 93 Suppl 3:219-22, 2000

Conformiteitsindex voor meerdere PTV’s

Wanneer een plan meerdere PTV’s heeft, wordt het volledige, normale weefsel meegenomen om
de conformiteitsindex voor één PTV te berekenen, zelfs het normale weefsel in de omgeving van
andere PTV’s dat de gedefinieerde dosis krijgt.

Het dosisvolumehistogram (DVH) gebruiken
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7.8 Behandelingsplanning voor Dynamic Tracking-
behandeling met ExacTrac Vero

7.8.1 Overzicht

Algemene informatie

Tijdens de behandelingsplanning moet de afwijking van de bundel in overweging worden
genomen om te voorkomen dat de bedreigde organen een significant hogere dosis krijgen dan op
grond van de 3D-planning werd voorspeld. Als er een 4D-CT-dataset voorhanden is om een
schatting te maken van de beweging van het doelorgaan en/of het bedreigde orgaan, moet u in
overweging nemen dat het doelorgaan tijdens de verschillende behandelingsfracties met een
andere amplitude en rondom een andere mediane positie kan bewegen. Normaal gesproken
moeten de bundels verder van de OAR’s af worden gehouden, vergeleken met de planning voor
"statische" behandelingen.

Compatibiliteit van de behandelingstoedieningsmethoden met Dynamic Tracking

Niet alle behandelingstoedieningsmethoden kunnen op dit moment worden gecombineerd met
Dynamic Tracking: Raadpleeg de Klinische gebruikershandleiding, ExacTrac Vero of neem
contact op met de specialist van Brainlab support.

Beschikbaarheid

U kunt uitsluitend behandelingsplannen gebruiken waarbij het selectievakje Dynamic tracking is
ingeschakeld op het moment dat het plan is gecreëerd binnen iPlan RT Dose 4.5. Wanneer dit
selectievakje is ingeschakeld, staat de accelerator geen andere behandeling toe dan in de
dynamic tracking-modus. Bij behandelingsplannen waarbij het selectievakje voor dynamic tracking
niet is ingeschakeld, is toegang tot de dynamic tracking-modus niet mogelijk.

Dynamic Tracking inschakelen in iPlan RT Dose

Stap

Schakel het selectievakje Enable Dynamic Tracking onder de machinegegevens in het tabblad
Properties van de Treatment Group in.
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Kantelingsmarge-indicator

De kantelingsmarge-indicator wordt automatisch getoond in het scherm Beam’s Eye View in
iPlan RT Dose als het selectievakje voor dynamic tracking is ingeschakeld. Dit wordt aangeduid
middels het gestreepte vak ①. De grootte van de kantelingsmarge-indicator wordt bepaald door
de buitenste MLC-lamellen.

①

Afbeelding 138 

Behandelingsplanning voor Dynamic Tracking-behandeling met ExacTrac Vero
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7.9 Beperking van de behandelingsplanning voor
specifieke MLC’s

Algemene informatie

Afhankelijk van de mogelijkheden van uw specifieke behandelingstoedieningssysteem kunnen de
automatisch aangepaste lamelposities niet precies overeenkomen met de planningsvorm. Als uw
MLC hardwarebeperkingen heeft, zoals ontbrekende interdigitatie, beschermingslamellen,
beperkte overtravel of statische lamelopeningen (bijv. Siemens 3D MLCs’s en Elekta MLCi, MLCi2
of Agility), kan de vorm van de afzonderlijke lamellen niet zoals gewenst zijn.
Lamelreeksen voor dynamische bogen en IMRT-bundels moeten ook voldoen aan de
hardwarevereisten en kunnen er soms anders uitzien dan verwacht. Dit zijn hardwarematige
beperkingen waar dus geen oplossing voor is, hoewel de automatische lamelaanpassing en
lamelreeksalgoritmen over speciale optimalisaties beschikken voor niet-interdigiterende MLC’s,
beschermingslamellen en statische lamelopeningen (inclusief vlaggenmastoptimalisatie).

Overwegingen voor MLC

Neem het volgende in overweging wanneer u een behandeling wilt plannen met dergelijke MLC’s:
• Voor handmatige MLC- en blokaanpassing met de Elekta MLCi, MLCi2 of Agility moet u de

specifieke hardwarevereisten volgen (zoals beschermingslamellen).
• Voor de ingebouwde MLC’s van de Elekta MLCi, MLCi2, Agility en Siemens is het noodzakelijk

dat de blokken de MLC in elke bundel of segment volgen. Om die reden mag een handmatige
blokaanpassing met deze MLC’s alleen worden gebruikt voor het uitvoeren van tests, maar niet
voor klinische behandelplannen.

• Onder bepaalde omstandigheden kunnen gesloten MLC-velden automatisch worden gemaakt
als onderdeel van de Dynamic Arc- en IMRT-reeksen. De blokken worden dan ingesteld op het
middelpunt voor deze velden. Wanneer dit tijdens afgifte problemen veroorzaakt met uw MLC-
hardware en software:
- Voor Dynamic Arc kunt u deze situatie voorkomen door de start- en stophoek te wijzigen, of

door de boog te splitsen om het gesloten MLC-veld te vermijden.
- Voor Dynamic IMRT kunt u deze situatie vermijden door te kiezen voor step-and-shoot IMRT

zonder lamelsnelheidsbeperking.
• Er wordt geen rekening gehouden met de maximaal toegestane bloksnelheid voor Dynamic

Arc- en Dynamic IMRT-behandelingen met behulp van de Elekta Agility of MLCi2. Uit tests is
gebleken dat de linac controller de dosissnelheid reduceert in die gevallen waarbij de
bloksnelheid zou worden overschreden. Dit kan resulteren in een iets langere afgifteduur van
de behandeling.

• Voor het plannen van step-and-shoot IMRT voor Elekta MLCs en ingebouwde Siemens MLC’s
wordt geadviseerd de lamelsnelheidsbeperkingsoptie niet te gebruiken (dit kan worden
geconfigureerd in Physics Administration / Beam Profile Editor).

Er wordt geen rekening gehouden met de maximaal toegestane bloksnelheid voor Dynamic
Arc- en Dynamic IMRT-behandelingen met behulp van de Elekta Agility of MLCi2. In
zeldzame gevallen kan dit resulteren in een onnauwkeurige dosistoediening. Overtuig u
ervan dat de routinematige kwaliteitsborgingstests deze onnauwkeurigheden kunnen
detecteren.

Voor MLC’s met een grote minimum lamelopening (bijv. een opening van 5 mm voor Elekta
MLCi en MLCi2) is het niet mogelijk zeer kleine of smalle doelen te plannen, Gewenste,
maar smalle openingen van één lamelpaar die kleiner zijn dan de minimale lamelopening
die vereist is voor de MLC, worden door de automatische lamelaanpassing beschouwd als
gesloten.

Wanneer u een handmatige MLC lamel- en blokaanpassing uitvoert, is het uw
verantwoordelijkheid de lamellen en blokken zodanig in te stellen dat onbedoelde
bestraling van het verkeerde doelgebied en/of van belangrijke structuren wordt
voorkomen.
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Beperking van de behandelingsplanning voor specifieke MLC’s
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8 WERKEN MET HET
BEHANDELPLAN

8.1 Instellen van interessegebieden

Algemene informatie

Interessepunten worden in deze categorieën verdeeld:

Component Functie

Normalisatiepunt

Dit type punt kan op de volgende manieren worden geconfigureerd:
• Automatisch, als de optie Point Prescription to Isocenter wordt geselec-

teerd tijdens het instellen van het voorschrift (zie pagina 168)
• Handmatig, door het toevoegen van een individueel normalisatiepunt (zie

pagina 242)
• Automatisch, met behulp van de functie Auto Generation (zie pagina

244)

Representatie-
punt

Deze punten geven ook de voorgeschreven dosis aan. Deze worden auto-
matisch aangemaakt door de software voor PTV’s die oorspronkelijk niet zijn
toegewezen aan een normalisatiepunt (d.w.z als de optie Dose Volume Pre-
scription wordt geselecteerd tijdens het instellen van het voorschrift).
Voor IMRT-behandelingen, indien meerdere PTV’s moeten worden behan-
deld met dezelfde behandelgroep, wordt slechts één representatiepunt ge-
maakt voor één PTV.

Overige interes-
sepunten

Er kunnen diverse interessepunten worden ingesteld, bijvoorbeeld min. do-
sis-punt of behandelgroepcoördinaat. Dit kan op de volgende wijze:
• Handmatig, door het toevoegen van een individueel interessegebied (zie

pagina 242)
• Automatisch, met behulp van de functie Auto Generation (zie pagina

244)

WERKEN MET HET BEHANDELPLAN
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Interessepunten weergeven

Deze worden vermeld in het functiegebied onder tabblad Prescription:

Afbeelding 139 

Definiëren van een handmatig punt

Stappen

1. Klik op Add op het tabblad Prescription in het functiegebied om handmatig een punt in
te stellen. Representatiepunten kunnen niet handmatig worden aangemaakt.

2. Er wordt nu automatisch een handmatig punt toegevoegd aan de lijst met interessepun-
ten en aan de planningsweergaven.

3.
Dit punt kan nu worden bewerkt door op het desbetreffende pictogram te klikken.

Dialoogvenster Properties

Afbeelding 140 

Instellen van interessegebieden

242 Klinische gebruikershandleiding Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



Naast de naam van het punt kunnen er diverse andere zaken worden aangepast, waaronder:

Component Functie

Custom position U kunt de coördinaten van een specifieke positie invoeren.

Retrieve position
from

U kunt de volgende punten instellen:
• Coord. of Group: met deze optie kan het interessepunt worden ingesteld

op basis van de positie van een specifieke behandelgroep.
De volgende punten kunnen ook worden ingesteld voor een specifiek geseg-
menteerd object (bijvoorbeeld PTV) of voor het hele plan:
• Focus Point of: deze optie bepaalt het interessepunt naar aanleiding van

de positie van het geselecteerde object.
• Min. dose point, Med. dose point of Max. dose point: deze opties stel-

len het interessepunt in op een specifiek dosispunt voor het geselecteerde
object.

Update points au-
tomatically

Als dit selectievakje geactiveerd wordt, wordt de positie van het geselecteer-
de punt automatisch bijgewerkt wanneer het behandelplan wordt gewijzigd.

Update Now Door op deze knop te klikken werkt u de positie van het geselecteerde punt
bij.

Function

• Een punt kan nader worden gedefinieerd als een Point of Interest of als
een Normalization Point voor een bepaald PTV.

• Als Normalization Point is geselecteerd, dan wordt de puntvoorschriftme-
thode gebruikt tijdens de planning in plaats van de dosisvolumemethode
(zie pagina 170).

Wijzigen van eigenschappen van interessegebieden

Klik op het betreffende pictogram om de eigenschappen van het geselecteerde interessepunt
weer te geven.

De configuratieopties die beschikbaar zijn in het dialoogvenster Properties voor
interessegebieden, zijn afhankelijk van het geselecteerde type interessegebied:

Interessepunt Opties

Representatiepunten

Alleen de naam kan worden bewerkt. Representatiepunten geven de
voorgeschreven dosis aan en worden automatisch gedefinieerd door
de software voor PTV’s die geen normalisatiepunt hebben (d.w.z. in
het geval van een dosisvolumevoorschrift).

Alle andere punten

Er zijn verschillende wijzigingen mogelijk, inclusief een door de gebrui-
ker gedefinieerde positie (Custom position), of een positie op basis
van een specifiek punt (met behulp van Retrieve position from).
De Function van een punt kan tevens verder worden gedefinieerd,
voor een PTV, als ofwel (zie pagina 242):
• Een Point of Interest, of
• Een Normalization Point

OPMERKING. Als Normalization Point is geselecteerd, dan wordt de
puntvoorschriftmethode gebruikt tijdens de planning in plaats van de
dosisvolumemethode (zie pagina 170).
 

Meer informatie over interessegebieden vindt u vanaf pagina 241.
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Automatisch genereren van punten

Klik op Auto Generation in het tabblad Prescription. Het dialoogvenster Generate wordt
weergegeven.

Afbeelding 141 

Component Functie

Select Points of In-
terest

Selecteer het type punt dat moet worden aangemaakt met de volgende se-
lectievakjes:
• Isocenter points
• Focus Points
• Min. Dose Points, Med. Dose Points of Max. Dose Points

Update position au-
tomatically

Als dit selectievakje is geselecteerd, wordt de positie van het geselecteer-
de punt automatisch bijgewerkt wanneer het behandelplan wordt gewij-
zigd.

Generate Normali-
zation Points

• Hier kunnen normalisatiepunten worden gegenereerd voor de punttypes
die zijn aangegeven met behulp van de selectievakjes voor interessege-
bieden.

• Als er normalisatiepunten worden gegenereerd, wordt de puntvoor-
schriftmethode gebruikt tijdens de planning in plaats van de dosisvolu-
memethode (zie pagina 170).

Instellen van interessegebieden
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Handmatige punten in de planningsweergave

① ②

Afbeelding 142 

Nr. Component

① Handmatige puntconfiguratie: oorspronkelijke punt

② Handmatige puntconfiguratie: handmatige punt ingesteld als min. dosis punt

De exacte positie van automatisch aangemaakte interessepunten voor een bepaald object, zoals
minimale en maximale dosispunten, hangt af van de dosisberekeningsrastergrootte die voor dit
object is gebruikt. Het rasterformaat wordt apart aangepast voor elk object om een
minimumaantal rasterpunten in elke richting te kunnen verzorgen. Hierdoor zijn automatisch
aangemaakte posities accurater bij kleine organen dan bij grotere organen.
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8.2 Vergelijken van verschillende plannen

Algemene informatie

Mogelijkheden:
• De Monte Carlo-dosisberekening vergelijken met de Pencil Beam-dosisberekening voor het

huidige plan.
• Twee verschillende behandelplannen.

Activeren van planvergelijking

Stappen

1.

Klik op de knop Plan Comparison.

2.

• Klik op Load plan als u twee verschillende plannen wilt vergelijken.
• Klik op Monte Carlo als u twee verschillende dosisberekeningen voor het huidige plan

wilt vergelijken.

Vergelijken van verschillende plannen
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8.2.1 Dosisberekeningen vergelijken

Overzicht

Afbeelding 143 
Als u ervoor hebt gekozen om Monte Carlo- en Pencil Beam-dosisberekeningen voor het huidige
plan (zie pagina 246) te vergelijken, dan wordt het vergelijkingsscherm opgedeeld in de
bovenstaande tabbladen.

Tabblad Dual Reconst

Afbeelding 144 
Dit tabblad bevat axiale, coronale en sagittale weergaven met de Monte Carlo-dosisberekening
aan de linkerzijde en de Pencil Beam-dosisberekening aan de rechterkant.
De belangrijkste werkbalkfuncties (inclusief de knop Toggle Monte Carlo / Pencil Beam voor het
activeren/deactiveren van de Monte Carlo-berekening in de linkerweergaven) vindt u rechts op het
tabblad.

Tabblad Spy Glass

Afbeelding 145 
Met Spy Glass kunt u rechtstreeks vergelijken tussen de Monte Carlo-dosisberekening
(weergegeven buiten het vergrootglaskader) met de Pencil Beam-berekening.
Dosisschaalverdelingsinformatie (zie ook pagina 221) wordt getoond rechts onderaan de
weergave. De overeenkomstige waarden voor Monte Carlo en pencil beam kunnen ook
vergeleken worden met behulp van het vergrootglas.
De belangrijkste werkbalkfuncties (inclusief de knop Toggle Monte Carlo / Pencil Beam voor het
activeren/deactiveren van de Monte Carlo-berekening in de linkerweergaven) vindt u rechts op het
tabblad Spy Glass.
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Tabblad DVH

Afbeelding 146 
Hier kunt u DVH’s gebaseerd op het Monte Carlo-algoritme en het Pencil Beam-algoritme
vergelijken.
• Door te klikken op DVH kunt u schakelen tussen een Monte Carlo- of Pencil Beam-weergave.
• Het actieve algoritme wordt onder het DVH aangegeven.
• Het actieve algoritme wordt aangegeven met een ononderbroken lijn op het DVH. Het inactieve

algoritme wordt aangegeven met een stippellijn.

Planinhoud

De inhoud van het plan wordt weergegeven in een boomstructuur, zodat deze informatie kan
worden benaderd zonder dat het dialoogvenster gesloten moet worden.

Vergelijken van verschillende plannen
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8.2.2 Twee verschillende behandelplannen vergelijken

Overzicht

Als u ervoor hebt gekozen om uw huidige behandelplan met een ander behandelplan (zie pagina
246) te vergelijken, dan wordt een dialoogvenster voor planselectie weergegeven.

Dialoogvenster Plans

Afbeelding 147 
In het dialoogvenster Plans selecteert u het behandelplan waarmee het huidige plan moet worden
vergeleken.
OPMERKING. Afhankelijk van het gekozen plan, kunnen er nu diverse waarschuwingsberichten
worden weergegeven met vermelding van de verschillen tussen de twee plannen. Lees deze
berichten zorgvuldig door alvorens verder te gaan.
 

Weergaven vergelijken

Afbeelding 148 
Zodra het geselecteerde plan is geladen, wordt een apart vergelijkingsscherm weergegeven met
de hierboven genoemde tabbladen.
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Tabblad Dual Reconst

Afbeelding 149 
Dit tabblad bevat axiale, coronale en sagittale weergaven waarbij het huidige plan aan de
linkerkant wordt getoond en het tweede plan aan de rechterkant.
De belangrijkste werkbalkfuncties (inclusief de knop Toggle Monte Carlo / Pencil Beam voor het
activeren van de Monte Carlo-berekening) vindt u rechts op het tabblad. 

Tabblad Spy Glass

Afbeelding 150 
Met het vergrootglas kunt u het geselecteerde plan (binnen het vergrootglaskader) vergelijken met
het huidige behandelplan.
De belangrijkste werkbalkfuncties (inclusief de knop Toggle Monte Carlo / Pencil Beam voor het
activeren van de Monte Carlo-berekening) vindt u rechts van het tabblad Spy Glass.

Vergelijken van verschillende plannen

250 Klinische gebruikershandleiding Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



Tabblad DVH

Afbeelding 151 
Hier wordt het DVH dat voor het huidige plan is berekend, vergeleken met een DVH dat voor het
tweede plan is berekend.
• Door te klikken op het DVH kunt u in de actieve weergave schakelen tussen het huidige plan

en het andere plan.
• Het actieve plan wordt rechts boven het DVH aangegeven.
• Het actieve plan wordt aangegeven door een ononderbroken lijn op het DVH. Het inactieve

plan wordt aangegeven door een stippellijn.

Planinhoud

Afbeelding 152 
De inhoud van elk plan wordt weergegeven in een boomstructuur voor vergelijking.
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8.3 Planning weergaveopties
8.3.1 Weergavemodus aan/uit

Algemene informatie

Met de knop Toggle view mode kunt u de weergaverichting en objecten kiezen die moeten
worden weergegeven.

Weergavemodusopties aan/uit: ruimtelijke positioneringskaart

Afbeelding 153 

Weergavemodusopties aan/uit: Bundelpositieweergaven

Afbeelding 154 

Beschikbare opties

De knop Toggle view mode biedt ruimtelijke positioneringskaartweergaven en weergaven vanuit
de positie van de bundel. Er zijn diverse opties beschikbaar:

Planning weergaveopties
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Component Functie

Ruimtelijke positio-
neringskaart

Front view (OARs only): toont een anterieure-posterieure weergave met
alleen de OAR’s.
Cranial view (OARs only): toont een craniaal-caudale weergave met al-
leen de OAR’s.
Front view (All structures): toont een anterieure-posterieure weergave
met alle gesegmenteerde objecten.
Cranial view (All structures): toont een craniaal-caudale weergave met
alle gesegmenteerde objecten.
Machine View: toont een weergave van de ruimte waar de linac zich be-
vindt.

Bundelpositieweer-
gave

3D Objects: de collimatorweergave wordt over een 3D-weergave van de
beschikbare gesegmenteerde objecten geprojecteerd.
DRRs: de collimatorweergave wordt over een overeenkomstige DRR ge-
projecteerd.
Object Contours: de collimatorweergave wordt over een contourweerga-
ve van de beschikbare objecten geprojecteerd.
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8.3.2 Diepteweergave

Algemene informatie

Met de knop View Options worden de beschikbare richtingopties getoond (zie pagina 497). In de
dosisplanningsweergaven zijn via deze knop twee extra planningsweergaven beschikbaar: een
Depth-weergave en een Field-weergave.

De diepteweergave activeren

Als u de Depth-weergave selecteert, dan toont de reconstructie het pad (centrale as) van de
geselecteerde bundel of boog door het weefsel. Dit begint bij de huid van de patiënt en eindigt op
de locatie van het isocentrumcoördinaat van de geselecteerde behandelingsgroep.

Weergaveoptie: Diepteweergave

Omdat het bundelpad afkomstig kan zijn vanuit alle richtingen, wordt de weergaverichting niet
altijd loodrecht op de weergaveoriëntatie van de huidige coupe weergegeven. Als dit het geval is,
is de weergaverichting rechtsboven de weergave Oblique.

① ②

Afbeelding 155 

Nr. Component

① Diepteweergave: bundel

② Diepteweergave: boog

Algemene informatie

Boven aan elke weergave wordt de volgende informatie verstrekt in het geel:
• Naam behandelingselement
• Tafelhoek
• Collimatorhoek (alleen MLC-behandelingen)
• Aantal monitoreenheden
• Gantryhoek (alleen conforme bundel en IMRT-bundel)
• Gemiddelde huidafstand en gemiddelde gelijke afstand voor alle bogen (alleen voor

boogbehandelingen)
De weergave geeft ook aan of de heterogeniteitcorrectie is geactiveerd of niet (zie pagina 108).
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Bundelinformatieweergave

De gemeten afstand (bundelpad) wordt aangegeven door een gele lijn. Deze begint met een witte
stip op het huidoppervlak en eindigt met een groene verticale lijn aan de isocentrum.
• De groene lijn geeft de omgang van het veld aan.
• De ononderbroken gele lijn geeft aan waar de bundel het weefsel binnengaat.
• De gestippelde gele lijn geeft aan waar de bundel het weefsel uittreedt.
• Bij boogbehandelingen worden de afstandsmetingen voor de hele boog als gelijk verdeelde

hoeken van tien graden getoond. Het punt waar de bundel de huid van de patiënt kruist, wordt
voor elke lijn die een bundelpad aangeeft, gemarkeerd met een witte stip.

Specifieke afstandsinformatie

De absolute afstand van het huidoppervlak naar het isocentrum en de overeenkomstige diepte
voor de huidige bundel of boog worden (in mm) naast het bundelpad getoond.
De overeenkomstige dieptewaarde houdt rekening met verschillen in weefseldichtheid langs de
centrale bundel. Zo kan deze informatie gebruikt worden om de diepteberekening, de
heterogeniteitscorrectie of het dosisalgoritme te bevestigen.

Als u het selectievakje Heterogeneity Correction niet selecteert, kan dit leiden tot een
onjuiste diepte-equivalentie. Om deze reden moet u de diepte-equivalentie en de
weefselingang in de boogvlak/diepteprojectieweergave controleren om ervoor te zorgen
dat het huidoppervlak correct wordt gedetecteerd en dat bundel-/boogingangspunten op
de juiste wijze in de CT-scanset vallen.

U moet voor elke bundel of boog de diepte-equivalentie en de weefselingangspunten altijd
zorgvuldig controleren in de boogvlak/diepteprojectie weergave. Dit is met name belangrijk
als een behandelplan wordt gewijzigd met een andere softwareapplicatie (bijv.
iPlan RT Image) nadat de bundels of bogen zijn ingesteld, dan is het weefselmodel (zie
pagina 75) mogelijk verschoven ten opzichte van de referentie-CT-scan door een
vernieuwde lokalisatie of beeldfusie.

Boogsimulatie

Voor boogbehandelingen is er een bedieningspaneel (zie pagina 276) aan de onderkant van de
veldweergave.
• Hiermee kunt u het bundelpad voor elke aparte boog in stappen van tien graden weergeven.
• De huidige gantryhoek wordt boven het bedieningspaneel in het geel aangegeven.
• Het pictogram tafel/gantry rechtsonder de ruimtelijke positioneringskaart toont ook de gantry-

en tafelposities tijdens de bewegingssequentie.
Hetzelfde bedieningspaneel is aanwezig aan de onderkant van de weergave vanuit de positie van
de bundel (zie pagina 264).
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8.3.3 Veldweergave

Algemene informatie

Met de knop View Options worden de beschikbare richtingopties getoond (zie pagina 497). In de
dosisplanningsweergaven zijn via deze knop twee extra planningsweergaven beschikbaar: een
Depth-weergave en een Field-weergave.

De veldweergave activeren

Als u de Field-weergave selecteert, dan toont de huidige coupe een weergave vanuit de positie
van de bundel die wordt geprojecteerd op het PTV.

Weergaveoptie: Veldweergave

Omdat het bundelpad afkomstig kan zijn vanuit alle richtingen, wordt de weergaverichting niet
altijd loodrecht op de weergaveoriëntatie van de huidige coupe weergegeven. Als dit het geval is,
is de weergaverichting rechtsboven de weergave Oblique.

① ②
Afbeelding 156 

Nr. Component

① Veldweergave: bundel

② Veldweergave: boog

Boven aan elke weergave wordt de volgende informatie verstrekt in het geel:
• Naam behandelingselement
• Aantal monitoreenheden
• Gantryhoek
• Tafelhoek
• Collimatorhoek (alleen MLC-behandelingen)
• Nominale conusdiameter (voor behandeling met circular boog)

De weergave geeft ook aan of de heterogeniteitcorrectie is geactiveerd of niet (zie pagina 108).

Veldweergave

• Het stralingsveld gedefinieerd voor de huidige bundel of boog wordt geschetst in het groen.
• De primaire blokken worden aangegeven in blauw.
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• De locatie van het isocentrumcoördinaat van de geselecteerde behandelingsgroep wordt
aangegeven door een groen kruis.

• Gesegmenteerde objecten worden weergegeven als contouren.

Boogsimulatie

Voor boogbehandelingen is er een bedieningspaneel (zie pagina 276) aan de onderkant van de
diepteweergave.
• Hiermee kunt u het bundelpad voor elke aparte boog in stappen van tien graden weergeven.
• Hetzelfde bedieningspaneel is aanwezig aan de onderkant van de weergave vanuit de positie

van de bundel (zie pagina 264).
• De huidige gantryhoek wordt boven het bedieningspaneel in het geel aangegeven.
• Het pictogram tafel/gantry rechtsonder de ruimtelijke positioneringskaart toont ook de gantry-

en tafelposities tijdens de bewegingssequentie.
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8.4 Bundelbehandelingselementen positioneren
8.4.1 Bundel/boogweergave

Algemene informatie

Er is een 3D-overzicht linksboven in het tabblad Overview en links onderaan het tabblad
Irradiation Plan. In deze weergaven kunt u ook specifieke instellingen voor het weergeven van
bundels en bogen configureren, naast het bepalen van een weergave richting (zie pagina 497) en
het type informatie dat normaal gezien moet worden weergegeven (zie pagina 498).
In de 3D-weergave kunt u zien of objecten die tijdens de behandeling moeten worden vermeden,
zich in het pad van de bundel of de boog bevinden.
• De bundels of bogen die worden weergegeven, zijn afhankelijk van uw keuze in het menu Arc/

Beam. Het behandelingselement dat momenteel is geselecteerd, wordt in het groen
weergegeven.

• Klik in de 3D-weergave op een bundel of een boog om deze te selecteren of selecteer het in de
lijst in het functiegebied.

• Positioneer de muis boven het element in de 3D-weergave om hoekwaarden voor een element
te tonen.

• De bijbehorende waarden voor het geselecteerde element, bijvoorbeeld de tafel- en
gantryhoeken, worden ook weergegeven in het functiegebied.

Instellingen voor bundels en bogen activeren

Met de knop Arc/Beam display wordt een menu geopend met de beschikbare opties voor de
weergave van bundels en bogen.

Instellingen voor bundels en bogen configureren

Afbeelding 157 
• All Beams/Arcs: elke bundel of boog die in het huidige behandelplan is ingesteld, wordt

weergegeven.
• Beams/Arcs of Group: elke bundel of boog die in de huidige behandelgroep is ingesteld,

wordt weergegeven.
• Selected Beam/Arc: alleen de bundel of boog die momenteel wordt geselecteerd in het

functiegebied, wordt weergegeven.
• No Beams/Arcs: geen bundels of bogen worden weergegeven.

Er wordt ook een Thin variant aangeboden voor de eerste drie weergaven.

Bundelbehandelingselementen positioneren
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Bundels en bogen positioneren

De functie Position in het functiegebied (zie pagina 196) kan worden gebruikt om de
behandelingsgroepen te positioneren. Individuele bundels en bogen kunnen worden verplaatst in
het 3D-overzicht, zoals hieronder beschreven.

①

②

③

①

Afbeelding 158 

Stappen

1. Selecteer de desbetreffende bundel of boog in de lijst in het functiegebied.

2. Zoom uit in de weergave tot de desbetreffende boog of bundel in zijn geheel zichtbaar is.

3.
Aan het einde van de geselecteerde bundel ① moet nu een cirkel zichtbaar zijn. Klik en
sleep de cirkel met de muis naar de gewenste locatie om de tafel- en gantryhoeken aan
te passen.

4.
Als er sprake is van bogen worden de begin- en eindpunten van de geselecteerde boog
aangegeven met een cirkel ②. De hoek van de tafel wordt aangegeven door een vierkant
③.

5. Klik en sleep de cirkels en/of het vierkant met de muis naar de gewenste positie. De bij-
behorende tafel- en gantrywaarden worden automatisch bijgewerkt in het functiegebied.
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8.4.2 Coupeweergaven

Algemene informatie

De dosisverdeling kan worden bekeken in de coupeweergaven (zie pagina 488).

Coupeweergave

Afbeelding 159 

Dosisweergave

De dosisverdeling kan worden weergegeven in de coupeweergaven met behulp van functies
zoals die beschreven onder pagina 221.

Behandelgroepweergave:

Element Omschrijving

Groen kruis Het isocentrumcoördinaat van de geselecteerde behandelgroep.

Blauw kruis De isocentrumcoördinaten van andere behandelgroepen in de coupe-
weergave.

Gestippelde cirkel In de positiemodus (Position is geselecteerd in het functiegebied) de
voorspelde penumbra van de circular boogbehandelgroepen.

Bundelbehandelingselementen positioneren
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8.4.3 Ruimtelijke positioneringskaart

Algemene informatie

De ruimtelijke positioneringskaart op de planningstabbladen Irradiation Plan en Arc BEVs toont
een 2D-weergave van de gesegmenteerde objecten als geprojecteerd op een bolvormig
oppervlak. 
Het planningstabblad Arc BEVs is alleen zichtbaar als het behandelplan
boogbehandelingsgroepen bevat.

Ruimtelijke positioneringskaarten: Boogbehandelingen

Afbeelding 160 

Ruimtelijke positioneringskaarten: Bundelbehandelingen

①
②

③④

⑤

⑥

Afbeelding 161 
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Nr. Component

① Het isocentrumcoördinaat van de geselecteerde behandelgroep wordt in het midden van
de bol geplaatst.

②
Bundels of bogen voor de op dat moment geselecteerde behandelgroep worden ook
weergegeven vanuit het perspectief van de behandelgroep. Het exacte punt waarop de
centrale as van een bundel door een gepland object gaat, is ook zichtbaar.

③ Het pictogram tafel/gantry rechtsonder de ruimtelijke positioneringskaart toont de huidige
gantry- en tafelposities voor het huidige behandelveld.

④ Het patiëntpictogram onder de ruimtelijke positioneringskaart geeft de richting van de pa-
tiënt aan.

⑤

De geplande objecten worden vanuit het perspectief van het isocentrum tegen de binnen-
kant van de bol geprojecteerd. Behandelelementen die bij een behandelgroep met dezelf-
de coördinaten als de geselecteerde behandelgroep horen, worden weergegeven in het
grijs.

⑥
Elk essentieel orgaan wordt twee keer geprojecteerd, één keer voor de ingangshoek
(bundel of boog raakt het orgaan alvorens het isocentrum te raken) en één keer voor de
uittredingshoek (bundel of boog raakt het orgaan na het isocentrum te raken).

Vanwege de combinatie van twee verschillende projectietechnieken zijn de MLC-vormen
die in de ruimtelijke positioneringskaart worden getoond niet accuraat met betrekking tot
essentiële structuren. Na het aanpassen van een bundel of een boog, moet de relatie tot
essentiële structuren worden gecontroleerd met behulp van de Field-weergave (zie pagina
256).

Gantry- en tafelhoeken: Bundels

Afbeelding 162 
De positie van het geselecteerde bundelelement of bundelbehandelingsgroep kan vrijelijk worden
aangepast met uw muis.

Gantry- en tafelhoeken: Bogen

②

①

③

Afbeelding 163 
De positie van het geselecteerde boogelement of de boogbehandelgroep kan ook met uw muis
worden aangepast.
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• Door de rode punt op de boog ① te verplaatsen, kunt u het eindpunt van de boog (gantry
stoppositie) aanpassen.

• Door het middelpunt van de boog ② langs de horizontale as te verplaatsen, wordt de tafelhoek
gewijzigd.

• Door de omcirkelde groene punt op de boog ③ te verplaatsen, kunt u het beginpunt van de
boog (gantry startpositie) aanpassen.

Als u uw muis over het punt beweegt, worden de naam van het geselecteerde punt en de
bijbehorende hoekinformatie getoond.

Opmerkingen betreffende veiligheid

De boogreconstructie in de ruimtelijke positioneringskaart geeft niet de grootte van de
boogvelden weer, maar dat van de veldcentra. Om deze reden mag de ruimtelijke
positioneringskaart niet worden gebruikt om te controleren of er essentiële structuren
binnen het bundelpad liggen.

De ruimtelijke positioneringskaart geeft geen mogelijke botsingen tussen de gantry van de
linac en de behandeltafel aan! 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.
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8.5 Bundelpositieweergaven

Algemene informatie

De weergaven vanuit de positie van de bundel op de planningstabbladen Irradiation Plan en Arc
BEVs tonen het bestralingsveld dat is gepland voor het PTV.
• De vorm die momenteel is gepland voor het bestralingsveld, wordt in het groen geschetst.
• Alle gesegmenteerde objecten, inclusief het PTV, worden weergegeven in 3D.
• De huidige positie van het isocentrum wordt gecentreerd in de weergave en wordt aangegeven

door het kruispunt van het blauwe rastertje.
De precieze informatie die de bundelweergaven bevatten hangt af van de gekozen tabbladpagina
en van het behandelgroeptype:
• Pagina 266
• Pagina 268
• Pagina 269
• Pagina 270

Bundelpositieweergave: Tabblad Irradiation Plan

① ②
Afbeelding 164 

Nr. Component

① MLC-bundel

② Circular boog

De weergave vanuit de positie van de bundel in het Irradiation Plan toont het huidige
stralingsveld voor één gantryhoek.

Bundelpositieweergaven

264 Klinische gebruikershandleiding Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



Bundelpositieweergave: Tabblad Arc BEVs

① ②
Afbeelding 165 

Nr. Component

① Standaard verificatie BEV

② Functioneel BEV

Het planningstabblad Arc BEVs is alleen beschikbaar voor boogbehandelingen.
De acht weergaven vanuit de positie van de bundel op dit tabblad tonen elk een deel dat tien
graden van de boog beslaat. Door middel van deze weergaven vanuit de positie van de bundel
kan de vorm van het bestralingsveld (omgeven door groen) gecontroleerd worden voor een
boogbereik van 70°.
De primaire blokken worden aangegeven in blauw.
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8.5.1 Conforme bogen

Algemene informatie

Zowel statische als dynamische conforme boogbehandelingen zijn mogelijk.
In beide gevallen wordt het bestralingsveld aangepast aan de vorm van het PTV met behulp van
een MLC, waardoor de dosistoediening aan de tumor wordt gemaximaliseerd, terwijl tegelijkertijd
het omringende weefsel adequaat wordt beschermd.

Statische conforme bogen

Afbeelding 166 
In het geval van statische conforme boogbehandelingen wordt het bestralingsveld
geoptimaliseerd aan de hand van de vorm van het PTV voor één boogvlak, dat wil zeggen een
gemiddelde PTV-vorm wordt genomen voor elke bundelhoek.
OPMERKING. Voor statische conforme bogen kan de toegestane overlap voor individuele velden
die vervolgens de vorm van het gemiddelde MLC-veld worden ingesteld (zie pagina 196).
 

Dynamische conforme bogen

Afbeelding 167 
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Bij dynamische conforme boogbehandelingen, wordt het stralingsveld aangepast aan de feitelijke
PTV-vorm met intervallen van 10° gedurende gantryrotatie.
Dit garandeert een maximale PTV-dekking terwijl tegelijkertijd de dosis wordt geminimaliseerd
voor het omringende weefsel en organen en specifieke organen die risico lopen.
Deze techniek vereist een koppeling tussen de controllers van zowel de multileaf-collimator als de
linac. Om deze reden is deze techniek alleen mogelijk met specifieke linac-configuraties, zoals het
Brainlab Novalis-systeem.
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8.5.2 Conforme bundels

Algemene informatie

Bij conforme bundelbehandelingen worden er meerdere statische bundels gebruikt die zijn
aangepast aan de vorm van het PTV met behulp van een multileaf collimator.

Conforme bundel

Afbeelding 168 
Op deze manier krijgt de tumor zoveel mogelijk van de dosis, terwijl de aangegeven organen die
risico lopen op een adequate manier worden beschermd.
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8.5.3 IMRT-bundels

Algemene informatie

Bij standaard IMRT-behandelingen met een MLC is de weergave vanuit de positie van de bundel
gelijk aan de weergave vanuit de positie van de bundel voor conforme bundels.
Als de geselecteerde linac echter geen ondersteuning biedt voor een voldoende groot
bestralingsbereik, is het mogelijk dat het IMRT-veld in maximaal vijf delen wordt opgesplitst.

IMRT-bundel

① ②

Afbeelding 169 

Nr. Component Functie

① IMRT-veld voor opti-
malisatie

Knoppen voor modificatie van het bestralingsveld (zie pagina
271).

② IMRT-veld na optima-
lisatie

Toggle Fluence Display wordt altijd getoond (zie pagina 224).
Het bedieningspaneel aan de onderkant van de weergave kan
worden gebruikt voor het simuleren van lamelsequencing in over-
eenstemming met het geselecteerde IMRT-optimalisatieresultaat
(zie pagina 277).
De getallen naast het bedieningspaneel kunnen worden gebruikt
om tussen de opgedeelde velden te schakelen, als deze tijdens
IMRT-optimalisatie zijn gegenereerd.
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8.5.4 Circular bogen

Algemene informatie

Bij Circular boogbehandelingen wordt het bestralingsveld aangegeven met een groene cirkel met
een bepaalde radiologische conediameter. Zie tevens Physics Administration (zie de
softwarehandleiding, Physics Administration 4.5).

Circular boog

Afbeelding 170 
Het veld Superimp. field for isoc. is de MU-gewogen gemiddelde van de radiologische
kegeldiameters. Deze waarde wordt gebruikt bij het positioneren van de behandelingsgroep (zie
pagina 196).

Controleer voor elk behandelveld of de juiste, beoogde conische collimator daadwerkelijk
op de linac is gemonteerd.
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8.5.5 Het bestralingsveld aanpassen

Belangrijk

Vergeet bij het plannen van een MLC-behandeling niet dat er sprake kan zijn van afwijkingen in
de X- en Y-richting tussen de werkelijke lamelposities en het bestralingsveld dat in de software is
aangegeven. Dit hangt af van het ontwerp van de multileaf-collimator (lamelvorm, messing-en-
groef-grootte) die in gebruik is. U kunt zowel een lamelverschuiving als de messing-en-groef-
grootte aangeven in de Physics Administration (zie de Softwarehandleiding, Physics
Administration 4.5) om deze verschuiving te kunnen compenseren.

Tekenen van een planningsvorm

U kunt het bestralingsveld van de MLC uitbreiden, bijv. als het PTV niet voldoende gedekt is door
de lamellen.

Stappen

1.

Klik op de knop Show/draw planning shape. De muis wordt weergegeven als een cirkel.

2.

Met behulp van de blauwe schuifbalk rechtsboven de weergave kunt u de diameter van
de cirkel aanpassen.

3.

Gebruik de muis om het gebied in de weergave af te bakenen waar de lamellen automa-
tisch omheen moeten worden geplaatst.

4. De lamellen passen zich automatisch aan aan het getekende gebied.

5. Als de functie Show Dose is geactiveerd (zie pagina 221), wordt de dosisverdeling auto-
matisch bijgewerkt zodra een planningsvorm wordt getekend.

6.
Het is niet mogelijk om het bestralingsveld handmatig aan te passen voor Circular boog-
behandelingen. In dit geval, kan de knop Show/draw planning shape alleen worden ge-
bruikt om de planningsvorm weer te geven.

Gebruiken van een kunstmatig object

Op het tabblad Prescription in het functiegebied zijn speciale kwastfuncties beschikbaar
waarmee u tijdelijk bepaalde structuren kunt markeren. Deze markeringen kunt u gebruiken als
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visueel hulpmiddel bij het aanpassen van de lamelposities. Deze functie is bijvoorbeeld handig
voor het corrigeren van hotspots.

Stappen

1.

Klik op Draw obj. om de functie te activeren.

2. Definieer met de schuifregelaar Brush Size het formaat van de kwast.

3.

Creëer in de coupeweergave waar het om draait het gewenste kunstmatige object door
het relevante gebied met de muis te markeren (getoond als een blauwe cirkel).

4.

Op het tabblad Prescription in het functiegebied klikt u op de knop Show obj. die nu
wordt getoond.

5.

Het kunstmatige object wordt nu getoond op de bijbehorende locatie in de weergave van-
uit de positie van de bundel waar het kan worden gebruikt als een referentie tijdens het
handmatig aanpassen van de lamelposities.

Handmatig aanpassen van de lamel- en blokposities

Stap

Klik op show/change leaves and jaw positions om de lamelposities handmatig aan te passen.

Als Manual is geselecteerd in de eigenschappen voor het huidige behandelingselement (zie
pagina 207), dan kunnen de blokposities ook handmatig worden aangepast aan het
bestralingsveld om de stralingslekkage verminderen.

Bundelpositieweergaven
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Afbeelding 171 
Elke lamel wordt weergegeven als een aparte groene strook.

Stap

Als u een lamelpositie wilt aanpassen, versleept u de buitenrand met de muis.

Wanneer de muis zich boven een lamel bevindt, wordt de desbetreffende lamellenbank, het
lamelnummer en de lamelafstand van de middenas van de collimator weergegeven.
OPMERKING. De dikte van elke lamel kan variëren al naargelang de gekozen MLC.
 

OPMERKING. Bij dynamische conforme bogen kunnen de lamelposities niet worden veranderd,
omdat lamelsequencing moet worden uitgevoerd om beperkingen voor lamelbewegingen te
houden.
 

Afbeelding 172 
Elk blok wordt weergegeven als een grijze zone.

Stap

Als u een blokpositie wilt aanpassen, versleept u de buitenrand met de muis.

Wanneer de muis aan de rand van het blok wordt geplaatst, wordt de naam van het relevante blok
(Y1, Y2, X1 of X2) en de afstand van het blok tot de middenas van de collimator weergegeven.

Opmerking inzake veiligheid

Controleer de blokinstellingen in de weergave vanuit de positie van de bundel om ervoor te
zorgen dat het PTV niet wordt afgedekt door een van de blokken en dat de risico-organen
voldoende zijn afgeschermd.

Overlappende blokken leiden meestal tot onvoldoende PTV-dekking. Daarom dienen de
blokinstellingen te worden gecontroleerd voordat u het IMRS-proces start.
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Invoeren van lamelwaarden

Stap

Door op de knop enter leaf positions numerically te klikken, kunt u waarden invoeren voor
elke lamel in een dialoogvenster Adjust

.

Afbeelding 173 
In het dialoogvenster Adjust vindt u een kolom voor elke lamellenbank.
Voor elke lamel in de relevante lamellenbank is er een invoerveld met de afstand (in mm) tot de
centrale as van de collimator.

Stappen

1.
U kunt de waarde voor een lamel ofwel handmatig aanpassen door rechtstreeks een
waarde in het veld in te voeren of door de buitenrand van de lamel met de muis door de
veldweergave te verslepen.

2.

U kunt ook de tab-toets op uw toetsenbord gebruiken om van het ene veld naar het vol-
gende te bewegen. De sneltoetscombinatie Ctrl + Tab kopieert de waarde van het huidi-
ge veld naar het volgende veld. De combinatie Ctrl + linkermuisknop kopieert de waar-
de van het huidige tekstveld naar het veld waar u met uw muis klikt.

3.

Scroll met de pijltjestoetsen als u waarden wilt weergeven voor lamellen die momenteel
niet zichtbaar zijn.

4. Klik op OK om uw instellingen te bevestigen.

Bundelpositieweergaven
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8.5.6 Het bestralingsveld resetten

Automatisch resetten

Handmatige aanpassingen van de lamelposities en het bestralingsveld worden automatisch
gereset, als:
• de tafel-, gantry- (start- en stophoek voor een ingestelde boog) of collimatorhoeken van een

statische conforme bundel of een statische conforme boog zijn veranderd,
• de tafel of collimatorhoek voor een dynamische conforme boog is gewijzigd.

U kunt de vergrendelings- en vastzettenfuncties gebruiken om de vorm en de lamellen te
beschermen tegen een automatische reset (zie pagina 210).

Handmatig resetten van een planningsvorm

Stap

Klik op de knop reset manual changes to shape om handmatige lamelinstellingen ongedaan te
maken. De lamellen worden gereset op de automatisch aangepaste posities die zijn bepaald
door de software.

Als u een ander object als PTV wilt instellen na het handmatig aanpassen van het
bestralingsveld of de lamellen, dan moet u klikken op de knop Handmatig wijzigingen aan
vorm resetten om de lamellen te resetten naar hun automatisch aangepaste posities.
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8.5.7 Boogsimulatie

Algemene informatie

In de diepteweergave (zie pagina 254), veldweergave (zie pagina 256) en weergaven vanuit de
positie van de bundel (zie pagina 264) is er voor boogbehandelingen een bedieningspaneel
waarmee u de boogbeweging kunt simuleren in stappen van tien graden, van het beginpunt van
de gantry tot het eindpunt.
Bij geoptimaliseerde IMRT-behandelingen wordt het bedieningspaneel ook weergegeven in de
weergave vanuit de positie van de bundel, zodat in dit geval lamelsequencing kan worden
gesimuleerd in overeenstemming met het geselecteerde IMRT-optimalisatieresultaat.
OPMERKING. Als de behandelingsinstellingen erg complex zijn is het niet altijd mogelijk om de
weergave snel genoeg bij te werken om alle stappen te tonen.
 

Bedieningspaneel

Afbeelding 174 
De huidige gantryhoek wordt boven het bedieningspaneel in het geel aangegeven.
Het pictogram tafel/gantry rechtsonder de ruimtelijke positioneringskaart toont ook de gantry- en
tafelposities tijdens de bewegingssequentie.

Tabblad Arc BEVs

De acht weergaven vanuit de positie van de bundel op dit tabblad tonen elk een deel dat tien
graden van de boog beslaat. Door middel van deze weergaven vanuit de positie van de bundel
kan de vorm van het bestralingsveld (omgeven door groen) gecontroleerd worden voor een
boogbereik van 70°.

Afbeelding 175 
Als de boog verder reikt dan 70°, tonen de weergaven automatisch de volgende stap tot het
laatste uit tien graden bestaande deel van de boog wordt weergegeven.

Bundelpositieweergaven
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Boogsimulatie uitvoeren

Controleer de verschillende stralingsvelden en gantryposities met behulp van het
bedieningspaneel als volgt:

Stappen

1. Klik op de knoppen die zich helemaal links of rechts bevinden om naar de eerste of de
laatste gantrypositie te gaan.

2. Klik op de knoppen aan de rechter- of linkerkant van de play-knop om heen en weer te
bewegen door de boog in stappen van tien graden.

3. Klik op de play-knop om de bewegingssequentie te starten door de hele boog.

4. Klik op de stop-knop om de bewegingssequentie te stoppen.

5. Gebruik de schuifbalk om naar een specifieke boogpositie te gaan.

Uitvoeren van IMRT-bundelsimulatie

Als u IMRT-bundelelementen voor uw behandelplan hebt ingesteld en IMRT-optimalisatie hebt
uitgevoerd (zie pagina 315), dan bevatten de weergaven vanuit de positie van de bundel (zie
pagina 264) ook het bedieningspaneel wanneer een IMRT-bundel wordt gemarkeerd in het
functiegebied.
In dit geval kan het bedieningspaneel worden gebruikt voor het simuleren van lamelsequencing in
overeenstemming met het geselecteerde IMRT-optimalisatieresultaat.

Afbeelding 176 
Controleer de lamelsequencing op de volgende manier met het bedieningspaneel:

Stappen

1. Klik op de knoppen die zich helemaal links of rechts bevinden om naar het begin- of eind-
punt van de lamellensequentie te gaan.

2. Klik op de knoppen aan de rechter- of linkerkant van de play-knop om in aparte stappen
voor- of achteruit te gaan door de lamellensequentie.

3. Klik op de play-knop om te beginnen met de lamelsequencingsimulatie.

4. Klik op de stop-knop om de simulatie te stoppen.
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Stappen

5. Gebruik de schuifbalk om naar een bepaalde stap in de lamellensequentie te gaan.

Tijdens de lamelsequencingsimulatie worden de fractie van de dosis en de MU’s die door elke
lamel worden geleverd, in het geel weergegeven boven het bedieningspaneel. Het totale aantal
lamelposities wordt ook getoond.

Extra controle

Het kan ook handig zijn om de bestralingsvelden en gantryposities of lamellensequencing te
controleren door de weergave vanuit de positie van de bundel te maximaliseren door middel van
de functie Full Screen en vervolgens door de boog- of lamellensequenties te scrollen met behulp
van de werkbalkfuncties of het muiswieltje.

Bundelpositieweergaven
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8.6 Een dosisobject aanmaken

Algemene informatie

Zodra u een dosisverdeling hebt gepland, kunt een dosisobject creëren. 
Dit is een object dat gecreëerd is uit de isodosislijnen. Het kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor
volume-analyse of een 3D weergave van de dosis.

Creëren van een dosisobject

Stappen

1.

U kunt een dosisobject op deze manieren creëren:
• Selecteer het plan in het functiegebied in de stap Treatment Planning en klik met de

rechter muisknop. Klik op Create Dose Object in het contextmenu, of
• Klik in de stap Object Creation op Create Dose Object... in het functiegebied. U dient

eerste de dosisverdeling te plannen.
• Klik in de stap Physician’s Review op Create Dose Object... in het functiegebied.

2.

Het dialoogvenster Dose Thresholding verschijnt:

①

3.

Ofwel:
• Stel een minimaal dosispercentage in om het object op te nemen in Use Dose Thres-

hold of
• Stel een dosisbereik in om in de velden Use Dose Values between op te nemen.

U kunt deze waarden ook instellen door de muis over de dosisschaal te bewegen ①. Een
witte begrenzende box verschijnt:
• Wanneer u een dosisbereik instelt, klik dan met de linker muisknop op de bovenrand

van de box om deze omhoog of omlaag te bewegen en een bovenlimiet voor het dosis-
bereik in te voeren.

• Wanneer u een dosisbereik instelt, klik dan met de linker muisknop op de onderrand
van de box om deze omhoog of omlaag te bewegen en een drempel of onderlimiet voor
het dosisbereik in te voeren.

4.

Als u wilt concentreren op bepaalde gebieden, kunt u het dosisobject instellen op basis
van de dosis in:
• De begrenzende box, die u in de weergegeven coupes kunt aanpassen.
• Een fysieke structuur door te kiezen uit de lijst onder Use Dose in Bounding Box in-

cluding the Dose in this object.
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Stappen

5.
Als u geen rekening wil houden met de dosis van bepaalde gebieden, kunt u het dosisob-
ject instellen zodat de dosis in een fysieke structuur wordt uitgesloten, door te kiezen uit
de lijst onder Use Dose in Bounding Box excluding the Dose in this object.

6. Geef het dosisobject een naam.

7. Klik op OK. Een nieuw dosisobject wordt gecreëerd en wordt weergegeven in de objec-
tenlijst in het functiegebied.

Een dosisobject aanmaken
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8.7 Weergeven van reeds afgegeven dosis

Algemene informatie

Met de iPlan RT Dose heeft u functies waarmee u een dosis kunt importeren die reeds aan een
patiënt is toegediend om te zien of dat een effect heeft op uw huidige planning.
OPMERKING. U kunt alleen een dosismatrix importeren die gecreëerd is met iPlan RT. Het is niet
mogelijk om een dosismatrix uit andere planningssytemen te importeren (bijv. via Dicom RT).
 

Dosisimport scenario’s

Dosisimport is voor de volgende situaties beschikbaar:
• Weergeven van dosissom van de reeds toegediende dosis voor een bestaand plan
• Importeren van de dosis die reeds toegediend is voor een te wijzigen plan na review door iPlan

RT Adaptive
• Importeren van de dosis die reeds toegediend is voor een patiënt die een herhaling van een

behandeling moet ondergaan

Actieve of inactieve dosismatrices

Dosismatrices worden in iPlan RT geïmporteerd, in een van de deze twee statussen:

Active
Bij dosisberekening wordt rekening gehouden met actieve dosismatrices (bijv.
voor DVH-grafieken, als basisdosis voor Refresh MU, als basisdosis voor
IMRT-optimalisatie enz.). Zij beïnvloeden het planningproces.

Inactive

Inactieve dosismatrices worden nooit meegenomen voor dosisberekeningen.
Zij beïnvloeden het planningproces niet. U kunt actieve dosismatrices tijdelijk
"activeren" om de totale dosisverdeling of dosiswaarden te onderzoeken en ze
later weer deactiveren.

Op elk punt tijdens de planning kunt u de actieve/inactieve status van een geïmporteerde
dosismatrix wijzigen.

Interpreteren van de DVH

Indien eerder toegepaste dosismatrices geïmporteerd worden en aan het huidige behandelplan
worden toegevoegd, kan het berekende DVH een kunstmatige dosismatrixsom tonen. De
werkelijk afgegeven dosismatrix kan anders zijn, afhankelijk van de veranderingen in de
anatomische structuur en de werkelijke behandelpositie. Volumeveranderingen gedurende de
behandeling moeten ook worden meegenomen voor de interpretatie van het DVH.

Opmerkingen betreffende veiligheid

Zorg ervoor de juiste importmenu-optie volgens de gewenste workflow te selecteren:
Import dose for summation, Import dose for adaptive RT, or Import dose for recurring plan.
(Importdosis voor optelling, importdosis voor adaptieve RT of importdosis voor
herhalingsplan.) iPlan RT voert dan specifieke tests uit en toont specifieke informatie en
waarschuwingen voor het gekozen scenario.

Indien een reeds geëxporteerd behandelplan gewijzigd werd na de eerste export, zorg er
dan voor dat alle betrokken behandelapparaten de bijgewerkte versie van de
overeenkomstige behandelplanparameters ontvangen. Dit omvat onder meer het R&V
systeem, patiëntpositioneringssystemen, doelpositioneerderfilms enz. Bovendien moeten
alle betrokken personen worden geïnformeerd (zoals de fysicus, de arts en de therapeut)!
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Voordat u een behandelplan goedkeurt met geïmporteerde dosismatrices (actief of niet
actief voor dosisberekening) dient een hiertoe opgeleide en ervaren fysicus of arts het plan
grondig controleren, inclusief de beeldfusie.

Het is mogelijk dosismatrices voor individuele behandelgroepen en voor het complete plan
op te slaan. U kunt elke dosismatrix slechts eenmaal voor een individuele behandelgroep
importeren zodat het niet per ongeluk meerdere keren wordt meegenomen. Het is echter
mogelijk een dosismatrix te importeren voor een compleet plan en dosismatrices voor
individuele behandelgroepen in één plan. De gebruiker van iPlan RT moet zich ervan
verzekeren alleen een dosismatrix te importeren die voor een compleet plan is
geëxporteerd, of alleen dosismatrices te importeren die geëxporteerd zin voor enkele
behandelgroepen.

Tijdens het opslaan zijn de coördinaten van de dosismatrix gerelateerd aan de
positioneringsset van het oorspronkelijke behandelplan. De dosismatrix kan alleen in
nieuwe plannen worden geïmporteerd als deze positioneringsset ook onderdeel is van het
nieuwe plan. Om ervoor te zorgen dat de geïmporteerde dosismatrix op de juiste positie
integreert moeten de verschillende beeldensets correct met elkaar worden samengevoegd.

Zorg er tijdens de import van de dosismatrix voor dat de geïmporteerde dosis overeenkomt
met de werkelijk geleverde dosis! Controleer tweemaal of de dosismatrix die wordt
ingevoerd de juiste is. Controleer gedurende de import van de dosismatrix tevens de
"Dose Scaling Factor" of het "Number of Fractions".

Verschillende rastergroottes voor geïmporteerde dosismatrices en werkelijk berekende
dosismatrices binnen het behandelplan leiden tot isodosisinterpolaties. Deze interpolaties
kunnen enigszins andere dosisweergave veroorzaken dan het oorspronkelijke plan.

Opslaan van een dosismatrix

Om een van deze functies te gebruiken, moet een dosis eerder opgeslagen zijn als dosismatrix in
het plan. Opslaan van een dosismatrix:

Stappen

1.
Selecteer in het functiegebied of in het tabblad Plan Content ofwel:
• het (RTPlan) behandelplan (om de gehele dosis op te slaan), of
• een behandelgroep (om de door de groep toegediende dosis op te slaan)

2.

Klik met de rechtermuisknop om het contextmenu weer te geven:
• Om de toegediende dosis door een individuele behandelingsgroep op te slaan, kiest u

Save Dose Matrix for Group.
• Om de toegediende dosis door een individuele behandelingsgroep op te slaan, kiest u

Save Dose Matrix for RTPlan.

3. De geplande dosis wordt opgeslagen als een dosismatrixbestand.

OPMERKING. Een dosis kan niet opnieuw worden geïmporteerd als hij reeds geïmporteerd is.
 

OPMERKING. Na goedkeuring van het behandelplan (zie pagina 359), slaat de applicatie
optioneel de dosismatrices voor alle behandelingsgroepen op. U kunt deze "goedgekeurde"
dosismatrices later toevoegen.
 

OPMERKING. Denk er aan de dosismatrices voor Behandelgroep te exporteren wanneer u een
dosismatrix die u wilt toevoegen als "Dose for Adaptive RT" exporteert. Dosismatrices die voor het
complete plan worden geëxporteerd, kunnen alleen worden gebruikt voor "Dose for Summation"
en "Dose for a recurring Plan".
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Wissen van de opgeslagen dosismatrixbestanden

Stappen

1. Selecteer het behandelplan in de lijst van het functiegebied.

2. Klik op de rechtermuisknop om het contextmenu weer te geven en kies Delete Dose Ma-
trix Files. Het dialoogvenster Delete Dose Files verschijnt.

3. Selecteer de opgeslagen bestanden en klik op OK.

Wijzigen van de resolutie van een dosismatrix

Vóór het opslaan van een dosismatrix kan het nodig zijn de resolutie van de opgeslagen
dosismatrix aan te passen. U kunt de resolutie van een dosismatrix instellen met het veld
dosisresolutie in het dialoogvenster RTPlan Properties (zie pagina 214).
De nauwkeurigheid van de dosisweergave en de berekende DVH’s zijn afhankelijk van de
dosisresolutie waarin de dosismatrix geëxporteerd werd. Zodra een dosismatrix geïmporteerd is,
worden alle gevraagde punten berekend door middel van een lineaire interpolatie tussen de
voorberekende en opgeslagen dosismatrixpunten. De nauwkeurigheid van deze lineaire
interpolatie is afhankelijk van hoe fijn de dosisresolutie afgesteld is en tevens van de homogeniteit
van de dosisdistributie zelf (zie Afbeelding 177).

Afbeelding 177 
Deze afbeelding illustreert het effect van vermindering van de dosisnauwkeurigheid, wanneer
dosismatrices met een grove resolutie gebruikt worden voor een DVH-berekening. Drie DVH-
berekeningen, op basis van hetzelfde DVH-raster, worden vergeleken:
• Oorspronkelijk plan: De dosis voor elk rasterpunt wordt zonder interpolatie berekend.
• 2 mm-resolutie: De dosis voor de DVH-rasterpunten worden berekend door interpolatie van de

geïmporteerde dosiswaarden van een dosismatrix van 2 mm-resolutie.
• 4 mm-resolutie: De dosis voor de DVH-rasterpunten wordt berekend door interpolatie van de

geïmporteerde dosiswaarden van een dosismatrix van 4 mm-resolutie.
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8.7.1 Dosissom toevoegen

Algemene informatie

Als u gedurende een behandeling ontdekt dat het plan moet worden bijgewerkt, kunt u met deze
functie de som van de reeds afgegeven dosis optellen en weergeven.
iPlan RT gaat ervan uit dat de referentieset van het oorspronkelijke plan gebruikt wordt en niet
gewijzigd wordt voor de plan update. De geïmporteerde dosismatrix is standaard actief ingesteld.
Dit type dosismatrix beïnvloedt dus het planningproces. Aangenomen wordt dat de geïmporteerde
dosismatrix gedeeltelijk bijdraagt aan het totale planvoorschrift.

De toegevoegde dosismatrices worden standaard meegenomen in dosisberekeningen
zoals voorschrift en IMRT-optimalisatie, maar niet in DICOM-export. Voor een zuivere
dosissom dienen de referentieset (CT) voor de geïmporteerde dosismatrix en het huidige
plan hetzelfde te zijn! Eerder gecreëerde behandelplannen moeten volgens de
geïmporteerde dosismatrices worden afgeleverd.

De weergegeven dosisverdeling is alleen correct indien de referentieset hetzelfde blijft en
de geïmporteerde dosismatrix actief is.

Toevoegen van een dosis voor optelling

Stappen

1. Selecteer in de stap Treatment Planning het behandelplan in de lijst in het functiegebied.

2. Klik op de rechtermuisknop om het contextmenu weer te geven en kies Add Dose Matrix
for Summation.

3. Selecteer welke opgeslagen dosismatrix moet worden geïmporteerd.

4. Het dialoogvenster Dose Import verschijnt. Maak wijzigingen in de importdosiseigen-
schappen indien nodig (zie pagina 285) en klik op OK.

5.

De geïmporteerde dosismatrix wordt nu weergegeven in de lijst in het functiegebied. In-
dien u deze selecteert kunt u de eigenschappen aanpassen of het actief maken als on-
derdeel van het huidige plan.

• Als u op Active Dose Matrix klikt, wordt de geïmporteerde dosismatrix een actief on-
derdeel van het plan en wordt meegenomen als u op Refresh MU klikt.

• Als u op Properties klikt, verschijnt het dialoogvenster eigenschappen Dose Import
(zie pagina 285).
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Eigenschappen dosisimport

Wanneer u een dosismatrix importeert voor optelling, of de eigenschappen selecteert na import,
wordt dit dialoogvenster getoond:

①
②

③
④

Afbeelding 178 

Nr. Component Functie

① Dose Matrix Name U kunt de naam van de dosismatrix bewerken.

② Dose Scaling Factor

Hoeveel van de geïmporteerde dosis moet bij de optelling wor-
den meegenomen:
• 1.00: reken 100% van de eerdere dosis mee
• 0.25: reken 25% van de eerdere dosis mee

OPMERKING. U kunt deze waarde alleen wijzigen tijdens im-
porteren. Hierna toont iPlan RT hier alleen de geconfigureerde
waarde.
 

③ Assigned PTV Klik op Edit om PTV-toewijzing en groepweging te wijzigen.

④ Active Dose Matrix Zie pagina 281.
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8.7.2 Importeren van dosis voor Adaptive RT

Algemene informatie

U kunt de reeds afgegeven dosis controleren in een huidig, gefractioneerd plan en het aantal
resterende fracties in overeenstemming hiermee bijwerken. Dit vindt plaats door importeren van
de reeds afgegeven dosis na behandeling van verscheidene fracties.
Een update-scan wordt ten zeerste aanbevolen voor de resterende fracties. De standaardstatus
van een geïmporteerde dosismatrix is inactief. De reeds toegepaste dosis kan automatisch
worden afgetrokken van het oorspronkelijke voorschrift door het invoeren van het aantal
behandelde fracties.
De weergegeven dosissom reflecteert mogelijk niet de werkelijke patiëntbehandeling vanwege
verschillende behandelingsinstellingen, veranderingen in de anatomie en orgaanvolumes van de
patiënt.

Opmerkingen betreffende veiligheid

De dosismatrix dient in deze gevallen inactief te zijn om interferentie tussen het eerdere
plan en het werkelijke plan te voorkomen. Op deze manier houdt iPlan RT geen rekening
met de geïmporteerde dosis voor IMRT-optimalisaties, berekende MU’s en het voorschrift
voor de resterende fracties.

Met iPlan RT kan de weergave van dosisverdeling worden geïmporteerd als een
dosismatrix voor Adaptive RT-scenario’s. Denk eraan dat de weergegeven dosissom
mogelijk niet de werkelijke patiëntbehandeling reflecteert vanwege mogelijk verschillende
behandelingsinstellingen, veranderingen in de anatomie en orgaanvolumes van de patiënt!
Voor het definitieve plan dient de geïmporteerde dosismatrix te worden gedeactiveerd. Plan
het resterende aantal fracties onafhankelijk van de geïmporteerde dosismatrices.

Importdosismatrices gebruiken voor Adaptive RT

Stappen

1.

Sla de dosismatrix op die afgegeven is volgens het oorspronkelijke plan. Dit kunt u bij-
voorbeeld na de tiende fractie doen.
OPMERKING. Denk er aan de dosismatrices voor Behandelingsgroep te exporteren wan-
neer u een dosismatrix die u wilt toevoegen als "Dose for Adaptive RT" exporteert (zie
pagina 282). Dosismatrices die voor het complete plan worden geëxporteerd, kunnen al-
leen worden gebruikt voor "Dose for Summation" en "Dose for a recurring Plan".
 

OPMERKING. Tijdens goedkeuring van het oorspronkelijke plan is het mogelijk een do-
sismatrix op te slaan voor elke behandelgroep. U kunt deze opgeslagen matrices gebrui-
ken voor latere import in het Adaptive RT-scenario.
 

2.

Gebruik Adaptive RT om veranderingen in de fysiologie van de patiënt weer te geven en
pas de behandelobjecten aan op een recentere CT-scan. Zodra u tevreden bent met de
positie van de planningobjecten in de nieuwe CT-scan, gaat u verder met herplanning.
Het nieuwe CT-plan en de gevormde objecten zijn de basis voor een nieuw plan in iPlan
RT.

3.

Op dit moment is het isocentrum nog steeds in de positie zoals bepaald in het oorspron-
kelijke plan, omdat het afgeleid is van starre fusie. Als de fysiologie van de patiënt echter
veranderd is, is dit niet langer de optimale positie. De dosislijnen en het DVH vervullen
het voorschrift niet.
U kunt het isocentrum naar een nieuwe positie verschuiven om een verandering in het
PTV te reflecteren (zie pagina 196).

Weergeven van reeds afgegeven dosis
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Stappen

4.

Om de tot nog toe afgegeven dosis te zien:
• Selecteer in de stap Treatment Planning het behandelplan in de lijst in het functiege-

bied.
• Klik op de rechtermuisknop om het contextmenu weer te geven en kies Import Dose

for Adaptive RT.
Het dialoogvenster Dose Import verschijnt (zie pagina 288).
De geïmporteerde dosismatrix voor adaptieve herplanning dient te worden verbonden
met het "nieuwe" PTV-object dat overeenkomt met het PTV-object van het oorspronkelijke
plan.
Toewijzing aan het PTV (het correcte PTV in geval van meerdere PTV’s) wordt gebruikt
door iPlan RT om de reeds bestraalde fracties automatisch van het voorschrift af te trek-
ken, indien die optie geselecteerd is. Enkele consistentiecontroles en waarschuwingsmel-
dingen van iPlan RT zijn gebaseerd op een correcte toewijzing van PTV.

5.

U kunt de dosisimport aanpassen om de huidige patiëntstatus met deze opties te tonen:
• U kunt de import beperken tot alleen die fracties die al afgegeven zijn.
• U kunt de volgens het voorschrift af te geven dosis beperken door de eerdere fracties

van het voorschrift af te trekken.

6.

Nu de dosismatrix voor de eerste fracties is geïmporteerd, kunt u een plan creëren voor
de resterende fracties:
• Stel de dosismatrix in op inactief
• Klik op Refresh MU

7.

U kunt het adaptieve scenario vervolgens herhalen na behandeling van verdere fracties
van het plan. Om dit te doen:
• Sla dosismatrices voor elke behandelgroep van het bijgewerkte plan op (of doe dit sa-

men met plangoedkeuring).
• Na toepassing op verdere fracties met het bijgewerkte plan, start u een nadere plan-

aanpassing (d.w.z. begin opnieuw bij stap 2) waarbij u de opgeslagen dosismatrices
van het bijgewerkte plan gebruikt.

Fractioneringsinformatie opgeslagen met dosismatrices

iPlan RT slaat informatie op met de opgeslagen dosismatrices voor behandelingsgroepen over
welke fracties van het oorspronkelijke plan zij dosisberekeningen bevatten.
De geëxporteerde dosismatrices voor het oorspronkelijke plan (Plan A) bevat bijvoorbeeld een
dosis van
• "fracties 1...20 van 20" (matrix A zoals geëxporteerd)

Wanneer u deze importeert, kunt u het aantal fracties dat reeds toegepast is specificeren en de
geïmporteerde dosismatrix omzetten in bijv.
• "fracties 1...5 van 20" (matrix A na import)

Na bijwerken van het plan (Plan B) en opnieuw opslaan van de dosismatrices voor het
bijgewerkte plan, wordt de volgende informatie samen met de opgeslagen dosismatrix
opgeslagen:
• "fracties 6...20 van 20" (matrix B na export)

Wanneer u deze importeert, kunt het aantal fracties dat reeds toegepast is, opnieuw specificeren
met het bijgewerkte plan (Plan B) en de geïmporteerde dosismatrix omzetten in bijv.
• "fracties 6... 13 van 20" (matrix B na import)

In dit stadium heeft u een Plan C het bijgewerkte plan voor fracties 14 tot en met 20 van
oorspronkelijk 20 fracties, met twee dosismatrices voor uw eerdere plannen en hun
overeenkomstige toegepaste dosisfractie:
• "fracties 1...5 van 20" (d.w.z. matrix A na import, voorstellende de toegepaste fracties van Plan

A)
• "fracties 6... 13 van 20" (d.w.z. matrix B na import, voorstellende de toegepaste fracties van

Plan B)

WERKEN MET HET BEHANDELPLAN
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Eigenschappen dosisimport

Wanneer u een dosismatrix importeert of de eigenschappen selecteert na import, wordt dit
dialoogvenster getoond:

①
②

③

⑤

④

Afbeelding 179 

Nr. Component Functie

① Dose Matrix Na-
me U kunt de naam van de dosismatrix bewerken.

② Number of Irradi-
ated Fractions

Het aantal fracties dat is toegepast met behulp van de behandelgroep
waarvoor de dosismatrix is geëxporteerd.

③ Assigned PTV Klik op Edit om PTV-toewijzing en groepweging te wijzigen.

④

Subtract Irradia-
ted Fractions
from Plan Pre-
scription

De in het planvoorschrift gedefinieerde dosis wordt na activering ver-
minderd door de reeds afgegeven dosis af te trekken.

⑤ Active Dose Ma-
trix

Als u de dosismatrix actief maakt, wordt de geïmporteerde dosisma-
trix een actief onderdeel van het plan en wordt meegenomen als u op
Refresh MU klikt.

OPMERKING. iPlan RT ondersteunt uitsluitend dosisimport voor Adaptive RT voor
behandelingsgroepen die toegewezen zijn aan een enkele PTV (d.w.z. targeting meerdere PTV’s
met een enkele behandelingsgroep wordt niet ondersteund voor dosisimport voor Adaptive RT).
 

OPMERKING. iPlan RT ondersteunt uitsluitend dosisimport voor Adaptive RT voor PTV’s voor
welke een enkele behandelingsgroep gedefinieerd is (d.w.z. meerdere behandelingsgroepen die
dezelfde PTV targeten wordt niet ondersteund voor dosisimport voor Adaptive RT).
 

Weergeven van reeds afgegeven dosis
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8.7.3 Importeren van een dosis voor een terugkerend plan

Algemene informatie

Met deze optie kunt u de door een eerder plan afgegeven dosis controleren. Het is van nut in
gevallen waar de patiënt opnieuw behandeld moet worden, bijvoorbeeld in geval van een recidief
van een tumor.
De afgegeven dosis wordt niet meegerekend voor het voorschrift en IMRT-optimalisaties van het
huidige plan. De standaard status voor de dosismatrix is daarom inactief. De toegepaste dosis
kan worden geïmporteerd met een gegeven factor voor een gewogen evaluatie van de
oorspronkelijke behandelingsdosis. Om de cumulatieve dosis te controleren, stelt u de status van
de geïmporteerde dosismatrix op actief. Zorg ervoor de dosismatrix te inactiveren voordat u IMRT-
berekeningen, MU-updates of exports verricht.
De referentiesets kunnen in dit geval verschillend zijn. De positioneringsset van het plan voor
welke de dosismatrix is opgeslagen, dient echter aanwezig te zijn in het nieuwe plan en dient te
worden samengevoegd met de nieuwe referentieset.

De dosismatrix dient in deze gevallen inactief te zijn om interferentie tussen het eerdere
plan en het werkelijke plan te voorkomen. Op deze manier houdt iPlan RT geen rekening
met de geïmporteerde dosis voor IMRT-optimalisaties, berekende MU’s en het voorschrift
voor het nieuwe plan.

Voor terugkerende plannen kunnen de referentiesets verschillend zijn. De
coördinatensystemen moeten echter gelijk zijn. Denk eraan dat de geïmporteerde dosis
over het algemeen niet meegenomen moet worden voor het huidige voorschrift en
eventuele dosisoptimalisaties. De standaard workflow is een controle van de reeds
toegediende dosis door een voorgaand plan in een nieuw plan, bijv. in verband met een
recidief. De standaard status voor de dosismatrix is daarom inactief. De toegediende dosis
kan geïmporteerd worden met een bepaalde schaalverdelingsfactor om de hersteltijd
tussen de eerste behandeling en het recidief mee te rekenen.

Importeren van een dosis voor een terugkerend plan

Stappen

1. Open het originele plan in iPlan RT Dose en sla de dosismatrix op.

2.

Sla het originele plan op in iPlan RT Dose na het volgende:
• Verwijder in de stap Treatment Planning de oude behandelgroepen.
• Wijzig in het venster Prescription de oude structuurtypes in Other.
• Verwijder oude structuren of hernoem ze/maak ze onzichtbaar (gebruikersvoorkeur).

3.

Open dit plan in iPlan RT Image.
• Voeg de nieuwe CT-set toe met behulp van het dialoogvenster Add data... in de taak

Viewing.
• Indien voor de nieuwe CT-scan een lokalisator is gebruikt, kunt u deze CT-set lokalise-

ren naast eerdere gelokaliseerde CT-sets.
• Voeg de oude positioneringsset toe aan de nieuwe CT-set, waarbij de nieuwe CT-set de

positioneringsset wordt (d.w.z. de nieuwe CT-set instellen als Image Set 1 en de vorige
positioneringsset als Image Set 2 in iPlan RT Image). Zie pagina 95 voor meer infor-
matie.

• Voer desgewenst automatische segmentatie uit voor nieuwe structuren, maar let op
geen PTV of OAR van het bestaande plan te wijzigen of te verwijderen, omdat dit het
plan aantast.

• Sla het plan op.

4.
Open dit plan opnieuw in iPlan RT Dose.
• Wijzig de referentieset in de nieuwe CT-set.
• Ga vervolgens verder met de planning op basis van de nieuwe CT-set.

WERKEN MET HET BEHANDELPLAN
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Stappen

5. Klik op de rechtermuisknop om het contextmenu weer te geven en kies Import Dose for
a Recurring Plan. Importeer de opgeslagen dosismatrix.

6.

Het dialoogvenster Dose Import verschijnt: Maak wijzigingen in de importdosiseigen-
schappen indien nodig (zie pagina 285) en klik op OK.
U kunt bijvoorbeeld de vorige dosis met een percentage verminderen in het veld Relative
Irradiated Fraction.

7. De vorige dosismatrix kan nu worden bekeken in het huidige plan.

Weergeven van reeds afgegeven dosis
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8.8 Planvalidatie
8.8.1 Statuspictogrammen voor het behandelplan

Algemene informatie

In het Navigator-gebied van de planningsstappen Treatment Planning, Dose Optimization,
Physician’s Review en Physicist’s Verification geeft een stoplichtpictogram aan dat er extra
informatie beschikbaar is over de huidige planstatus.

Afbeelding 180 

Statuspictogrammen

Statuspicto-
gram

Functie Zie

Uw huidige behandelplan is geldig.

Er zijn informatieberichten (blauw i) voor het huidige behandelplan.
Dit betekent dat het plan enige ongebruikelijke of uitgebreide se-
lecties bevat.

Pagina 292

Er zijn waarschuwingsberichten (geel !) voor het huidige behandel-
plan.
Dit betekent dat de gebruiker moet bepalen of ontdekte inconsis-
tenties in het plan getolereerd of verduidelijkt moeten worden.

Pagina 294

Er zijn foutmeldingen (rood x) voor het huidige behandelplan.
Dit betekent dat het plan onjuist is en niet geldig voor behandeling.

Pagina 298

De stoplichtwaarschuwing geeft mogelijke botsingen tussen de gantry van de linac en de
behandeltafel aan. Afhankelijk van de behandelingsinstellingen en/of de anatomie van de
patiënt kunnen er ondanks dat het niet is aangegeven in de software, toch botsingen
plaatsvinden.

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.

WERKEN MET HET BEHANDELPLAN
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Dialoogvenster Plan Status

Als u de berichten wilt weergaven, klik dan op het statuspictogram.

Afbeelding 181 

Stappen

1. Controleer de verstrekte informatie zorgvuldig en wijzig indien nodig uw plan.

2. De Plan Status informatie is opgenomen in de afdruk voor de fysicus (zie pagina 417)
en moet worden ondertekend.

Infoberichten

Hieronder worden voorbeelden van mogelijke informatieberichten gegeven:

The current plan was saved by a different version of iPlan RT Dose (4.1.0). (Het huidige plan is
opgeslagen door een andere versie van iPlan RT Dose (4.1.0).)

The current plan was saved by a different application (iPlan RT Image). (Het huidige plan is op-
geslagen door een andere applicatie (iPlan RT Image).)

Treatment parameters (such as beam angles or weightings) have changed. Press the 'Refresh
MU' button to update the dose applied to the treatment plan, if required. (Behandelingsparame-
ters (zoals bundelhoeken of wegingen) zijn gewijzigd. Druk indien nodig op de "Refresh MU"-
knop om de dosis die wordt toegepast op het behandelplan te vernieuwen.)

The Reference Set is not localized although the Alignment Set is localized. (De referentieset is
niet gelokaliseerd, hoewel de positioneringsset wel gelokaliseerd is.)

Both the Alignment Set and the Reference Set are localized using the "Brainlab CT Localizer".
The patient coordinate system is defined by the Alignment Set, not by the Reference Set. (Zowel
de positioneringsset als de referentieset worden gelokaliseerd met behulp van de "Brainlab CT-
lokalisator". Het patiëntcoördinatenstelsel wordt aangegeven door de positioneringsset, niet door
de referentieset.)

Be aware that possible differences with the patient's head position relative to the immobilization
device between CT and X-Ray/Angio must also be considered during the treatment planning
process. Any registration inaccuracies also apply if the patient is positioned by a frameless ap-
proach (such as ExacTrac X-Ray or other frameless positioning solutions). (Denk eraan dat mo-
gelijke verschillen in hoofdpositie van de patiënt ten opzichte van het immobilisatie-instrument
tussen CT en Röntgen/Angio ook moeten worden meegenomen gedurende het behandelplan-
ningsproces. Registratie-onnauwkeurigheden zijn tevens van toepassing als de patiënt geposi-
tioneerd is door middel van een frameloze aanpak (zoals ExacTrac X-Ray of andere frameloze
positioneringsoplossingen).)

Heterogeneity correction is turned off. The area inside the detected patient contour is therefore
assumed to be water-equivalent. (Heterogeniteitscorrectie is uitgeschakeld. Voor het gebied bin-
nen de gedetecteerde patiëntcontouren wordt er derhalve vanuit gegaan dat deze gelijk zijn aan
water.)

Dose calculation is based on special set: CB CT. (Dosisberekening is gebaseerd op speciale set:
CB CT)

Planvalidatie
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The coarser grid size is used to calculate min/max doses. (De grovere rastergrootte wordt ge-
bruikt voor de berekening van min/max doses.)

Prescription uses separate normalization for each target. (Voorschrift maakt gebruik van aparte
normalisatie voor elk doel.)

Both a Normalization Point and a Representation Point exist for the object "PTV". By default, the
Representation Point is used for export. Press 'Refresh MU' to delete the Representation Point.
(Voor het object "PTV" bestaan zowel een normalisatiepunt als een representatiepunt. Stan-
daard wordt het representatiepunt gebruikt voor de export. Druk op "Refresh MU" om het repre-
sentatiepunt te verwijderen.)

Element order and gantry rotation direction might be improved for treatment. (Elementvolgorde
en gantryrotatierichting kunnen voor de behandeling worden verbeterd.)

The field shape(s) is(are) frozen. Planning shape(s) and leaves are not adapted automatically.
(De veldvorm(en) is (zijn) vastgezet. Planningvorm(en) en lamellen worden niet automatisch
aangepast.)

The field shape is frozen. The diameter of the cone cannot be changed. (De veldvorm is vastge-
zet. De diameter van de kegel kan niet worden gewijzigd.)

For at least one field of the arc: The arc is locked. Monitor units will not be updated. (Voor ten
minste een veld van de boog: De boog is vergrendeld. Monitoreenheden worden niet bijge-
werkt.)

The arc is locked. Monitor units will not be updated. (De boog is vergrendeld. Monitoreenheden
worden niet bijgewerkt.)

The field shapes are frozen. Planning shapes and leaves are not adapted automatically. (De
veldvormen zijn vastgezet. Planningsvormen en lamellen worden niet automatisch aangepast.)

The beam is locked. Monitor units will not be updated. (De bundel is vergrendeld. Monitoreenhe-
den worden niet bijgewerkt.)

The plan contains closed fields (MLC). Remove these before treatment. (Het plan bevat gesloten
velden (MLC). Verwijder deze vóór de behandeling.)

The isocenter is blocked (MLC). (Het isocentrum is geblokkeerd (MLC).)

The plan contains closed fields (jaws). Remove these before treatment. (Het plan bevat gesloten
velden (blokken). Verwijder deze vóór de behandeling.)

The isocenter is blocked (jaws). (De isocentrum is geblokkeerd (blokken).)

Unsupported dose rate. Please verify. (Niet-ondersteunde dosissnelheid. Controleer dit.)

The IMRT beam "IMRT Beam 1" has been split into 2 subfields. (Het IMRT-bundel "IMRT Beam
1" is opgesplitst in 2 deelgebieden.)

A segment of this element is split into 2 portions, because the MU value (10321 MU) is larger
than the maximum allowed MU (9999 MU). (Een segment van dit element is opgedeeld in twee
delen, omdat de MU-waarde (10321 MU) groter is dan de maximaal toegestane MU (9999 MU).)

The element is split into 2 portions, because the MU value (10321 MU) is larger than the maxi-
mum allowed MU (9999 MU). (Het element is opgedeeld in twee delen, omdat de MU-waarde
(10321 MU) groter is dan de maximaal toegestane MU (9999 MU).)

A subfield of the element is split into 2 portions, because the MU value (10321 MU) is larger than
the maximum allowed MU (9999 MU). (Een subveld van dit element is opgedeeld in twee delen,
omdat de MU-waarde (10321 MU) groter is dan de maximaal toegestane MU (9999 MU).)

This is an adaptive dose matrix component that is set to inactive and will not be taken into ac-
count for prescription and for dose calculations that are performed. (Dit is een adaptieve dosis-
matrixcomponent die op inactief is ingesteld en niet wordt meegenomen voor voorschrift en voor
dosisberekeningen die verricht worden.)

This is a recurring dose matrix component that is set to inactive and will not be taken into ac-
count for prescription and for dose calculations that are performed. (Dit is een terugkerende do-
sismatrixcomponent die op inactief is ingesteld en niet wordt meegenomen voor voorschrift en
voor dosisberekeningen die verricht worden.)
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"This is a summation dose matrix component that is set to active and will be taken into account
for prescription and for dose calculations that are performed. (Dit is een somdosismatrixcompo-
nent die op actief is ingesteld en wordt meegenomen voor voorschrift en voor dosisberekenin-
gen die verricht worden.)

Further note that the exported treatment plan does not take into account dose matrix compo-
nents and thus may deliver a dose that differs from the displayed one!" (Verder valt op te merken
dat het geëxporteerde behandelplan geen rekening houdt met dosismatrixcomponenten en der-
halve een dosis kan opleveren die verschilt van de weergegeven dosis!)

An external dose distribution has been added to the current plan from the plan 'Final Plan' of pa-
tient 'John Doe' ID '01237456' approved at '01-01-2011 12:00:00 (hh:mm:ss) UTC-5:00' by 'ja-
mes.dean'. (Een externe dosisverdeling is toegevoegd aan het huidige plan van het plan "Defini-
tief Plan" van patiënt "John Doe" ID "01237456" goedgekeurd op "01-01-2011 12:00:00
(hh:mm:ss) UTC-5:00" door "james.dean".)

Dose calculations have not started. Activate dose display to enable dose distribution related plan
status checks. (Dosisberekeningen zijn niet gestart. Activeer dosisweergave om dosisverde-
lingsgerelateerde planstatuscontroles mogelijk te maken.)

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

The IMRT sequence contains closed MLC fields. Please check your plan carefully! (De IMRT-
reeks bevat gesloten MLC-velden. Controleer uw plan zorgvuldig!)

Waarschuwingsberichten

Voorbeelden van mogelijke waarschuwingsberichten worden hieronder gegeven:

The plan references the following empty object(s) as PTV or OAR: Brainstem. These objects
should be correctly segmented if required. (Het plan verwijst naar de volgende lege object(en)
als PTV of OAR: Hersenstam. Deze objecten moeten correct gesegmenteerd worden, indien no-
dig.)

The data set used as Alignment Set has been scanned "Prone", while the orientation for treat-
ment is configured "Supine". Please refer to the iPlan RT Dose user manual for detailed explan-
ations. (De gegevensset die wordt gebruikt als positioneringsset is gescand als "buikligging", ter-
wijl de behandelingsrichting is ingesteld op "rugligging". Raadpleeg de gebruikershandleiding
van iPlan RT Dose voor gedetailleerde uitleg.)

The data set used as Reference Set has been scanned "Prone+G1", while the orientation for
treatment is configured "Supine". Please refer to the iPlan RT Dose user manual for detailed ex-
planations. (De gegevensset die wordt gebruikt als referentieset is gescand als "buikligging +
G1", terwijl de behandelingsrichting is ingesteld op "rugligging". Raadpleeg de gebruikershand-
leiding van iPlan RT Dose voor gedetailleerde uitleg.)

The Point "Isoc. Prescr.:Group 1 (A)" is defined as a Prescription Point, but the assigned object
("PTV") does not contain any treatment elements (beams, arcs). The dose defined by this point
is ignored. (Het punt "Isoc. Prescr:. Groep 1 (A)" is ingesteld als een voorschriftpunt, maar het
toegewezen object ("PTV") bevat geen behandelingselementen (bundels, bogen). De dosis die
door dit punt wordt aangegeven, wordt genegeerd.)

The isocenter coordinate is placed outside the localized region. (Het isocentrumcoördinaat is
buiten de gelokaliseerde regio geplaatst.)

The isocenter coordinate 'Point#1' is not assigned the prefix 'Coord'. (Het voorvoegsel "Coord" is
niet toegewezen aan het isocentrum coördinaat "Point#1".)

The treatment group 'MyGroup' is not assigned the prefix 'Group'. (Het voorvoegsel "Group" is
niet toegewezen aan de behandelingsgroep "MyGroup".)

The treatment group 'Group 1' uses the identifier ' 1'. This is also used by a non-related isocen-
ter coordinate. (De behandelingsgroep "Group 1" maakt gebruik van de identifier "1". Deze wordt
ook gebruikt door een niet-gerelateerde isocentrumcoördinaat.)

Planvalidatie
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The treatment group 'Group 1' and its isocenter coordinate 'Coord 2' are each identified by a dif-
ferent number. The same number should be used where possible. If several treatment groups
are assigned to the same isocenter coordinate, unique alphanumeric identifiers should be used.
(De behandelingsgroep "Group 1" en het isocentrumcoördinaat "Coord 2" worden elk geïdentifi-
ceerd met een ander nummer. Waar mogelijk moet hetzelfde nummer worden gebruikt. Als er
meerdere behandelingsgroepen zijn toegewezen aan dezelfde isocentrumcoördinaat, dan moe-
ten unieke alfanumerieke identifiers worden gebruikt.)

Heterogeneity correction is turned off. The table top added to the tissue model is therefore assu-
med to be water-equivalent. (Heterogeniteitscorrectie is uitgeschakeld. Daarom wordt er van uit-
gegaan dat het tafelblad dat is toegevoegd aan het weefselmodel gelijk is aan water.)

The Dose Calculations are based on a Reference Set of type Cone Beam and may be signifi-
cantly off. It is highly recommended to perform an update CT scan that is used as Reference
Set. (De dosisberekeningen zijn gebaseerd op een referentieset van type cone beam en kunnen
significant afwijken. Het wordt sterk aangeraden om een update CT-scan uit te voeren die ge-
bruikt wordt als referentieset.)

The dose resolution for the current plan exceeds the limit of 10 mm. (De dosisresolutie voor het
huidige plan overschrijdt de limiet van 10 mm.)
Please readjust value in the Set Parameters dialog of the Surface Segmentation task first and
then check and eventually readjust the resolution values in the properties of the RTPlan accor-
dingly. (Pas eerst de waarde aan in het dialoogvenster Set Parameters van de taak Oppervlak-
segmentatie en controleer vervolgens de resolutiewaarden in de eigenschappen van het RTPlan
en pas deze eventueel aan.)

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

You are using a machine profile from iPlan RT Dose 3.0.x. Please choose a machine profile from
iPlan RT Dose 4.x to have full functionality. (U gebruikt het machineprofiel van iPlan RT Dose
3.0.x. Kies alstublieft een machineprofiel van iPlan RT Dose 4.x voor volledige functionaliteit.)

The active machine profile loaded from the current plan is not contained in the list of installed
machine profiles. The profile may be outdated or from a external source; please verify. (Het ac-
tieve machineprofiel dat wordt geladen vanuit het huidige plan, is niet opgenomen in de lijst met
geïnstalleerde machineprofielen. Het profiel kan oud zijn of afkomstig van een externe bron;
controleer dit.)

The active machine profile is for acceptances only and must not be used for patient treatment.
(Het actieve machineprofiel is alleen voor acceptaties en dient niet gebruikt te worden voor pati-
entbehandeling.)

The jaws are overlapping the MLC field. (De blokken overlappen met het MLC-veld.)

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

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

This IMRT treatment group 'GroupIMRT' was loaded within a plan of a previous iPlan RT Dose
version. It must be re-optimized in order that all inverse planning optimization parameters are
again available for display and printout. (Deze IMRT-behandelingsgroep "GroupIMRT" was gela-
den binnen een plan van een eerdere iPlan RT Dose-versie. Het moet opnieuw worden geopti-
maliseerd zodat alle omgekeerde planningoptimalisatie parameters weer beschikbaar zijn voor
weergave en afdrukken.)

The maximum possible leaf speed is exceeded. It is recommended to either turn on leaf speed
limitation or reduce the dose rate. The leaf speed limitation algorithm encountered a problem. It
is recommended to reduce either the dose rate, the number of segments or the beamlet size.
(De maximaal mogelijke lamelsnelheid wordt overschreden. Het wordt aanbevolen om de lamel-
snelheidsbeperking in te schakelen of de dosissnelheid te verlagen. Er is een fout opgetreden in
het lamelsnelheidsbeperkingsalgoritme. Het wordt aanbevolen om de dosissnelheid, het aantal
segmenten of de bundelgrootte te verminderen.)

Less than 3 arc control points are defined. Treatment may result in a controller error. (Er zijn
minder dan 3 boogcontrolepunten ingesteld. Behandeling kan leiden tot een controllerfout.)

The arc defined by start and stop angles is ambiguous. Please verify that the desired sector is
treated. (De boog die gedefinieerd wordt door de start- en stophoeken is ambivalent. Controleer
of de gewenste sector behandeld wordt.)
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The number of control points for the HybridArc is too small for a beam export. Increase the arc
length. (Het aantal controlepunten voor de HybridArc is te laag voor een bundelexport. Verhoog
de booglengte.)

The HybridArc's IMRT beams are positioned very densely: the gantry angle difference between
neighboring IMRT beams is less than 5°. (De IMRT-bundels van de HybridArc zijn zeer dicht ge-
positioneerd: het gantryhoekverschil met naastgelegen IMRT-bundels is minder dan 5°.)

This is an adaptive dose matrix component that has been set to active which is not the intended
setting! (Dit is een adaptieve dosismatrixcomponent die op actief is ingesteld, wat niet de be-
doelde instelling is!)
Note that the dose matrix component will be taken into account for prescription and for dose cal-
culations that are performed. (Denk eraan dat de dosismatrixcomponent wordt meegenomen
voor voorschrift en voor dosisberekeningen die verricht worden.)
Further note that the exported treatment plan does not take into account dose matrix compo-
nents and thus may deliver a dose that differs from the displayed one! (Verder valt op te merken
dat het geëxporteerde behandelplan geen rekening houdt met dosismatrixcomponenten en der-
halve een dosis kan opleveren die verschilt van de weergegeven dosis!)

There are issues with the adaptive plan. (Er zijn problemen met het adaptieve plan.)
Non connected dose matrix components: Matrix: Final Plan For the following objects, no treat-
ment group is defined: PTV1 For the following objects, multiple treatment groups are defined:
PTV2 Objects with ambiguous dose per fraction: PTV3 Objects with ambiguous total number of
fractions: PTV4 Objects with a discontinuous fractionation scheme: PTV5 Objects with dose ma-
trices connected to more than one object: PTV6 Objects with a treatment group connected to
more than one object: PTV7 These issues may indicate inconsistencies of the adaptive plan or a
scenario that is not supported by the software. (Niet-verbonden dosismatrix componenten: Ma-
trix: Definitief plan voor de volgende objecten, er is geen behandelingsgroep gedefinieerd: PTV1
Voor de volgende objecten zijn meerdere behandelingsgroepen gedefinieerd: PTV2 Objecten
met ambivalente dosis per fractie: PTV3 Objecten met ambivalent totaal aantal fracties: PTV4
Objecten met een onderbroken fractioneringsschema: PTV5 Objecten met dosismatrices ver-
bonden met meer dan een object: PTV6 Objecten met een behandelingsgroep verbonden met
meer dan een object: PTV7 Deze problemen kunnen aanwijzingen zijn voor inconsistenties van
het adaptieve plan of een scenario dat niet wordt ondersteund door de software.)

This is a recurring dose matrix component that has been set to active which is not the intended
setting! (Dit is een terugkerende dosismatrixcomponent die op actief is ingesteld, wat niet de be-
doelde instelling is!)
Note that the dose matrix component will be taken into account for prescription and for dose cal-
culations that are performed. (Denk eraan dat de dosismatrixcomponent wordt meegenomen
voor voorschrift en voor dosisberekeningen die verricht worden.)
Further note that the exported treatment plan does not take into account dose matrix compo-
nents and thus may deliver a dose that differs from the displayed one! (Verder valt op te merken
dat het geëxporteerde behandelplan geen rekening houdt met dosismatrixcomponenten en der-
halve een dosis kan opleveren die verschilt van de weergegeven dosis!)

The summation dose matrix component 'Matrix: Final Plan #1' has been calculated on tissue in-
formation that differs from the one that is used in your current plan. As a consequence the resul-
ting dose calculations may be inaccurate. (De somdosismatrixcomponent "Matrix: Definitief Plan
#1" is berekend op weefselinformatie die verschilt van dat wat in uw huidige plan is gebruikt. Als
gevolg hiervan kunnen de resulterende dosisberekeningen onnauwkeurig zijn.)

This is a summation dose matrix component that has been set to inactive which is not the inten-
ded setting! Note that the dose matrix component will not be taken into account for prescription
and for dose calculations that are performed. (Dit is een somdosismatrixcomponent die op inac-
tief is ingesteld, wat niet de bedoelde instelling is! Denk eraan dat de dosismatrixcomponent niet
wordt meegenomen voor voorschrift en voor dosisberekeningen die verricht worden.)

An external dose distribution has been added to the current plan from the non-approved plan
'First HybridArc' of patient 'John Doe' ID '01237456'. (Een externe dosisverdeling is toegevoegd
aan het huidige plan afkomstig van het niet-goedgekeurde plan "First HybridArc" van patiënt
"John Doe" ID "01237456".)
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This dose matrix component has been created by a software or software version that differs from
the one you are currently using and may be outdated due to necessary modifications in dose
algorithms. (Deze dosismatrixcomponent is gecreëerd door software of een softwareversie die
verschilt van dat wat u op dit moment gebruikt en kan verouderd zijn vanwege noodzakelijke
modificaties in dosisalgoritmen.)

The current plan contains dose matrices that have been saved for whole plans as well as for in-
dividual treatment components. (Het huidige plan bevat dosismatrices die opgeslagen zijn voor
zowel complete plannen als voor individuele behandelingscomponenten.)

Please verify that the dose matrices for components are not unintentionally contained in a dose
matrix for a plan." (Verifieer alstublieft dat de dosismatrices voor componenten zich niet onbe-
doeld in een dosismatrix voor een plan bevinden.)

The plan intent is set to 'RESEARCH'. (De bedoeling van het plan is ingesteld op "RE-
SEARCH".)

The equivalent field size is outside the range of measured field sizes:
with (at least one of) (De equivalente veldgrootte valt buiten de marge van de gemeten veld-
groottes: met (ten minste een van de volgende))
• It is smaller than the depth dose field size range (smaller than the smallest measured depth

dose field size) (Het is kleiner dan de dieptedosis-veldgroottemarge (kleiner dan de kleinst ge-
meten dieptedosis-veldgrootte))

• It is larger than the depth dose field size range (smaller than the smallest measured depth do-
se field size) (Het is groter dan de dieptedosis-veldgroottemarge (groter dan de kleinst geme-
ten dieptedosis-veldgrootte))

• It is smaller than the scatter jaw-field size range (smaller than the smallest measured scatter
jaw-field size) (Het is kleiner dan de verspreidingsblok-veldgroottemarge (kleiner dan de
kleinst gemeten verspreidingsblok-veldgrootte))

• It is larger than the scatter jaw-field size range (larger than the largest measured scatter jaw-
field size) (Het is groter dan de verspreidingsblok-veldgroottemarge (groter dan de grootst ge-
meten verspreidingsblok-veldgrootte))

• It is smaller than the scatter MLC-field size range (smaller than the smallest measured scatter
MLC-field size) (Het is kleiner dan de verspreidings MLC-veldgroottemarge (kleiner dan de
kleinst gemeten verspreidings MLC-veldgrootte))

• It is larger than the scatter MLC-field size range (larger than the largest measured scatter
MLC-field size) (Het is groter dan de verspreidings MLC-veldgroottemarge (groter dan de
grootst gemeten verspreidings MLC-veldgrootte))

For a considerable number of fields of the arc, the equivalent field size is outside the range of
measured field sizes:
with (at least one of) (Voor een aanzienlijk aantal velden op de boog valt de equivalente veld-
grootte buiten de marge van de gemeten veldgroottes: met (ten minste een van de volgende))
• It is smaller than the depth dose field size range (smaller than the smallest measured depth

dose field size) (Het is kleiner dan de dieptedosis-veldgroottemarge (kleiner dan de kleinst ge-
meten dieptedosis-veldgrootte))

• It is larger than the depth dose field size range (smaller than the smallest measured depth do-
se field size) (Het is groter dan de dieptedosis-veldgroottemarge (groter dan de kleinst geme-
ten dieptedosis-veldgrootte))

• It is smaller than the scatter jaw-field size range (smaller than the smallest measured scatter
jaw-field size) (Het is kleiner dan de verspreidingsblok-veldgroottemarge (kleiner dan de
kleinst gemeten verspreidingsblok-veldgrootte))

• It is larger than the scatter jaw-field size range (larger than the largest measured scatter jaw-
field size) (Het is groter dan de verspreidingsblok-veldgroottemarge (groter dan de grootst ge-
meten verspreidingsblok-veldgrootte))

• It is smaller than the scatter MLC-field size range (smaller than the smallest measured scatter
MLC-field size) (Het is kleiner dan de verspreidings MLC-veldgroottemarge (kleiner dan de
kleinst gemeten verspreidings MLC-veldgrootte))

• It is larger than the scatter MLC-field size range (larger than the largest measured scatter
MLC-field size) (Het is groter dan de verspreidings MLC-veldgroottemarge (groter dan de
grootst gemeten verspreidings MLC-veldgrootte))
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The minimum field extension is smaller than four times the <GridRes>. Accuracy of dose calcu-
lations may be limited. (De minimale velduitbreiding is kleiner dan vier maal de <GridRes>. De
nauwkeurigheid van de dosisberekening kan beperkt zijn.)
with <GridRes> being “Pencil Beam Kernel resolution" or "Monte Carlo spatial resolution”. (met
<GridRes> een "Pencil Beam-kernelresolutie" of "Monte Carlo ruimtelijke resolutie".)

The maximum beamlet size is smaller than the <GridRes>. Accuracy of dose calculations may
be limited. (De maximale bundelgrootte is kleiner dan de <GridRes>. De nauwkeurigheid van de
dosisberekening kan beperkt zijn.)
with <GridRes> being "Pencil Beam Kernel resolution" or "Monte Carlo spatial resolution”. (met
<GridRes> een "Pencil Beam-kernelresolutie" of "Monte Carlo ruimtelijke resolutie".)

The minimum field extension is smaller than four times the RTPlan's dose resolution. Accuracy
of dose calculations may be limited. (De minimale velduitbreiding is kleiner dan vier maal de
RTPlan’s dosisresolutie. De nauwkeurigheid van de dosisberekening kan beperkt zijn.)

For a considerable number of fields of the arc: (Voor een aanzienlijk aantal velden op de boog:)
The minimum field extension is smaller than four times the <GridRes>. Accuracy of dose calcu-
lations may be limited. (De minimale velduitbreiding is kleiner dan vier maal de <GridRes>. De
nauwkeurigheid van de dosisberekening kan beperkt zijn.)
with <GridRes> being "Pencil Beam Kernel resolution" or "Monte Carlo spatial resolution”. (met
<GridRes> een "Pencil Beam-kernelresolutie" of "Monte Carlo ruimtelijke resolutie".)

For a considerable number of fields of the arc: (Voor een aanzienlijk aantal velden op de boog:)
The maximum beamlet size is smaller than the <GridRes>. Accuracy of dose calculations may
be limited. (De maximale bundelgrootte is kleiner dan de <GridRes>. De nauwkeurigheid van de
dosisberekening kan beperkt zijn.)
with <GridRes> being "Pencil Beam Kernel resolution" or "Monte Carlo spatial resolution". (met
<GridRes> een "Pencil Beam-kernelresolutie" of "Monte Carlo ruimtelijke resolutie".)

For a considerable number of fields of the arc: (Voor een aanzienlijk aantal velden op de boog:)
The minimum field extension is smaller than four times the RTPlan's dose resolution. Accuracy
of dose calculations may be limited. (De minimale velduitbreiding is kleiner dan vier maal de
RTPlan’s dosisresolutie. De nauwkeurigheid van de dosisberekening kan beperkt zijn.)

The radiological diameter is smaller than four times the RTPlan's dose resolution. Accuracy of
dose calculations may be limited. (De radiologische diameter is kleiner dan vier maal de
RTPlan’s dosisresolutie. De nauwkeurigheid van de dosisberekening kan beperkt zijn.)

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

Some leaf apertures are too small for a radiologically correct representation with the current
MLC hardware (Elekta Agility). Please check your plan and possible manual modifications to the
leaf positions carefully! (Sommige lamelopeningen zijn te smal voor een radiologisch correcte
weergave met de huidige MLC-hardware (Elekta Agility). Controleer uw plan en mogelijke hand-
matige aanpassingen van de lamelposities zorgvuldig!)

Foutmeldingen

Voorbeelden van mogelijke foutmeldingen zijn hieronder weergegeven. Als andere foutmeldingen
worden weergegeven, neem dan contact op met Brainlab support.

The Alignment Set uses the "Brainlab CT Localizer" localizer, while the Reference Set uses the
"Brainlab on Leksell Headring" localizer. This conflict cannot be solved, please change the refe-
rence set. (De positioneringsset maakt gebruik van de "Brainlab CT-lokalisator"-lokalisator, ter-
wijl de referentieset gebruik maakt van de "Brainlab op Leksell-hoofdring"-lokalisator. Dit conflict
kan niet worden opgelost; verander van referentieset.)

The Alignment Set is not localized but the Reference Set is localized using the "Brainlab CT Lo-
calizer". This conflict cannot be solved, please use a localized Alignment Set. (De positionerings-
set is niet gelokaliseerd, maar de referentieset is gelokaliseerd met de "Brainlab CT-lokalisator"-
lokalisator. Dit conflict kan niet worden opgelost, gebruik alstublieft een gelokaliseerde positione-
ringsset.)
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The isocenter coordinate is not inside the patient's tissue. (Het isocentrumcoördinaat bevindt
zich niet binnen het weefsel van de patiënt.)

The isocenter coordinate name 'Coord' is either not unique or too long. (De naam van het iso-
centrumcoordinaat "Coord" is of niet uniek of te lang.)

3 Beams or Arcs encountered whose names are not unique. Beam- or Arc names involved are:
Beam1, beam1, and BEAM1. Please modify names accordingly. (Note: for name comparison let-
ter case is ignored. (3 bundels of bogen van welke de naam niet uniek is. De betreffende bun-
del- of boognamen zijn: Bundel1, bundel1 en BUNDEL1. Wijzig de namen alstublieft. (Opmer-
king: voor naamvergelijking worden hoofdletters/kleine letters genegeerd.))

The treatment group name 'Group' is either not unique or too long. (De naam van de behande-
lingsgroep "Group" is of niet uniek of te lang.)

The name of the beam or arc contains invalid characters. Please make sure you are only using
standard ASCII characters. (De naam van de bundel of boog bevat ongeldige tekens. Gebruik
alleen standaard ASCII-tekens.)

The name of the beam or arc is empty. Please make sure the name contains at least one non-
whitespace character. (De naam van de bundel of boog is leeg. Zorg ervoor dat de naam ten
minste één niet-witruimte teken bevat.)

The name of the beam or arc contains either of the characters '(' or ')'. Please make sure the
name does not contain characters '(' and ')'. (De naam van de boog of bundel bevat een van de
tekens "(" of ")". Zorg ervoor dat de naam niet de tekens "(" en ")" bevat.)

The name of the beam or arc contains more than 64 characters. Please make sure the name
does not contain more than 64 characters. (De naam van de bundel of boog bevat meer dan 64
tekens. Zorg ervoor dat de naam niet meer dan 64 tekens bevat.)

The machine profile was not validated. Treatment is not possible. (Het machineprofiel is niet ge-
valideerd. Behandeling is niet mogelijk.)

The active machine profile is for acceptances only and must not be used for patient treatment.
(Het actieve machineprofiel is alleen voor acceptaties en dient niet gebruikt te worden voor pati-
entbehandeling.)

The ring rotation angle is not valid. Treatment is not possible. (De ringrotatiehoek is niet geldig.
Behandeling is niet mogelijk.)

The table angle is not valid. Treatment is not possible. (De tafelhoek is niet geldig. Behandeling
is niet mogelijk.)

The collimator angle is not valid. Treatment is not possible. (De collimatorhoek is niet geldig. Be-
handeling is niet mogelijk.)

The gantry angle is not valid. Treatment is not possible. (De gantryhoek is niet geldig. Behande-
ling is niet mogelijk.)

The gantry rotation range is not valid. Treatment is not possible. (Het gantryrotatiebereik is niet
geldig. Behandeling is niet mogelijk.)

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

The jaw positions expose the MLC carriage box. (De blokposities stellen de MLC-carriagebox
bloot.)

The MU per degree value is below machine requirements. Please verify. (De MU-per-graad-
waarde ligt onder de machine-eisen. Controleer dit.)

The MU per degree value is above machine requirements. Please verify. (De MU-per-graad-
waarde ligt boven machine-eisen. Controleer dit.)

"The time to deliver the desired dose (628.75 s) exceeds the machine limit (300 s). Please verify.
(De tijd om de gewenste dosis toe te dienen (628,75 s) is groter dan de machinelimiet (300 s).
Controleer dit.)

The MU value is above machine requirements. Please verify. (De MU-waarde ligt boven de ma-
chine-eisen. Controleer dit.)

Maximum leaf position is exceeded in subfield "1" segment "7". (Maximale lamelpositie wordt
overschreden in subveld "1" segment "7".)

WERKEN MET HET BEHANDELPLAN

Klinische gebruikershandleiding Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 299



Maximum leaf span is exceeded in subfield "1" segment "7". (Maximale lamelbereik wordt over-
schreden in subveld "1" segment "7".)

Maximum leaf span is exceeded in subfield "1". (Maximale lamelbereik wordt overschreden in
subveld "1".)

MU (10321 MU) is larger than the maximum allowed MU (9999). (Note: splitting to several porti-
ons is not supported by the application for this treatment) (MU (10321 MU) is groter dan de
maximaal toegestane MU (9999). (Opmerking: Opdeling in verscheidene porties wordt niet on-
dersteund door de applicatie voor deze behandeling))

MU (10321 MU) of this beam is larger than the maximum allowed MU (9999). (Note: splitting to
several portions is not supported by the application for this treatment.) (MU (10321 MU) van de-
ze bundel is groter dan de maximaal toegestane MU (9999).) (Opmerking: Opdeling in verschei-
dene porties wordt niet ondersteund door de applicatie voor deze behandeling.))

MU (10321 MU) of a subfield of this beam is larger than the maximum allowed MU (9999). (No-
te: splitting to several portions is not supported by the application for this treatment.) (MU (10321
MU) van een subveld van deze bundel is groter dan de maximaal toegestane MU (9999). (Op-
merking: Opdeling in verscheidene porties wordt niet ondersteund door de applicatie voor deze
behandeling.))

MU (10321 MU) of a segment of this beam is larger than the maximum allowed MU (9999). (No-
te: splitting to several portions is not supported by the application for this treatment.) (MU (10321
MU) van een segment van deze bundel is groter dan de maximaal toegestane MU (9999). (Op-
merking: Opdeling in verscheidene porties wordt niet ondersteund door de applicatie voor deze
behandeling.))

Less than 2 arc control points are defined. Treatment is not possible. Use conformal beams in-
stead. (Er zijn minder dan 2 boogcontrolepunten ingesteld. Behandeling is niet mogelijk. Gebruik
in plaats daarvan conforme bundels.)

This plan cannot be exported successfully to DICOM. The plan uses both, Brainlab m3 MLC
(Siemens Full Integration) and another type of machine. iPlan RT Dose 4.5.x does not support
this. (Dit plan kan niet naar DICOM worden geëxporteerd. Het plan maakt gebruik van zowel
Brainlab m3 MLC (Siemens Volledige Integratie) en een ander type machine. iPlan RT Dose
4.5.x ondersteunt dit niet.)

This plan cannot be exported successfully to DICOM. (The treatment group 'Group 1' has no va-
lid prescription data. Press 'Refresh MU' to update the prescription.) (Dit plan kan niet naar DI-
COM worden geëxporteerd. (De behandelingsgroep "Group 1" heeft geen geldige voorschriftge-
gevens. Druk op "Refresh MU" om het voorschrift bij te werken.))

This plan cannot be exported successfully to DICOM. (The prescription 'Isoc. Norm. (unconnec-
ted) (A)' is not assigned to a treatment group. Verify that a treatment group has been defined for
the target object.) (Dit plan kan niet naar DICOM worden geëxporteerd. (Het voorschrift "Isoc.
Norm. (niet verbonden) (A)" is niet toegewezen aan een behandelingsgroep. Controleer of er
een behandelingsgroep is ingesteld voor het doelobject.))

This plan cannot be exported successfully to DICOM. (Multiple fractionation schemes have been
defined for treatment group 'Group 1'. Please contact Brainlab Support for further advice.) (Dit
plan kan niet naar DICOM worden geëxporteerd. (Meerdere fractioneringsschema’s zijn gedefi-
nieerd voor behandelingsgroep "Group 1". Neem contact op met Brainlab voor verder advies.))

This plan cannot be exported successfully to DICOM. (IMRT beam 'IMRT 1' has 0 monitor units.)
(Dit plan kan niet naar DICOM worden geëxporteerd. (IMRT bundel "IMRT 1" heeft 0 monito-
reenheden.))

This plan cannot be exported successfully to DICOM. (IMRT beam 'IMRT 1' has a sequence with
0 segments.) (Dit plan kan niet naar DICOM worden geëxporteerd. (IMRT bundel "IMRT 1" heeft
een sequentie met 0 segmenten.))
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8.8.2 De behandelingsplanningsstap afsluiten

Algemene informatie

Zodra uw wijzigingen in de Treatment Planning-stap zijn voltooid, kunt u verdergaan naar de
volgende stap.

Naar de volgende stap gaan

Klik op Go to... of Next in het Navigator-gebied.

Monitoreenheidsberekening vernieuwen

Afbeelding 182 
U moet op de knop Refresh MU klikken om de monitoreenheden bij te werken voordat u verder
gaat naar de volgende stap voor de planning van de behandeling. Als u dit vergeet te doen, zal de
software u eraan herinneren door middel van de bovenstaande prompt.
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8.9 Werken met sjablonen

Algemene informatie

Met iPlan RT Dose kunt u behandelplanconfiguraties opslaan als een sjabloon. Hiermee kunt u
dezelfde configuraties toepassen op andere behandelingsgevallen.

Applicatiescenario’s

U behandelt veel patiënten met dezelfde soort laesie: U hebt reeds een protocol of een "beste
werkwijze" om deze specifieke laesie te behandelen (bijv. vijf conforme bundels vanuit een
bepaalde richting of een bepaalde conforme boogopstelling). U kunt het instellen van het
behandelplan versnellen door deze planninginstellingen beschikbaar te hebben als een sjabloon.
Als u IMRT-behandelingen uitvoert, dan hebt u waarschijnlijk beperkingen of doelstellingen
ingesteld voor bepaalde OAR-objecten, die resulteren in een bepaalde curve in het DVH. U kunt
dan deze beslissingen beschikbaar maken als beperkingensjablonen, en deze zo beschikbaar
stellen in het dialoogvenster Prescription om deze gemakkelijk toe te passen op deze objecten.

Werken met sjablonen
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8.9.1 Behandelplansjablonen opslaan

Een behandelplansjabloon opslaan

Zodra u een behandelplan (inclusief voorschrift en bundel- of booginstellingen) hebt voltooid, kunt
u dit behandelplan opslaan als een sjabloon voor latere behandelingen.
Het resulterende sjabloon kan tijdens behandelplanaanmaak worden geselecteerd (zie pagina
164).

De functie sjabloon activeren

Stappen

1.

Klik met de rechtermuisknop op de plannaam in het functiegebied om de sjabloonfunctie
te activeren.

2.

Selecteer in het contextmenu Save as plan template... om het dialoogvenster Save te
openen.

3. Geef een nieuwe sjabloonnaam op in het desbetreffende veld.
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Stappen

4.

In addition save as Treatment Template(s) separately: Als deze optie wordt geselec-
teerd, worden de bundel- en booginstellingen die zijn ingesteld in het huidige behandel-
plan, opgeslagen in een apart sjabloon zodat het tijdens de behandelgroepaanmaak kan
worden geselecteerd (zie pagina 186).

5.

In addition save as Constraint Template(s) separately: Als deze optie wordt geselec-
teerd, worden de beperkingen die zijn ingesteld in het huidige behandelplan, opgeslagen
in een apart sjabloon zodat het tijdens het instellen van het voorschrift kan worden gese-
lecteerd (zie pagina 168).

6. Klik op Save om de geselecteerde sjablonen te maken.

Informatie die in het sjabloon wordt opgeslagen

Component Functie

Behandelingsgroep

• Machine-instellingen, dat wil zeggen fabrikant en model van de li-
nac, collimatortype en energie.

• Het PTV-object waar het isocentrumcoördinaat van de geselec-
teerde behandelgroep is gepositioneerd.

• PTV-objecten die zijn toegewezen aan de behandelingsgroep (zie
pagina 183).

• De bundel- of booginstellingen zoals ingesteld in een bestralingsin-
stellingensjabloon (zie pagina 308).

Voorschriftinformatie (bijv.
PTV of OAR)

• Het object dat u heeft toegewezen aan de objecten (PTV/
Boost/OAR Type 1/OAR Type 2/OAR Type 3, Regular).

• De DVH-beperkingen (zie pagina 306).
• Voor elk PTV- en Boost-object, de absolute dosis per fractie en het

aantal voorgeschreven fracties.
Alleen deze items worden uit een sjabloon geladen als het selectie-
vakje Load prescription only is geselecteerd tijdens de plancreatie
(zie pagina 165).

Een behandelplansjabloon gebruiken

Als u een plansjabloon toepast op uw behandelplan, doorzoekt de software het behandelplan om
te zien of dit de objecten bevat waarnaar wordt verwezen door het sjabloon.
• iPlan RT zoekt eerst naar de naam van het object.
• Als dit niet lukt, zoekt iPlan RT naar het objecttype.

Als de objectnamen of objecttypen die zijn opgenomen in het huidige behandelplan, niet
overeenkomen met die in het plansjabloon, dan wordt een bericht weergegeven waarin wordt
gevraagd of u het sjabloon toch wilt toepassen.
Afhankelijk van de informatie die het sjabloon probeert aan te maken voor een ontbrekend object,
kan het toepassen van het sjabloon niet correct zijn uitgevoerd (bijvoorbeeld het sjabloon wil een
behandelgroep binnen het PTV plaatsen, maar het PTV kan niet worden gevonden).
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8.9.2 Behandelplansjablonen beheren

Algemene informatie

Zodra de behandelplansjablonen zijn aangemaakt (zie pagina 303), kunnen deze worden beheerd
in een speciaal dialoogvenster.

Dialoogvenster beheren openen

Weergeven van het dialoogvenster Manage voor behandelplansjabloon.

Opties

Klik op Manage ... in het dialoogvenster Create Plan (zie pagina 164).

Selecteer het behandelplanobject (RTPlan) in het tabblad Functions en klik op de knop Mana-
ge onder Plan Templates.

Dialoogvenster Manage

Afbeelding 183 

Beheren van behandelplannen

Stappen

1. Markeer in de lijst Template het sjabloon dat u wilt verwijderen of bewerken.

2. Klik op Remove om het geselecteerde sjabloon uit de lijst te verwijderen.

3. Klik op Apply om de naam van het sjabloon te wijzigen.

4. Klik op Refresh Index om de lijst met sjablonen bij te werken als bestanden handmatig
zijn gekopieerd naar of verwijderd uit de sjabloonmap.

5. Klik op Close om het dialoogvenster Manage af te sluiten.

OPMERKING. Als er ongeldige bestanden (bijv. verkeerde versie of formaat) worden ontdekt,
worden deze bestanden niet toegevoegd aan de lijst en de bijbehorende foutmeldingen worden
weergegeven.
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8.9.3 Beperkingensjablonen

Algemene informatie

In het dialoogvenster Prescription kunt u uw huidige instellingen voor beperkingen en
doelstellingen als een sjabloon opslaan voor later gebruik (zie pagina 181).
Het is ook mogelijk om afzonderlijke beperkingensjablonen op te slaan bij het opslaan van een
behandelplansjabloon (zie pagina 303).
Deze beperkingensjablonen kunnen vervolgens worden geselecteerd tijdens het configureren van
de voorschriftinstellingen (zie pagina 181).

Beperkingensjablonen voor PTV- en Boost-objecten

Dergelijke sjablonen geven de relatieve dosis en het relatieve volume van de drie DVH-
beperkingspunten aan.
Ze geven ook aan of elk punt wordt ingesteld als een beperking of doelstelling.

Afbeelding 184 
Ongeacht de absolute dosis die aan het object is voorgeschreven en ongeacht het volume van
het nieuwe PTV, worden beperkingspunten overeenkomstig de ratio’s die in het sjabloon zijn
opgeslagen ingesteld wanneer het sjabloon wordt toegepast.
Voor een PTV wordt de relatieve dosis opgeslagen, en voor een OAR de absolute dosis.

Werken met sjablonen
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Beperkingensjablonen voor andere objecten

Afbeelding 185 
Dit sjabloon omvat de guardian-waarde en een lijst van beperkingspunten als volgt:
• De volumeverhouding en absolute dosis worden opgeslagen voor elk punt.
• Informatie met betrekking tot het feit of het punt een harde beperking of doelstelling is of niet

wordt ook opgeslagen.
• Ongeacht het volume van het object worden beperkingspunten ingesteld in overeenstemming

met de ratio’s die zijn opgeslagen in het sjabloon wanneer het sjabloon wordt toegepast.
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8.9.4 Bestralingsinstellingensjablonen opslaan

Algemene informatie

Sjablonen voor bundel- en booginstellingen kunnen worden toegepast tijdens het instellen van de
behandelingsgroep (pagina 186).

De functie sjabloon activeren

Stappen

1.

Klik met de rechtermuisknop op de vereiste behandelgroep in het functiegebied om de
sjabloonfunctie te activeren.

2.

Selecteer in het contextmenu Save as treatment template... om het dialoogvenster Save
te openen.

3. Geef een Site, Name en Comment op in de respectievelijke velden.

4. Klik op Save om een sjabloon aan te maken dat de informatie over de bundel- of boogin-
stellingen van de geselecteerde behandelingsgroep bevat.

OPMERKING. Het is ook mogelijk om aparte sjablonen op te slaan voor bundel- en
booginstellingen bij het opslaan van een behandelplansjabloon (zie pagina 303).
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Informatie die in het sjabloon wordt opgeslagen

Het sjabloon bevat de volgende informatie voor elk element (bundel of boog):
• Naam van de bundel of boog
• Tafelhoek
• Weging (alleen voor niet-IMRT-bundels)
• Marge
• Collimatordiameter (Circular bogen)
• Collimatorhoek
• Gantryhoek (gantry start- en eindhoeken voor bogen)
• Overlap (ronde en conforme bogen)

OPMERKING. Hoeken worden opgeslagen in overeenstemming met IEC 61217. Als dit sjabloon
wordt toegepast op een machineopstellingen die gebruik maakt van een andere hoekconventie
dan die in het algemene sjabloon werd gebruikt, kunnen de weergave waarden verschillen.
Echter, de werkelijke kamerpositie van de stralingsbron is hetzelfde.
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8.9.5 Bestralingsinstellingensjablonen beheren

Algemene informatie

Als de plansjablonen voor de bestralingsinstellingen zijn aangemaakt (zie pagina 308), kunnen
deze worden beheerd in een speciaal dialoogvenster.

Het dialoogvenster beheren openen

Om het dialoogvenster Manage weer te geven, klikt u op de rechter muisknop op een
behandelingsgroep in de lijst in het gebied Functions (zie pagina 196), en selecteert u Manage
treatment templates...

Dialoogvenster Manage

Afbeelding 186 

Beheren van bestralingsinstellingssjablonen

Stappen

1. Markeer in de lijst Template het sjabloon dat u wilt verwijderen of bewerken.

2. Klik op Remove om het geselecteerde sjabloon uit de lijst te verwijderen.

3. Klik op Apply om de naam van het sjabloon te wijzigen.

4. Klik op Refresh Index om de lijst met sjablonen bij te werken als bestanden handmatig
zijn gekopieerd naar of verwijderd uit de sjabloonmap.

5. Klik op Close om het dialoogvenster Manage af te sluiten.

OPMERKING. Als er ongeldige bestanden (bijv. verkeerde versie of formaat) worden ontdekt,
worden deze bestanden niet toegevoegd aan de lijst en de bijbehorende foutmeldingen worden
weergegeven.
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8.10 Weergeven van inhoud behandelplan

Algemene informatie

In bepaalde planningsstappen wordt een overzicht van de inhoud van het actieve behandelplan
weergegeven op een afzonderlijke tabbladpagina Plan Content.

Tabblad planinhoud

Afbeelding 187 

Indeling

Het tabblad Plan Content is opgedeeld in een gegevensstructuur links en een gedeelte
Properties gedeelte rechts.

De gegevensstructuur navigeren

Opties

Om een deel van de gegevensstructuur open te klappen om de aanwezige patiëntgegevens te
kunnen weergeven, klikt u op het bijbehorende pictogram.

Klik op het overeenkomstige pictogram om een deel van de gegevensstructuur af te sluiten.
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Opties

Klik op een item in de gegevensstructuur om het te selecteren.

Afhankelijk van het aantal items dat op dat moment wordt weergegeven, ziet u rechts van de
gegevensstructuur een schuifbalk.

Inhoud van de gegevensstructuur

Component Functie

2D Image Sets Röntgenbeelden in de geïmporteerde patiëntgegevens

Image Sets CT- en MR- en andere 3D-beeldgegevens (bijv. PET)

Objects Objecten zoals gesegmenteerde anatomische structuren en 3D ve-
zelobjecten

Interessegebieden Gedefinieerde interessepunten voor het behandelplan

RTPlan De behandelingsgroepen en behandelingselementen in het behan-
delplan worden vermeld onder RTPlan

Objectstatus

De onderstaande pictogrammen worden gebruikt om de weergavestatus aan te geven:

Status

Als een item is geactiveerd, staat er een pictogram van een geopend oog naast de ge-
gevensstructuur.

Als een item is gedeactiveerd, dan staat er een pictogram van een gesloten oog naast
de gegevensstructuur.

Als de gegevensstructuur geactiveerde en gedeactiveerde items bevat, dan wordt bo-
ven aan de gegevensstructuur een pictogram van een half gesloten oog weergegeven.

• Klik op het bijbehorende pictogram van een geopend oog in de gegevensstructuur om een item
te deactiveren zodat het niet wordt weergegeven in de planningsweergaven.

• Klik op het overeenkomstige pictogram van een gesloten oog om het item weer te activeren.

Weergave eigenschappen

In het gebied Properties vindt u de volgende aanvullende informatie over het item dat op dat
moment in de gegevensstructuur is geselecteerd:
• Indien beschikbaar, een beeldweergave van het geselecteerde item met aanvullende

weergavefuncties
• Gedetailleerde informatie die varieert al naar gelang het geselecteerde item

Eigenschappen voor het op dat moment geselecteerde item, kunnen worden weergegeven door
op het pictogram te klikken naast het relevante item in de gegevensstructuur.

Eigenschappen wijzigen

Om de eigenschappen voor een item in de planinhoud te wijzigen, klikt u op het pictogram ernaast
in de gegevensstructuur:
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Properties Zie

Beeldenset Pagina 496

Object Pagina 121

Interessepunt Pagina 243

Plan (RTPlan) Pagina 166

Behandelingsgroep Pagina 200

Behandelelement Pagina 203
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9 IMRT-OPTIMALISATIE
9.1 Wat is IMRT?

Algemene informatie

Intensiteitsgemoduleerde radiotherapie (IMRT) voegt een aantal disciplines samen tot één
complexe behandeling. Het doel is om de intensiteitsgemoduleerde (of heterogene) velden toe te
dienen aan het doelvolume. Deze intensiteiten worden gewijzigd om een cumulatieve
dosisverdeling te creëren die voldoet aan specifieke doelstellingen. De intensiteitsgemoduleerde
bundels bestaan uit vele subbundels, die door een multileaf-collimator (MLC) worden gevormd.

Behandelingsplanning

Conventionele behandelplanning is een voorwaarts proces waarbij de benodigde bundels en
dosistoediening worden bepaald door de planner. De behandelingsplanningssoftware berekent
vervolgens de dosisverdeling.
Met IMRT is omgekeerde planning mogelijk, dit wil zeggen dat het mogelijk is om doelstellingen in
te stellen voor de dosis voor het PTV en de risico-organen. De software berekent vervolgens een
geoptimaliseerd plan om aan deze doelstellingen te voldoen. iPlan RT Dose genereert vier
alternatieve plannen met verschillende wegingsfactoren voor de risico-organen (geen, laag,
gemiddeld, hoog).

Behandelingstoediening

De dosis kan dynamisch worden toegediend, of met behulp van de step-and-shoot-methode.
• Bij dynamische toediening worden de collimatorlamellen tijdens de behandeling automatisch

aangepast met behulp van de schuivende-raamtechniek.
• In het geval van step-and-shoot wordt er een aantal subvelden gebruikt om de vereiste dosis

toe te dienen.
Aangezien de dosis kan worden aangepast aan de PTV-vorm en zo de bestraling van de
omliggende weefsels en risico-organen kan worden geminimaliseerd, is IMRT bijzonder geschikt
voor doelen die zich naast of rondom belangrijke organen bevinden.

Gebruikmaken van doelstellingen

IMRT houdt alleen rekening met dosisvolumebeperkingen van objecten die PTV, Boost of Organ
at Risk (OAR) als status hebben. Het Boost-object is een onderdeel van het PTV, maar krijgt een
hogere dosis dan het omringende PTV-weefsel.
Alle MLC-shaping wordt uitgevoerd tijdens het aangeven van de bundelinstellingen. Alle
veldvormen worden geoptimaliseerd in overeenstemming met het PTV (CIAO) met behulp van de
aangegeven marges.

Opmerkingen betreffende veiligheid

Met omgekeerde planning kan niet worden gegarandeerd dat de opgegeven doelstellingen
worden gehandhaafd. Er moet dus een laatste controle worden uitgevoerd, inclusief alle
standaardcontroles.
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Vanwege de specifieke aard van intensiteitsgemoduleerde radiotherapie is extra
kwaliteitsbewaking, met inbegrip van verificatie van de resultaten van de optimalisatie en
lamellensequencing, patiënt-specifieke maatregelen en dosiscontroles, absoluut
noodzakelijk.

Wijzigingen na IMRT-optimalisatie

U kunt de optimalisatie uitvoeren op individuele IMRT- of HybridArc-behandelgroepen, en
vervolgens terugkeren naar de stap Treatment Planning om nieuwe groepen toe te voegen.

Aanbevolen voorbereidingen voor IMRT-optimalisatie

• Controleer of de MLC-veldvorm het volledige PTV bedekt. Indien nodig moet de MLC zodanig
worden geroteerd dat de gehele PTV voldoende bedekt is door de MLC.

• Selecteer een geschikte PTV-marge. Het IMRT-algoritme tracht de doelstellingen van de
verschillende objecten zo nauwkeurig mogelijk te vervullen, maar optimaliseert niet voor de
best bereikbare conformiteitsindex van het PTV.
- Wanneer de PTV-marge te groot is, is het CIAO-veld te groot en zal er mogelijk te veel

volume worden bestraald met een hoge dosis, hetgeen resulteert in een hoge
conformiteitsindex. Het IMRT-algoritme optimaliseerd de bundelfluentie van het open CIAO-
veld; dit is de vorm die wordt weergegeven voordat een IMRT-bundel wordt geoptimaliseerd.

- Indien de PTV-marge te klein wordt geselecteerd, overlapt de bundelpenumbra van het
CIAO-veld met de gebieden van het PTV. In een dergelijk geval moet het IMRT-algoritme
mogelijk compenseren voor de onvoldoende veldgrootte door gebruikmaking van hete
bundels op de veldgrenzen, wat ook leidt tot onnodige extra hoge dosisgebieden en tot een
hoge conformiteitsindex.

OPMERKING. Als de gebruikte PTV-marge buiten het aanbevolen bereik valt, wordt een bericht
weergegeven in het informatiegedeelte in het dialoogvenster IMRT Parameters.
 

IMRT-workflow

Stappen

1.

Kies de behandelgroep voor optimalisatie door deze te selecteren in het functiegebied en
op de rechter muisknop te klikken om het contextmenu weer te geven. Activeer de optie
Selected for IMRT Optimization.
• Behandelingsgroepen die reeds geoptimaliseerd zijn, zijn gemarkeerd met een vinkje

①.
• De behandelingsgroep die geoptimaliseerd wordt, wordt met een pijl gemarkeerd ②.

①

②

2. Klik op Next om door te gaan naar de stap Dose Optimization. Er wordt een dialoogven-
ster weergegeven dat de groepen toont die beschikbaar zijn voor optimalisatie.

3. Stel de parameters in zoals beschreven in pagina 318.

4. Voer de optimalisatie uit op de geselecteerde groepen zoals besproken in pagina 326.

Wat is IMRT?
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Stappen

5.

Keer terug naar de stap Treatment Planning, waar u het volgende kunt doen:
• nieuwe groepen toevoegen
• hernormaliseren
• heroptimaliseren met gewijzigde doelstellingen
• verdere opties verrichten

IMRT-OPTIMALISATIE
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9.2 Instellen van IMRT-parameters
9.2.1 Dialoogvenster IMRT-parameters - belangrijke instellingen

Algemene informatie

Wanneer de planningsstap Dose Optimization wordt gestart, wordt een aantal dialoogvensters
weergegeven, waarin u de dosisverdelingen voor de IMRT-behandelingsgroepen kunt aangeven
in uw behandelplan.
Alle algoritmen kunnen tijdens dosisoptimalisatie gelijktijdig worden uitgevoerd op computers met
meerdere processoren. Hierdoor is flexibele aanpassing van de inputparameters mogelijk, vooral
tijdens de omgekeerde planningsoptimalisaties.

Dialoogvenster IMRT Parameters

Afbeelding 188 

Berekeningsraster

Een fijne Calculation Grid-instelling is belangrijk, zodat een dosisverdeling kan worden gegeven
die nauwkeurig is voor de indicatie.

Component Functie

PTV Dose Grid Size
Instellen van de rastergrootte voor PTV’s die in de optimalisatie zijn
opgenomen. De PTV-rastergrootte moet kleiner of gelijk zijn aan de
bundelgrootte.

OAR Dose Grid Size
Instellen van de rastergrootte voor OAR’s die in de optimalisatie zijn
opgenomen. De OAR-rastergrootte is groter dan of gelijk aan de
PTV-rastergrootte.

Instellen van IMRT-parameters
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Component Functie

Finer for Small Objects 

Activeer dit om de standaardrastergrootte aan te passen in overeen-
stemming met het volume van het geselecteerde object. Dit is vooral
handig voor kleine objecten.
Geselecteerde objecten worden weergegeven in de lijst onder het
selectievakje Finer for Small Objects met de werkelijke rastergroot-
te die wordt gebruikt voor elk object dat in elk geval is aangegeven.

Als u nauwkeurige berekeningen voor een klein PTV en de geschatte berekeningen voor OAR’s
nodig hebt, is het nuttig om bij craniale toepassingen de PTV Dose Grid Size in te stellen op 2,0
mm en de OAR Dose Grid Size tot 2,0 mm. Het standaardraster is ingesteld op de rastergrootte
die is omschreven in de RTPlan-eigenschappen.

Geavanceerde instellingen

Extra berekeningsinstellingen kunnen worden bewerkt in een apart dialoogvenster (zie pagina
322).
Klik op Advanced Settings om toegang te krijgen tot deze instellingen.

Aantal bundels

Afbeelding 189 
Wanneer de planningsstap Dose Optimization wordt gestart, berekent het systeem de
rasterinformatie voor elk object. Totdat deze berekening is voltooid, wordt er n/a (niet van
toepassing) weergegeven in het Information-gebied. Het aantal bundels en aanvullende
informatie, zoals het gebruik van gesplitste velden en gecombineerd lamellen en suboptimale PTV
marge, worden desgewenst verstrekt.
De keuze van zeer fijne rasters wordt beperkt door het beschikbare geheugen en de snelheid van
de gebruikte computer. Er zijn echter ook algoritmische beperkingen, omdat u geen PTV-
rastergrootte kunt instellen die groter is dan tweemaal de minimale lameldikte van de
geselecteerde MLC’s.
Als de PTV-rastergrootte groter is dan de lameldikte, worden twee lamellen gecombineerd. Dit
wordt getoond in het informatiegebied.

Opmerking inzake veiligheid

Het instellen van de berekeningsrastergrootte op extreme waarden waarvoor grote
hoeveelheden geheugen nodig zijn, kan leiden tot een instabiel systeem.

Linacspecifieke instellingen

Het gebied Linac Specific Settings bevat een lange lijst met beschikbare versnellerprofielen. Als
er slechts één apparaat bestaat, wordt deze standaard geselecteerd.
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Afbeelding 190 

Component Functie

Dose Rate Selecteren van de gewenste dosissnelheid voor lamelsequencing
voor de huidige behandelgroep.

Beamlet Size max.

Instellen van de X-afmeting van de gebruikte bundeltjes. Het sys-
teem garandeert dat er alleen bundeltjes worden gebruikt die kleiner
zijn dan of gelijk zijn aan de ingestelde waarde. Alle X-afmetingen
worden aangepast om het beste bij de conformele vorm te passen.
De Y-afmeting van elk bundeltje wordt automatisch ingesteld op de
lameldikte. Zie Afbeelding 191.
Brainlab raadt u aan de maximale bundeltjesgrootte aan te passen
tot een waarde die niet te klein is in verhouding tot de afmetingen
van het berekeningsraster. Het verminderen van de grootte naar la-
gere waarden leidt niet noodzakelijkerwijs tot een verdere kwaliteits-
verbetering van het totale plan.
Zeer lage waarden kunnen het resultaat verslechteren, vanwege het
feit dat individuele bundeltjes geen dosis bijdragen aan een bereke-
ningsrasterpunt en er dus geen zinnige optimalisatie mogelijk is voor
deze bundeltjes.

Align Beamlets

Wanneer dit selectievakje geactiveerd is, komen alle bundeltjesafme-
tingen overeen met de waarden die gespecificeerd zijn onder Beam-
let Size max. Ze hebben allemaal dezelfde X-afmeting en ze zijn zo-
danig gepositioneerd dat een bundeltjesgrens gegarandeerd op de
isocentrumpositie (nul) staat. Deze functie is belangrijk voor MLC’s
met hardwarematige beperkingen voor overtravel en interdigitatie.
Zie pagina 338.

No. of Overlap Beamlets Overlappende bundeltjes zijn alleen nodig voor gesplitste velden.

Dynamic/Step-and-Shoot
Kies tussen dynamisch of step-and-shoot (zie de beschrijving in pa-
gina 315). De beschikbaarheid van IMRT en met name dynamische
IMRT, is afhankelijk van de desbetreffende hardwareconfiguratie.

Segments
Stel het aantal coupes in voor dynamische of step-and-shoot opties.
De beschikbaarheid van IMRT en met name dynamische IMRT, is af-
hankelijk van de desbetreffende hardwareconfiguratie.

Use Tongue-and-Groove
Optimization

Activeer dit selectievakje voor een geschikte lamelsynchronisatie ter
optimalisatie van de coupegrootte met de opening van de naastlig-
gende lamelparen.
Als er zich significante verschillen tussen de bestralingen met en
zonder de optimalisatie hebben voorgedaan, dan raadt Brainlab u
aan het selectievakje te selecteren voor een geschikte lamelsynchro-
nisatie.
Zie pagina 337.
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Bundeltjesafmetingen

Afbeelding 191 

Opmerkingen betreffende veiligheid

De noodzaak voor messing-en-groef-optimalisatie wordt bepaald tijdens het
verificatieproces om onderdosering in het PTV te voorkomen.

Het is soms technisch niet mogelijk om gesloten lamellenparen achter de blokken te
verplaatsen. De gebruiker moet controleren of de gesloten lamellenparen achter de
blokken zijn geplaatst. Als dit niet het geval is, moet de gebruiker naar eigen oordeel
besluiten of de lekkage als gevolg daarvan aanvaardbaar is.
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9.2.2 Dialoogvenster IMRT Parameters - geavanceerde instellingen

Configureren van geavanceerde instellingen

Klik op Advanced Settings in het dialoogvenster IMRT Parameters om dit dialoogvenster weer
te geven:

Afbeelding 192 

Beperking voor normaal weefsel

Als u het selectievakje Use Normal Tissue Restriction activeert, kunt u twee marges bewerken
om een virtueel object rond alle PTV’s te creëren.

①

②

Afbeelding 193 

Component Functie

Normal Tissue Dose Grid
Size

Stel de rastergrootte in die gebruikt wordt voor de berekeningen. De
standaardwaarde is twee keer zo groot als de PTV-rastergrootte. De-
ze moet ten minste gelijk zijn aan OAR Dose Grid Size.

Margin around PTV w/o
restriction

U kunt een gebied definiëren (in millimeters) rond elke PTV zonder
beperking (①). Dit gebied kan een hogere dosis ontvangen voor een
dosis fall-off bij de PTV-grens.

Instellen van IMRT-parameters

322 Klinische gebruikershandleiding Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



Component Functie

Margin around PTV with
Restriction

U kunt een gebied rond het PTV definiëren dat behandeld wordt als
een risico-orgaan (②).
Activeer het selectievakje Use Outer Contour om Margin around
PTV with restriction te negeren. In dit geval wordt al het weefsel
binnen de ingestelde buitencontour gebruikt.

Sharp Edge Smoothing

In het gebied Sharp Edge Smoothing kunt u de schuifbalk Filter Parameter gebruiken op de
waarde voor de fluentievariantie te definiëren.
De Filter Parameter is zeer belangrijke input voor optimalisatie. Hoe hoger de waarde, hoe
vloeiender de fluentievariantie langs de bundels is die worden geproduceerd door een
lamellenpaar. De selecteerbare waarden variëren van 1 tot 5%. Het gehele bereik is handig indien
het zorgvuldig wordt toegepast. In sommige gevallen kan een grote waarde echter leiden tot een
ongewenst resultaat. Voor een meer gedetailleerde uitleg van deze parameter, zie (pagina 335).

Afbeelding 194 

Hot Beamlet Restriction

In het gebied Hot Beamlet Restriction kunt u het maximale percentage van de beperking hete
bundeltjes instellen.
Als het resultaat een aantal hete bundels toont (bijvoorbeeld als de dosis in de invoerregio
bijzonder hoog is), kunt u dit hete gedrag tijdens optimalisatie beperken. Aan het begin van het
proces berekent het systeem de MU-hoeveelheid die nodig is voor een vergelijkbare conformele
veldbehandeling. De parameter die hier wordt ingesteld, bepaalt hoeveel procent het MU-resultaat
dat is afgeleid van de IMRT-berekening, boven het MU-resultaat voor de standaard conformele
bundelbehandeling mag liggen. Extreem lage waarden kunnen moeilijk worden vervuld en kunnen
leiden tot een negatief resultaat.

Afbeelding 195 
Gebruik in het gebied Hot Beamlet Restriction het veld IMRT MU Result above Conformal
Beam MU w/o IMRT om het maximale percentage van de beperking hete bundeltjes te verlagen.
• De overeenkomstige bundeltjesinformatie wordt weergegeven op het tabblad Dual Mix tijdens

de planoptimalisatie (zie pagina 326).
• Gebruik de parameter Hot Beamlet Restriction in plaats van de normale weefselbeperking

om het maximale bundeltjesgewicht te verlagen. Dit is niet per definitie de beste manier om het
aantal hete bundeltjes te verminderen. Het is beter om het PTV uit te breiden met een
beperkingsmarge; zo is minder tijd nodig voor de berekening.
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9.2.3 Dialoogvenster IMRT Prescription

Algemene informatie

Zodra u uw instellingen hebt voltooid in het dialoogvenster IMRT Parameters en op Next hebt
geklikt, verschijnt het dialoogvenster IMRT Prescription.
In het dialoogvenster IMRT Prescription kunt u de voorschriftparameters controleren en deze
wijzigen als dat nodig is. U kunt bijvoorbeeld dosisvolumedoelstellingen instellen voor elk
gesegmenteerde PTV, OAR of Boost-object dat moet worden opgenomen in de IMRT-
dosisoptimalisering.

PTV-voorschrift

Afbeelding 196 
De instellingen in dit dialoogvenster worden beschreven in pagina 168.
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OAR-voorschrift

Afbeelding 197 
Naast de OAR-doelstellingen, kunt u ook een extra Overlap Guardian toewijzen als het PTV
overlapt met een OAR.
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9.3 Optimalisatie uitvoeren

Algemene informatie

In het planninggebied van het venster Dose Optimization kunt u de tabbladen Dual Reconst,
Dual Mix, Dose Overlay en Plan Content zien.

Opmerkingen betreffende veiligheid

De oorspronkelijke kwaliteit van de IMRT-resultaten kan veranderen als het behandelplan
(bijv. voxelobjecten) wordt gewijzigd, nadat het plan is geoptimaliseerd voor IMRT. Het
wordt daarom aanbevolen om de optimalisatie opnieuw uit te voeren.

Controleer de blokinstellingen in de weergave vanuit de positie van de bundel voordat u de
IMRT-optimalisatie uitvoert, om ervoor te zorgen dat het PTV niet wordt afgedekt door de
blokken.

Optimalisatie uitvoeren
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9.3.1 Tabblad Dual Mix

Optimalisatieplannen

Brainlab’s IMRT-concept wijkt af van de standaard, doordat u in staat wordt gesteld om een aantal
verschillende plannen te vergelijken voordat u kiest welke het beste plan voor u is. Er worden vier
alternatieve plannen aangemaakt, die u in de planningweergaven kunt weergeven:

Plan Wegingsfactoren voor risico-organen

OAR High Hoog

OAR Medium Gemiddeld

OAR Low Laag

PTV Only Geen

Tabblad Dual Mix - Hoofdscherm

①

②

③

Afbeelding 198 

Nr. Component

① Beeldcoupes

② Fluentiekaarten

③ Dosis-volumehistogrammen

Vergelijken van plannen

Maak gebruik van de schuifbalken Comparison en Selection om plannen te vergelijken.

Schuifbalk Verklaring

Comparison Een fluentiekaart, coupe en DVH’s voor het geselecteerde plan worden weerge-
geven aan de linkerzijde van het scherm.
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Schuifbalk Verklaring

Selection Een fluentiekaart, coupe en DVH’s voor het geselecteerde plan worden weerge-
geven aan de rechterzijde van het scherm.

Dosisverdeling

U bekijkt de dosisverdeling voor elk geselecteerd plan in de coupeweergave door te klikken op de
toets Show Dose. Zie pagina 221.
Gebruik de Zoom In/Out-functies om de zoomfactor van de coupeweergaven te veranderen. Het
wordt niet opnieuw gecentreerd.

Weergeven van een fluentiekaart voor elke bundel

Met de schuifbalk Status Display in het gebied Functions kunt u de statusweergave
omschakelen om voor elke bundel fluentiekaarten weer te geven.

Fluentiekaarten

Voor elk geselecteerd plan wordt een fluentiekaart weergegeven.
De kaarten worden continu bijgewerkt tijdens de optimalisatie waarbij de daadwerkelijke
fluentieverdeling wordt getoond. Het aantal iteraties en de berekende MU’s per gebied worden
ook weergegeven.
Op fluentiekaarten zijn de donkere gebieden de gebieden die de grootste bundelintensiteit
ontvangen. Gebieden waar de bundelintensiteit lager is, zijn lichter van kleur. Door MLC-
transmissie is zelfs het omliggende gebied niet helemaal wit.
Gebruik de Zoom In/Out-functies om de zoomfactor van de reconstructieweergaven te
veranderen. De belangrijke gebieden kunnen nog nauwkeuriger worden weergegeven als u
hiernaast ook het kruis in de weergaven positioneert (klik met linkermuisknop in de buurt van het
kruis en sleep het naar de juiste plaats).

DVH

U kunt voor elk geselecteerd plan een DVH voor elke OAR, PTV en Boost-object weergeven:

Stap

Om de DVH voor een object weer te geven, selecteert u deze in de lijst onder Status Display.

Wanneer de voorwaartse berekening wordt afgerond, worden nauwkeurige DVH-waarden
getoond in de twee dosis-volumehistogrammen onderaan de weergave op het tabblad Dual Mix.
Beweeg de muis naar de bijbehorende DVH-grafiek om deze weer te geven.
Deze functie is vergelijkbaar met die van het dosis-volumehistogram dat wordt geactiveerd met
behulp van de toets Open DVH Dialog in de werkbalk. Voor verdere informatie, zie pagina 227.
De DVH-weergaven worden regelmatig bijgewerkt in overeenstemming met de huidige resultaten.
Na voltooiing van een plan wordt de resulterende dosisverdeling getoond.

Het eerste resultaat van de optimalisatie mag niet worden gebruikt voor de definitieve
planvergelijking en beslissing. In plaats daarvan moet het resultaat van de forward-
berekening worden gebruikt.

Selecteren van een resultaat

Selecteer een resultaat OAR High, OAR Medium, OAR low en PTV only uit de vervolgkeuzelijst
in het gebied Select Result nadat de optimalisatie definitief is.
Controleer of de MLC-veldvorm het volledige PTV bedekt. Ga ook na of de geselecteerde MLC
geschikt is voor het PTV, dat wil zeggen dat de MLC-veldvorm groot genoeg is voor het PTV en
dat de afmeting van de lamellen geschikt is voor de PTV-vorm. Controleer de collimatorrotatie en -
als gesplitste velden worden gebruikt - of het volledige PTV wordt bedekt door de aangrenzende
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gesplitste velden. Als het geschetste PTV niet in de MLC-opening past, zal de software een
poging doen om aan het voorschrift te voldoen door onredelijk hoge monitoreenheden te
berekenen.
De isodosisinstellingen kunnen worden weergegeven voor controle door op de toets Show Dose
te klikken. De IMRT-isodosisweergave is identiek aan die voor de
standaardbehandelingweergaven (zie pagina 221).

Huidige berekening

In het gebied Current Calculation (huidige berekening):

Opties Verklaring

Accept
U kunt de optimalisatie bevestigen en opslaan tijdens de berekening en vervol-
gens verder gaan naar de volgende optimalisatie. Deze toets is alleen beschik-
baar terwijl de berekening loopt.

Pause
U kunt de optimalisatie afwijzen tijdens de berekening, deze verwijderen en ver-
volgens verder gaan naar de volgende optimalisatie. Deze toets is alleen beschik-
baar terwijl de berekening loopt.

Finish
Als u tevreden bent over het resultaat, kunt u klikken om de optimalisatie te vol-
tooien en tijdens de berekening, zonder verder te gaan met de optimalisatie. De-
ze toets is alleen beschikbaar terwijl de berekening loopt.

Remove Zodra optimalisatie is afgerond, wordt een toets getoond waarmee u de resultaten
kunt verwijderen die niet nodig zijn.

IMRT-plannen met onvolledige optimalisatie mogen niet worden gebruikt voor de
behandeling.
De functies Accept en Pause zijn niet van toepassing voor de PTV only-optimalisatie, aangezien
een compleet resultaat vereist is als input voor de andere optimalisaties.

Gebied Prescription

Component Functie

Change Objectives

U kunt het dialoogvenster IMRT Prescription openen (zie pagina 324)
en de doelstellingen wijzigen die gebruikt worden voor IMRT-dosisopti-
malisatie. Door op OK te klikken, worden vervolgens alleen de relevante
resultaten geoptimaliseerd. Overgeslagen of verwijderde resultaten wor-
den niet gewijzigd.

Restart U kunt de volledige optimalisatieberekening herstarten, inclusief het wij-
zigen van de rasterafmetingen, enz.

Forward-berekening

Tijdens de optimalisatievergelijking wordt eerst omgekeerde planningoptimalisatie uitgevoerd,
gevolgd door een forward-berekening om realistische resultaten te produceren.
Zodra de omgekeerde planning is afgerond, gaat de routine voor de lamelsequencing van start en
creëert uiterst nauwkeurige fluentiekaarten van de bundeltjesaanpassingscoëfficiënten. De
fluentiekaarten worden gebruikt om de dosisverdeling met behulp van het pencil beam-
dosisalgoritme te berekenen. Dit biedt een goede benadering van het waarschijnlijke resultaat en
moet derhalve worden gebruikt voor de planvergelijking en als basis voor de
behandelingsplanning.
De status van de forward-berekening kan worden waargenomen door te kijken naar de
dosisverdelingen. Het dosisscherm is vergelijkbaar met de normale dosisweergave. Zodra de
forward-planning is afgerond, kunt u de verschillende resultaten vergelijken met behulp van de
tabbladen Dual Reconst, Dual Mix en Dose Overlay.
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9.3.2 Dose Overlay

Tabblad Dose Overlay

Afbeelding 199 
Het tabblad Dose Overlay biedt drie weergaven van de huidige coupeset en een
dosisvolumehistogram van het volume en dosispercentages voor geselecteerde resultaten/
objecten.
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9.3.3 Dubbele reconstructie

Tabblad Dual Reconst

Het tabblad Dual Reconst toont coupeweergaven van elke geselecteerde richting en
geselecteerd resultaat.

Afbeelding 200 

Vergelijken van plannen

Maak gebruik van de schuifbalken Comparison en Selection om plannen te vergelijken.

Schuifbalk Verklaring

Comparison Drie coupeweergaven voor het geselecteerde plan worden weergegeven aan
de linkerzijde van het scherm.

Selection Drie coupeweergaven voor het geselecteerde plan worden weergegeven aan
de rechterzijde van het scherm.

Weergaveopties

Linksboven elk beeld zijn toetsen beschikbaar,
• Full Screen om de coupe in volledig scherm te zien.
• Open DVH Dialog om de DVH voor de objecten weer te geven. In tegenstelling tot de lijst met

objecten in het hoofdscherm, geeft het dialoogvenster DVH alle objecten weer, zodat u de DVH
kunt controleren op objecten die geen direct onderdeel van het IMRT-proces zijn.

Vergelijken van dosisverdeling

Stappen

1. Klik op een dosisweergavetoets om de dosisverdeling in elke coupe weer te geven.

2. Selecteer een resultaat uit de schuifbalken Comparision en Selection om veranderingen
in de dosisverdeling weer te geven tussen wisselende resultaten.
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Stappen

3. Nadat er een plan is geselecteerd in de vervolgkeuzelijst, kan dit worden gebruikt voor
verdere stappen.

4. Als u helemaal tevreden bent met de dosisoptimalisatie, gaat u naar de taak Treatment
Planning om MU-aanpassingen uit te voeren, indien nodig (zie pagina 157).

Als alle planningsinformatie is opgeslagen in uw behandelplan, kunnen alle tijdelijke IMRT-
cachebestanden handmatig worden verwijderd uit de tijdelijke map in Windows Verkenner
zodra het behandelplan is voltooid. U kunt deze cachebestanden verwijderen omdat hun
enige doel het versnellen van het optimalisatieproces is. Ongebruikte cachebestanden
worden automatisch verwijderd door de software na een standaardperiode van twee
weken.

Afhankelijk van de integratie van uw planning, Record & Verify-systeem en linac, kan een
set-up-lichtveld worden geëxporteerd als de eerste coupe van elke IMRT-lamelsequentie.
Hierdoor kan de correlatie van de MLC-lamelsequentie met de bundelhoeken en MU-
instellingen worden gecontroleerd. Dit set-up-lichtveld kan bijdragen tot een hogere dosis
dan verwacht, als gevolg van beperkingen in de toedieningscontrolesysteem.

Optimalisatie uitvoeren
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9.4 IMRT-algoritme

Algemene informatie

In tegenstelling tot conformele bundeltherapie maakt intensiteitsgemoduleerde radiotherapie
(IMRT) gebruik van bundels met niet-uniforme intensiteitsverdelingen. De intensiteitsverdelingen
worden berekend door middel van een omgekeerd planningsalgoritme en worden geoptimaliseerd
om de optimalisatiedoelstellingen van het doelvolume en de risico-organen zo nauwkeurig
mogelijk te vervullen. Modulatie van de bundels wordt bereikt door middel van het berekenen van
een sequentie voor de bewegende lamellen van een multileaf collimator.

Algoritme-informatie

De algoritmen die worden gebruikt voor de iPlan RT Dose IMRT-oplossing kunnen worden
onderverdeeld in verschillende subgroepen:
• Voorberekeningen (object- en bundelberekeningen, zie pagina 334)
• Omgekeerde planningsoptimalisatie (met meerdere resultaten, zie pagina 335)
• Lamelsequencing (gebruikt tijdens optimalisatie en daarna, zie pagina 337)
• Forward-berekening (zie pagina 339)

Het pencil beam-algoritme wordt gebruikt om de laatste dosis te berekenen van de
intensiteitsgemoduleerde bundel die wordt toegediend door de MLC. Voor elke bundel wordt het
2D-intensiteitsprofiel of de fluentiekaart opgesteld uit de kleine coupes, waarbij, indien nodig, het
lekken van de lamellen en de lameldynamiek worden meegenomen.
Het IMRT-algoritme houdt rekening met de reeds beschikbare dosisverdelingen van andere
behandelgroepen of geïmporteerde dosisvolumes en optimaliseert de IMRT-bundels om de
beperkingen van de verschillende objecten zo nauwkeurig mogelijk te vervullen.
Elke bundelfluentiekaart φ0 wordt vervolgens geconvolueerd met de Pencil Beam-kernen en de
IDD’s worden berekend. De berekening van de totale dosis die door alle bundels wordt
geproduceerd, komt overeen met de conformele bundeltherapie, waarbij de gewijzigde
inhomogene fluentiekaarten worden gebruikt. 

Voorbeeld fluentiekaart

Dit voorbeeld is met PTV-contour en lamelpositites:

Afbeelding 201 
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9.4.1 Voorberekeningen

Voxelverhoudingen

①

②
③

④

Afbeelding 202 

Nr. Component

① Normaal weefsel

② OAR

③ PTV

④ Boost

Voxel relatie voor alle voxels binnen de buitencontour:
• Alle voxels in boost zijn boostvoxels
• Alle voxels in PTV minus boost zijn PTV-voxels
• Alle voxels in OAR zijn OAR-voxels
• Alle voxels in een overlappend gebied van PTV en OAR worden verwerkt op basis van uw

OAR-overlap guardian-instellingen (zie pagina 325)
• Alle voxels in normale weefselregio’s zijn normale weefselvoxels

Raadpleeg Wu 2000, sectie G + H voor meer informatie.

Voorcalculatie van bundeltjes

De procedure voor de berekening van bundeltjes is als volgt:
• Bereken de juiste vorm voor elk veld rond het bijbehorende PTV met het gebruik van de

opgegeven marge. Er wordt geen OAR informatie gebruikt.
• Gebruik de bundeltjesrastergrootte om de vorm op te delen in kleine bundeltjes. De vorm kan

groter worden ten gevolge van afronding (gebruikt plafond).
• Er wordt een initiële dosis berekend voor het centrum van alle objectvoxels en voor alle inverse

CIAO’s. Deze wordt gebruikt voor transmissiecorrectie.
• Er wordt een initiële dosisimpact berekend voor het centrum van alle objectvoxels en voor alle

bundeltjes. Indien de dosisimpact onder een bepaalde drempel ligt, wordt het niet direct
meegenomen voor de omgekeerde optimalisatie.

De dosisberekening voor de individuele bundels maakt gebruik van de Pencil Beam-metingen van
het bijbehorende vierkante veld van de CIAO. Dit is de beste manier om overeenkomsten tussen
de omgekeerde en de forward-berekening te verkrijgen.
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9.4.2 Omgekeerde planningoptimalisatie

Algemene informatie

De inverse planning-engine maakt gebruik van een combinatie van een Maximum Likelihood
Estimator (MLE) met dynamisch veranderende penalisering, leidende tot een Dynamically
Penalized Likelihood algorithm (DPL algoritme; Llacer 1997). Een Bayesiaanse
egalisatiebeperking wordt ook uitgevoerd op de doelfunctie.

Algoritme

De doelfunctie (in een log likelihood-vorm) voor het DPL-algoritme wordt als volgt gegeven:
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Het doel van de optimalisatieroutine is om de vector van de bundelfluenties te vinden:

a aj( )=

om deze doelfunctie te maximaliseren. Deze fluenties aj maal de influentie Fij van bundel j op
voxel i opgeteld van alle bundels resulteert in de projectie van de fluenties op het dosisdomein
ΣjFijaj. De optimalisatiebeperkingen definiëren de gewenste dosiswaarden di en si voor elke voxel
in de PTV (D) en het gevoelige weefsel (S; OAR), respectievelijk.
De maximalisatie wordt iteratief uitgevoerd, zoals beschreven in Llacer 1997. Voor deze
procedure wordt de penalisatieparameter βi, gedefinieerd in het OAR-gebied, tijdens elke iteratie
bijgewerkt. Het verschil tussen de vier optimalisatieresultaten die iPlan RT biedt, ligt in het wegen
w van de penalisatieparameter βi. Het wegen wi zelf is het product van drie andere wegingen:

wi wOARLevelwguardian_iwpriority_i=

Afhankelijk van de prioriteit van de OAR’s in de optimalisatiestap (p = 0: "OAR Low", p = 1: "OAR
Med" en p = 2: "OAR High"), het wegen wordt aangepast met:

wOARLevel_i 10 p 1–( )=

wi is ook afhankelijk van de geselecteerde OAR-guardian voor het specifieke OAR-object met
wguardian_i in het interval tussen 0 en 1. Een oar-guardian van 66% komt overeen met een
guardianweging van 0,66. De penalisatie wi wordt extra verhoogd als de doelstelling van de OAR
prioriteit krijgt of niet: wanneer prioriteit, is wpriority_i 100. Anders is het 1.
De laatste term in deze vergelijking is een soort van Bayesiaanse sanctie-functie voor het filteren
(Llacer 1998). De afwijking van de fluentie van bundel j van de fluentie van omringende bundels
Nj bepaalt de penalisatievoorwaarde. De invloed van de aangrenzende bundels wordt gewogen
met de parameter λk. De algemene egalisatie van het optimalisatieresultaat kan worden
aangepast met de Filter Parameter for Sharp Edge Smoothing (zie de wizard voor Inverse
Planning) die wordt vertegenwoordigd door α in de bovengenoemde formule.

Conclusie

Zoals te zien is aan deze formule, wordt de flexibiliteit van de resultaten grotendeels bepaald door
een hele specifieke dosisbeperkingsinstelling. In feite worden de beperkingen voor elke voxel
dynamisch aan elke optimalisatiestap aangepast. Deze methode maakt het mogelijk om elk
willekeurig type beperkingsbepalingsfunctie te gebruiken. In iPlan RT wordt de
beperkingsinstelling beperkt tot het bepalen van een aantal voorbeelddosis-volumecombinaties in
een DVH (optimalisatiedoelstellingen).
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Een zeer belangrijk voordeel van deze optimalisatiemethode is het gebruik van de beschreven
Bayesiaanse filtering tijdens optimalisatie (Llacer 1998). De egalisatie wordt alleen uitgevoerd in
de lamelrichting met behulp van de naburige relatie van bundeltjes.
Om de kans op "hete" bundeltjes (zeer hoge intensiteiten) tijdens de optimalisatie te verminderen,
maakt het proces gebruik van een hete bundeltjesbeperking (bovengrens), waardoor het
algoritme wordt beperkt in de toewijzing van fluentiewaarden. Deze beperking staat in verhouding
tot het bijbehorende conformele veld en dus wordt de weefseldiepte van elke bundel
meegenomen.
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9.4.3 Lamelsequencing

Algemene informatie

De lamelsequencing kan worden onderverdeeld in deze delen:
• Lamelbeweging voor leveren van fluentie
• Messing-en-groef-optimalisatie
• Transmissieberekening
• Vermijd interdigitatie, indien nodig

Lamelbeweging

De messing-en-groef (TAG - tongue and groove)-optimalisatie synchroniseert het begin van de
beweging voor elk van de lamelparen. Voor en na de toediening verplaatst het lamellenpaar direct
achter de primaire blokken.
• De standaardprocedure zonder TAG-optimalisatie begint met alle lamellenparen op hetzelfde

moment.
• In tegenstelling tot deze aanpak, berekent de TAG-optimalisatie het perfecte startpunt op zo’n

manier dat de maximale aaneengesloten veldgrootte per coupe open is.

Messing-en-groef-optimalisatie

1 2 3 4

① ①

②

③

④

⑤

⑥

Afbeelding 203 

Nr. Component

① Lamelparen

② Richting lamelbeweging

③ Basale fluentiekaart
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Nr. Component

④ Toediening zonder tong-en-groef

⑤ Toediening met zonder tong-en-groef

⑥ Coupes (timing van MLC-lamellen)

TAG-optimalisatie begrijpen

Het TAG-optimalisatieresultaat wordt gebruikt om een algemene toediening voor elk veld te
berekenen. Deze toediening staat tot een specifieke verhouding van de initiële toediening die
wordt vertegenwoordigd door de maximale intensiteit van elk veld. De verhouding wordt
geïntegreerd in het omgekeerde planningsproces om de correcte transmissiedosis te bereken en
wordt gebruikt om een accuratere forwardplanning te bieden.

Beperkingen

Afhankelijk van de mogelijkheden van uw specifieke behandelingstoedieningssysteem kunnen de
lamelreeksen mogelijk niet exact de geoptimaliseerde fluentieverdeling reproduceren. Als uw MLC
hardwarebeperkingen heeft, zoals ontbrekende interdigitatie, beperkte overtravel of statische
lamelopeningen (bijvoorbeeld Siemens 3D MLC’s en Elekta MLCi), is de vorm van de
afzonderlijke coupes mogelijk niet zoals gewenst. Dit zijn hardwarematige beperkingen waar dus
geen oplossing voor is, hoewel de lamelsequentie-implementatie over speciale optimalisaties
beschikt voor niet-interdigiterende MLC’s en statische lamelopeningen (flag pole optimization
(vlaggenmastoptimalisatie)).
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9.4.4 Forward-berekening

Basisoverzicht

De forward-berekening is gebaseerd op de lamelsequencing, hoewel het Pencil Beam-algoritme
voor dit doel een fluentiekaart gebruikt. De uiteindelijke fluentiekaart is gemaakt met behulp van
een methode die de echte lamelbeweging simuleert, zelfs voor dynamische lamelreeksen.
De step-and-shoot-methode stapelt de verschillende coupes op elkaar. De dynamische methode
simuleert in plaats daarvan een lineaire beweging van de lamellen en stelt het juiste
openingsbereik nauwkeurig in.
Deze procedures worden allemaal uitgevoerd op een zeer fijn raster en worden uiteindelijk
omgezet in het Pencil Beam-raster (kerngrootte).
Voor de definitieve controleberekening kan ook het Monte Carlo-algoritme gebruikt worden.
Nadere informatie over de Pencil Beam-dosis en Monte Carlo-algoritmen vindt u in de
Technische referentiehandleiding, Brainlab Physics.
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9.5 Optimalisatie opening
9.5.1 Overzicht

Algemene informatie

U kunt opening-optimalisatie uitvoeren voor HybridArc-behandelingen. Het is nauw verwant aan
Intensity Modulated Radiation Therapy (IMRT). Net als bij de IMRT-behandeling, is het doel een
bundel af te geven door modicificatie van de bundelvorm in de tijd overeenkomend met
gespecificeerde omgekeerde planning doelstellingen voor het PTV en risico-organen.
In tegenstelling tot de IMRT wordt de bundelintensiteit niet gemodificeerd tijdens een vaste
gantrypositie, maar tijdens een boogbehandeling. Het openingoptimalisatie-algoritme berekent
geoptimaliseerde planningvormen voor een Dynamische Conformele Boog om de gespecificeerde
doelstellingen te vervullen.

Techniek

Een Dynamische Conformele Boog-behandeling maakt gebruik van lamelaanpassingen tijdens de
boogbeweging. Elke boog maakt gebruik van controlepunten met een gantrystapgrootte van 10°,
die een planningsvorm specificeert die specifiek is voor deze bundelrichting. De MLC-lamellen
passen zich aan de verschillende planningsvormen aan, waarbij rekening wordt gehouden met de
machinespecifieke beperkingen van de MLC-lamelbewegingen.
De opening-optimalisatietechniek bepaalt nu planningvormen die de vooraf gedefinieerde IMRT-
doelstellingen vervullen.
De opening-optimalisatie komt overeen met optimalisatie van verscheidene co-planaire IMRT-
bundels: eerst worden de bundelfluenties geoptimaliseerd en vervolgens worden deze fluenties
getransformeerd naar lamelpatronen. Tijdens een opening-optimalisatie:
1. De bundelvorm van elk controlepunt is onderverdeeld in boog-specifieke fluentiebundels.
2. Het optimalisatie-algoritme definieert, rekening houdend met alle andere controlepunten, het

optimale fluentiepatroon voor elk apart controlepunt om de gewenste doelstellingen te
vervullen. In tegenstelling tot IMRT-fluentiepatronen gebruikt de openingoptimalisatie alleen
twee fluentiebundelniveaus: volledig bestraald, en helemaal niet bestraald. Dit diagram toont
het fluentiepatroon van de openingoptimalisatie van een controlepunt.

Afbeelding 204 
3. Het resulterende fluentiepatroon van het controlepunt wordt gebruikt om de specifieke

planningsvorm te genereren.
4. De MLC-lamellen passen zich aan de geoptimaliseerde planningsvormen aan, waarbij

rekening wordt gehouden met de machinespecifieke beperkingen van de MLC-
lamelbewegingen.

Aanpassen van de parameters van de openingoptimalisatie

Het optimalisatieresultaat (OAR’s beschermd met lage, gemiddelde en hoge prioriteit) is
selecteerbaar in het contextmenu van de behandelgroep.
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De boogbundelresolutie is afhankelijk van het kleinst beschikbare PTV-volume en de rastergrootte
van de aangepaste dosisberekening (zie pagina 225).
De rastergrootte voor omgekeerde optimalisatieberekening voor het PTV en OAR is ingesteld op
de rastergrootte die gedefinieerd is in de RTPlan-eigenschappen (zie pagina 213).

Met omgekeerde planning kan niet worden gegarandeerd dat de opgegeven doelstellingen
worden gehandhaafd. Er moet dus een laatste controle worden uitgevoerd, inclusief alle
standaardcontroles.

Aanpassen van de geoptimaliseerde planningsvormen

Na opening-/IMRT-optimalisatie van een HybridArc is het nog steeds mogelijk om de
planningsvorm te modificeren voor verdere fijnafstelling van de resulterende dosisverdeling.
OPMERKING. Om de planningsvorm te resetten naar de aanvankelijke ongeoptimaliseerde vorm,
moet u het openingoptimalisatieresultaat resetten. In het geval van een opening-geoptimaliseerde
HybridArc, is het niet mogelijk om verder handmatige veranderingen van de planningsvorm te
resetten naar de aanvankelijke geoptimaliseerde planningsvorm.
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10 VERIFICATIESTAPPEN
10.1 Goedkeuring van het plan

Algemene informatie

Zodra de behandelingsplanning voltooid is, moet het behandelingsplan:
• gecontroleerd worden door de arts (zie pagina 360)
• gecontroleerd worden door de fysicus (zie pagina 364)

Dit zorgt ervoor dat alleen volledig ingevulde en grondig gecontroleerde plannen worden gebruikt
voor de behandeling van de patiënt. Als u een goedgekeurd plan laadt, wordt een overeenkomstig
bericht weergegeven.
Het goedkeuringsmechanisme markeert goedgekeurde plannen met een "duim omhoog"-
pictogram. Deze plannen worden als alleen-lezen opgeslagen en kunnen niet worden gewijzigd.
Hierdoor is het zeker dat het plan zich in de goedgekeurde staat bevindt. Door behandeling van
patiënten met uitsluitend goedgekeurde plannen is het mogelijk te tracken met welk plan een
patiënt behandeld is en of het plan gereed is voor behandeling. Het wordt ten zeerste aangeraden
het goedkeuringsmechanisme te gebruiken.

Om een goede kwaliteit van het behandelplan te garanderen, is de kwaliteit van de
inputparameters van cruciaal belang. Alle invoerparameters, zoals bijvoorbeeld
dosismetingen, patiëntbeelden, instellen van de behandelingvolumes, risico-organen en
behandelplanset-up, enz., moeten vóór de behandeling zorgvuldig worden gecontroleerd.
De kwaliteit van het behandelplan kan alleen zo goed zijn als de kwaliteit van de toegepaste
inputparameters.

Goedkeuringsrechten toewijzen

iPlan RT Dose maakt gebruik van de Microsoft Authorization Manager (Autorisatiebeheer) om
goedkeuringsrechten in te stellen voor de behandelplannen voor verschillende gebruikersrollen.
De verschillende gebruikersrechten kunnen worden geconfigureerd volgens verschillende rollen
tijdens de installatie van het systeem. Als u de rolstructuur wilt wijzigen of nieuwe gebruikersrollen
wilt invoeren, moet u contact opnemen met uw Brainlab support specialist. Nadere informatie over
de Authorization Manager (Autorisatiebeheer)

Opmerkingen betreffende veiligheid

Keur het uiteindelijke plan altijd goed voorafgaand aan het exporteren om te voorkomen
dat het per ongeluk wordt gewijzigd. Exporteer het plan altijd naar het geselecteerde
systeem (andere fabrikant of ExacTrac) direct na de goedkeuring.

Als u een tweede plan voor een patiënt wilt goedkeuren, moet de goedkeuring van
bestaande plannen worden ingetrokken (zie pagina 372) of bestaande plannen moeten
worden opgeslagen onder een andere naam, omdat goedgekeurde plannen beveiligd zijn
tegen wijzigingen. Wees extra voorzichtig als het vorige plan is al geëxporteerd,
bijvoorbeeld naar een R&V-systeem of een MLC-controller. Het is ook mogelijk om eerder
geëxporteerde plannen te wissen als ze niet meer nodig om te voorkomen dat patiënten
worden behandeld volgens een verouderd plan.
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10.2 Beoordeling arts

Algemene informatie

Met de stap Physician’s Review kan de arts de geplande objecten en de dosis-
volumeverhouding voor elk van de objecten controleren.

iPlan RT Review

De Physician’s Review kan tevens worden uitgevoerd zonder iPlan RT te starten.
U kunt de stand-alone software iPlan RT Review vanaf het bureaublad starten en het gebruiken
om een plan te laden, controleren en goed te keuren, op dezelfde wijze als beschreven in dit
onderdeel.

Hoofdscherm

Afbeelding 205 

Tabblad POI

Interessegebieden die voor het behandelplan zijn gedefinieerd (zie pagina 241) worden vermeld
in tabblad POI.

Tabblad Functions

Alle geplande gesegmenteerde objecten (zie pagina 115) worden vermeld in het tabblad
Functions.

Objecttype Kleur

PTV Groen

OAR-objecten waarvoor beperkingen zijn gedefinieerd Blauw

Overig Zwart

Beoordeling arts
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Een dosisobject aanmaken

U kunt een dosisobject aanmaken door te klikken op Create Dose Object... Zie pagina 279.

Controleren van objecten en dosis-volumeverhoudingen

Stappen

1. Selecteer tabbladpagina DVH/Reconstructions.

2.
Selecteer het object dat u wilt verifiëren in de lijst in het tabblad Functions.
De planningweergaven en het DVH-diagram linksboven in het scherm zijn bijgewerkt,
waardoor u het object en de dosis-volumeverhouding kunt controleren.

3. Na controle moet het behandelplan worden goedgekeurd met behulp van de knop Plan
Approval in het functiegebied (zie pagina 362).
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10.2.1 Goedkeuring door de arts

Activeren van goedkeuring

In het functiegebied klikt u op Plan Approval.

Controleren van de planstatus

Als het behandelplan tegenstrijdigheden bevat, wordt nu het dialoogvenster Plan Status (zie
pagina 292) getoond.

Stappen

1. Controleer eventuele fouten en waarschuwingen en corrigeer het behandelplan waar no-
dig voordat u verder gaat.

2.

• Mocht u het behandelplan niet willen wijzigen, druk dan op OK in het dialoogvenster
Plan Status om het dialoogvenster Approval te openen.

• Als u het behandelplan wilt wijzigen, drukt u op Cancel om het dialoogvenster Plan
Status te sluiten. Als u de benodigde wijzigingen in het behandelplan hebt aange-
bracht, klikt u nogmaals op Plan Approval in het functiegebied om het dialoogvenster
Approval te openen.

Dialoogvenster Approval

Afbeelding 206 

Goedkeuren van het plan

Stappen

1.

In het dialoogvenster Approval moeten twee aangewezen gebruikers (bijv. behandelend
artsen) het behandelplan goedkeuren. Er kunnen slechts een of twee goedkeurders zijn,
afhankelijk van de configuratie van iPlan RT Dose.
• In elk veld Authorized by voert u de gebruikersnaam in waarmee u inlogt op het plan-

ningsstation alsook een tweede geldige gebruikersnaam (zie pagina 359).
• Voer een bijbehorend wachtwoord voor elke gebruiker.

2. Klik op OK om de goedkeuring te bevestigen.

3. U wordt nu gevraagd om het goedgekeurde behandelplan op te slaan (zie pagina 52).

Beoordeling arts
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Stappen

4. Zodra het behandelplan is opgeslagen en goedgekeurd, wordt een overeenkomstige mel-
ding weergegeven.

Plangoedkeuring intrekken

Indien nodig, kan de goedkeuring van de behandeling te allen tijde worden ingetrokken met
behulp van de knop Revoke Approval in het dialoogvenster Approval (zie pagina 372).

VERIFICATIESTAPPEN

Klinische gebruikershandleiding Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 363



10.3 Controle door de fysicus

Algemene informatie

In de stap Physicist’s Verification kan een fysicus de behandelgroepen en elementen van het
behandelplan verifiëren.

Hoofdscherm

Afbeelding 207 

Inhoud van het planningsvenster

Naast de standaardtabbladen Overview, Slices, X-ray Images en Plan Content (zie pagina 44),
zijn de volgende aanvullende tabbladen beschikbaar:
• Field Reconstructions (zie pagina 365).
• Setup DRRs (zie pagina 367).

Tabblad functies

Op het tabblad Functions worden alle geplande behandelgroepen (zie pagina 196) en
behandelingselementen (zie pagina 203) vermeld.
Elk behandelingselement wordt nu weergegeven met een vinkje, wat aangeeft dat het niet meer
kan worden bewerkt.

Controle door de fysicus
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①
②

Afbeelding 208 

Nr. Component

① Behandelingsgroep

② Behandelelement

Controleren van het behandelplan

Stappen

1.

Selecteer het item dat u wilt verifiëren in het tabblad Functions. De eigenschappeninfor-
matie die in het functiegebied wordt verstrekt, wordt dienovereenkomstig bijgewerkt.
Controleer de informatie in het tabblad Field Reconstructions (zie pagina 365).
Controleren van de Setup DRRs (zie pagina 367).

2. Na controle moet het behandelplan worden goedgekeurd met behulp van de knop Plan
Approval in het functiegebied (zie pagina 370).

3. Er zijn ook diverse exportfuncties beschikbaar (zie pagina 377).

Tabblad Field Reconstructions

In dit tabblad wordt informatie gegeven voor het geselecteerde element in het tabblad Functions.
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①

②

③

④

Afbeelding 209 

Nr. Component Functie

① Veldweergave Een veldweergave over een CT-coupe geprojecteerd. Zie pa-
gina 256.

② Bundelpositieweergave Zie pagina 264.

③ Diepteweergave Zie pagina 254.

④ DRR-weergave De DRR staat in dezelfde richting als het CT-beeld in de veld-
weergave.

Controle door de fysicus
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10.3.1 DRR’s weergeven

Algemene informatie

Afhankelijk van de DRR-instellingen die zijn geselecteerd tijdens de planning van de behandeling,
worden de set-up-DRR’s ook opgenomen in de afdruk van de behandeling (zie pagina 415), en in
de behandelingsgegevens die worden geëxporteerd via DICOM (zie pagina 385).

①

②③

Afbeelding 210 

Nr. Component

① PTV objecten worden als contouren getoond op elke DRR.

② Het contrast tussen bot en weefsel kan tegelijkertijd bij alle DRR’s worden aangepast met
de schuifbalk.

③ De knop windowing wijzigt alleen de windowing voor de DRR (zie pagina 517).
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Wijzigen van DRR-inhoud

Om de informatie te selecteren die in de DRR-overlayweergaven moet worden opgenomen:

Stappen

1.

Selecteer het behandelplan in het gebied Functions en klik op Properties. Het dialoog-
venster RTPlan Properties wordt weergegeven.

2.

Selecteer het tabblad DRR Overlays. Activeer de inhoud die u wilt weergeven in de DRR.
Dit omvat ook of er een raster en scaalverdelingsinformatie moet worden weergegeven.

De ware schaalverdeling van het raster kan zich op isocentrumniveau of op
beeldvormingsniveau bevinden, afhankelijk van de configuratie van iPlan RT Dose en
Physics Administration. Bij gebruik van de raster voor het positioneren, moet u zorgvuldig
nagaan of de schaal is ingesteld volgens uw positioneringsprocedure.
U kunt ook de DRR informatie selecteren die gebruikt moet worden in de afdrukken (zie pagina
415) en in de behandelgegevens die via DICOM worden geëxporteerd (zie pagina 385).

Controle door de fysicus
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Wijzigen van DRR-labels en -hoeken

Stappen

1.

Selecteer de behandelingsgroep in het gebied Functions en klik op Properties. Het dia-
loogvenster Properties wordt weergegeven.

2.

Selecteer het tabblad DRRs. U kunt de bundel selecteren, een naam en de gantry en ta-
felhoeken invoeren.

De Imager wordt gedefinieerd met de tool Physics Administration.
Zie pagina 368 voor de inhoud van de DRR-overlays.
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10.3.2 Controle door de fysicus

Activeren van goedkeuring

In het functiegebied klikt u op Plan Approval.

Controleren van de planstatus

Stappen

1.
Als het behandelplan tegenstrijdigheden bevat, wordt nu het dialoogvenster Plan Status
(zie pagina 292) getoond. Fouten en waarschuwingen in het bijzonder moeten worden
gecontroleerd en het behandelplan waar nodig gecorrigeerd voordat u verdergaat.

2.

• Mocht u het behandelplan niet willen wijzigen, druk dan op OK in het dialoogvenster
Plan Status om het dialoogvenster Approval te openen.

• Als u het behandelplan wilt wijzigen, drukt u op Cancel om het dialoogvenster Plan
Status te sluiten. Als u de benodigde wijzigingen in het behandelplan hebt aange-
bracht, klikt u nogmaals op Plan Approval in het functiegebied om het dialoogvenster
Approval te openen.

Dialoogvenster Approval

Afbeelding 211 

Goedkeuren van het plan

Stappen

1.

In het dialoogvenster Approval moeten hiertoe aangewezen gebruikers het behandelplan
goedkeuren. Er kunnen slechts een of twee goedkeurders zijn, afhankelijk van de confi-
guratie van iPlan RT Dose.
• In elk veld Authorized by voert u de gebruikersnaam in waarmee u inlogt op het plan-

ningsstation alsook een tweede geldige gebruikersnaam (zie pagina 359).
• Voer een bijbehorend wachtwoord voor elke gebruiker.

2. Klik op OK om de goedkeuring te bevestigen.

3. U wordt nu gevraagd om het goedgekeurde behandelplan op te slaan (zie pagina 52).

Controle door de fysicus
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Stappen

4. Zodra het behandelplan is opgeslagen en goedgekeurd, wordt een overeenkomstige mel-
ding weergegeven.

Plangoedkeuring intrekken

Indien nodig, kan de goedkeuring van de behandeling te allen tijde worden ingetrokken met
behulp van de knop Revoke Approval in het dialoogvenster Approval (zie pagina 372).
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10.4 Goedkeuring van een behandelplan intrekken
10.4.1 Goedkeuring van een plan intrekken

Algemene informatie

Zodra een behandelplan is goedgekeurd, is het mogelijk om de goedkeuring in te trekken,
bijvoorbeeld, als u het plan verder wilt aanpassen.
Iedere gebruiker die gemachtigd is om een behandelplan goed te keuren, kan een bestaande
goedkeuring intrekken.

Dialoogvenster Approval

Afbeelding 212 

Goedkeuring van een plan intrekken

Stappen

1. In het functiegebied klikt u op Plan Approval.

2.
In het dialoogvenster Approval dat nu wordt getoond, zijn de autorisatievelden grijs.
Klik op Revoke Approval om de goedkeuring in te trekken.

Goedkeuring van een behandelplan intrekken
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Stappen

3.

In het dialoogvenster Authorization voert u de gebruikersnaam en het wachtwoord in die
worden gebruikt om in te loggen op het planningsstation.
Voor het verwijderen van de goedkeuringsstatus van een goedgekeurd plan voor de be-
handeling, dient u te beschikken over de juiste toegangsrechten.

4. Klik op OK om de goedkeuring van het behandelplan in te trekken.
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11 ARCHIEVEN AANMAKEN
11.1 Een nieuw archief aanmaken

Activeren van archiefaanmaak

Klik op New Archive in het optiesgebied rechts op de wizardpagina Load Archives die nu
onmiddellijk bij het opstarten van de software wordt getoond (zie pagina 65).

Wizardpagina New Archive

Afbeelding 213 

Selecteren van archieftype

Stappen

1. Selecteer op de wizardpagina New Archive het benodigde archieftype door op de bijbe-
horende naam of het pictogram te klikken.

2. Klik op Next om de benodigde instellingen aan te geven.

OPMERKING. Uitsluitend ingeschakelde (gelicentieerde) gegevensformaattypes, zoals het
Brainlab-formaat, worden op de pagina New Archive weergegeven.
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11.1.1 Instellingen voor het nieuwe archief: Brainlab-formaat

Algemene informatie

Dit archief wordt gebruikt voor gegevens in het geavanceerde Brainlab-formaat. De instellingen
die u in deze stap aangeeft, kunnen vervolgens te allen tijde worden aangepast door middel van
de knop Settings op de wizardpagina Load Archives.

Wizardpagina Brainlab Format

Afbeelding 214 

Instellen van basisinstellingen Brainlab

Stappen

1. Voer een geschikte naam in voor het archief in het veld Archive Name.

2.

• Voer in het veld Data path handmatig het pad in van het bestand voor de patiëntgege-
vens.

• U kunt ook naar het relevante netwerk of het lokale pad gaan door middel van de knop
Browse.

3. Klik op Test connection om te verifiëren of het bestandspad geldig is.

4. Klik op OK om terug te keren naar de wizardpagina Load Archives waar u het benodig-
de archief kunt laden zoals wordt omschreven op pagina 65.

Een nieuw archief aanmaken
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12 EXPORT
12.1 Exportoverzicht

Beschikbare exportopties

iPlan RT Dose heeft de volgende exportopties:
• Dosisexport (zie pagina 378)
• Export via DICOM en andere formaten (zie pagina 385)

Opmerkingen betreffende veiligheid

De uitvoeropties staan toe dat de naam en / of ID van een patiënt wordt aangepast. Deze
functie moet echter met uiterste voorzichtigheid worden gebruikt omdat dit ertoe kan
leiden dat behandelplannen van verschillende patiënten met elkaar worden verward.

EXPORT
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12.2 Dosisexport
12.2.1 Dosisinformatie exporteren

Algemene informatie

Met deze functie kunnen volumetrische, vlakke of lineaire dosisverdelingsinformatie geëxporteerd
worden naar een bestand.

Activeren van dosisexport

Klik op Dose in de sectie Export van de stap Physicist’s Verification. Er wordt een
dialoogvenster weergegeven met axiale, coronale en sagittale beeldweergaven en een
overeenkomstige dosisweergave.

Dialoogvenster Dose Export

Afbeelding 215 

Exportgegevens definiëren

Component Functie

Region selection

U kunt een gebied selecteren waarvan dosisinformatie wordt geëx-
porteerd. Dit kan zijn per:
• Volume
• Scanvlak (axiaal, coronaal of sagittaal)
• Lineaire richting (links-rechts LR, anterior-posterior AP, voet-hoofd

FH)

Dosisexport
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Component Functie

Dose Range

Mogelijkheden:
• Coördinaten om het bereik van de dosisdata die geëxporteerd

moeten worden, te bepalen: ( L en R), (A en P), (F en H).
• Een overeenkomstige Step-grootte (in millimeters) voor elk paar

coördinaten.

Beeldkader

U kunt het bereik van de dosis dat moet worden geëxporteerd bepa-
len door de muis op het blauwe frame te positioneren in één van de
beeldweergaven en het frame aan te passen.

• U kunt gebruik maken van het huidige isocentrum (behandelings-
groep) als referentie bij het bepalen van de dosering.

• U kunt ook met de muis door de beschikbare coupes scrollen om
het juiste interessegebied te vinden.

Export filename
U kunt een bestandsnaam invoeren, bijv. Dose_Export.txt.
Het standaardpad is C:\Brainlab\Export\Dose\. Dit kan worden gewij-
zigd met behulp van de functie Browse...

Single Beam Export Zie hieronder.

Eén of meerdere bestanden

Opties

Activeer Single Beam Export om één apart bestand voor elke geplande bundel of boog te ex-
porteren.
• Elk geëxporteerd bestand geeft de totale dosis aan die de desbetreffende bundel of boog bij-

draagt voor alle fracties.
• De naam van elk geëxporteerd bestand is de bestandsnaam die in de Export filename is in-

gevoerd, toegevoegd aan de naam van de behandelingsgroep en het behandelingselement in
kwestie.

Deactiveer Single Beam Export om alle dosisinformatie voor het hele plan naar één bestand te
exporteren.
• Het geëxporteerde bestand bevat de totale dosisverdeling voor het gehele plan voor alle frac-

ties en omvat tevens alle actieve dosismatrixcomponenten.
• De naam van elk geëxporteerd bestand is de bestandsnaam die is ingevoerd in de Export fi-

lename.
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Over geëxporteerde bestanden

Alle geëxporteerde bestanden beginnen met dezelfde header-informatie die de software-versie
beschrijft, de patiënt, het behandelingstype, bundelgegevens, etc.
Het aantal vlakken, rijen en kolommen wordt opgenomen, evenals de informatie over de eenheid
van de tabel-items.

Uitvoeren van export

Klik op OK om de export uit te voeren.

Dosisexport
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12.2.2 De fluentiedosis exporteren

Algemene informatie

U kunt deze functie gebruiken om dosisverdelingen te exporteren voor individuele bundels
(conforme en IMRT) in het behandelplan.
Door een homogeen, kubusvormig fantoom te gebruiken en de afzonderlijke velden te bestralen
op film, kan de dosisverdeling voor elke bundel worden vergeleken met de gemeten waarden,
bijvoorbeeld om een enkele-bundel IMRT-kwaliteitsbewaking uit te voeren.
Om vergelijking mogelijk te maken, worden de bundels in kwestie loodrecht op het
fantoomoppervlak geplaatst.

De geëxporteerde dosis is gebaseerd op de MU-waarde voor een enkele fractie en wordt
berekend met behulp van het pencil beam-algoritme. Hierbij wordt het Monte Carlo-
algoritme niet gebruikt.

Activeren van Fluence Dose Export (fluentiedosisexport)

Klik op Fluence Dose in de sectie Export van de stap Physicist’s Verification.

Deze functie is niet beschikbaar voor boogbehandelingen. Hierdoor kan alleen
bundelinformatie worden geëxporteerd voor samengestelde plannen met bogen en
bundels.

Dialoogvenster Fluence Dose

Afbeelding 216 
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Exportgegevens definiëren

Component Functie

Phantom Properties

De informatie die hier wordt ingevoerd, wordt gebruikt om een weefselmo-
del voor het waterfantoom te creëren. Dit wordt gebruikt bij de dosisbere-
kening.
Voer de Electron Density en de afmetingen van het fantoom in (AP, LR
en FH).

Isocentric Setup

Voer in het veld Depth de geometrische diepte van het filmvlak (A-P-rich-
ting) van het fantoomoppervlak in. Dit vlak bepaalt ook het isocentrum-
vlak.
• In de richting LR en FH bevindt het isocentrum zich in het midden van

het fantoom.
• De dieptewaarde kan niet groter zijn dan de AP-waarde die is inge-

voerd in de fantoomeigenschappen.
Het SSD-veld (bron-oppervlakafstand) geeft de bron-isocentrumafstand
aan (in het machineprofiel) min de geometrische diepte.

Used Element MU

Als het selectievakje Use Element Single Fraction MU is geactiveerd,
worden de MU-waarden van de afzonderlijke bundels van het plan voor
een enkele fractie gebruikt om de dosisverdelingen te berekenen.
Als dit selectievakje is uitgeschakeld, kan de gebruiker zelf een waarde (>
0) invoeren in het veld Element MU die op alle bundels wordt toegepast.

Export Parameters

Voer de Grid Size in die moet worden toegepast op de fluentiedosisex-
port.
Definieer het Number of Pixels in de x- en y-richting vanaf het isocen-
trumpunt. Dit bepaalt het bereik van de gegevens die moeten worden ge-
exporteerd.

Exporteren van de gewenste data

Stappen

1.
Het gebied Filename toont de exportmap voor de fluentiedata.
Dit kan worden gewijzigd met behulp van de functie Browse... Het standaardpad is C:
\Brainlab\Export\Dose\.

2.

Voer een bestandsnaam in, bijv. Fluence_Export.txt.
Het geëxporteerde bestand begint met de header-informatie die de software-versie be-
schrijft, de patiënt, het behandelingstype, bundelgegevens, etc.
Het aantal vlakken (gelijk aan het aantal elementen), het aantal rijen en het aantal kolom-
men wordt ook genoemd, evenals informatie over de eenheid van tabelinhoud.

3. Klik op OK om de export te starten.

Dosisexport
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12.3 Export via DICOM en overige formaten

Algemene informatie

Gebruik de Export Wizard om een goedgekeurd behandelplan te exporteren:
• Naar een DICOM-archief
• Naar het ExacTrac-patiëntpositioneringsysteem

Wanneer planninginformatie van iPlan RT, zoals behandelingsposities, direct worden
geëxporteerd naar en gebruikt door een patiëntpositioneringssysteem (waarbij Export to
ExacTrac of de DICOM-export wordt gebruikt), moet het bijbehorende behandelplan van
iPlan RT worden gebruikt.

Dialoogvenster Save Archives

Als u klikt op Export Wizard in de sectie Export van de stap Physicist’s Verification, wordt dit
dialoogvenster geopend.

Afbeelding 217 

Archieftype

Selecteer het gewenste archieftype:

Component Functie

Selecteer dit pictogram om de positioneringsgegevens te exporteren naar
ExacTrac-formaat.

Selecteer dit pictogram (standaardnaam: DICOM Export) om te exporteren
naar de lokale harde schijf.

Selecteer dit pictogram (standaardnaam: DICOM Network Push) om te ex-
porteren naar een extern PACS-systeem of Record & Verify-systeem.
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OPMERKING. Aanvullende exportarchieven (bijv. voor extra PACS-systemen) kunnen worden
aangemaakt zoals wordt beschreven onder pagina 404.
 

Creëren van nieuwe archieven

Als u een nieuw archief wilt maken, gebruikt u de functies in het paneel, rechts van het
dialoogvenster.

Component Functie

New Archive Hiermee specificeert u het archieftype en de instellingen voor een nieuw ar-
chief.

Settings

Hiermee kunt u specifieke instellingen voor het geselecteerde archief defini-
eren.
• Voor DICOM-archiefinstellingen, zie pagina 404
• Voor ExacTrac-archiefinstellingen, zie pagina 400

Delete
Verwijdert geselecteerde bestanden permanent. Het systeem vraagt altijd om
een definitieve bevestiging voordat bestanden worden verwijderd (zie pagina
60).

Logfile ... Voor het weergeven van een logbestand met aanvullende informatie over de
tot nu toe voltooide stappen (zie pagina 73).

Verder met exporteren

Klik op Next om door te gaan met het exporteren van gegevens.
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12.3.1 Exporteren via DICOM

DICOM-conformiteit

iPlan RT Dose maakt gebruik van de DICOM 3.0 Merge library als overdrachtsprotocol naar
systemen van andere fabrikanten. DICOM vergemakkelijkt algemene interoperabiliteit tussen
verschillende systemen van verschillende leveranciers. DICOM RT (radiotherapie) zoals gebruikt
in iPlan RT Dose is de meest recente subset van DICOM-objecten die worden gebruikt om de
overdracht van specifieke digitale beeld-, grafische en niet-beeldgegevens tussen twee of meer
systemen te regelen.
Voor gedetailleerde informatie verwijzen wij naar de nieuwste DICOM conformiteitsverklaring op
www.brainlab.com/dicom.
De DICOM-configuratie die wordt uitgevoerd door Brainlab is geenszins een garantie dat de
interoperabiliteit altijd correct is. De gebruikers moeten controleren of hun apparatuur volledig
functioneert en nauwkeurige resultaten produceert.
Controleer zorgvuldig de structuurvormen die geïmporteerd worden van of geëxporteerd naar
planningsystemen van derden. Vanwege de aard van de DICOM-norm kunnen sommige
structuren tijdens de overdracht worden gewijzigd of worden deze onbedoeld gewijzigd, omdat de
DICOM-norm verschillend kan worden geïnterpreteerd door de diverse TPS-gebruikers.

Opmerkingen betreffende veiligheid

DICOM is op zichzelf geen garantie voor interoperabiliteit. De Conformiteitsverklaring
vergemakkelijkt echter een first-level validatie voor interoperabiliteit tussen verschillende
applicaties die dezelfde DICOM-functionaliteit ondersteunen. De Conformiteitsverklaring
moet gelezen en begrepen worden in samenhang met de DICOM-standaard.

In overeenstemming met IEC 62274 "Safety of radiotherapy Record and Verify systems",
hoofdstuk 6.6 "Data acceptance", mogen de behandelmachineinstellingsgegevens en
andere patiëntbehandelgegevens pas beschikbaar zijn om te gebruiken voor behandeling
nadat de gebruiker aangeeft dat de gegevens zijn gecontroleerd op juistheid en
compleetheid.

De export moet worden gecontroleerd door de behandelparameters die met iPlan RT Dose
zijn aangemaakt (bijv. zoals getoond op de afdruk), te vergelijken met de parameters in uw
behandelingsbeheersysteem en de behandelingconsole.

Apparatuurcontrole

In overeenstemming met IEC 62266 "Guidelines for implementation of DICOM in
radiotherapy", hoofdstuk 11 "Caution for users", moeten de kopers van de radiotherapie-
oncologie-apparatuur te controleren of hun apparatuur correct communiceert met andere
apparatuur en met succes informatie overdraagt met behulp van de DICOM-protocollen en -
instellingen.

Gegevenscontrole en -goedkeuring

Een goedkeuringsmechanisme is bedoeld als een service om ervoor te zorgen dat de
behandelingsgegevens worden gecontroleerd op juistheid en volledigheid voordat de
patiëntbehandeling begint (zie pagina 359).

In overeenstemming met IEC 62083 moet de gebruiker controleren of alle
behandelplanparameters zijn goedgekeurd voordat de export naar een systeem van een
andere fabrikant wordt gestuurd.
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12.3.2 DICOM-export: Activering

Voordat u begint

Uitvoer via DICOM is alleen mogelijk nadat behandelingselementen (bundels of bogen) zijn
ingesteld. In het geval van IMRT-bundels en HybridArcs moet een optimalisatie worden uitgevoerd
(zie pagina 315).
Het behandelplan moet ook worden opgeslagen (zie pagina 52) voordat het via DICOM kan
worden geëxporteerd.
Hoewel DICOM-export technisch mogelijk is voor zowel goedgekeurde en niet-goedgekeurde
plannen, wordt de export afgebroken als het exportplatformbestand is geconfigureerd voor een
m3 volledige integratie en het plan niet is goedgekeurd. In dit geval wordt er door de software om
goedkeuring van het plan gevraagd.

Opmerkingen betreffende veiligheid

Aangezien de DICOM-export zodanig kan worden ingesteld dat hij niet automatisch de
exportmap leegt bij elke export, moet u goed opletten om verwarring te voorkomen met de
DICOM RT-behandelplannen die al in de DICOM-exportmap staan opgeslagen.

Als uw iPlan RT Dose-software zodanig ingesteld staat dat het na elke export de exportmap
automatisch leegt, verander dan niet de vooraf ingestelde exportmap zonder er zeker van
te zijn dat er waar nodig back-ups zijn gemaakt van de bestanden uit deze map.

Activeren van DICOM-export

Stappen

1. Klik op Export Wizard in de sectie Export van de stap Physicist’s Verification.

2.

Selecteer ofwel:
• DICOM Export om te exporteren naar de lokale harde schijf.
• DICOM Network Push om te exporteren naar een extern PACS-systeem of Record &

Verify-systeem.

3. Klik op Next.
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12.3.3 DICOM-export: Plan Status

Algemene informatie

Als het behandelplan niet wordt goedgekeurd, dan verschijnt nu het dialoogvenster Plan Status
(zie pagina 292). Fouten en waarschuwingen in het bijzonder moeten worden gecontroleerd en
het behandelplan waar nodig gecorrigeerd voordat u verdergaat.

Planstatus

Afbeelding 218 

Wijziging van het plan

Opties

Mocht u het behandelplan niet willen wijzigen, druk dan op OK in het dialoogvenster Plan Sta-
tus om door te gaan naar Object Selection (pagina 388).

Als u het behandelplan wilt wijzigen, drukt u op Cancel om het dialoogvenster Plan Status te
sluiten. Als u de benodigde wijzigingen hebt aangebracht in het behandelplan, klikt u nogmaals
op Export Wizard in het functiegebied om de DICOM-export te activeren voor het gewijzigde
plan.
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12.3.4 DICOM-export: Objectselectie

Algemene informatie

Zodra het exportarchief is geselecteerd en de inhoud van het dialoogvenster Plan Status is
gecontroleerd, waar nodig, wordt u doorgeleid naar het dialoogvenster Object Selection.

Uitvoeren van de Export

In het gedeelte Plan Details boven aan het scherm vindt u diverse informatie over het
behandelplan, waaronder de naam van de patiënt en de naam die is toegewezen aan het
behandelplan. Dit kan worden bewerkt indien nodig.
• Een logbestand met informatie over de huidige DICOM-export kan worden geopend via de

knop Logfile... (zie pagina 73).
• De andere functies in de optiesgebied rechts van het dialoogvenster zullen enigszins variëren,

afhankelijk van het exportplatformbestand dat is geselecteerd voor het huidige archief (zie
pagina 404).

Zodra de gewenste instellingen zijn ingevoerd, klikt u op Export om de export uit te voeren (zie
pagina 398).

Wijzigingen aan de patiëntnaam en het ID moet worden benaderd met de nodige
voorzichtigheid. Het gebruik van speciale tekens, bijvoorbeeld, kan leiden tot onbedoelde
patiëntendossier duplicatie.

Als er onnodige gegevens worden geselecteerd bij het exporteren, kan de
patiëntenbehandeling mogelijk worden vertraagd of helemaal niet plaatsvinden.

Platforminstellingen klinisch onderzoek

Bij het exporteren van datasets via DICOM voor gebruik tijdens klinische onderzoeken, worden de
DICOM objecten in de lijst standaard geëxporteerd en kunnen niet worden gedeselecteerd.
De gegevens worden automatisch geanonimiseerd tijdens het exporteren in overeenstemming
met de RTOG-standaard.

Resampling van beelddata

Tijdens het exporteren van een gelokaliseerde dataset, worden de beeldpixelgegevens opnieuw
bepaald op basis van de lokalisatie-informatie om orthogonale beelden te verkrijgen. Dit geldt ook
voor behandelplannen waar de referentieset verschilt van de positioneringsset. In dit geval zal de
referentieset opnieuw worden bepaald in het coördinatensysteem van de positioneringsset.
Deze data verschillen van het oorspronkelijke geïmporteerde CT-beelddata. U moet zorgvuldig
afwegen hoe deze data verder moeten worden verwerkt (bijv. voor patiëntpositionering).
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Dialoogvenster Object Selection

Afbeelding 219 

Component Functie

Auto Anonymize Anonimiseert de naam en de Patient ID van de patiënt.

Reset Herstelt de naam en de Patient ID van de patiënt. Dit is echter alleen mo-
gelijk voordat de export is voltooid.

Plan State Toont het dialoogvenster Plan Status (zie pagina 292).

Select All Selecteert alle objecten.

Deselect All Deselecteert alle objecten.
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12.3.5 DICOM-export: Export Parameters

Dialoogvenster Export Parameters

Afbeelding 220 

Inhoud dialoogvenster

Component Functie

Create subdirectories Na activering worden de geëxporteerde DICOM RT-objecten opge-
slagen in submappen in plaats van in een enkele map.

Course ID De verloop-ID dient alleen te worden ingevoerd als er een Lantis/
IMPAC Export-platform geselecteerd werd voor de export.

Structures
Als Include Isocenters as Points geactiveerd wordt, worden de iso-
centra geëxporteerd als structuren binnen de DICOM RT Struct-ob-
ject.

Plan

Beam Dose:
• Actual: Het isocentrumpunt berekend door iPlan RT Dose wordt

geëxporteerd.
• Manual: Een dummy-bundeldosis in Gy kan door de gebruiker

worden ingevoerd. Deze waarde wordt genoteerd in het geëxpor-
teerde DICOM-bestand.

• Altered: De bundeldosis wordt berekend zoals beschreven in pa-
gina 411. Onder bepaalde omstandigheden kunnen inconsisten-
ties optreden tussen een enkele bundeldosis en de 3D-dosisvolu-
mematrix.

Dose Rate:
• Defined: de dosissnelheid die geselecteerd werd in de behande-

lingsgroep wordt geëxporteerd.
• Null: een dosissnelheid van 0 wordt geëxporteerd.
• None: er wordt geen enkele waarde geëxporteerd.

DRR’s

U kunt de Treatment Beam Views en Setup Views selecteren voor
export. U kunt tevens de lamel/blok-posities toevoegen aan de DRR-
bestanden.
Dit kan gebruikt worden als een systeem van derden de lamel/blok-
informatie kan weergeven.
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Als op de pagina Export Parameters de waarden Actual, Manual of Altered geselecteerd
zijn voor de bundeldosiswaarde, verschilt de geëxporteerde waarde van de dosiswaarde op
het gespecificeerde punt in vergelijking met de iPlan RT Dose-toepassing of de afdruk.
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12.3.6 DICOM-export: Objecten verminderen

Algemene informatie

Indien het aantal contourobjecten een door Brainlab gestelde limiet overschrijdt, is het
noodzakelijk om het aantal te exporteren objecten te verminderen. Dit dialoogvenster wordt alleen
getoond wanneer de limiet wordt overschreden.

Dialoogvenster Reduce Objects

Afbeelding 221 

Verminderen van het aantal objecten

Stappen

1. Elk object dat geëxporteerd moet worden, wordt aangegeven door een vinkje. Deselec-
teer het vinkje op elk object dat u uit de export wilt verwijderen.

2. De knop Next wordt geactiveerd wanneer het aantal objecten verlaagd is tot de geaccep-
teerde limiet.

3. Klik op Next om door te gaan met het exporteren.
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12.3.7 DICOM-export: Goedkeuring van contouren

Algemene informatie

Dit dialoogvenster verschijnt wanneer het aantal contourpunten per object verlaagd moet worden
voor export. Het stelt u in staat te verifiëren of de contourinformatie nog steeds voldoende
nauwkeurig is.
Dit dialoogvenster verschijnt alleen als de functionaliteit DICOM RT Struct aangeschaft is.

Contouren in RT-structuursets kunnen verschillend worden geïnterpreteerd door de
verschillende systemen. Hierdoor is het mogelijk dat de contouren in de beelden de
verkeerde richting of uitlijning krijgen of dat ze worden omgedraaid of gespiegeld. Zelfs de
vorm en het volume van structuren kunnen per systeem iets afwijken doordat er
verschillen zijn in de algoritmen die de contouren vertegenwoordigen. Daarom is het
belangrijk dat de structuren zorgvuldig worden gecontroleerd na het importeren in een
systeem van een andere leverancier.

Dialoogvenster Contour Approval

Afbeelding 222 

Stappen

1. Selecteer het interessegebied (object binnen contour) in de lijst.

2.
Gebruik de werkbalkfuncties aan de rechterkant van het dialoogvenster om de beeld-
weergaveinstellingen (contrast, zoomfactor, weergegeven coupe) om het interessegebied
zo goed mogelijk in beeld te krijgen.

3. In de beeldweergave kunt u de contourinformatie nu controleren met behulp van de func-
ties die worden beschreven onder pagina 394.

4. Druk op Next Reduced Contour om naar de volgende coupe met een gereduceerde
contour te gaan.

OPMERKING. Linksboven in de beeldweergave geeft een bericht aan of de huidige beeldcoupe
gereduceerde contouren bevat.
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Functies voor het controleren van contouren

Component Functie

Show Spy Glass

Deze functie maakt het mogelijk om het origineel direct te vergelijken
met de verminderde contouren.

Show Original and Redu-
ced

De oorspronkelijke en gereduceerde contouren worden over elkaar
heen geprojecteerd.

Show Original Alleen de oorspronkelijke contouren worden weergegeven.

Show Reduced Alleen de verminderde contouren worden weergegeven.

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

Brainlab bewaart de omtrekken met een zeer hoge nauwkeurigheid. Als gevolg van een
beperking in DICOM, kan de hoeveelheid contourpunten verminderd worden voordat ze
worden weggeschreven naar de DICOM RT-structuurset. Daarom is het belangrijk dat de
juistheid van de contouren zorgvuldig wordt gecontroleerd na het importeren in een
systeem van een andere leverancier.

De omvang van de geëxporteerde contourpunten overschrijdt mogelijk het aantal
contourpunten dat een systeem van een andere leverancier toestaat. Dit kan leiden tot
ongewenste vervorming van de contouren. Daarom is het belangrijk dat de juistheid van de
contouren zorgvuldig wordt gecontroleerd na het importeren in een systeem van een
andere leverancier.
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12.3.8 DICOM-export: Dosis / DVH-instellingen

Algemene informatie

Dit dialoogvenster wordt alleen weergegeven bij een volledige export. Hiermee kunt u specificeren
welke dosisverdeling en DVH-informatie naar DICOM wordt geëxporteerd.
Zie pagina 411.

Dialoogvenster Dose Export

Afbeelding 223 

Dialoogvenster componenten

Component Functie

Dose Region

In het gebied selecteert u de informatie over de dosis die moet worden ge-
exporteerd:
• Alle PTV’s
• Alle PTV’s en OAR’s
• Alle omkaderde structuren
• Volledig model (gehele behandelplaninhoud)

Dose Summation
Type

U kunt aangeven of de gegevens moeten worden berekend en geëxpor-
teerd voor:
• Het hele behandelplan (Entire Plan)
• Dosis per voorschrift (Prescription)
• Dosis per behandelbundel (Beam)

Wanneer u Beam kiest, kan de software te weinig geheugen hebben voor
een groot aantal bundels met gedefinieerde grote dosisvolumes.

Export DVHs

Activeer het vakje om het volgende voor export te selecteren:
• PTVs only
• PTVs and OARs
• All objects
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Component Functie

Selecteer het be-
reik

Definieer links-rechts (L en R), anterieur-posterieur (A en P) en voeten-
hoofd (F en H) coördinaten om het bereik van de dosisgegevens die moe-
ten worden geëxporteerd, te bepalen.

Beeldkader

U kunt het bereik van de dosis dat moet worden geëxporteerd bepalen
door de muis op het blauwe frame te positioneren in één van de beeld-
weergaven en het frame aan te passen.

• U kunt gebruik maken van het huidige isocentrum (behandelingsgroep)
als referentie bij het bepalen van de dosering.

• U kunt ook met de muis door de beschikbare coupes scrollen om het
juiste interessegebied te vinden.

• De marge voor de grootte van het frame kan ook worden aangepast met
behulp van het veld Margin.

Exportinformatie

Indien er meer geheugen voor dosisexport nodig is dan beschikbaar, kan dit problemen met het
geheugen veroorzaken. Er wordt een waarschuwingsbericht weergegeven, waarmee u de
bewerking kunt annuleren of voortzetten:

Afbeelding 224 

Als het doelsysteem niet meer dan één fractionering per behandelplan kan lezen, wordt het
plan opgedeeld en kan de software zo worden geconfigureerd dat er één DICOM RT-
behandelplan voor elk isocentrum wordt aangemaakt. Verzeker u er van dat alle plannen
zijn geïmporteerd na de overdracht aan het doelsysteem. Als sommige plannen niet correct
zijn geïmporteerd, is de geleverde dosis mogelijk te laag in vergelijking met de
voorgeschreven dosering. De naam van elk afzonderlijke plan bevat een volgnummer en
het totale aantal plannen. Daarnaast bevat het DICOM-bestand een lijst van
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referentieplannen. Verzoek indien nodig de fabrikant van uw doelsysteem om de Brainlab
Conformatieverklaring te raadplegen om deze DICOM-functionaliteit te implementeren.
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12.3.9 DICOM-export: Export afronden

Uitvoeren van export

Zodra de benodigde instellingen zijn ingevoerd via het dialoogvenster Object Selection kan de
export worden uitgevoerd door op de knop Export te klikken.

Samenvatting export

Afbeelding 225 
Als de export is afgerond, wordt de inhoud van het dialoogvenster Object Selection in grijs
weergegeven in dit dialoogvenster. Dit bevestigt de succesvolle export.
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12.3.10 Exporteren naar ExacTrac

Algemene informatie

U kunt een goedgekeurd behandelplan exporteren voor gebruik met het Brainlab ExacTrac-
patiëntpositioneringssysteem. Alleen goedgekeurde plannen kunnen worden geëxporteerd.
OPMERKING. U wordt automatisch gevraagd om de ExacTrac-export uit te voeren na de
DICOM-export (zie pagina 385).
 

Activeren van export naar ExacTrac

Stappen

1. Klik op Export Wizard in de sectie Export van de stap Physicist’s Verification.

2. Selecteer Export to ExacTrac in het dialoogvenster Save Archives en klik op Next.

Dialoogvenster Summary

Afbeelding 226 

Stappen

1. Selecteer in de boomweergave de beeldensets en objecten die u wilt exporteren.

2. Als u de naam en ID van de patiënt automatisch wilt anonimiseren, klik dan op Auto Ano-
nymize.

3. Om een logbestand met aanvullende informatie over de tot nu toe voltooide stappen te
bekijken (zie pagina 73), klik op Logfile...

4. Klik op Export om de export te starten.

Exportbeperkingen

Alleen datasets met een maximale scanlengte van 1.000 mm en minder dan 400 coupes kunnen
worden geëxporteerd.
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Opmerkingen betreffende veiligheid

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

De kleuren in geëxporteerde beeldsets kunnen afwijken van de oorspronkelijke kleuren.
Twee objecten met verschillende kleuren kunnen als dezelfde kleur worden geëxporteerd.

Om te voorkomen dat een onjuist behandelplan wordt gebruikt tijdens de behandeling,
moet u altijd controleren of het uiteindelijke plan voor de patiënt in kwestie is geëxporteerd
naar ExacTrac; controleer hiervoor de patiëntnaam, ID, isocentrumnaam en exporttijd. Het
desbetreffende plan moet ook altijd worden goedgekeurd vóór het exporteren.

Keur het definitieve plan altijd goed om ervoor te zorgen dat het per ongeluk wordt
gewijzigd. Exporteer het definitieve plan direct na goedkeuring naar een systeem van een
derde partij of naar ExacTrac.

ExacTrac-archiefinstellingen

Selecteer Export to ExacTrac en klik op Settings in de Export-wizard om ExacTrac-
archiefinstellingen weer te geven:

Afbeelding 227 

Component Functie

Archive Name U kunt de archiefnaam wijzigen.

Data path Locatie van de archiefbestanden.

Export via DICOM en overige formaten
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Component Functie

Close application after
successful export Indien geactiveerd, sluit iPlan RT Dose na voltooiing van de export.

Platform Toont het platform voor de export. Op dit moment wordt alleen Exac-
Trac weergegeven.
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12.3.11 DICOM-export: Klinisch onderzoek

Algemene informatie

U kunt bepaalde beschrijvende informatie voor het klinisch onderzoek bewerken.
De informatie die kan worden geselecteerd via elke vervolgkeuzelijst is gebaseerd op de
informatie die is ingevoerd in het relevante klinisch onderzoek platform (zie pagina 408).
De overige velden kunnen handmatig worden aangevuld met de benodigde informatie.

Activeren van DICOM Export voor klinische onderzoeken

Stappen

1. Klik op Export Wizard in de stap Physicist’s Verification.

2. Selecteer een DICOM Export-archief met behulp van een ATC-exportplatform.

Dialoogvenster Clinical Trial

Afbeelding 228 

Component Functie

Name De naam die aan de sponsor van het klinisch onderzoek is toegewe-
zen.

Protocol ID Het relevante protocol ID voor het huidige klinische onderzoek.

Protocol Name Extra informatie over het geselecteerde protocol zoals aangegeven
in het geselecteerde klinisch onderzoeksplatform (zie pagina 408).

Site ID De locatie-ID voor de kliniek waar het onderzoek wordt uitgevoerd.

Site Name De locatienaam voor de kliniek waar het onderzoek wordt uitge-
voerd.

Case Number Het casusnummer voor het huidige klinische onderzoek.

Submission type De gegevensstatus (Initial, Correction of Final).

Export via DICOM en overige formaten
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Component Functie

Coordinating Center De coördinerende organisatie voor het klinische onderzoek.
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12.3.12 Bepaling DICOM-archief

Algemene informatie

iPlan RT Dose ondersteunt DICOM-export naar de lokale harde schijf en via DICOM push naar
een archief op afstand, zoals een PACS-systeem of Record & Verify-systeem.

Activeren van archiefdefinitie

Stappen

1. Klik op Export Wizard in de sectie Export van de stap Physicist’s Verification.

2. Klik in het dialoogvenster op New Archive.

3.

In het dialoogvenster New Archive dat nu wordt weergegeven, selecteert u één van de
volgende:
• DICOM export to file system om een archief aan te maken voor export naar een har-

de schijf.
• DICOM export to PACS via Network om een archief aan te maken voor externe ex-

port naar een PACS-systeem of Record & Verify-systeem.

DICOM: Pagina export naar harde schijf

Afbeelding 229 
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Instellen van DICOM: Instellingen voor de export naar een harde schijf

Stappen

1. Voer een geschikte naam in voor het archief in het veld Archive Name. De standaard-
naam is DICOM Export.

2.
• Voer in het veld Data path handmatig het pad in van het bestand voor de patiëntgege-

vens.
• U kunt ook naar het desbetreffende lokale pad gaan met behulp van de knop Browse.

3. Voer in het veld AET de titel van de applicatie-entiteit in die is ingesteld voor iPlan RT
Dose in uw instelling. Nadere informatie is verkrijgbaar bij uw Brainlab supportspecialist.

4.

Selecteer met behulp van de vervolgkeuzelijst Platform het relevante exportplatformbe-
stand.
De opties die beschikbaar zijn tijdens de DICOM-export kunnen enigszins verschillen al
naargelang het exportplatformbestand dat is geselecteerd (zie pagina 407).
OPMERKING. Voor klinische onderzoeksexports dient het vooraf geconfigureerde ATC
Export Platform te worden geselecteerd om het dialoogvenster Clinical Trial op te roepen.
Zie pagina 408.
 

5. Selecteer met behulp van de vervolgkeuzelijst Archive for follow up export de relevante
m3-installatie in het geval van volledige m3-integratie.

6. Klik op Test connection om te verifiëren of het bestandspad geldig is.

7. Klik op OK om terug te keren naar de wizardpagina Save Archives waar u het relevante
archief kunt exporteren zoals wordt omschreven op pagina 386.

DICOM: PACS-exportpagina

Afbeelding 230 

Instellen van DICOM: Instellingen PACS-export

Stappen

1. Voer een geschikte naam in voor het archief in het veld Archive Name. De standaard-
naam is DICOM Network Push.
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Stappen

2. Voer de relevante gegevens in in het veld Server name or IP address en in het veld
Server port number.

3.

Voer in het veld Server AET de titel van de applicatie-entiteit in die is ingesteld voor de
PACS-server.
• De applicatie-entiteitstitel is hoofdlettergevoelig.
• Nadere informatie is verkrijgbaar bij uw Brainlab supportspecialist.

4. Voer de titel van de lokale applicatie-entiteit in voor de query in het veld Local AET for
Query.

5.

Selecteer met behulp van de vervolgkeuzelijst Platform het relevante exportplatformbe-
stand.
De opties die beschikbaar zijn tijdens de DICOM-export kunnen enigszins verschillen al
naargelang het exportplatformbestand dat is geselecteerd (zie pagina 407).

6. Selecteer met behulp van de vervolgkeuzelijst Archive for follow up export de relevante
m3-installatie in het geval van volledige m3-integratie.

7.
Klik op Test connection om te verifiëren of het bestandspad geldig is. Er moet een over-
eenkomstige time-out voor het instellen van de verbinding in seconden worden ingevoerd
in het veld Timeout(s).

8. Klik op OK om terug te keren naar de wizardpagina Save Archives waar u het relevante
archief kunt exporteren zoals wordt omschreven op pagina 386.

Export via DICOM en overige formaten
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12.3.13 DICOM-platformbestanden

Algemene informatie

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

naargelang de instellingen die in het exportplatformbestand dat is geselecteerd voor het
huidige archief, zijn geselecteerd (zie pagina 404).

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

• Gebruik van het standaard exportplatform kan leiden tot incorrecte behandelingen.
• De platformbestanden voor klinische onderzoeken kunnen worden aangepast door de daarvoor

verantwoordelijke fysicus op de hieronder beschreven wijze.
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12.3.14 Platforminstellingen klinisch onderzoek

Algemene informatie

Voorbeeldplatforms voor klinisch onderzoek zijn opgeslagen als *.xml-bestanden onder: C:
\Brainlab\iPlanRTDose4.5\Res\ClinicalTrialPlatforms
• U moet een apart platformbestand aanmaken voor de klinisch onderzoekssponsor. Hiermee

kunt u vooraf standaardinstellingen configureren (zie tabel hieronder) voor alle klinische
onderzoek van een bepaald type.

• Individuele instellingen voor elke klinische studie kunnen vervolgens worden ingevoerd in het
dialoogvenster Clinical Trial tijdens de DICOM-export (zie pagina 402).

OPMERKING. De DICOM-exportplatformbestanden worden ongeldig als zij door onbevoegde
gebruiker worden bewerkt, de klinische onderzoeksplatforms niet beveiligd zijn en door de
gebruiker kunnen worden bewerkt.
 

Labelnaam Waardetype Verklaring

SponsorName string Sponsor van de klinische studie, bijvoorbeeld RTOG,
NSABP, JCOG, enz.

CoordCenter string Coördinatiecentrum voor de evaluatie van het klinische
onderzoek.

SiteID natuurlijk getal De locatie-ID wordt geleverd door het coördinatiecen-
trum.

SiteName string De locatienaam kan worden ingevoerd in het dialoogven-
ster Clinical Trial tijdens de DICOM-export.

SubmissionType "Correction",
"Initial", "Final" Indieningstype.

ProtocolList
entries natuurlijk getal Totaal aantal items toegevoegd aan het protocol lijst.

Protocol number natuurlijk getal

Getal dat wordt toegewezen aan een afzonderlijk item op
de protocollenlijst. Dit bepaalt de volgorde waarop het in
de vervolgkeuzelijst staat in het dialoogvenster Clinical
Trial.

Protocol/ID string De korte-ID voor het relevante klinisch onderzoeksproto-
col bijvoorbeeld RTOG0415.

Protocol/Name string Lange beschrijving van het klinische onderzoek.

Export via DICOM en overige formaten
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12.3.15 De exportresultaten controleren (DRR)

Algemene informatie

Voor elk isocentrum worden er twee set-upbeelden geëxporteerd in 0° en 90° richting. Bovendien
wordt er een weergave vanuit de positie van de bundel (beam eye view - BEV) voor elke bundel
geëxporteerd met MLC-contouren en objectcontouren, afhankelijk van de configuratie in de
Physics Administration.
• Bij IMRT-behandelingen tonen de BEV-beelden de uitgangspositie waarbij de MLC-vorm

overeenkomt met de PTV-contour.
• Bij dynamische bogen toont het BEV-beeld het eerste MLC-veld.

De informatie die wordt weergegeven in de geëxporteerde DRR’s (bijv. of radiologische MLC-vorm
of de fysieke objectvorm wordt getoond), kan worden geconfigureerd in de RTPlan-
eigenschappen (zie pagina 166).

Het is alleen mogelijk om gesegmenteerde objecten correct te exporteren naar DICOM RT-
beelden als de pixelbreedte en hoogte van de pixel zijn ingesteld op dezelfde waarde.

Geëxporteerde DRR

Afbeelding 231 

DRR-export configureren

Of er DRR’s worden geëxporteerd en welke informatie deze DRR’s moeten bevatten, kan worden
ingesteld in de eigenschappen van het behandelplan (zie pagina 368) en in de eigenschappen
van de behandelingsgroep (zie pagina 369).
OPMERKING. Houd er rekening mee dat het exporteren van extra informatie in de DRR’s invloed
kan hebben op de patroonovereenkomst tijdens de verdere behandelingsinstellingen.
 

Zie de Softwarehandleiding, Physics Administration 4.5.

De segmentatie van de objecten wordt gebaseerd op een lagere resolutie dan de
oorspronkelijke beeldreeksen. Hierdoor zijn de objectcontouren wellicht niet zo
nauwkeurig als het weergegeven weefsel. De structuren, met name isocentra, zijn alleen
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voor oriëntatiedoeleinden toegevoegd. Gebruik de contouren of MLC-vormen niet bij het
positioneren van de patiënt.
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12.4 Exportachtergrond: Behandeldosis in het DICOM
RT Plan

Algemene informatie

Zodra het dosisvoorschrift is afgerond, kan de dosisexport worden uitgevoerd. Een geëxporteerd
behandelplan bevat de behandelplaninformatie, bijv. linac gantry, collimatorpositie, MLC-vormen,
MU’s etc. Welke waarden worden geëxporteerd voor de voorgeschreven dosis, hangt af van de
vraag of:
• De dosis maar voor één PTV is voorgeschreven - de voorgeschreven waarde is in dit geval

gelijk aan de werkelijke waarde.
• De behandeling meerdere voorschriften voor meerdere PTV’s bevat. Deze voorschriften

beïnvloeden elkaar wederzijds.

Voorbeeld bij behandeling van twee PTV’s

In het onderstaande voorbeeld doorkruist een bundel van PTV 1 PTV 2, en voegt een aanzienlijk
deel van de dosis toe aan het voorschrift voor PTV 2.

Afbeelding 232 
Dit beïnvloedt de geëxporteerde dosiswaarden als volgt:
• Zoals hierboven wordt getoond, komen de enkelvoudige bundeldoses voor PTV 2 niet overeen

met de voorgeschreven isocentrumdosis van 75 Gy. Het verschil van 15 Gy wordt toegevoegd
door een bundel van PTV 1 die PTV 2 doorkruist.

• Tijdens de export van dit plan naar een R&V-systeem zou vermenigvuldiging van de
enkelvoudige bundeldosis met de fracties samen komen op 60 Gy voor PTV 2.

Om dit verschil ten opzichte van het originele voorschrift te elimineren, wordt tijdens de export een
factor berekend door iPlan RT Dose om de enkelvoudige bundeldosis te corrigeren en zo ook de
totale voorgeschreven dosis voor het R&V-systeem. De MU-waarden blijven onaangetast.
Voorbeeldwaarden van de vier bundels die PTV 2 bestralen, beïnvloed door de 10 Gy-bundel van
PTV 1:

Bundels Fracties Dosisvoorschrift / Gy MU

1 10 2 150

2 10 2 150

3 10 1 50
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Bundels Fracties Dosisvoorschrift / Gy MU

4 10 1 50

Waarden na de uitvoer naar R&V-systeem:

Bundels Fracties Dosisvoorschrift / Gy MU

1 10 2,5 150

2 10 2,5 150

3 10 1,25 50

4 10 1,25 50

Export naar software van andere leveranciers

Omdat sommige applicaties van andere fabrikanten niet meer dan één fractionering in een enkel
plan verwachten, kan iPlan RT Dose de inhoud van behandelingsplannen scheiden voor de
export. In tegenstelling tot eerdere versies van iPlan RT Dose, wordt de standaardplanscheiding
niet langer uitgevoerd per behandelingsgroep/isocentrum, maar in plaats daarvan per voorschrift.
Elk geëxporteerde behandelplan bevat nu één fractionering en alle aanverwante bundels
(ongeacht de behandelgroep/isocentrum waartoe zij behoren). Voor downwards-compatibiliteit is
het nog steeds mogelijk om in te stellen dat de plannen worden gescheiden per behandelgroep.
Dit kan met behulp van het exportplatform. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Brainlab support.

Exportachtergrond: Behandeldosis in het DICOM RT Plan
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12.5 Varian MLC-export

Algemene informatie

Als de MLC-gegevens niet via DICOM naar het R&V-systeem kunnen worden gestuurd, dan kunt
u met de functie Create Varian MLC file(s) in de stap behandelingsplanning, de MLC-gegevens
naar een vooraf geconfigureerde map op de harde schijf van het werkstation schrijven.
U kunt vervolgens de respectievelijke bestanden handmatig op een gegevensdrager opslaan en
de bestanden beschikbaar maken op het Novalis/MLC-werkstation.

Bij het gebruik van Varian MLC files met MU-geportioneerde bundels/bogen wordt slechts
één MLC-bestand geschreven. Dit bestand moet voor alle porties van de bundel worden
gebruikt! Voor een gesplitst veld-IMRT worden aparte velden geschreven, een voor alle
porties van elk subveld IMRT.

Zorg er bij het gebruik van Varian MLC-bestanden altijd voor om het juiste MLC-bestand
voor de respectieve bundel/boog te gebruiken. Zorg ervoor dat de Bundel- en Boognamen
uniek en duidelijk te vinden zijn! Bundel- en boognamen mogen niet meer dan 20 tekens
lang zijn. Langere namen worden niet op de Varian MLC-bestanden geschreven en dienen
te worden afgekort voor export van het MLC-bestand. Wijzig de Varian MLC-namen niet
handmatig om verwarring met andere bundels of bogen te voorkomen.

Brainlab raadt het ziekenhuis aan een checklist op te stellen als onderdeel van de
patiëntspecifieke kwaliteitsborging waarmee kan worden gecontroleerd of:
• Het juiste Varian MLC-bestand wordt gebruikt.
• De juiste bundels en bogen worden toegepast.
• Het gebruikte MLC-bestand het bestand is dat past bij het definitief goedgekeurde

behandelplan.

Zorg er altijd voor de Varian MLC-bestanden te exporteren die overeenkomen met het
goedgekeurde DICOM-plan.

Varian MLC-bestand(en) aanmaken

Stappen

1. Selecteer het RTPlan in de lijst functies in de stap Treatment Planning.

2. Klik op de knop Create Varian MLC file(s) om de respectievelijke bestanden te exporte-
ren.

3.

Als de geëxporteerde bestanden met succes zijn aangemaakt, wordt het overeenkomsti-
ge bericht weergegeven.

4. Klik op OK om het bericht te bevestigen.
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13 BEHANDELINGSGEGE-
VENS AFDRUKKEN

13.1 Afdrukdocumenten aanmaken

Algemene informatie

Zodra uw behandelplan is voltooid, kan het worden afgedrukt met behulp van de knop Print in de
werkbalk.
• U kunt selecteren welke documenten uit een lijst moeten worden afgedrukt.
• U kunt een voorbeeld van de documenten zien en deze in PDF-formaat opslaan.
• U kunt de documentinhoud configureren.
• Er kan ook een doelpositioneerder worden aangegeven om overlays te generen voor craniale

behandelingen.

De printfunctie activeren

Stap

Klik op de knop Print om het dialoogvenster Print te openen.

BEHANDELINGSGEGEVENS AFDRUKKEN
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Dialoogvenster Print

Afbeelding 233 

Inhoud van het dialoogvenster afdrukken

Nr. Component

① Afdrukvoorbeeld

② Selectie van de doelpositioneerder

③ Documentselectielijst

④ Functies voor inhoudgeneratie

⑤ Printerbeheerfunctie

Opmerkingen betreffende veiligheid

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

Alle afgedrukte coördinaten zijn alleen geldig met compatibele positioneringssystemen (zie
pagina 20).

Afdrukdocumenten aanmaken
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13.1.1 Voorbeelden van documenten

Voorbeelden van documenten bekijken

Stappen

1.

De namen van de beschikbare documenten worden getoond in de lijst Select Docu-
ments.

2.

Om een document in het afdrukvoorbeeldgebied te zien, klikt u op de naam in de lijst.

Beschikbare documenten

Afbeelding 234 
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Voorwaarden voor TaPo-overlays

Het document TaPo Overlays kan niet worden geproduceerd als:
• Er geen gekalibreerde printer beschikbaar is
• Het behandelplan geen gelokaliseerde craniale gegevensset bevat
• Het behandelplan niet is goedgekeurd

Selecteren van een doelpositioneerder

Om de juiste overlays voor gelokaliseerde craniale behandelingen te genereren, selecteert u de
gewenste doelpositioneerder.

Afbeelding 235 
• De doelpositioneerders die beschikbaar zijn in de lijst zullen variëren, al naargelang uw

systeemconfiguratie en het doelpositioneerdermodel dat in uw kliniek wordt gebruikt.
• De inhoud van de uiteindelijke doelpositioneerder zal variëren, afhankelijk van wat u hier kiest.

Verifieer de instellingen van het machineprofiel door middel van een extra lichtveldtest
voor elke doelpositioneerder-afdruk.

Wanneer Target Positioner Overlays worden gebruikt voor patiëntpositionering, moet het
bijbehorende behandelplan van iPlan RT worden gebruikt voor de behandeling, en het
behandelplan mag niet worden gewijzigd met andere behandelplanningsystemen.

Afdrukdocumenten aanmaken
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13.1.2 Behandeldocumenten afdrukken

Algemene informatie

De behandeldocumenten kunnen worden afgedrukt als u tevreden bent met elke
documentconfiguratie (zie pagina 421).
OPMERKING. TaPo-overlays kunnen niet worden afgedrukt totdat aan de voorwaarden in pagina
418 voldaan is.
 

Selecteren van een printer

U kunt voor elk document een aparte printer instellen, bijvoorbeeld een inktjetprinter voor
doelpositioneerder-overlays of een laserprinter voor behandelingsgegevens.
Voor het definiëren van een printer, klik op de printernaam naast het document en selecteer de
gewenste printer.

Afdrukken van documenten

Stappen

1. Activeer het selectievakje voor elk document dat afgedrukt moet worden. Meervoudige
selectie is mogelijk.

2. Klik op Print Selection.

Controleer zorgvuldig of het raster van de afgedrukte overlays overeenkomt met de rasters
op de doelpositioneerder of de carrierplaten.

Metrieke eenheden

Alle getallen in iPlan worden aangegeven in metrieke eenheden. Als er geen eenheid is
aangegeven, wordt er vanuit gegaan dat de eenheid in millimeters is.

BEHANDELINGSGEGEVENS AFDRUKKEN
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13.1.3 Behandelingsdocumenten exporteren

Algemene informatie

U kunt documenten direct naar een specifiek pad exporteren dat wordt gecontroleerd in het
dialoogvenster Export To. U kunt ook de bestandsnamen van de geselecteerde documenten
wijzigen.

Afbeelding 236 
Sommige R&V-systemen kunnen deze behandeldocumenten automatisch importeren. Raadpleeg
de R&V-fabrikant voor nadere informatie.

Afdrukdocumenten aanmaken
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13.2 Configureren van documenten

Configureren van documenten voor afdrukken

Stap

Klik op Configure Documents in het functiegebied van het scherm Print om documenten voor
afdrukken te configureren.

Dialoogvenster documenten configureren

Afbeelding 237 
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13.2.1 TaPo-overlays configureren

Configureren van TaPo-overlays

Selecteer het tabblad TaPo Overlays in het dialoogvenster Configure Documents.

Tabblad TaPo Overlays

Afbeelding 238 

Component Functie

All isocenters on one set
of target positioner over-

lays

Als het behandelplan meerdere isocentra bevat, worden deze samen
afgedrukt op hetzelfde overlay-vel.

Separate set of target po-
sitioner overlays per iso-

center

Elk isocentrum in het behandelplan zal worden afgedrukt op een
apart overlay-vel.

Paper Size De standaard optie is hier A4. Indien u andere papierformaten nodig
hebt, kan uw Brainlab support specialist dit voor u instellen.

Configureren van documenten
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13.2.2 Configureren van DVH Graph PDF’s

Configureren van DVH Graph PDF’s

Selecteer het tabblad DVH Graphs in het dialoogvenster Configure Documents.
U kunt een PDF produceren met dosisvolumehistogrammen voor behandelobjecten (bijv. PTV’s
en OAR’s).

Tabblad DVH Graphs

Afbeelding 239 

Component Functie

One Image per Page Elke DVH wordt afgedrukt op een aparte pagina.

Four Images per Page Per pagina worden vier DVH’s afgedrukt.

Separate chart per object Er wordt voor elk object een apart DVH afgedrukt.

A chart with all objects Alle objecten worden weergegeven in één DVH.

BEHANDELINGSGEGEVENS AFDRUKKEN
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13.2.3 Configureren van dosisverdeling-PDF’s

Configureren van dosisverdeling-PDF’s

Selecteer het tabblad Dose Distribution in het dialoogvenster Configure Documents.
U kunt een PDF maken met bijvoorbeeld isodosislijnen, drempelinformatie en coupeweergaven
voor behandelobjecten.

Tabblad Dose Distribution

Afbeelding 240 

Inhoud dialoogvenster

Component Functie

Orientation Selection Kies de oriëntatie van de coupe die wordt afgedrukt.

Slices Selection

Selecteer:
• Alle coupes.
• Om de coupe.
• PTV plus een aangegeven marge.
• Gebruik Manual selection om specifieke coupes voor afdrukken te

selecteren.
• U kunt tevens door de coupes scrollen door de muis naar het coupe-

voorbeeld te bewegen, waarbij u de linker muisknop ingedrukt houdt
en de aanwijzer van links of rechts beweegt.

Zoom
De zoomfactor voor dosisverdelingsinformatie:
• Whole Slice: een hele coupe.
• PTVs + Margin: een zoommarge rond een PTV.

Page Layout
U kunt de dosisverdelingsgegevens afdrukken met:
• One Image per Page.
• Four Images per Page.

Configureren van documenten

424 Klinische gebruikershandleiding Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



Component Functie

Other Options

• Show Isodose Legend: een legenda activeren voor de isodosisinfor-
matie.

• Hide tissue information: toont het behandelgebied als contour zon-
der weefselinformatie.

• Show the Overview only: toont uitsluitend een overzicht in de PDF.

BEHANDELINGSGEGEVENS AFDRUKKEN
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13.2.4 Bundelpositieweergaven-PDF’s configureren

Configureren van bundelpositieweergaven-PDF’s

Selecteer het tabblad BEV in het dialoogvenster Configure Documents.
U kunt een PDF maken met daarop de huidige weergave vanuit de positie van de bundel voor elk
van de geplande behandelingselementen. In het geval van IMRT-behandelingen, zijn
fluentiekaarten ook opgenomen in de afdruk.

Tabblad BEV

Afbeelding 241 

Component Functie

Page Layout
U kunt de bundelpositiegegevens afdrukken met:
• One Image per Page
• Four Images per Page

Source-Image Distance
De relevante bron-beeldafstand kan worden gedefinieerd in millime-
ters. Dit is van toepassing op de BEV-beelden en beelden met fluen-
tiekaarten.

Configureren van documenten
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13.2.5 Configureren van DRR PDF’s

Configureren van DRR PDF’s

Selecteer het tabblad DRRs in het dialoogvenster Configure Documents.
U kunt een PDF maken met een DRR voor elk van de geplande behandelingselementen. De
ziekenhuisspecifieke positioneringprocedure die gebruikt maakt van DRR’s dient voor klinisch
gebruik te worden geverifieerd.
U kunt de inhoud van de DRR’s configureren in het dialoogvenster RTPlan Properties. Zie
pagina 368.

Tabblad DRRs

Afbeelding 242 

Component Functie

Paper Size De standaard optie is hier A4. Indien u andere papierformaten nodig
hebt, kan uw Brainlab support specialist dit voor u instellen.

Page Layout
U kunt de DRR’s afdrukken met:
• One Image per Page of
• Four Images per Page.

Reconstructions
• U kunt de oriëntatie van de af te drukken DRR’s definiëren: Beam

Shots of
• Setup Shots.

De gebruikte schaalverdeling in de DRR-afdrukken komt niet overeen met die van een
echte röntgenbeeld. Voer DRR-export met DICOM RT uit voor een realistische
schaalverdeling.

BEHANDELINGSGEGEVENS AFDRUKKEN
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13.2.6 Patiëntpositionering configureren

Patiëntpositionering configureren

Selecteer het tabblad Patient Positioning in het dialoogvenster Configure Documents.
U kunt een PDF maken met de patiëntpositie, afgezet tegen de tafel en de gantry. Voor
bundelbehandelingen toont de afdruk van het patiëntmodel de start- en eindpositie van de patiënt,
afgezet tegen de gantry voor de boog.
Brainlab adviseert de actuele patiëntpositie, vergeleken met de geplande patiëntpositie, te
bevestigen, bijv. door de afdruk te ondertekenen.

Tabblad Patient Positioning

Afbeelding 243 

Component Functie

Page Layout
U kunt de patiëntpositie afdrukken met:
• One Image per Page of
• Four Images per Page.

Configureren van documenten
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13.3 Behandelingsdocumenten opslaan

Algemene informatie

Met de functie Save Selection in het scherm Print kunt u de documenten die zijn geactiveerd
opslaan (er wordt een vinkje weergegeven in het corresponderende selectievakje).
De standaardopslaglocatie is de huidige map voor het behandelplan op het planningsstation. De
behandelingsdocumenten kunnen echter indien nodig ook in een andere map worden
opgeslagen.
Documenten die niet zijn opgeslagen met behulp van de functie Save worden automatisch
verwijderd wanneer de software wordt afgesloten.
Om veiligheidsredenen (om er zeker van te zijn dat het afdrukken plaatsvindt op een
gekalibreerde printer), kunnen TaPo-overlays niet worden opgeslagen.

Documenten opslaan

Stappen

1. Activeer het selectievakje van het document dat moet worden opgeslagen.

2.

Klik op Save Selection. Het dialoogvenster Save Files wordt weergegeven.

3. U kunt de standaardnaam voor de output-PDF-bestanden wijzigen, indien nodig.
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Stappen

4.

Klik op Browse om de outputdirectory te wijzigen. Kies een nieuwe locatie uit de be-
standsdirectory die wordt weergegeven:

5. Klik op OK om de geselecteerde pdf-documenten op de gewenste locatie op te slaan.

Behandelingsdocumenten opslaan
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13.4 Printerbeheer

Algemene informatie

Met de functie Manage Printers op het scherm Print kunnen beschikbare printers worden
weergegeven en gekalibreerd worden.

Afbeelding 244 

Beschikbare printers

Alle printers waarover het planningsstation beschikt worden vermeld in het midden van het
dialoogvenster.

Afbeelding 245 

Opties

Selecteer de betreffende printer in de lijst en klik op Disable als u een printer uit de lijst wilt uit-
schakelen.

Om een uitgeschakelde printer opnieuw in te schakelen, selecteert u de printer in de lijst en klikt
u op Enable.

Instellen van marges

Stappen

1.
Als de standaardprintermarges niet het gewenste afdrukresultaat produceren, dan kunt u
de juiste printermarges in millimeters aangeven met behulp van de velden onder Margins
[mm].

2. Als u op Save drukt, worden uw marge-instellingen opgeslagen.
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Activeren van de printerkalibratie

De geselecteerde printer moet correct worden gekalibreerd om de overlays van de
doelpositioneerder correct af te drukken. De andere documenten (zie pagina 417) kunnen worden
afgedrukt met behulp van een niet-gekalibreerde printer.
Selecteer de benodigde printer in de lijst en klik op Calibrate om de printerkalibratie te activeren.

Dialoogvenster Calibration

Afbeelding 246 

Kalibreren van een printer

Stappen

1.
Klik op Print Grid in het dialoogvenster Calibration dat nu verschijnt.
De x- en y-schaal wordt nu uitgeprint op de geselecteerde printer.

2.
Meet met een liniaal de werkelijke lengte van de volledige x- en y-schaal op de afdruk.
De werkelijke lengte kan in elk geval afwijken van de aangegeven lengte op de afdruk.
Het doel van de printerkalibratie is om deze discrepantie te corrigeren.

3.
Voer de gemeten waarde voor de x- en y-schaal in het daarvoor bestemde veld.
Elke ingevoerde waarde moet worden vermenigvuldigd worden met 10, bijv. 179,5 mm
moet worden ingevoerd als 1795.

4. Klik op Verify om een bijgewerkte x- en y-schaal af te drukken op de geselecteerde prin-
ter.

5.
Meet met een liniaal opnieuw de lengte van de volledige x- en y-schaal op de afdruk.
De werkelijke gemeten waarde en de lengte die is aangegeven op de uitdraai moeten nu
overeenkomen.

6.
• Als de werkelijke gemeten waarde en de lengte die is aangegeven op de uitdraai nu

overeenkomen, klikt u op Accept om de printerkalibratie te voltooien.
• Klik anders op Print Grid en herhaal de procedure totdat de waarden overeenkomen.

Printerbeheer

432 Klinische gebruikershandleiding Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



Kalibratieresultaten

Afbeelding 247 
Nadat de kalibratie succesvol is afgerond, wordt de gekalibreerde printer als gekalibreerd
aangegeven in de printerlijst.
Het is mogelijk om meerdere printers voor de output van het behandeldocument te kalibreren.
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14 iPLAN RT ADAPTIVE
14.1 Wat is adaptieve radiotherapie?

Algemene informatie

Adaptieve radiotherapie is een bepaalde benadering van de behandeling die een behandelplan
kan verbeteren door veranderingen van de patiënt en zijn of haar organen gedurende het
therapieproces te volgen. Dit kunnen veranderingen zijn in het volume en de locatie van
voorwerpen vanwege patiëntpositie, gewichtstoe- of afname, of als respons op de behandeling. 

iPlan RT Adaptive

iPlan RT Adaptive wordt als hulpmiddel voor besluitvorming bij iPlan RT geleverd. Het kan
uitsluitend worden ingezet bij iPlan RT en iPlan RT Image. Het wordt niet gebruikt voor
herplanning.
iPlan RT Adaptive helpt u te bepalen of een plan gewijzigd moet worden om de behandeling van
de patiënt te verbeteren, of dat het plan nog steeds geldig is. Deze beslissing vindt plaats op
basis van aanvullende cone beam CT-scans of aanvullende planning CT-scans. Hiermee
prepareert u het plan voor een eenvoudige en snelle herplanning in iPlan RT Dose.
Het uitgangspunt is het oorspronkelijke behandelplan dat momenteel voor de patiëntbehandeling
gebruikt wordt. Na elke fractie (of zodra een nieuwe scan - cone beam CT of CT- beschikbaar is),
wordt de nieuwe dataset toegevoegd aan het oorspronkelijke plan. De datasets worden
samengevoegd - star en elastisch - en de objecten worden automatisch naar de nieuwe dataset
overgebracht.
De arts of medisch fysicus kan nu een controle uitvoeren, op basis van de nieuwe contouren en
de dosisoverlapping van de oorspronkelijke dosisverdeling (berekend voor het oorspronkelijke
plan), en bepalen of het plan nog steeds geldt.

Gemeenschappelijke software-interface

iPlan RT Adaptive heeft dezelfde gebruikersinterface en gemeenschappelijke GUI-functies als
iPlan RT en iPlan RT Image.
Gemeenschappelijke functies zijn bijvoorbeeld:
• Patiëntdossiers en -gegevens laden
• Standaardfuncties beeldmanipulatie

iPlan RT Adaptive-workflow

De standaard workflow van iPlan RT Adaptive bestaat uit toevoegen van een nieuwe of
aanvullende dataset wanneer deze beschikbaar is of nodig is:

Stappen

1. Een behandelplan laden.

2. Importeren van aanvullende datasets (cone beam of aanvullende planning CT-scans).

3. Beeldfusie uitvoeren zodat datasets in hetzelfde referentiekader worden gebracht.
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Stappen

4.

Object morphing uitvoeren. iPlan RT Adaptive zoekt de recentere beeldensets voor de
planningobjecten die in de andere gefuseerde sets gedefinieerd zijn. U kunt objectparen
definiëren en objecten kunnen worden overgebracht van de ene set naar een andere, on-
afhankelijk van de scandatum. Dit betreft een elastische vervorming.

5. Verricht indien nodig objectmodificatie. Hiermee kunt u de gemorphde objecten met de
standaard objectmanipulatietools aanpassen.

6. Controleer de fysieke veranderingen van de objecten in de loop van de tijd en ga na of de
oorspronkelijke dosisverdeling nog naar wens is.

7. U kunt vervolgens kiezen of u het oorspronkelijke behandelplan aan wilt houden, of dat u
data wilt prepareren voor herplanning met iPlan RT Dose.

Plannen die opgeslagen zijn met iPlan RT Adaptive kunnen voordat zij zijn geprepareerd
voor herplanning, niet worden geladen met iPlan RT Dose.

Wat is adaptieve radiotherapie?
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14.2 Weergeven en importeren van data

Algemene informatie

In de stap View and Import kunt u behandelplan weergeven en recentere datasets importeren.

Hoofdscherm

Afbeelding 248 
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14.2.1 Aanvullende beeldensets toevoegen

Algemene informatie

U kunt recentere patiëntbeeldensets in het behandelplan importeren. Het is alleen mogelijk om
CT-data toe te voegen.
Voordat u nieuwe beeldensets toevoegt aan een bestaand behandelplan, moet u nagaan of het
geladen behandelplan van dezelfde patiënt is als de nieuwe beeldensets en of het correcte plan
geladen is.

Opmerkingen betreffende veiligheid

De kwaliteit van cone beam CT’s kan heel verschillend zijn. Ga na of alle relevante
informatie correct wordt weergegeven. In het geval dat de beeldkwaliteit (scanbereik of
contrast) onvoldoende is, scan de patiënt dan opnieuw en gebruik deze scan niet voor
hervalidatie van een plan.

iPlan RT kan alleen de waarde-informatie voor hounsfieldeenheid per pixel weergeven
zoals die zijn berekend en geëxporteerd door de scanner. Wees voorzichtig bij de
interpretatie van deze informatie en ga na of de informatie correct is; cone beam CT data of
rotationele angiodata bevatten bijvoorbeeld geen werkelijke HU-waarden. Indien de
submodaliteit/modaliteit niet gespecificeerd was tijdens de import, kan de software geen
onderscheid maken tussen correcte HU-waarden en grijswaarden.

Voordat u nieuwe beeldensets toevoegt aan een bestaand behandelplan, moet u nagaan of
het geladen behandelplan van dezelfde patiënt is als de nieuwe beeldensets en of het
correcte plan geladen is.

Controleer altijd of de data die gebruikt worden voor behandelplanning adequaat zijn,
d.w.z. alle relevante informatie is zichtbaar en de datasets zijn niet vervormd.

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

Importeren van datasets

Stappen

1.

Klik op Add Data...

2. Voer de correcte modaliteit, sub-modaliteit en oriëntatie in door te drukken op Orientation
in het dialoogvenster Set Selection (pagina 440).

Weergeven en importeren van data
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Stappen

3.

Zodra u het geselecteerde archief hebt geladen, wordt u gevraagd of u de nieuwe gege-
vens wilt toevoegen aan de huidige patiëntgegevens.

• Klik op Yes om de nieuwe gegevens direct aan de huidige patiëntgegevens toe te voe-
gen.

• Klik op Cancel om de import van nieuwe gegevens af te breken.

OPMERKING. Raadpleeg voor DICOM-archief en importopties de Klinische
gebruikershandleiding, iPlan RT Image.
 

Tijdens de DICOM-gegevensimport moet u controleren of alle algemene DICOM-informatie
(zoals modaliteit, naam en geboortedatum patiënt) correct is geïnterpreteerd door iPlan RT
Adaptive en of de door de scanner verzonden informatie correct is.

Zorg ervoor voor elke scan de submodaliteit in te voeren.

iPLAN RT ADAPTIVE
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14.2.2 Aanpassen beeldoriëntatie tijdens Import

Weergeven van het dialoogvenster oriëntatie

Klik op Orientation... in het dialoogvenster Set Selection om het dialoogvenster Orientation
weer te geven.

Dialoogvenster Orientation

Afbeelding 249 

Aanpassen van beeldoriëntatie

Voor een juiste weergave van gegevens (zoals hounsfieldeenheden) moet u ook controleren of de
juiste beeldmodaliteit en submodaliteit zijn geselecteerd.

Invoeren van modaliteit en submodaliteit

U kunt ofwel in dit dialoogvenster Modality en Submodality invoeren, of in het behandelplan in
iPlan RT Dose.
Let erop de submodaliteit CB in te voeren voor cone beam CT-beelden.

Opmerkingen betreffende veiligheid

Zorg dat de juiste patiëntoriëntatie in de scanner is ingevoerd.

Elke oriëntatiewijziging wordt in de commentaarsectie van de serie en in het logbestand
genoteerd.

Controleer of de juiste modaliteit en submodaliteit is geselecteerd.

Weergeven en importeren van data
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Denk eraan dat cone beam CT’s geen werkelijke HU-waarden bevatten zodat de
dosisberekening onjuist kan zijn.

Beschikbare oriëntatiefuncties

Als de patiënt is gescand, maar de gebruiker van de scan heeft de verkeerde oriëntatie gebruikt of
de verkeerde modaliteit ingevoerd, kunt u met deze functies de beeldoriëntatie of modaliteit
corrigeren. Denk eraan dat sommige scanners en medische informatieformaten geen
beeldoriëntatie-informatie in de beeldkop hebben.

Component Functie

Door beelden
bladeren

De coupes in de beeldreconstructieweergaven kunnen worden doorgebladerd
in oplopende of aflopende volgorde tot er een geschikt beeld wordt gevonden.
Mogelijkheden:
• Gebruik het muiswiel om in stappen van één coupe door de beschikbare

beeldgegevens heen te bladeren.
• Gebruik het muiswiel en druk tegelijkertijd op de Shift-toets op het toetsen-

bord om in stappen van drie coupes door de beschikbare beeldgegevens te
bladeren.

• Gebruik de pijltoetsen omhoog of omlaag op uw toetsenbord om één coupe
naar voren of naar achteren te bladeren.

• Gebruik de toetsen Pg Up en Pg Dn op het toetsenbord om in groepen door
de beschikbare beeldgegevens vooruit of achteruit te bladeren.

Flip A-P Draai het geselecteerde beeld in de volgende richtingen:
• A-P (anterior-posterior)
• H-F (hoofd-voet)
• L-R (links-rechts)

Flip H-F

Flip L-R

Rotate A-P Roteer het geselecteerde beeld in de volgende richtingen:
• A-P (anterior-posterior)
• H-F (hoofd-voet)
• L-R (links-rechts)

Rotate H-F

Rotate L-R

Undo Maakt de laatste wijziging ongedaan.

Reset Reset alle gemaakte wijzigingen.

Modality De modaliteit van de scangegevensset kan hier worden geselecteerd worden
als deze al niet op de scanner was gedefinieerd.

Submodality

Er kan een passende submodaliteit voor de huidige modaliteit worden geselec-
teerd, als deze al niet op de scanner was gedefinieerd.
• Angio
• Contrast
• CB = Cone beam

Patient Orienta-
tion

• Voor de patiëntoriëntatie kunt u kiezen Prone, Supine, Decubitus Left of
Decubitus Right, als de oriëntatie niet al op de scanner was gedefinieerd.

• Als Unknown automatisch werd gedefinieerd, moet u controleren of de juis-
te optie voor de beeldgegevens werd geselecteerd alvorens verder te gaan.

Scan direction
• Selecteer voor de scanrichting Head first of Feet first.
• Als Unknown automatisch werd gedefinieerd, moet u controleren of de juis-

te optie voor de beeldgegevens werd geselecteerd alvorens verder te gaan.

Image Type
• Selecteer voor de beeldtyperichting Axial, Coronal, Sagittal of Unknown.
• Als Unknown automatisch werd gedefinieerd, moet u controleren of de juis-

te optie voor de beeldgegevens werd geselecteerd alvorens verder te gaan.

Series com-
ment Opmerkingen van de operator van de scanner weergeven.
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Opmerkingen betreffende veiligheid

Controleer de beeldlabeling zorgvuldig (links-rechts, anterior-posterior en hoofd-voeten).
Gebruik de rotatieknoppen alleen als u er zeker van bent dat de patiëntoriëntatie moet
worden gecorrigeerd. Klik op OK om te bevestigen dat de gedefinieerde oriëntatie correct
is.

Weergeven en importeren van data
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14.3 Beeldfusie

Algemene informatie

Door middel van Image Fusion kunt u beeldensets van het oorspronkelijke behandelplan
samenvoegen met de recentere geïmporteerde gegevens. Hiermee worden alle datasets in
hetzelfde referentiekader gebracht voor objectvergelijking en dosisoverlay.
Het is zeer belangrijk dat u dezelfde fusie verricht als in de IGRT oplossing voor behandelings
positionering.
Aangeraden wordt alle aanvullende datasets (CT of Cone Beam CT scans) samen te voegen naar
de referentieset van het oorspronkelijke plan.
De eerste stap van het fusie-algoritme is de detectie van de startpositie. Dit vindt plaats door het
fuseren van de beeldbalanspunten. De volgende stap is de grove rasterfusie. Indien er een
handmatige fusie uitgevoerd was, zal het fusie-algoritme de eerste fusiestap overslaan.

De positie van de weergegeven dosis is afhankelijk van de starre beeldfusie. Voor een
realistische dosisweergave moet u ervoor zorgen dat de starre beeldfusie overeenkomt
met de fusie die uitgevoerd is voor patiëntpositionering voor de behandeling.

Lay-out van het hoofdscherm

②

①
③

④

⑤
⑥

Afbeelding 250 

Planningsgebied

Naast de functies in de planningweergaven en in de werkbalk (zie pagina 49) zijn de volgende
opties beschikbaar in het planninggebied.

Nr. Component Functie

① Vergrootglas Met het vergrootglas kunt u de nauwkeurigheid verifiëren zo-
dra de beeldfusie voltooid is.
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Nr. Component Functie

② Blauw/oranje
Om eenvoudig onderscheid te kunnen maken tussen de ver-
schillen van de samen te voegen beeldsets, toont de coupe-
weergave één set in blauw en de ander in oranje.

③ Lijst met fusieparen

Bovenaan het functiegebied worden de gepaarde beeldensets
vermeld.
• New ... kan worden gebruikt om nieuwe beeldfusieparen te

definiëren of bestaande beeldparen aan te passen (zie pa-
gina 445).

• Reset kan worden gebruikt om een voltooide beeldfusie te-
rug te draaien.

④ Blue/Amber Met deze functies kunt u de blauwe/oranje instellingen voor
verbeterde beeldweergave aanpassen (zie pagina 447).

⑤ Manual Fusion De handmatige fusiefuncties zijn bedoeld voor grote (Coarse)
en kleine aanpassingen (Fine), zie pagina 450.

⑥ Automatic Fusion
Met deze functies kunt u een specifiek bereik aangeven dat
vervolgens tijdens automatische fusie wordt toegepast (zie
pagina 454).

Terminologie

Term Omschrijving

Gerelateerde set Dit is de tweede beeldset in het fusiepaar. Het is gefuseerd met de positione-
ringsset.

Positioneringsset

De positioneringsset is de eerste set in de keuzelijst voor fusie. Het is de
beeldenset waarmee alle beeldensets direct of indirect zijn gefuseerd:

CT 1

CT 1

CT 1

CB 1

CB 2

CB 3

Alle aanvullende datasets dienen samengevoegd te worden naar de referen-
tieset van het oorspronkelijke plan.
In het voorbeeld hierboven is CT1 de positioneringsset en de referentieset
van het oorspronkelijke plan.
De positioneringsset is de beeldset die wordt gebruikt voor volgende patiën-
tpositionering op de behandeltafel.

Beeldfusie
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14.3.1 Fusieparen definiëren

Algemene informatie

Voordat u overgaat tot beeldfusie moet u de juiste beeldparen definiëren.
Brainlab raadt aan alle aanvullende datasets te fuseren (samen te voegen) naar het huidige
behandelplanning CT.
Gedurende de beeldfusie wordt de tweede dataset omgezet en geroteerd naar de eerste
beeldenset. Toepassingen van derden ondersteunen mogelijk geen geroteerde datasets, zodat de
dataset die geëxporteerd wordt de eerste beeldenset van het fusiepaar moet zijn.

Activeren van beeldpaarcreatie

Stappen

1. Voor het definiëren van de juiste beeldparen klikt u op New... in het functiegebied.

2. Er verschijnt een dialoogvenster fusiecreatie.

Dialoogvenster Fusion Creation

Afbeelding 251 

Selecteren van fusieparen

Voor samenvoegen van aanvullende datasets naar de oorspronkelijke planning CT scan:

Stappen

1. Selecteer onder Image Set 1 de oorspronkelijke planning CT.

2. Selecteer onder Image Set 2 de aanvullende CT.

3. Klik op OK.
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Fusielijst

Afbeelding 252 
Gepaarde beeldensets worden in de fusielijst in het functiegebied weergegeven.

Herplanning

Voor herplanning wordt aanbevolen de nieuwe planning CT te selecteren (nieuwe referentieset)
als Image Set 1 en de oude referentieset als Image Set 2.

Afbeelding 253 

Zelfde referentiekader

Beeldensets in hetzelfde referentiekader worden aangegeven met een voorafgaand grijs
gemarkeerd vakje in de beeldpaarlijst van de menubalk. Deze referentiekader-informatie is
afkomstig van het DICOM bestand dat gebruikt wordt voor het importeren van de beeldensets
naar de planning software met de taak Beeldfusie.

Pseudo referentiekadersets

Men beschouwt beeldensets met dezelfde volumetrische informatie (d.w.z. hetzelfde aantal
coupes, dezelfde coupeposities, dezelfde coupe-orientaties en dezelfde scandatums) als
fuseerbaar middels een referentiekader-achtige fusie. Dergelijke beeldensetparen worden
geïdentificeerd door een voorafgaand grijs gemarkeerd vakje in de beeldensetpaarlijst van de
menubalk, tenzij zij al gefuseerd zijn.

Beeldfusie
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14.3.2 Verbeteren van de fusieweergave

Algemene informatie

Teneinde een beter onderscheid te kunnen maken tussen de weergegeven beeldensets, wordt de
uitlijningsset, gedefinieerd voor het fusiepaar (zie pagina 445), weergegeven in blauw.
De beeldenset die moet worden aangepast om aan te sluiten op de uitlijningsset tijdens
beeldfusie, wordt weergegeven in oranje.
Ten behoeve van de oriëntatie worden de oranje beeldenset en de blauwe beeldenset rechts
bovenaan de beeldweergaven geïdentificeerd.

Fusieweergave

① ②

Afbeelding 254 

Nr. Component

① Normale weergave

② Randen geactiveerd voor oranje

Blauwe/oranje schuifregelaar

Afbeelding 255 

Aanpassen van de fusieweergave

Opties

Om een bepaalde beeldset duidelijker weer te geven, beweegt u de schuifregelaar in de gewen-
ste richting (Blue of Amber).

Om uitsluitend de kaderranden van een bepaalde beeldenset weer te geven, vinkt u het bijpas-
sende selectievakje Edges aan.
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14.3.3 Versterken beeldwindowing

Algemene informatie

Als u een beeldfusie uitvoert, kunnen de geavanceerde windowinginstellingen per individuele
beeldenset worden ingesteld.
Door deze instellingen aan te passen, kunt u een beter onderscheid maken tussen de
weergegeven beeldensets.

Activeren van geavanceerde windowing

Stap

Klik op de knop Advanced Windowing om het dialoogvenster Windowing te openen.

Dialoogvenster Windowing

Afbeelding 256 

Beeldwindowing aanpassen

Er zijn twee verschillende tabbladen (Windowing Blue en Windowing Amber) waarmee u de
individuele windowinginstellingen voor elke beeldset kunt instellen.
De volledige details over geavanceerd windowing vindt u onder pagina 519.
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Resetten van beeldfusie

Stap

Een voltooide beeldfusie kan op elk gewenst moment ongedaan worden gemaakt door op Reset
te klikken in het functiegebied.
In de fusiepaarlijst wordt het selectievakje links van het beeldpaar (als dit eerst is gefuseerd met
referentiekaderfusie) in grijs aangevinkt.
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14.3.4 Handmatige fusie uitvoeren

Algemene informatie

Met handmatige fusie kunt u handmatig de oranje beeldenset koppelen aan de blauwe
uitlijningsset, gedefinieerd in het dialoogvenster Fusion Creation (zie pagina 445).
Deze functies zijn bedoeld voor grote (Coarse) en kleine aanpassingen (Fine).
Uw aanpassingen worden in alle beeldweergaven doorgevoerd.

Fusiefuncties

Afbeelding 257 

Grove fusieweergave

①

②

Afbeelding 258 

Een grove fusie uitvoeren

Stappen

1. In het functiegebied klikt u op Coarse.

2.
Om het beeld in een rechte lijn in elke richting te sturen, plaatst u de muis in het midden
van de beeldweergave en sleept u met het handsymbool ① tot het oranje beeld juist is
gepositioneerd.

3. Om het beeld te roteren, plaatst u de muisaanwijzer op de rand van de beeldweergave en
versleept u ② met het hand/pijl-symbool totdat het oranje beeld correct gepositioneerd is.

Beeldfusie
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Fijne fusieweergave

① ②

Afbeelding 259 

Een fijne fusie uitvoeren

Stappen

1. In het functiegebied klikt u op Fine.

2.
Om het beeld omhoog, omlaag, naar links of naar rechts te bewegen, plaatst u de muis-
aanwijzer op de rand van de beeldweergave (boven, onder, links of rechts) en klikt u met
het pijlsymbool op ① totdat het oranje beeld correct gepositioneerd is.

3.
Om het beeld te roteren, plaatst u de muisaanwijzer op de hoekrand van de beeldweerga-
ve en klikt u met het gebogen-pijlsymbool op ② totdat het oranje beeld correct gepositio-
neerd is.

OPMERKING. De verplaatsingsafstand per muisklik tijdens fijne handmatige fusie is afhankelijk
van de geselecteerde zoomfactor.
 

Resetten van beeldfusie

Stap

Een voltooide beeldfusie kan op elk gewenst moment ongedaan worden gemaakt door op Reset
te klikken in het functiegebied.
In de fusiepaarlijst wordt het selectievakje links van het beeldpaar (als dit eerst is gefuseerd met
referentiekaderfusie) in grijs aangevinkt.
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14.3.5 Een fusiemarge definiëren

Algemene informatie

Door een fusiemarge in de uitlijningsset te definiëren, kunt u informatie uitsluiten van volgende
automatische fusie die niet consistent is in beide beeldensets en om die reden zou kunnen leiden
tot fusie-onnauwkeurigheden. Voorbeelden hiervan zijn mobiele doelvolumes of
lokalisatorapparaten.
Voor een optimaal resultaat past u het gebied voor beeldfusie zodanig aan dat er zoveel mogelijk
gelijksoortige informatie wordt opgenomen en alleen verschillende gebieden worden uitgesloten.
Dit is met name belangrijk als u gegevenssets wilt fuseren met verschillende patiëntposities, bijv.
het hoofd anders gebogen, of scans die zijn uitgevoerd tijdens de behandelcyclus waarbij de
patiënt zwaarder of lichter is geworden.

Fusiefuncties

Afbeelding 260 

Toegang tot de fusiemargefuncties

Stappen

1. Voor het definiëren van een fusiemarge klikt u op Modify Range... in het functiegebied.

2. De standaard fusiemarge kan nu worden aangepast in het dialoogvenster Modify Range.

OPMERKING. Omdat de anatomie van de patiënt meestal anders is (de cone beam CT in
vergelijking met de oorspronkelijke CT), is het belangrijk om een marge te definiëren op basis van
het behandelgebied of vaste structuren, zoals bot.
 

OPMERKING. Het standaard interessegebied voor automatische beeldfusie is 70% van het
formaat van Beeldenset 1 (ingesteld in het dialoogvenster New...).
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Dialoogvenster Modify Range

Afbeelding 261 

Modificeren van fusiemarges

Stappen

1.

Klik op de knop Adjust Fusion Region aan de rechterzijde van het dialoogvenster.

2. Plaats de muis op het blauwe frame in de beeldweergave.

3. Het frame wordt nu geel en kan worden aangepast, zodat het het gebied omringt dat
moet worden gebruikt als fusiereferentie.

4. Klik vervolgens op OK om de fusiemarge te bevestigen.

De gedefinieerde fusiemarge moet correct worden gepositioneerd en groot genoeg zijn om zoveel
mogelijk structuren die van belang zijn voor de geplande behandeling, te omvatten.

Als u de beeldfusiestap verlaat zonder de wijzigingen op te slaan, gaat alle fusiemarge-
informatie die u hebt gedefinieerd, verloren. In die gevallen moet de fusiemarge opnieuw
worden gedefinieerd voordat een automatische fusie wordt uitgevoerd (zie pagina 454).
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14.3.6 Automatisch fusie uitvoeren

Algemene informatie

De automatische fusiefunctie maakt gebruik van een gezamenlijk informatie-algoritme dat twee
beelden fuseert op basis van anatomische structuren die beide beeldensets gemeen hebben.
Variaties in helderheid in de beeldcoupes worden niet in overweging genomen tijdens deze
procedure.

Voordat een automatische fusie wordt uitgevoerd, wordt ten sterkste geadviseerd een
goede fusiemarge in te stellen (zie pagina 452) voor een goede automatische
fusienauwkeurigheid. Als het resultaat van de automatische fusie onvoldoende is, moet de
fusiemarge worden aangepast voor een beter fusieresultaat.

Fusiefuncties

Afbeelding 262 

Een automatische fusie uitvoeren

Stappen

1. Klik op AutoFUSE om de automatische beeldfusie te activeren. 

2.
Het automatische fusie-algoritme bepaalt een startpositie door beeldbalanspunten te fu-
seren en een grove rasterfusie uit te voeren. Als de handmatige fusie al is uitgevoerd (zie
pagina 450), dan wordt deze stap overgeslagen.

3. De oranje beeldenset wordt nu verplaatst en geroteerd tot deze bij de blauwe uitlijnings-
set past, zoals gedefinieerd in het dialoogvenster Fusion Creation (zie pagina 445).

Fusie voltooid

Afbeelding 263 

Beeldfusie
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Volgende correcties

Als de automatische fusie niet naar tevredenheid is, kunt u:
• Een handmatige fusie uitvoeren (zie pagina 450).
• De fusiemarge opnieuw definiëren (zie pagina 452) en de automatische fusie herhalen.

Resetten van beeldfusie

Stap

Een voltooide beeldfusie kan op elk gewenst moment ongedaan worden gemaakt door op Reset
te klikken in het functiegebied.
In de fusiepaarlijst wordt het selectievakje links van het beeldpaar (als dit eerst is gefuseerd met
referentiekaderfusie) in grijs aangevinkt.
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14.3.7 Controle fusienauwkeurigheid

Algemene informatie

Zodra u twee beeldensets hebt gefuseerd, kunt u de vergrootglasweergave (links bovenin het
planningscherm) gebruiken om de nauwkeurigheid van de beeldfusie visueel te controleren.
• Het vergrootglas wordt weergegeven als een blauw frame dat over de oranje beeldenset welke

tijdens de beeldfusie werd aangepast, wordt geplaatst.
• De uitlijningsset wordt in het blauwe frame weergegeven.

Alle objecten op gefuseerde datasets die afwijken van de referentieset dienen nauwkeurig te
worden gecontroleerd op de referentieset om zeker te stellen dat de locatie en de contour van het
object correct is.

Vergrootglasweergave

Afbeelding 264 

Verificatie van fusienauwkeurigheid

Stappen

1. Plaats uw muis over het vergrootglasgebied. Het vergrootglas wordt nu weergegeven als
een geel frame.

2. Sleep het vergrootglasgebied over de belangrijke anatomische oriëntatiepunten om te
controleren of de beeldensets nauwkeurig zijn gefuseerd.

OPMERKING. U kunt de vergrootglasgrootte ook aanpassen door de rand van het frame aan te
klikken en te verslepen met de muis.
 

Nadat de beeldfusie is voltooid, moet u de resultaten van de fusie visueel controleren om
te zien of de beelden correct gecorreleerd zijn.

De fusie dient overeen te komen met de fusie die voor patiëntpositionering op het IGRT
systeem wordt gebruikt.
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14.4 Object morphing

Algemene informatie

iPlan RT Adaptive kan in de bronset gedefinieerde objecten toewijzen aan de aanvullende
scans. Het plaatst kopieën van de objecten op de doelbeelden, en past ze aan aan hun huidige
grootte en vorm. Dit proces van aanpassing wordt hier object morphing.
Het startpunt voor morphing is de starre fusie van de sets. U kunt de bron dataset en alle objecten
van deze brondataset worden gemorphed op basis van elastische fusie van de twee datasets.
Objecten met het structuurtype "buitencontour" worden niet gemorphed. Morphing kan alleen
worden uitgevoerd op CT, cone beam CT datasets. Objecten kunnen alleen worden verplaatst
naar een andere dataset indien zij niet gemorphed zijn of niet gebruikt zijn als model voor
morphing.

Hoofdscherm

Afbeelding 265 

Hoewel object morphing de efficiëntie van de workflow van contouren kan verhogen, kan
het niet in de plaats komen van het klinische oordeel van een arts. Vervormde contouren
ZIJN NIET automatisch correct en de arts moet de vervormde contouren op elke coupe
controleren, modificeren en goedkeuren voor ze te gebruiken voor planevaluatie of
behandelingsplanning.

Objecten in MR scans

Indien objecten gedefinieerd zijn in een MR dataset, dient u hen naar de CT referentieset te
verplaatsen alvorens object morphing te verrichten. Dit kan gedaan worden in de stap Object
Morphing:

Stappen

1. Selecteer de dataset die de objecten bevat.
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Stappen

2.
Selecteer de knop objectdetails in de objectenlijst.

3. Selecteer in tabblad Image Set de doel CT set, en activeer het selectievakje Move all
objects.

4. Druk op OK.

Object morphing uitvoeren

Stappen

1.
Selecteer een set uit de lijst onder Source Image Set in het functiegebied. De bronbeel-
denset moet een CT scan zijn, en alleen een dataset met objecten die tot deze dataset
behoren. Alleen starre gefuseerde sets zijn beschikbaar.

2. Selecteer een doelbeeldenset. Objecten worden naar deze set gemorphed.

3.

Klik op AutoMORPH. De software start nu met elastische vervorming van de bronset en
objectoverdracht, waarbij kopieën van de objecten worden gemaakt. De nieuwe objecten
behoren tot de doelbeeldenset. De buitencontour wordt niet gemorphed. Gemorphde ob-
jecten worden weergegeven met gestippelde randen.
U kunt het vervormingsraster weergeven in het tabblad Grid. Hiermee kunt de vervorming
en de gebieden waar de dataset min of meer vervormd werd weergeven.
Modificeer de marge wanneer het resultaat van de elastische fusie niet naar verwachting
is.
De buitencontour wordt alleen niet gemorphed als het correcte objectype geselecteerd is.

4. Controleer alle objecten zorgvuldig om zeker te stellen dat de locatie en contour correct
is.

Indien de bron- en doeldatasets een verschillende scanmarge hebben, kunnen objecten
worden bijgesneden en zullen objecten buiten de ingestelde marge niet worden
overgebracht.

Alvorens objecten voor planning te gebruiken moeten de objecten worden geverifieerd en
zonodig worden gemodificeerd.

Weergeven gemorphde objecten

De objecten die in deze stap zijn gecreëerd zijn nu in het behandelplan opgenomen, en kunnen
worden bekeken in het tabblad Plan Contents, gegroepeerd onder de dataset waartoe zij
behoren.

Object morphing
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Afbeelding 266 

Denk eraan, voordat u de naam van een object of dataset handmatig wijzigt, dat dit kan
leiden tot problemen met de herkenning van de objectversie (bijv. de naam van doelset
anders dan gespecificeerde doelset in de objectnaam).

Gemorphde objecten verwijderen

Stap

Klik op Reset om de morphing te resetten.

Reset wist alle objecten die gedurende morphing stap zijn gecreëerd.

Als de morphing herhaald word, zullen alle reeds bestaande objecten vervangen worden
door nieuwe.

Modificeren van morphingmarges

De standaard fusiemarge voor objectmorphing is de buitencontour van de brondataset, indien
beschikbaar. Als er geen buitencontour is, is het de volledige coupeset van de doelset. Als de
fusiemarge handmatig is gewijzigd, wordt het snijpunt van de buitencontour en het
interessegebied gebruikt.
Verminderen van het interessegebied waarmee rekening wordt gehouden door het morphing
algoritme:
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Stappen

1.

Klik op Modify Range...
Het dialoogvenster Modify Range wordt weergegeven.

2.
Klik op de knop Adjust Outer Contour Region aan de rechterzijde van het dialoogven-
ster.

3.
Plaats de muis op het blauwe kader in de Axial, Coronal of Sagittal weergave en pas
het frame aan om het gebied uit te sluiten waarmee geen rekening moet worden gehou-
den bij morphing.

4. Klik op OK om uw selectie te bevestigen.

OPMERKING. iPlan RT Adaptive maakt gebruik van twee verschillende morphing algoritmes.
Indien structuren in de bronset van het type prostaat, blaas of rectum zijn, worden luchtgaten
voorafgaand aan de elastische transformatie gevuld.
 

Object morphing
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14.4.1 Rasterweergave

Algemene informatie

Het resultaat van object morphing wordt tevens als een raster getoond, waarbij de
vervormingsmatrix wordt weergegeven.

Rasterweergave

Afbeelding 267 

Formaatbeperking

Het aantal punten in de rastermatrix is beperkt als u deze wilt exporteren. De rasterexport kan
maximaal 10 MB zijn, afhankelijk van het formaat van het interessegebied. U kunt daarom de
granulariteit van de matrix verhogen door het interessegebied te verkleinen met Modify Range...

Exporteren van het raster

Klik op de rechter muisknop in een rastervenster om het raster als numerieke data te exporteren,
en selecteer Export Deformation Field to Clipboard. U kunt deze data vervolgens in een andere
toepassing plakken.
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14.5 Objectmodificatie

Algemene informatie

In deze stap kunt u gemorphde objecten indien nodig weergeven en modificeren met de iPlan RT
tekentools.

Hoofdscherm

①

②

③

Afbeelding 268 

Nr. Component Functie

① Knop Set selection
Selecteer weer te geven beeldenset.

② Image sets

③ Objects Selecteer objecten om weer te geven en te modificeren (al-
leen het geselecteerde object kan worden gemodificeerd).

Weergaven

Tabblad Weergaven

Overview

U kunt objecten uit verschillende beeldensets tegelijk weergeven door op de
Control toets op uw toetsenbord te drukken en te klikken op meerdere beel-
densets in de lijst Image Sets.
Kies de beeldenset die u als achtergrond wilt gebruiken met de knop Set Selec-
tion.
U kunt in dit tabblad geen objecten modificeren.

Slices U kunt de objecten slechts in een beeldenset tegelijk weergeven.

Dubbelklik op een object om te centreren. Het geselecteerde object wordt weergegeven met
dikkere contouren. Gemorphde objecten hebben gestippelde contouren.

Objectmodificatie
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U kunt de oorspronkelijke objecten niet modificeren.

Modificeren van objecten

Objecten in het oorspronkelijke plan kunnen niet worden gemodificeerd. U kunt gemorphde
objecten echter wel modificeren in het tabblad Slices. Met deze stap krijgt iPlan functies voor
manipulatie van objecten, zoals:
• Brush en Eraser
• Smartbrush
• SmartShaper

Deze functies worden in detail beschreven in pagina 137.
Zorg ervoor dat u het juiste object om te modificeren selecteert.

Voordat u deze stap verlaat dient u te controleren of alle objecten correct zijn.
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14.6 Controleren van het behandelplan

Algemene informatie

In de stap Review kunt u de wijzigingen aan de planning objecten controleren, waarbij u de
huidige status vergelijkt met die in het oorspronkelijke behandelplan. U kunt eveneens de
dosisverdeling van het oorspronkelijke plan controleren en bepalen of deze nog steeds geschikt is
voor de patiënt onder de huidige condities.
De stap Review is uitsluitend beschikbaar als het oorspronkelijke plan een dosisplan bevat.

Opmerkingen betreffende veiligheid

Verschuivingen en volumes kunnen worden berekend op basis van gesegmenteerde
objecten. Als het object niet volledig kon worden gesegmenteerd (bijv. vanwege verschillen
in scanmarges tussen bron- en doeldataset) representeren de verschuivingen en volumes
de werkelijke situatie niet. Houd hier rekening mee voordat u een definitieve beslissing
neemt.

Als de nieuwe dataset een verandering toont in de anatomie van de patiënt, dient een
clinicus te bepalen of een update van het plan noodzakelijk is. Het is de
verantwoordelijkheid van het ziekenhuis om procedures voor aanpassing van
behandelplannen gedurende het behandelingsproces te definiëren.

Zorg ervoor dat alle relevante informatie op de nieuwe dataset in een voldoende kwaliteit
wordt weergegeven (voldoende scanmarge, voldoende beeldkwaliteit) om te bepalen of een
plan moet worden bijgewerkt of niet.

Verifieer dat u de correcte combinatie van objectversie en dataset voor uw planvalidatie
gebruikt.

Zorg ervoor dat alle objecten correct zijn voordat u de controle start.

Voordat u besluit of een plan nog geldig is of niet, dient een hiertoe opgeleide en ervaren
arts het plan, alle weergegeven structuren, fusieresultaten en alle weergegeven statistische
waarden grondig te controleren. Alle door de software weergegeven waarden dienen ter
ondersteuning van de besluitvorming; de getallen moeten worden beoordeeld op basis van
gezond verstand en de beslissing dient niet uitsluitend op de getallen te zijn gebaseerd
zonder de gehele situatie in overweging te nemen.

De correlatie van de verschillende objectversies met elkaar is gebaseerd op de starre
beeldfusie. Voor een realistische verschuivingsweergave moet u ervoor zorgen dat de
starre beeldfusie overeenkomt met de fusie die uitgevoerd is voor patiëntpositionering
voor de behandeling.

Controleren van het behandelplan
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Hoofdscherm

Afbeelding 269 
Alleen de objecten die in het behandelplan worden gebruikt, zijn in deze stap beschikbaar.

Dosisverdeling controleren

U kunt de dosisverdeling die berekend is voor het oorspronkelijke behandelplan weergeven in elk
van de coupeweergaven in diverse tabbladen in deze stap. U kunt dus de dosisverdeling voor de
oorspronkelijke objecten weergeven en voor de gemorphde objecten om te zien of de geplande
verdeling nog steeds geschikt is. Dosisoverlapping is gebaseerd op een starre beeldfusie.
De dosisverdelingsfuncties worden beschreven in pagina 221.

De dosisverdeling wordt niet opnieuw berekend. De berekening is gebaseerd op de initiële,
niet-vervormde referentieset. De dosis is mogelijk niet nauwkeurig voor gemorphde
objecten en veranderde patiëntanatomie.

Beoordelingssets

①
②

③
Afbeelding 270 

Nr. Component Functie

① Grijs label Gefuseerde maar niet gemorphde objecten

② Grijs cursief label Niet gefuseerd
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Nr. Component Functie

③ Zwart label Gefuseerde en gemorphde objecten of oorspronkelijke objec-
ten

Gelijktijdige controle objecten

In dit tabblad Overview, kunt u objecten van verschillende beeldensets tegelijk weergeven door
op de knop Control op uw toetsenbord te drukken en op meerdere beeldensets in de lijst Image
Sets te klikken.
Kies de beeldenset die u als achtergrond wilt gebruiken met de knop Set Selection.

Beoordeling objectwijzigingen in de loop van de tijd

In het tabblad Object History kunt u wijzigingen van de planningobjecten in de tijd zien. Het
hoofdvenster biedt zowel grafische en numerieke gegevens voor elk object vanuit elk beschikbare
dataset, georganiseerd in volgorde van tijd.

①

②

③

⑤

④

⑥

⑦
Afbeelding 271 

Nr. Component Functie

① Vergelijking

Klik om een maat te kiezen om objecten in de tijd te vergelijken:
• Percentage relatief volumeverschil
• Absoluut volume
• Verschuiving van het midden van het object, waarbij de verschui-

ving berekend wordt op basis van een starre beeldfusie

② Objecttrend Elke lijn heeft de kleur van het corresponderende object.

③ Beeldenset De sets staan op volgorde van scandatum of import.

④ Gegevensset Activeer het selectievakje om de dataset in de grafiek en voor ex-
port op te nemen.

⑤ Objecten Objecten die mogelijk zijn bijgesneden tijdens morphen worden met
een ster gemarkeerd (*).

⑥ Tabel van waarden Numerieke waarden waarop de grafiek gebaseerd is.

⑦ Copy
Kopieert de geselecteerde data die in een andere toepassing kun-
nen worden geplakt. Alleen die kolommen waarvoor het selectie-
vakje geactiveerd is, worden gekopieerd.

Controleren van het behandelplan
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OPMERKING. Een dosisoverlapping is in deze weergave niet beschikbaar, maar kan worden
bekeken in het tabblad Overview.
 

Voordat u de waarden die worden weergeven in de objecthistorie voor de verschillende
objectversies vergelijkt, moet u nagaan of alle objecten volledig zichtbaar zijn in de
verschillende datasets en of er verschillende objectcoupes (bijv. ruggenmerg) vergeleken
worden.

Controleren van beeldensets naast elkaar

In het tabblad Side by Side kunt u de beelddata en objecten van twee datasets direct met elkaar
vergelijken.

Opties

Om te kiezen welke set rechts op het hoofdscherm wordt weergegeven, klikt u op de momenteel
geselecteerde rechter beeldenset uit de lijst in het functiegebied en klik dan op de nieuwe beel-
denset.

Om te kiezen welke set links op het hoofdscherm wordt weergegeven, klikt u op de momenteel
geselecteerde linker beeldenset uit de lijst in het functiegebied en klik vervolgens op de nieuwe
beeldenset.

.

Afbeelding 272 

Controle DVH

In het tabblad DVH/Reconstructions kunt u het dosis-volumehistogram (DVH) controleren voor
een object uit het oorspronkelijke plan, of voor een gemorphed object.

De voor het oorspronkelijke behandelplan berekende dosis wordt getoond. De DVH-
berekening gebruikt echter de volumes van het nieuwe object.

Voordat u de DVH voor de verschillende objectversies vergelijkt, dient u na te aan of de
objecten volledig zichtbaar zijn in de verschillende datasets of dat er verschillende
objectcoupes (bijv. long) vergeleken worden.
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De dosisverdeling wordt niet opnieuw berekend. De berekening is gebaseerd op de initiële,
niet-vervormde referentieset. De dosis is mogelijk niet nauwkeurig voor gemorphde
objecten en veranderde patiëntanatomie.

①

②

Afbeelding 273 

Nr. Component Functie

① Beeldensetlijst

Selecteer de beeldenset met het object dat u wilt weergeven.
Het is mogelijk om meer dan een beeldenset te vergelijken
om de DVH voor meerdere versies van het object te vergelij-
ken.

② Objecten
Selecteer een object om de DVH weer te geven. Alleen objec-
ten die in de behandelplanning worden gebruikt, zijn beschik-
baar.

Vergelijken van meerdere sets

U kunt beeldsets tegelijkertijd vergelijken in het tabblad Multiple Sets:

Stappen

1. Kies de hoofdbeeldenset met de hoofdknop Set Selection in de werkbalk. Dit beeld wordt
rechtsboven weergeven.

2.
Kies andere beeldensets in elk van de drie andere weergaven met de knop Set Selection
in elke weergave. Objecten die toebehoren aan de hoofdset (venster rechtsboven) wor-
den in alle de andere datasets weergegeven.

Controleren van het behandelplan
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14.7 Herplanning

Algemene informatie

Zodra u de veranderingen van de patiënt hebt gecontroleerd, kunt u bepalen of u een nieuwe wilt
creëren.
Een nieuwe CT-scan van de patiënt wordt door Brainlab ten zeerste aanbevolen.

Voordat u verder gaat met de stap "Prepare for Re-Planning" wordt aanbevolen dat u de
actuele status van de plannen opslaat. Gedurende de preparatie wordt het weefselmodel
van het oorspronkelijke plan gewist en worden alle objecten verplaatst naar de nieuwe
referentieset (rol-hertoewijzing). Plannen zonder weefselmodel kunnen niet opnieuw met
iPlan RT 4.5 Adaptive worden gestart.

Prepareren van een bijgewerkt behandelplan

Produceren van een bijgewerkt behandelplan:

Stappen

1. Produceren van een nieuwe CT-scan van de patiënt.

2.
Maak gebruik van de iPlan RT Adaptive-workflow bij de nieuwe scan (zie pagina 435).
Voer in dit geval fusie met de nieuwe set uit als "Beeldenset 1", zie pagina 446.

3. Selecteer Proceed with Re-Planning in de Navigator.

4.

U wordt nu gevraagd om het plan op te slaan.
• Selecteer de nieuwe planning CT om als referentieset te gebruiken.
• De buitencontour is verwijderd. Plannen zonder weefselmodel kunnen niet opnieuw met

iPlan RT Adaptive worden geladen.
• De objecten in de nieuwe referentieset worden de planningobjecten (roltoewijzing).

5.
iPlan RT Dose start automatisch, in de stap Surface Segmentation, zodat u een nieuwe
behandelpan kunt creëren. De parameters van het oude plan zijn nog steeds geldig (bun-
dels, isocentrum, enz.)

Als de nieuwe planning CT gelokaliseerd moet worden, kan dit alleen plaatsvinden met
iPlan RT Image. Na lokalisatie dient u opnieuw een starre beeldfusie uit te voeren.
Controleer naderhand zorgvuldig of alle objecten nog steeds correct geplaatst en
gemarkeerd zijn.
OPMERKING. De behandelgroep dient niet te worden vergrendeld als de behandelvorm zich aan
wijzigingen moet aanpassen.
 

Opmerkingen betreffende veiligheid

Werk de positie van het isocentrum en de behandelings-MLC vorm bij, en heroptimaliseer
het IMRT-plan naar de nieuwe condities, indien nodig.

Wanneer wordt besloten dat, om het huidige behandelplan aan te passen, de patiënt
opnieuw moet worden gescand en de nieuwe CT scan moet worden geïmporteerd en
gebruikt als referentie CT-set.

Wees voorzichtig bij het selecteren van een nieuwe referentieset. Alleen berekeningen op
basis van een CT-scan worden aangeraden. Als een oude CT-scan gebruikt wordt,
vertegenwoordigt de dosis mogelijk de werkelijke verdeling niet.
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Het isocentrum en de collimatorlamellen worden niet automatisch aangepast aan het
nieuwe plan, maar blijven op de posities die in het oorspronkelijke plan zijn ingesteld.

Herplanning
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15 iPLAN RT PHANTOM QA
15.1 Info over iPlan RT Phantom QA

Algemene informatie

Met behulp van de applicatie iPlan RT Phantom QA die bij iPlan RT Dose wordt geleverd, kunt u
controleren of uw behandelplan voldoet aan uw eisen. 

Uitvoeren van fantoommapping

Stappen

1. Start de software iPlan RT Phantom QA.

2.
Laad een CT scan van uw behandelfantoom op iPlan RT Phantom QA.
U kunt een fantoom CT-scan laden met hetzelfde laadproces als beschreven op pagina
57.

3.

Voer Surface Segmentation en Object Creation uit voor de fantoom CT-scan.
U kunt deze taken op dezelfde wijze uitvoeren als iPlan RT.
• Zie pagina 75.
• Zie pagina 115.

4.

In de Phantom Mapping-stap kunt u vervolgens het patiëntbehandelplan laden dat u wilt
controleren (zie pagina 472).
U kunt nu de verdeling en interessepunten in uw behandelplan weergeven die zijn toege-
wezen aan het fantoom.

Controleren van dosisverdeling door bestraling van het fantoom

U kunt een film in het fantoom plaatsen voor straling op het benodigde niveau, of u kunt andere
methoden voor dosismeting gebruiken.
U kunt de bestraalde film analyseren door middel van een dosisscanner, waarbij wordt
aangegeven of de dosisverdeling in feite voldoet aan het behandelplan.

iPLAN RT PHANTOM QA
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15.2 Een behandelplan laden

Algemene informatie

U kunt het behandelplan laden in de stap Phantom Mapping. Hiermee kunt u de dosisverdeling
onderzoeken wanneer het is toegewezen op de CT-scan van een fantoom.

Behandelplan laden

Stappen

1.

Klik in het functiegebied van de Phantom Mapping-stap op Load Treatment Plan... om
het benodigde behandelplan te laden.
U kunt het behandelplan laden volgens hetzelfde laadproces als voor iPlan RT Dose. Zie
pagina 57.

2.

Nadat het behandelplan geladen is, wordt dit bericht weergegeven:

Een ander behandelplan laden

Ga als volgt te werk als u de wijzigingen aan een behandelplan niet wilt opslaan en in plaats
daarvan een fantoommapping wilt uitvoeren met behulp van een ander behandelplan:

Stappen

1. Selecteer het RTPlan-object waarmee het behandelplan wordt aangegeven in het functie-
gebied.

2. Klik op Delete. Het behandelplan wordt nu verwijderd.

3. Klik op Load Treatment Plan (zie pagina 472) om een ander behandelplan te laden.

Voorschrift

In de modus Phantom Mapping bevat de voorschriftmodule van het DICOM RT plan een
dummy-voorschrift met een voorgeschreven doeldosis van 1,0 Gy.

Een behandelplan laden
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15.2.1 Behandelingsgroepen positioneren (Isocentra)

Algemene informatie

In de axiale reconstructies kunt u duidelijk de dunne lijn identificeren waarmee de verticale positie
wordt aangegeven. De kleine cirkel geeft de inbrengopening voor dosimetrie-apparatuur aan. De
huidige positie van het isocentrum (behandelgroep) wordt aangegeven met een klein groen
richtkruis.

Positioneren van het isocentrum

Het isocentrum bevindt zich in eerste instantie op het referentiepunt dat is gedefinieerd tijdens de
oppervlaksegmentatie (zie pagina 75).
Volg deze stappen om het isocentrum van de patiëntdataset te positioneren op de filmlocatie of op
de inbrengopening voor dosimetrie-apparatuur:

Stappen

1.

Selecteer de behandelingsgroep in het gebied Functions van de stap Phantom Map-
ping.

2. Klik op Position.

3.

Gebruik de muis om het kleine groene richtkruis op de gewenste locatie te plaatsen.

Effecten van isocentrumverplaatsing

Als één van de isocentra wordt verplaatst, wordt de verhouding tot de andere isocentra behouden.
De oorspronkelijke waarden van de MLC-posities worden niet gewijzigd.
De positie van het isocentrum hoeft niet in het filmvlak te liggen. Hierdoor kunnen fantooms met
meerdere filminzetstukken worden gebruikt voor de 3D-verificatie. De iPlan RT Dose-export kan
willekeurige coupes en volumes bevatten.
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15.2.2 Normalisatiefactoren instellen

Algemene informatie

Nadat u het isocentrum van de patiëntgegevensset op de gewenste locatie hebt geplaatst, kunt u
de functies Show Dose en Dose Display in de werkbalk gebruiken om de dosisverdeling weer te
geven. Voor meer informatie over deze functies, zie pagina 221.
Als het dosisbereik van de film door de afgegeven dosis wordt overschreden, geeft de
blootgestelde film de dosisverdeling niet precies weer. In dit geval kunt u MU Normalization... in
het functiegebied gebruiken om de afgegeven dosis te verminderen, waarbij de relatie behouden
blijft.

Activeren van MU-normalisatie

Klik op MU Normalization... in het gebied Functions van de stap Phantom Mapping.

Uitvoeren van MU-normalisatie

Stappen

1.

Als er slechts één uniforme waarde is gebruikt voor de fracties van verschillende isocen-
tra (behandelgroepen), dan wordt deze waarde als standaard gebruikt.
Voer anders een getal in het veld Divide by waardoor de afgiftedosis moet worden ver-
deeld, als u bijv. een 10 invult, wordt de afgegeven dosis verminderd met een factor 10.

2. Klik op OK om te bevestigen of klik op Cancel om het dialoogvenster af te sluiten.

Een behandelplan laden
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15.2.3 Aanvullende instellingen

Interessegebieden

Interessepunten kunnen ook worden gedefinieerd tijdens fantoommapping bijv. om een minimale
of maximale dosis te tonen. Zie pagina 241.

Parameters voor bundel en boog wijzigen

Nadat u de normalisatiefactor hebt gedefinieerd, kunt u de parameters voor bundel en boog
desgewenst wijzigen:
• Zie pagina 200.
• Zie pagina 203.

U kunt de invoerhoeken wijzigen om de afgifte vanuit de door u gewenste hoeken mogelijk te
maken of u kunt zelfs afzonderlijke MU’s naar uw wensen aanpassen.
U kunt bijvoorbeeld alle bundels op nul instellen, behalve één, om die bepaalde bundel te
analyseren. Noteer de oorspronkelijke MU’s van de afzonderlijke bundels, bijvoorbeeld met
behulp van een uitdraai (zie pagina 415).

Verificatie

Modificatie van de monitoreenheden in fantoommapping kan tot meer of minder verschillende
MU-relaties tussen de elementen van een complex element (zoals een HybridArc-element) of
statische IMRT-segmenten leiden vanwege afronding. Voer altijd verificaties van de filmdosis uit
ten opzichte van het fantoommapping plan, na MU-wijzigingen en niet ten opzichte van het
oorspronkelijke behandelplan van iPlan RT.
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15.3 Fantoommapping afronden

Algemene informatie

Als u de Phantom Mapping-stap hebt afgerond, kunt u
• Het behandelplan opslaan (zie pagina 52). Het behandelplan wordt samen met de

fantoomgegevens opgeslagen.
• Het RTPlan-object selecteren en het behandelplan naar DICOM exporteren (zie pagina 377).
• Het behandelplan afdrukken (zie pagina 415).
• De toepassing afsluiten. U kunt deze taken op dezelfde wijze uitvoeren als iPlan Dose (zie

pagina 54).

Fantoommapping afronden
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16 iPLAN RT 4.5 VOOR BRAIN
METASTASES 1.x

16.1 Overzicht

Algemene informatie

iPlan RT 4.5 gelicentieerd voor Brain Metastases is een afgeslankte versie van iPlan RT
Dose 4.5. Dit wordt uitsluitend gebruikt in combinatie met de Brain Metastases-software voor het
gereedmaken en valideren van machineprofielen. Deze iPlan RT-versie mag niet worden gebruikt
voor behandelingsplanning en om die reden mogen alleen plannen worden geladen met
machinekwaliteitsborging als doel.

Opmerkingen betreffende veiligheid

iPlan RT 4.5 gelicentieerd voor Brain Metastases mag uitsluitend worden gebruikt voor het
gereedmaken en valideren van uw machineprofiel. Het mag niet worden gebruikt om
behandelingsplannen te maken.

iPLAN RT 4.5 VOOR BRAIN METASTASES 1.x
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17 iPLAN RT 4.5 VOOR
INVERSEARC 1.0

17.1 Overzicht

Algemene informatie

InverseArc (gefabriceerd door RaySearch in samenwerking met Brainlab) is medische software
voor het vertalen van behandelplannen die zijn gemaakt met iPlan RT Dose 4.5 of met een
behandelingsplanningsysteem van een derde naar gelijkwaardige VMAT (volumetrisch
gemoduleerde boogtherapie) plannen.
Als input is een DICOM RT-behandeling noodzakelijk (het referentieplan genoemd). Er wordt dan
met behulp van de VMAT-techniek een gelijkwaardig DICOM RT-behandelplan gemaakt. Voor
meer details, zie de handleiding InverseArc.
Om behandelplannen die zijn gemaakt met iPlan RT Dose te gebruiken als referentieplannen in
InverseArc, moeten ze worden geëxporteerd in DICOM. Hiervoor wordt een speciaal platform
(VMATifier-Platform) gebruikt. In tegenstelling tot de gebruikelijke DICOM-export zorgt dit platform
voor het volgende:
• DVH-beperkingen worden geëxporteerd om beoordeling van de behandelplannen in

InverseArc mogelijk te maken.
• De resolutie van de geëxporteerde dosismatrix komt overeen met de Dose Resolution van het

eigenschappendialoogvenster RTPlan in iPlan RT Dose. (Opmerking: Voor alle overige
platforms komt de resolutie van de geëxporteerde dosismatrix overeen met de resolutie van de
referentie-CT-beeldserie.) De resolutie van de geëxporteerde dosismatrix is belangrijk, omdat
InverseArc dezelfde dosisresolutie gebruikt om het VMAT-behandelplan te maken.

Opmerkingen over planning

Als iPlan RT Dose wordt gebruikt om referentiebehandelplannen voor InverseArc te maken,
moet rekening worden gehouden met het volgende:
• InverseArc probeert de VMAT-bogen op dezelfde wijze te plaatsen als de bundel/boog-set-up

in het referentieplan (d.w.z. dat normaal gesproken dezelfde tafelhoeken en hetzelfde
isocentrum worden gebruikt). De gebruiker moet altijd wel de voorgestelde boogset-up in
InverseArc controleren alvorens de VMAT-optimalisatie te starten.

• Het genereren van een gelijkwaardig VMAT-behandelplan met InverseArc werkt het beste als
het referentieplan een dosisverdeling heeft die eenvoudig kan worden gekopieerd met een
boog (bijv. 9 coplanaire IMRT-bundels met gelijkwaardige tussenruimtes).

Opmerkingen betreffende veiligheid

Voor hervalidering van uw systeem na installatie van InverseArc worden hervalideringstests
geadviseerd.
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18 SOFTWAREHERVALIDE-
RING

18.1 Overzicht

Algemene informatie

Dit zijn de aanbevolen systeemhervalideringstests die volgen op kleine wijzigingen in uw systeem,
zoals:
• hotfixes in het besturingssysteem
• installatie van virusscanners
• installatie van software van derden

Voor grote wijzigingen in het besturingssysteem (een nieuw OS, nieuw SP, etc.) neemt u contact
op met Brainlab support.

Softwarehervalidering uitvoeren voor PatXfer RT versie 1.5

Om deze tests uit te voeren, moet het volgende worden geconfigureerd in PatXfer RT:
• Een actief DICOM Q/R-archief.
• Een Brainlab-archief op een toegewezen netwerkstation (als er geen toegewezen

netwerkstation is, kan een lokaal station worden gebruikt).
• Een DICOM SCU-exportarchief (een lokaal DICOM-exportarchief als er geen netwerk

beschikbaar is).

Stappen

1. Selecteer het DICOM QR-archief en druk op Next. Ziet u de patiëntlijst?

2. Selecteer een patiënt en druk op Next. Worden alle beelden van de patiënt geladen en
weergegeven?

3. Exporteer de patiëntgegevens naar het archief op het toegewezen station. Worden alle
bestanden geëxporteerd als verwacht? Controleer dit met Windows Verkenner.

4. Ga terug naar de archiefkeuzelijst. Laad willekeurige xBrain-data uit het Brainlab-archief.
Worden de gegevens correct geladen?

5. Exporteer de geselecteerde patiënt naar het geconfigureerde DICOM SCU-exportarchief.
Worden alle bestanden geëxporteerd als verwacht?

Softwarehervalidering uitvoeren voor iPlan RT Image versie 4.1

Om deze tests uit te voeren na validering zijn de volgende gegevens nodig:
• Cranial xBrain-patiëntgegevens met ten minste één CT- en één MRI-beeldset.

SOFTWAREHERVALIDERING
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Stappen

1.
Open een testpatiënt. Kan de patiënt/het plan worden geladen? Worden de beelden en
plannen met objecten correct weergegeven? Controleer het overzicht (3D-weergave en
reconstructies), meerdere coupes en meerdere sets.

2.

Alleen voor gelokaliseerde patiëntgegevens: Ga naar Localization en wijs de juiste loka-
lisator toe aan de CT-dataset. Komen de blauwe lokalisatormarkeringen overeen met de
lokalisatorstaven in de 2D-coupes en staan ze op één lijn in 3D volgens de gebruikte lo-
kalisatorgeometrie?

3.
Ga naar Image Fusion en voer een automatische beeldfusie uit. Reageert de automati-
sche beeldfusie als verwacht? Zijn de weergaven Vergrootglas en Oranje/blauw beschik-
baar voor beoordeling van het fusieresultaat?

4. Ga naar Object Creation, selecteer een atlasobject (bijv. hersenstam) en druk op Seg-
mentation. Reageert de automatische segmentatie als verwacht?

5. Worden de gesegmenteerde objecten correct weergegeven in alle weergaven en in 3D?
Controleer de kleur en vorm.

6.
3D-prestaties: Voeg het atlastobject Cerebrum toe en start de automatische segmentatie.
Segmenteer met de segmentatiedrempelwaarde het object Bone in de CT-dataset. Is de
3D-weergave correct? Is rotatie van het 3D Overview nog steeds mogelijk?

7. Kan het plan worden goedgekeurd en worden opgeslagen?

8. Activeer alle afdrukonderdelen. Kan het plan worden afgedrukt?

9. Herstart iPlan RT Image en herlaad het testplan. Kan het testplan worden geladen?

Softwarehervalidering uitvoeren voor iPlan RT versie 4.5

Om deze tests uit te voeren na validering zijn de volgende gegevens nodig:
• Cranial xBrain-patiëntgegevens met omrande OAR’s en een PTV.

Stappen

1.
Open een testpatiënt. Wordt de testpatiënt inclusief objecten correct weergegeven? Con-
troleer het overzicht (3D-weergave en reconstructies), meerdere coupes en meerdere
sets.

2. Ga naar Surface Segmentation en bereken de buitencontour. Wordt de buitencontour
berekend? Wordt de buitencontour weergegeven in de 3D-weergave?

3. Ga naar Object Manipulation en maak een vergroot object. Kan het vergrote object wor-
den gemaakt?

4. Ga naar Dose Treatment en maak een behandelplan. Schakel dosisweergave in. Is de
3D-weergave in het bestralingsplantabblad nog steeds functioneel?

5. Ga naar Dose Verification en schakel over naar de veldreconstructieweergave. Wordt er
een DRR weergegeven?

6. Kan het plan worden goedgekeurd en worden opgeslagen (bijv. Testplan genaamd)?

7. Kan het plan via DICOM worden geëxporteerd?

8. Als ExacTrac Export beschikbaar is: Kan het plan naar ExacTrac worden geëxporteerd?

9. Controleer de printerkalibratie. Activeer alle afdrukonderdelen. Kan het plan worden afge-
drukt?

10. Herstart iPlan RT en herlaad het testplan. Kan het testplan worden geladen?

Overzicht
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19 ALGEMENE SCHERMEN
EN WERKBALKFUNCTIES

19.1 Inhoud van het planningsvenster

Algemene informatie

De beschikbare tabbladen en weergaven variëren afhankelijk van de huidige workflowstap.

Basis planningsweergave

De basis planningsweergave biedt 3-D en coupereconstructies:

Afbeelding 274 

Informatie over richtingen

Letters die de beeldrichting aangeven, vindt u aan de rand van elke weergave.

Richting Omschrijving

A Anterieur

P Posterieur

L Links
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Richting Omschrijving

R Rechts

H Hoofd

F Voeten

Inhoud van het planningsvenster
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19.1.1 Weergeven van 3D-datasets

Algemene informatie

Er zijn verschillende tabbladen voor planning beschikbaar waar de inhoud van 3D-datasets
bekeken kunnen worden.
OPMERKING. Voor de weergave van de anatomie van de patiënt worden hoofdzakelijk 3D-
datasets gebruikt. 2D-datasets (pagina 487) en 4D-beeldseries (pagina 492) kunnen worden
gebruikt om de 3D-beeldinformatie aan te vullen.
 

Planningsweergaven

①

③

②

④

⑤

⑥

⑦
Afbeelding 275 

Inhoud van de planningsweergave

Nr. Component

① Er zijn links boven elke weergave verschillende functies beschikbaar, bijv. Full Screen.

②
Afhankelijk van de huidige planningsstap is het mogelijk om met de rechtermuisknop op
bepaalde objecten in de planningsweergaven te klikken om een contextmenu weer te ge-
ven.

③
Bepaalde weergaven bevatten een 3D-reconstructiemodel dat is gebaseerd op de ge-
scande beelden en op aanvullende structurele informatie zoals gesegmenteerde objec-
ten.
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Nr. Component

④

Scancoupes ziet u in andere weergaven:
• Het type scan (bijv. MR of CT), het nummer waarmee het scanbestand wordt geïdentifi-

ceerd (bijv. #1) en de richting van de scan ziet u op de eerste regel.
• Het nummer van de actieve coupe in het scanbestand staat op de tweede regel.

⑤

Scanreconstructies ziet u in bepaalde weergaven:
• Eerste regel (tussen haakjes): de richting waarop de beeldset oorspronkelijk verkregen

was.
• Tweede regel: de richting van de gereconstrueerde weergave van het beeld.
• Het type scan (bijv. MR of CT) en het nummer waarmee het scanbestand wordt geïden-

tificeerd (bijv. #1) worden ook aangegeven.

⑥ Een patiëntpictogram (links onder elke weergave) geeft de kijkrichting aan.

⑦

Als een 4D-gegevensserie beschikbaar is (bijvoorbeeld tijdens controle van het plan, zie
pagina 523), wordt rechts onder de coupe- en reconstructieweergaven een configuratie-
scherm weergegeven waarmee u een simulatie van de bewegingen van interne organen
kunt zien.

Inhoud van het planningsvenster
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19.1.2 Bekijken van röntgenbeelden

Algemene informatie

Als de patiëntgegevens die u hebt geladen ook gegevens van röntgenbeelden bevatten, worden
deze weergegeven in een aparte tabbladpagina X-ray Images.

Röntgenbeelden

①

② ③

Afbeelding 276 

Inhoud van weergaven

Nr. Component

① De functie Full screen (zie pagina 503).

② Het type beeld (in dit geval DSA) en het nummer waarmee de beeldset (bijv. #1) wordt
geïdentificeerd.

③ Het nummer van het actieve beeld in de beeldset staat op de tweede regel.

OPMERKING. Standaardröntgenbeelden en DSA-beelden (digitale subtractieangiografie) worden
ondersteund.
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19.1.3 Bekijken van coupes

Algemene informatie

Naast de reconstructieweergaven in het hoofdscherm, is voor bepaalde taken een afzonderlijke
tabbladpagina beschikbaar met oorspronkelijke CT-coupeweergaven.

Coupeweergaven

Afbeelding 277 

Coupeweergaven wijzigen

Stappen

1.

Klik op de knop Number of Slices, links boven het scherm, om het aantal benodigde
coupes aan te geven.

Inhoud van het planningsvenster
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Stappen

2.

Selecteer de benodigde optie met de muis.

3. De coupeweergaven worden bijgewerkt aan de hand van uw keuze.

Aanvullende gegevens

Een sagittale en coronale reconstructie bevinden zich onder de coupeweergaven.
Een 3D-model is mogelijk ook verkrijgbaar. Dit is bijgewerkt in overeenstemming met wijzigingen
in de dataset, bijvoorbeeld gedurende objectcreatie (zie pagina 115).
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19.2 Selectie van coupe- en beeldset

Algemene informatie

Met behulp van de coupe- en beeldsetselectiefunctie, kunt u de beeldgegevens selecteren die
worden weergegeven in het plangebied.

Activering

Stap

Klik in de werkbalk op de knop Slice and Image Set Selection.

Selectietabbladen

Afbeelding 278 

Beschikbare tabbladen

Standaard 3D-gegevens kunnen worden geselecteerd op het tabblad Set Selection (zie pagina
491).
Als geschikte CT-scangegevens beschikbaar zijn, kunt u het tabblad 4-D Series gebruiken (zie
pagina 492) om een simulatie van de beweging van interne organen aan te maken die kan
worden bekeken tijdens de planning van de behandeling.

Selectie van coupe- en beeldset
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19.2.1 Beelden selecteren

Tabblad Set Selection

①

② ③

Afbeelding 279 

Selecteren van een beeldset

Stappen

1. Selecteer uit de lijst van beschikbare beeldsets ① de beeldset die moet worden weerge-
geven. 

2.

• Deactiveer beeldsets die op dat moment niet nodig zijn, door middel van Unload Ima-
ges als u systeemgeheugen wilt vrijmaken.

• Beelden kunnen desgewenst opnieuw worden geactiveerd met behulp van de knop
Load All.

3.

Afhankelijk van de huidige stap, kunt u nu kiezen tussen een individuele coupe of een
reeks van opeenvolgende coupes in het weergavegebied voor coupes ②.
• In het coupeweergavegebied zal de geselecteerde coupe (of coupes) blauw worden ge-

markeerd.
• In het voorbeeldgebied ③ wordt de op dat moment geselecteerde coupe of de eerste

coupe in de op dat moment geselecteerde coupeset weergegeven.

4. Klik op OK om uw selectie te bevestigen en de coupes in de beeldweergaven in het plan-
ninggebied te tonen.
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19.2.2 Een 4D-serie definiëren

Algemene informatie

Als er meerdere CT-scan datasets met een zelfde referentiekader beschikbaar zijn, kunt u een
4D-serie aanmaken waarmee de beweging van interne organen wordt gesimuleerd. Deze serie
kan worden gebruikt als basis voor het bepalen van de vereiste PTV-marge (pagina 115) en om te
controleren of het voltooide behandelplan nauwkeurig en geschikt is voor de behandeling van
patiënten (zie pagina 364).

Tabblad 4-D Series

Afbeelding 280 

Data selecteren voor een 4D-serie

Alle CT-scans met hetzelfde referentiekader UID en dezelfde richting worden automatisch
geïnterpreteerd als een 4D CT-serie. U moet dus controleren of de juiste CT-scansets zijn
geselecteerd. Handmatige functies voor het creëren van een 4D-serie zijn ook voorzien als volgt:

Component Functie

Selecteer de datasets die in de 4D-serie moeten worden opgenomen.

Move Up en Mo-
ve Down

Definieer de volgorde waarin een geselecteerde dataset in de 4D-serie moet
verschijnen.

Use Common
Windowing

Als u dit vakje selecteert als het windowingniveau wordt aangepast (zie pagi-
na 517), dan wordt hetzelfde niveau toegepast op alle datasets in de 4D-se-
rie.

Selectie van coupe- en beeldset
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Component Functie

Intensity Projec-
tions

Met behulp van de selectievakjes voor intensiteitsprojectie kan een stan-
daardgrijswaardeniveau worden berekend:
• Minimum Intensity Projection: de laagste (donkerste) grijswaarde van al-

le geselecteerde datasets wordt gebruikt.
• Maximum Intensity Projection: de hoogste (lichtste) grijswaarde van alle

geselecteerde datasets gebruikt.
• Mean Intensity Projection: hier wordt de gemiddelde grijswaarde van alle

geselecteerde datasets gebruikt.
Zodra u uw selectie hebt gemaakt, kan de knop Create Image Sets worden
gebruikt om een aparte dataset voor elke geselecteerde intensiteitsprojectie
te maken. De naam van de geselecteerde projectie en de bronbeeldset wor-
den gebruikt om de nieuwe beeldset te identificeren.

OPMERKING. Vermijd het laden van scansets die niet direct nodig zijn voor de behandelplanning
om te systeemprestaties te maximaliseren.
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19.2.3 Door beeldcoupes bladeren

Bladeren door coupe

Opties

Klik op deze knop Browse Slice om met één coupe verder te gaan.

Klik op deze knop Browse Slice om met één coupe terug te gaan.

Bladeren door coupes

Opties

Klik op deze knop Browse Slices om met een andere groep coupes verder te gaan.
De weergave scrolt door een aantal coupes, afhankelijk van de huidige weergave. Bij-
voorbeeld in een weergave met vier coupes, zal de weergave drie coupes voorwaarts
scrollen. In een weergave met negen coupes, zal de weergave acht coupes voorwaarts
scrollen.

Klik op deze knop Browse Slices om met een vorige groep coupes verder te gaan.
De weergave scrolt door een aantal coupes, afhankelijk van de huidige weergave. Bij-
voorbeeld in een weergave van vier coupes, zal de weergave drie coupes achterwaarts
scrollen. In een weergave met negen coupes, zal de weergave acht coupes achter-
waarts scrollen.

OPMERKING. Men bladert in de richting die wordt aangegeven door het patiëntpictogram (zie
links onderaan van de beeldweergave).
 

Door beelden bladeren met de muis en toetsenbord

U kunt ook door beeldgegevens bladeren met behulp van de muis en het toetsenbord op de
volgende manier:
• Gebruik het muiswiel om in stappen van één coupe door de beschikbare beeldgegevens heen

te bladeren.
• Gebruik het muiswiel en druk tegelijkertijd op de Shift-toets op het toetsenbord om in groepen

coupes door de beschikbare beeldgegevens te bladeren.
• Gebruik de pijltoetsen omhoog of omlaag op uw toetsenbord om één coupe naar voren of naar

achteren te bladeren.
• Gebruik de toetsen Pg Up en Pg Dn op het toetsenbord om drie coupes vooruit of achteruit te

bladeren.
OPMERKING. Deze functies zijn ook beschikbaar voor de coupereconstructieweergave.
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19.2.4 Diepte- en coupescrollen

Algemene informatie

Gebruik in reconstructieweergaven de knop Depth Scrolling om door scanreconstructies te
bladeren langs de as die aangegeven wordt door het patiëntpictogram (linksonder in de
beeldweergave). 
Gebruik de knop Slice Scrolling om in de coupeweergaven door de beschikbare coupes te
bladeren. 

Coupeweergaven

① ②

Afbeelding 281 

Nr. Component

① Dieptescrollen (reconstructies)

② Coupescrollen

Gebruiken van de scrollfunctie

Stappen

1.

Klik op de knop Depth Scrolling / Slice Scrolling.

2.
Houd de linkermuisknop ingedrukt en beweeg de muis naar boven of naar beneden over
het geselecteerde beeld tot de gewenste diepte of coupe wordt weergegeven.
U kunt ook het muiswiel gebruiken om te bladeren door beeldgegevens.

3.

Klik nogmaals op de knop Depth Scrolling / Slice Scrolling om de functie uit te schake-
len.

OPMERKING. De oorspronkelijke coupeafstand is niet hetzelfde als de afstand die wordt gebruikt
voor de coupereconstructies.
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19.2.5 Wijzigen van eigenschappen beeldset

Wijzigen van eigenschappen beeldset

Opties

Om eigenschappen voor een 3D-beeldset weer te geven, klikt u op het pictogram
naast de beeldset in het tabblad Plan Content.

Afbeelding 282 

Component Functie

Properties

U kunt een korte opmerking invoeren, zoals een specifiekere naam. De opmer-
king wordt opgenomen in de naam die in de gegevensstructuur wordt getoond
als de vooraf toegewezen naam minder dan 6 tekens lang is.
U kunt tevens een submodaliteit selecteren, indien beschikbaar.

More Geeft aan of de beeldgegevens het DICOM- of xBrain-formaat hadden bij het
laden en toont aanvullende informatie over het geselecteerde patiëntonderzoek.

Selectie van coupe- en beeldset
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19.3 Configuratie van de basisweergave
19.3.1 Weergaveopties

Algemene informatie

In bepaalde weergaven kunt u met de knop View Options de kijkrichting veranderen.

Selecteren van een weergaveoptie

Stappen

1.

Klik op View Options om de beschikbare richtingsopties weer te geven.

2.

Selecteer de benodigde richting met de muis.
De beschikbare richtingsopties variëren al naar gelang de huidige planningweergave en -
stap.

Geselecteerde weergave-optie (voorbeeld)

Afbeelding 283 
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19.3.2 Weergavetypen

Algemene informatie

In bepaalde weergaven kunt u met de knop View Types het weergavetype selecteren dat moet
worden gebruikt.

Selecteren van een weergavetype

Stappen

1.

Klik op de knop View Types om de beschikbare opties (Planes, 3D of Objects) weer te
geven.

2.

Selecteer de benodigde optie met de muis.

Beschikbare weergavetypen

Weerga-
ve

Omschrijving

Planes

Als u op Planes klikt worden gesegmenteerde objecten ③ weergegeven, en vlakre-
constructies ② in de 3D-weergave in bepaalde planningstabbladen.

①
②

③
• De getoonde informatie is afhankelijk van de selectie in het tabblad 3-D Plane

View (beschikbaar via de knop Options in de werkbalk, zie pagina 506).
• De locatie van de vlakken in de 3D-weergave wordt aangepast als er veranderin-

gen zijn gemaakt in de 2D-weergaven.

Configuratie van de basisweergave
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Weerga-
ve

Omschrijving

3D

Als u op 3D klikt, wordt een 3D-model van het gehele scangebied weergegeven.

③

Objects

Als u op Objects klikt, dan verschijnt er een 3D-weergave van alleen de geplande
objecten.

③

OPMERKING. U kunt het display in elk geval roteren door de muisaanwijzer boven de weergave
te plaatsen en de pijl die verschijnt ③ in de gewenste richting te bewegen.
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19.3.3 Samenstellingsmogelijkheden

Algemene informatie

In de stap voor Object Creation kunt u met de knop Composing Options twee beeldcoupes
controleren uit verschillende datasets die zijn gefuseerd.

Selecteren van een samenstellingsoptie

Stappen

1.

Klik op de knop Composing Options om de beschikbare opties (Off, Aperture of Blen-
ding) weer te geven.

2.

Selecteer de benodigde optie met de muis.

Beschikbare samenstellingsopties

Opties Omschrijving

Aperture

Met deze optie kunt u een afgebakend gebied van de referentiecoupe (weergege-
ven in de weergave rechts boven) vergelijken met de coupe in de huidige beeld-
weergave.

• Om de referentiecoupe en de huidige coupe met elkaar te vergelijken, kunt u de
muis om het getoonde blauwe frame over het te controleren gebied slepen.

• Gebruik de muis om de openingsgrootte aan te passen door de rand van het fra-
me te verslepen.

Configuratie van de basisweergave
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Opties Omschrijving

Blending

Hiermee kunt u de gehele referentiecoupe (oranje) met de gehele huidige beeld-
coupe (blauw) vergelijken.

• Plaats de muis boven de afbeelding, klik op de linker muisknop en beweeg de
muis naar rechts om meer informatie over de referentiecoupe te laten verschij-
nen.

• Plaats de muis boven de afbeelding, klik op de linker muisknop en beweeg de
muis naar links om meer informatie over de huidige coupe te laten verschijnen.

Off Als u op Off klikt, worden de samenstellingsopties gedeactiveerd.
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19.3.4 2D Recenter

Algemene informatie

Met de functie 2D Recenter kunt u reconstructievlakken in bepaalde beeldweergaven verplaatsen
en de beeldweergave opnieuw centreren. 

Opnieuw centreren

① ②
Afbeelding 284 

Nr. Component

① De horizontale weergave aanpassen

② De verticale weergave aanpassen

Beelden opnieuw centreren

Stappen

1.

Klik op de knop 2D Recenter om een verticaal en horizontaal vlak weer te geven, die
worden aangeduid door middel van blauwe lijnen op het beeld.

2.

Klik met de muis op het gewenste vlak en sleep de lijn totdat een geschikte positie is be-
reikt. Het beeld centreert zich opnieuw op deze nieuwe positie.
Als u de horizontale en verticale vlakken gelijktijdig wilt verplaatsen, klikt u op het kruis-
punt van beide lijnen en sleept u de lijnen totdat een geschikte positie is bereikt.

3. Klik op de knop 2D Recenter en de functie wordt uitgeschakeld.

Configuratie van de basisweergave
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19.3.5 Zoomen van beelden

Zoomweergaven

① ②

③

Afbeelding 285 

Nr. Component

① Standaard inzoomen

② Inzoomen op sectie

③ Uitzoomen

In- en uitzoomen

Opties

Zoom In
• Als u op een geselecteerde beeldweergave klikt, wordt er ingezoomd op het weerge-

geven beeld.
• Open een selectieframe door de muis op een interessegebied te positioneren, de lin-

kermuisknop ingedrukt te houden en te slepen.

Zoom Out
Klik op een geselecteerde beeldweergave om uit te zoomen zodat u een overzicht van
het hele beeld krijgt.

Het is ook mogelijk om in- en uit te zoomen door op de Ctrl-toets op het toetsenbord te drukken
en het muiswieltje te gebruiken.
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Alle coupeweergaven in het huidige tabblad Planning worden aangepast door dezelfde
zoomfactor.

Volledige schermweergave

Afbeelding 286 

Activeren van volledig scherm-weergave

Stappen

1.

Klik op de knop Full Screen om de huidige weergave te vergroten tot het volledige
scherm.
Het relevante gebied is nu duidelijk zichtbaar in de vergrote weergave.

2. Als u nogmaals op de knop Full Screen klikt, wordt de functie uitgeschakeld en wordt de
originele beeldlay-out hersteld.
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19.3.6 Beelden pannen

Algemene informatie

Met de functie Panning kunt u de zoomfocus opnieuw centreren (de positie van het weergegeven
beeld in de weergave aanpassen).

Panningweergaven

① ②
Afbeelding 287 

Nr. Component

① Weergave van vlakken

② Coupeweergave

Beelden pannen

Stappen

1.

Klik op de knop Panning om de Panning-functie te activeren.

2.
Sleep met behulp van de muis de coupe naar de gewenste positie in de geselecteerde
weergave.
De andere weergaven worden daaraan aangepast.

3. Klik nogmaals op de knop Panning om de functie uit te schakelen.

OPMERKING. Alle beeldweergaves in het huidige tabblad Planning worden aangepast aan de
geselecteerde positie.
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19.4 Configuratie van de geavanceerde weergave

Algemene informatie

Met de functie Options wordt een set tabbladen geopend waarmee u de 3D-weergave kunt
aanpassen en de richting van de beelden kunt veranderen die worden weergegeven in de huidige
dataset.

De weergaveopties activeren

Stap

klik op de knop Options.

Beschikbare tabbladpagina’s

Afbeelding 288 

Configuratie van de geavanceerde weergave
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19.4.1 Het tabblad 2D-opties gebruiken

Algemene informatie

In dit tabblad kunt u algemene weergave-opties voor de beeldweergaven selecteren.

Tabblad 2-D Options

Afbeelding 289 

Beschikbare functies

Component Functie

Scale Visible

Als u Scale Visible selecteert, wordt aan de rechterzijde van axiale, coronale
of sagittale beeldweergaven een schaal geactiveerd (weergegeven in millime-
ter).
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Component Functie

3-D Objects in
Slice Views

Deze optie activeert de 3D-weergave in de coupeweergaven van het tabblad
Overview van objecten die zijn aangemaakt tijdens de stap voor Object Crea-
tion.

Als deze optie is uitgeschakeld, worden objecten getoond als transparante 2D-
objecten.

Display Interpo-
lation

Als deze optie is geactiveerd, interpoleert de software de pixels van de scan-
beelden, wat resulteert in een verbeterde beeldweergave.

① ②

• ① Zonder interpolatie
• ② Met interpolatie

Breedte-opties
contour

Met de volgende opties kunt u de breedte van de contouren van het object
aangeven:
• Thin Contour
• Medium Contour
• Thick Contour

Configuratie van de geavanceerde weergave
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Component Functie

Show Contours
Only

Toont gesegmenteerde objecten alleen als contouren.
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19.4.2 Het tabblad weergave van het 3D-vlak gebruiken

Algemene informatie

Op dit tabblad kunt u de items selecteren die worden weergegeven in 3D-weergaven. 

Tabblad 3-D Plane View

Afbeelding 290 

Een selectie maken

Stappen

1.

Selecteer de items die moeten worden weergegeven:
• Axial Plane
• Coronal Plane
• Sagittal Plane
• 3-D Objects in Plane Views (gesegmenteerde objecten zoals de PTV of hersenstam)

2. Klik op OK om uw selectie te bevestigen.

OPMERKING. Om ervoor te zorgen dat de geselecteerde vlakken en objecten worden
weergegeven, moet de optie Planes worden geselecteerd via de knop View Types (zie pagina
498).
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19.4.3 Het tabblad 3D-drempels gebruiken

Algemene informatie

In dit tabblad kunt u de drempel aangeven voor het bereik van zichtbare hounsfieldeenheden of
grijswaarden die worden gebruikt om de botstructuur en het weefsel in uw dataset weer te geven.

Beeldset Gebruikte eenheid

CT Hounsfieldeenheden

MR Grijswaarden

PET SU-waarden

Tabblad 3-D Thresholding

Afbeelding 291 

De drempel aanpassen

Stappen

1.
Om de drempel voor 3D-weergave:
• Gebruik de schuifregelaar in het histogram (rechtsonder in het scherm), of
• Geef de gewenste waarde op in het veld Threshold [HU] onder het histogram.

2. Toon een voorbeeld van het resulterende 3D-model door op "weergave aanpassen" te
klikken links onderaan op het scherm.
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Extra functies

Component Functie Zie

Depth Scrolling Pagina 495

2D Recenter Pagina 502

Panning Pagina 505

Zoom In/Out Pagina 503

View Types Pagina 498

Configuratie van de geavanceerde weergave
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19.4.4 Het tabblad 3-D Clipping gebruiken

Algemene informatie

In dit tabblad kunt u het gedeelte van het beeld bepalen dat wordt weergegeven in 3D-weergave.

Tabblad 3-D Clipping

Afbeelding 292 

Definiëren van bereik voor bijsnijden

Stappen

1. Klik op Enable Clipping Range in de sectie 3-D Clipping Areas om blauwe frames weer
te geven in de bovenste beeldweergaven.

2.

Klik op de knop Adjust Clipping Range/Cubic Cut rechts van het dialoogvenster.

3.

Positioneer de muis boven het blauwe frame en stel het zo in dat het te verwijderen ge-
bied erdoor wordt omringd:
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Stappen

4.

Voor het aanmaken van een voorbeeldweergave van het 3D-model, klikt u op de weerga-
ve links op het scherm.

Uitvoeren van vierkant knippen

Met deze optie kunt u een kwadrant van het 3D-model verwijderen om een dwarsdoorsnede weer
te geven.

Stappen

1. Klik op Enable Cubic Cut in de sectie 3-D Clipping Areas om blauwe frames weer te
geven in de bovenste beeldweergaven.

2.

Klik op de knop Adjust Clipping Range/Cubic Cut rechts van het dialoogvenster (indien
dit nog niet actief is).

3.

Selecteer het kwadrant dat uit het 3D-model moet worden verwijderd.
• Anterior Right
• Anterior Left
• Posterior Right
• Posterior Left

4.

Klik op de rand van het blauwe kwadrant in de axiale of coronale weergave en pas de
hoeken aan om het gebied te markeren dat moet worden uitgesloten van de 3D-weerga-
ve.

Configuratie van de geavanceerde weergave
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Stappen

5.

Voor het aanmaken van een voorbeeldweergave van het 3D-model, klikt u op de weerga-
ve links op het scherm.

Extra functies

Component Functie Zie

Depth Scrolling Pagina 495

2D Recenter Pagina 502

Panning Pagina 505

Zoom In/Out Pagina 503
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19.4.5 Het tabblad Display Orientation gebruiken

Algemene informatie

In dit tabblad kunt u de gewenste weergaverichting selecteren om ervoor te zorgen dat dit
overeenkomt met de geplande positionering van de patiënt op de behandeltafel.

Tabblad Display Orientation

Afbeelding 293 

Opties voor richting

U kunt kiezen uit de volgende opties voor richting:
• Feet First Supine (LPH)
• Head First Supine (RPF)
• Feet First Prone (RAH)
• Head First Prone (LAF)

Configuratie van de geavanceerde weergave
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19.5 Windowing
19.5.1 Eenvoudige windowing gebruiken

Algemene informatie

Windowinginstellingen worden gebruikt om de grijswaardeverdeling in de weergegeven beelden
aan te passen, zodat de zichtbaarheid of het contrast van structuren kan worden verbeterd.
U kunt de windowinginstellingen in axiale, sagittale en coronale weergaven aanpassen.

Windowingweergave

Afbeelding 294 

De huidige windowinginstellingen weergeven

Stappen

1.

Klik nogmaals op de knop Windowing om de functie in te schakelen.

2.

Klik op de desbetreffende weergave en houd de linkermuisknop ingedrukt om een histo-
gram met de huidige instellingen weer te geven.

3. Het histogram verdwijnt uit beeld als de linkermuisknop weer wordt losgelaten.

4. Klik nogmaals op de knop Windowing om de functie uit te schakelen.
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Instellingen voor windowing aanpassen

Stappen

1.

Klik nogmaals op de knop Windowing om de functie in te schakelen.

2.

Als u het grijsschaalniveau wilt aanpassen (midden van de geselecteerde windowing-
breedte), dan klikt u op de beeldweergave en:
• sleep de muis omhoog om het niveau te verhogen.
• sleep de muis omlaag om het niveau te verlagen.

3.
Als u de hounsfield- of grijswaardevensterbreedte wilt aanpassen, klikt u op het beeld en:
• sleep de muis naar rechts om de breedte te verhogen.
• sleep de muis naar links om de breedte te verlagen.

4. Klik nogmaals op de knop Windowing om de functie uit te schakelen.

Windowing
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19.5.2 Geavanceerde windowing gebruiken

Algemene informatie

Met de functie Windowing Dialog beschikt u over geavanceerde opties voor het aanpassen van
de grijswaarde-, hounsfieldeenheid- of SUV-verdeling, zodat het gemakkelijker is om botstructuur
of markerpunten te onderscheiden van zacht weefsel in de scanbeelden.

Beeldset Gebruikte eenheden

CT Hounsfieldeenheden

MR Grijs

PET SUV

Het dialoogvenster Windowing activeren

Stap

Klik op de knop Windowing Dialog.

Dialoogvenster Windowing

① ②

③
④

⑥
⑤

⑦

⑧

Afbeelding 295 
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Inhoud dialoogvenster Windowing

Nr. Component Functie

① Current Toont de originele coupe van de huidige beeldset.

② Preview Voorbeeldweergave van de gewijzigde coupe in overeenstemming met
uw aanpassingen.

③
Predefined
Windowing Set-
tings

Vooraf gedefinieerde windowingwaarden selecteren.

④ Selectievakje
Inverse

Keert de kleurenweergave om, zodat de standaardinstelling tegenover-
gesteld wordt en lucht bijvoorbeeld wordt weergegeven als wit en bot
als zwart.

⑤ Level HU Aanpassen van grijswaardeniveau.

⑥ Width HU Aanpassen van grijswaardebreedte.

⑦ Histogram Grafische weergave van de hounsfieldeenheid/grijswaardeverdeling in
de beeldgegevens.

⑧ Selectievakje
Zoom

Beperkt de grafische weergave van de hounsfieldeenheid/grijswaarde-
verdeling tot een specifiek gebied.

Predefined Windowing Settings

Instelling Omschrijving

Bone Past botspecifieke windowing zodanig toe dat zacht weefsel onscherp wordt ge-
maakt en bot duidelijker wordt weergegeven (alleen voor CT-beeldsets).

Current Win-
dowing

Zet windowinginstellingen terug naar de instellingen die u aangaf toen u dit dia-
loogvenster voor de eerste keer opende.

Full Range Past het volledige bereik van grijswaarden/hounsfieldeenheden dat door de
scanner wordt verkregen, toe op de beeldset.

Radiology De-
fined

De instellingen die werden gebruikt bij het verkrijgen van de beelden worden
toegepast.

Interessegebied Windowing

Deze optie stelt u in staat om een specifiek gebied in de beeldset aan te geven en vanuit dit
gebied grijswaarden of hounsfieldeenheden toe te passen op de volledige dataset.

Stappen

1.

Klik op de knop Windowing Region of Interest om de functie te activeren.

Windowing
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Stappen

2.

Gebruik in de weergave Preview de muis om een kader te tekenen rond het gebied waar-
van u de Windowing instellingen wilt selecteren.

Als alternatief kunt u ook in het gebied Preview klikken op de gewenste locatie in het
beeld.

3.

Laat de linkermuisknop los om de berekende voorbeeldresultaten te zien.

4. Klik op OK om de grijswaarden uit het geselecteerde gebied op de hele beeldset toe te
passen.

Het grijsniveau en de breedte aanpassen

U kunt deze aanpassingen maken wanneer het selectievakje Zoom gedeactiveerd is:

Stappen

1.

Aanpassen van het middelpunt van de beeldwindowing:

• Voer de gewenste waarde in het veld Level HU in, of
• Gebruik de overeenkomstige schuifbalk totdat de gewenste waarde wordt weergege-

ven.

2.

Aanpassen van de breedte van de beeldwindowing:

• Voer de gewenste waarde in in het veld Width HU, of
• Gebruik de overeenkomstige schuifbalk totdat de gewenste waarde wordt weergege-

ven.
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Breedte van grijswaardeverdeling aanpassen

② ③

①

Afbeelding 296 

Opties

Voer de waarden voor Right HU en Left HU rechtstreeks in in de daartoe bestemde velden, of

Gebruik de muisaanwijzer om de schuifbalk voor de linkerwaarde ② en/of de rechterwaarde ③
aan te passen totdat de benodigde waarden in de desbetreffende velden worden weergegeven.

OPMERKING. Activeer het selectievakje Zoom ① om de grafische weergave van de
hounsfieldeenheid/grijswaardeverdeling naar een bepaald gebied te beperken, zodat windowing
nauwkeuriger kan worden bepaald.
 

Extra functies

Component Functie Zie

Depth Scrolling Pagina 495

U kunt coupes in oplopende of aflopende volgorde door-
bladeren Pagina 494

Panning Pagina 505

Zoom In/Out Pagina 503

Met de knop Windowing kunt u de grijsniveauverdeling
in de weergegeven beelden aanpassen, zodat de zicht-
baarheid of het contrast van structuren kan worden ver-
beterd

Pagina 517

Met de knop Screenshot kunt u screenshots maken
van getoonde weergaven en dialoogvensters

Pagina
528

Windowing
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19.6 Controlefuncties
19.6.1 Hounsfieldeenheden/grijswaardemeting

Algemene informatie

Met de functies Measure Hounsfield Units en Measure Values kunt u op elk willekeurig punt in
een beeldcoupe de hounsfieldeenheden of de grijswaarden meten.

Component Functie

In het geval van CT-beeldsets wordt de knop Measure Hounsfield Units weer-
gegeven.

De knop Measure Values wordt weergegeven in het geval van andere beeld-
sets. Waarden kunnen worden gemeten in grijs (bijvoorbeeld voor MR-beelden)
of in standaardopnamewaarden (SUV), bijvoorbeeld voor bepaalde PET-scans.
Andere waarden zijn ook mogelijk, afhankelijk van de beeldmodaliteit in kwes-
tie. 

Meeteenheden

Component Functie

Hounsfield-
eenheden

In het geval van diagnostische CT-beeldvorming worden de dichtheidsgege-
vens geëvalueerd in internationale hounsfieldeenheden (Hounsfield Units - HU)
op een schaal -1024 tot 3071, waarbij 0 is de waarde voor water (1,0 g/cm³) en
-1000 de waarde voor lucht.
Als de HU-schaal van de scanner groter is dan 12 bit (-1024 tot +3071) worden
de grotere waarden afgekort:
• Waarden < -1024 worden afgekort tot -1024
• Waarden > 3071 worden afgekort tot 3071

In het geval van neurologische CT-beeldvorming wordt doorgaans een niveau
van 40 HU en een breedte van 100 HU gebruikt als contrast voor hersenweef-
sel.

Grijswaarden De grijswaardenweergave varieert van 0 (zwart) tot 255 (wit).

Meetdisplay

① ②
Afbeelding 297 

Nr. Component

① Hounsfieldeenheden
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Nr. Component

② Grijswaarde

Gebruiken van de meetfuncties

Stappen

1.

Klik op de desbetreffende knop (Measure Hounsfield Units of Measure Values).

2.

Klik met de muis op een willekeurig punt in de coupe om de hounsfieldeenheid of grijs-
waarde op het geselecteerde punt weer te geven.
Houd de linkermuisknop ingedrukt en beweeg de muis over het beeld om de waarde dy-
namisch bij te werken.

3. Klik nogmaals op de desbetreffende knop om de functie uit te schakelen en de weergege-
ven waarde te verwijderen uit de beeldweergave.

Opmerkingen betreffende veiligheid

iPlan RT Dose kan alleen de gegevens voor grijswaarde/hounsfieldeenheid/SUV per pixel
weergeven zoals die zijn berekend en geëxporteerd door de scanner. Let bijzonder goed op
bij de interpretatie van deze informatie en controleer of de informatie juist is. Cone beam
CT-data of rotationele angiodata bevatten bijvoorbeeld geen actuele HU-waarden.

De gebruiker is verantwoordelijk voor controle van de juistheid van de getoonde
hounsfieldwaarde.

Beeldsets van bepaalde modaliteiten (bijv. PET/MRI/SPECT/DTI) die zijn geïmporteerd met
iPlan RT Image-versies ouder dan 4.1.2 worden mogelijk niet correct weergegeven. De
absolute pixelinformatie voor bepaalde coupes en met name de relatieve pixelinformatie
tussen verschillende coupes (3D-reconstructies) is mogelijk onjuist. PET-beelden met
standaardopnamewaarden (SUV) worden daardoor niet beïnvloed.

Als een PET-scan niet correct werd geïmporteerd door een oudere iPlan-versie, moet deze
beeldset opnieuw worden geïmporteerd met iPlan RT Image 4.1.2 of later.

Als een MR-beeldset niet correct werd geïmporteerd door een oudere iPlan RT-versie, moet
u contact opnemen met Brainlab support.

Omdat standaardopnamewaarden (SUV) kunnen variëren op basis van de gebruikte PET-
scanner, moet u de getoonde waarden voor gebruik altijd vergelijken met de SUV die
rechtstreeks bij de scanner wordt verkregen.

Controlefuncties
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19.6.2 Coördinatensysteem

Algemene informatie

Afhankelijk van het feit of u werkt met gelokaliseerde of niet-gelokaliseerde beelden, wordt een
apart patiëntcoördinatensysteem gebruikt voor het weergeven van de meting.
• Niet-gelokaliseerde afbeeldingen: Om consistentieredenen maakt iPlan RT Dose gebruik

van hetzelfde patiëntcoördinatensysteem als ExacTrac (zie pagina 534). Als alternatief is het
ook mogelijk om een referentiepunt in te stellen bij de stap Surface Segmentation. Dit wordt
dan gebruikt om de oorsprong van het coördinatenstelsel te definiëren.

• Gelokaliseerde beelden: Het coördinatenstelsel is gebaseerd op het referentiekader dat
geboden wordt door de stereotactische lokalisator.

Brainlab-coördinatensysteem: Niet-gelokaliseerde beeldsets

Afbeelding 298 
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19.6.3 Afstandsmeting

Algemene informatie

Met de functie Measure Distances kunt u de afstand tussen twee willekeurige punten in het
beeld meten.

Afstand weergeven

Afbeelding 299 

Afstanden meten

Stappen

1.

Klik op de knop Measure Distances om de functie te activeren.

2.
Klik met de muis op twee punten in het beeld.
De afstand in millimeters tussen de geselecteerde punten wordt nu berekend en weerge-
geven.

3. Indien gewenst kunt u een punt verplaatsen door er op te klikken met de muis en de ge-
selecteerde punt naar de gewenste locatie te verslepen.

4. Klik nogmaals op de knop Measure Distances om de functie uit te schakelen en de af-
standsmeting te verwijderen uit de beeldweergave.

Behandelingen zonder lokalisatie mogen alleen worden uitgevoerd als het schalen is
gecontroleerd.

Controlefuncties
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19.6.4 Hoek meten

Algemene informatie

Met behulp van de functie Measure Angles kunt u de hoek tussen drie willekeurige punten in het
beeld meten.

Hoekweergave

Afbeelding 300 

Meten van hoeken

Stappen

1.

Klik op de knop Measure Angles om de functie te activeren.

2.
• Klik met de muis op drie punten in het beeld.
• De hoek tussen de geselecteerde punten wordt nu berekend en weergegeven.

3. Indien gewenst kunt u een punt verplaatsen door er op te klikken met de muis en de ge-
selecteerde punt naar de gewenste locatie te verslepen.

4. Klik nogmaals op de knop Measure Angles om de functie uit te schakelen en de hoek-
meting te verwijderen uit de beeldweergave.
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19.6.5 Screenshots

Een screenshot maken van het huidige scherm

Stap

Klik op de knop Screenshot.

Opgeslagen screenshot

De software toont een bericht waarin het opslagpad wordt aangegeven en wordt bevestigd dat de
screenshot is opgeslagen. Het standaardopslagpad is C:\Brainlab\Screenshots.

Afbeelding 301 

Privacy van de patiënt

De naam van de patiënt wordt op elk screenshot vermeld. Om de privacy van de patiënt te
waarborgen, moet u er voor zorgen dat toegang tot de screenshots beperkt is tot betrokken
medisch personeel.
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19.7 Handige extra functies

Algemene informatie

In dit onderdeel worden enkele extra functies van iPlan RT beschreven die het gebruik
makkelijker maken.

iPlan Informatie

Klik op het Brainlab-logo onderaan het hoofdscherm om informatie te bekijken over de iPlan-
versie, Brainlab en de huidige ingestelde iPlan-componenten:

Afbeelding 302 

Gebruiker wijzigen

Stappen

1. Klik op het Brainlab-logo.

2. Klik op de knop Change User.

Schalen DVH-assen

Als u het weergegeven volume of het dosisbereik van de DVH-assen wilt verhogen, dan klikt u op
de pijlen aan het einde van de y- en x-as en versleept u deze totdat de grafiek het gewenste
bereik heeft bereikt.

Afbeelding 303 
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Drempels in dosisschaalverdelingen

Als u extra drempelwaarden in de dosisschaalverdeling wilt weergeven of deze wilt verwijderen,
kunt u dit doen door uw muis op de overeenkomstige dosisschaalwaarde te plaatsen en de
linkermuisknop te dubbelklikken (er kunnen maximaal acht drempels worden weergegeven).
U kunt een hogere weergaveprioriteit aan een drempel toewijzen door op de overeenkomstige
waarde links van de dosisschaalverdeling te dubbelklikken.

Afbeelding 304 

De rechtermuisknop gebruiken

Met de rechter muisknop kunnen bepaalde functies worden uitgevoerd:
Om een contextmenu in de stap Treatment Planning openen, kunt u rechtsklikken op:
• Het RTPlan
• De behandelgroep
• Het behandelelement

Handige extra functies
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19.7.1 Behandelschermreferentie
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Schermreferentie
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20 DEFINITIES EN
TERMINOLOGIE

20.1 Behandelingsterminologie

Isocentrum ruimte

Doorgaans is dit het doelpunt waar alle bundels elkaar kruisen, ongeacht de hoek van de
behandeltafel of de hoek van de gantry van de lineaire versneller (linac).

Afbeelding 305 

Diverse isocentra

Verwijst naar PTV’s in het patiëntweefsel die vóór de behandeling op het isocentrum van de
ruimte worden geplaatst.

Gantry

De roterende arm van de lineaire versneller met de uitgang van de röntgenbundel wordt de gantry
genoemd.

Gantryhoek

De standaardrichting om te gantryhoek te zien, is staand voor de lineaire versneller en kijkend van
het voeteneinde van de behandeltafel naar het hoofdeinde. Doorgaans worden hoeken groter in
een richting met de klok mee, beginnend bij 0° wanneer de gantrykop direct boven de patiënt is.
Afhankelijk van het model en de configuratie van de linac kan de software worden aangepast om
IEC, DIN, IEC 61217 of de Varian-schaal aan te geven. Er zijn andere instellingen mogelijk, maar
die moeten door de fabrikant zijn aangegeven. Van boven naar beneden:
• IEC: 0°, 90°, 180°, 270° (met de klok mee)
• DIN: 0°, 90°, 180°, 270° (met de klok mee)
• IEC 61217: 0°, 90°, 180°, 270° (met de klok mee)
• Varian: 180°, 90°, 0°, 270° (tegen de klok in)
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Tafelhoek

De behandeltafel wordt doorgaans aangegeven met 0° in de middenpositie (standaard). Rotatie
met de klok mee wordt aangegeven met behulp van positieve hoeken tot 90°, de rotatie tegen de
klok in wordt aangegeven met hoeken van 359° tot 270° (0° tot -90°). De hoekconfiguraties die in
uw instelling worden gebruikt, kunnen verschillen van het bovenstaande. De software ondersteunt
momenteel IEC, DIN, IEC 61217 en Varian-schalen. Er zijn andere schalen mogelijk, maar die
moeten door de fabrikant zijn aangegeven. Van links naar beneden:
• IEC: 90°, 0°, 270° (met de klok mee)
• DIN: 270°, 0°, 90° (tegen de klok in)
• IEC 61217: 270°, 0°, 90° (tegen de klok in)
• Varian: 270°, 180°, 90° (met de klok mee)

Collimatorhoek

De kop van de linac kan worden geroteerd om de lamelrichting van een multileaf-collimator te
veranderen of om een accessoire te draaien. Deze rotatie is nodig om de kleinst mogelijke
stralingsveldgrootte te krijgen en zo veel mogelijk gezond weefsel de bestraling te besparen.
Afhankelijk van het model en de configuratie van de linac ondersteunt de software momenteel de
IEC, DIN, IEC 61217 en Varian-schalen. Er zijn andere schalen mogelijk, maar die moeten door
de fabrikant zijn aangegeven. Van voor naar beneden:
• IEC: 0°, 90°, 180°, 270° (met de klok mee)
• DIN: 0°, 90°, 180°, 270° (met de klok mee)
• IEC 61217: 0°, 90°, 180°, 270° (met de klok mee)
• Varian: 180°, 90°, 0°, 270° (tegen de klok in)

Coördinatensystemen

Het coöordinatensysteem voor gelokaliseerde gegevens is gebaseerd op het referentiekader dat
met de stereotactische lokalisator wordt verkregen. Voor niet-gelokaliseerde beelden wordt echter
hetzelfde coördinatensysteem als ExacTrac gebruikt. Hieronder vindt u een vergelijking van
standaardcoördinatensystemen.

Afbeelding 306 
Als meer dan één gelokaliseerde dataset beschikbaar is, moet de juiste set worden geselecteerd
voor positionering van de patiënt. Het coördinatensysteem van de eerder aangemaakte dataset is
ongeldig als de patiënt of lokalisator is verschoven tussen de CT-scan en de behandeling, bijv.
door wijziging van de positie van de hoofdring en opnieuw scannen van de patiënt. Wanneer een
ongeldige dataset wordt geselecteerd, leidt dit tot een onjuiste positionering van de patiënt.

Bundel, veld

Een enkele stralingseenheid met een vaste gantry-, tafel- en collimatorhoek wordt de bundel of
het veld genoemd.
Over het algemeen is het doel van radiotherapie het verminderen van de stralingsdosis voor
normaal weefsel en het maximaliseren van de dosis voor de PTV. Om dit te bereiken, wordt een
bundel gevormd naar de projectie van de PTV op het vlak in het isocentrum, loodrecht op de
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inkomende bundel (wordt weergegeven vanuit de weergave van de bundel [BEV, beam eye
view]).
Een dosisverdeling die overeenkomt met de vorm van de PTV wordt bereikt door verschillende
van deze bundels te overlappen. Voor het minimaliseren van de dosis voor gezond weefsel
worden de stralen zo veel mogelijk over drie dimensies verdeeld. De mate van vrijheid voor het
positioneren van een bundel is echter beperkt door de locatie van gevoelige structuren (organen
die risico lopen [organs at risk - OAR]). Brainlab raadt aan te controleren op blokkades van het
isocentrum vanuit de weergave van de bundel.

Machineprofiel

Dit definieert de gebruikte hardware (linac, blokken, MLC’s of conische collimators) en kan
koppelingen bevatten naar één bundelprofiel (voor circular cones of MLC met Pencil Beam-
gegevens) of twee bundelprofielen (MLC met Pencil Beam- en Monte Carlo-gegevens).

Dosisprofiel/Bundelprofiel

Bevat complete dosimetrische informatie voor een specifieke combinatie van linac-MLC-energie-
traling.

ASCII

American Standard Code for Information Interchange (Amerikaanse standaardcode voor
informatieuitwisseling). Vastgelegd om compatibiliteit tussen verschillende typen
dataverwerkingsapparatuur te bereiken.

Tijdsindeling

Tenzij anders aangegeven, is de tijdsindeling die in het iPlan RT-planningssysteem wordt gebruikt
hh:mm:ss voor uren (hh), minuten (mm) en seconden (ss). De uren worden aangegeven met
behulp van de 24-uursklok.

Lineaire maten

Lineaire maten zijn alle in mm.
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20.2 IMRT-terminologie

IMRT

Intensity Modulated Radiotherapy (intensiteitsgemoduleerde radiotherapie).

Bundeltjes

Kleine subdivisies van een bundel met variërende intensiteit.

CIAO

Complete Irradiation Area Outlined; gebied dat door één enkele bundel wordt bedekt, gezien
vanuit de weergave van de bundel, wordt gebruikt als beginpunt voor optimalisatie.

Beperkingen

Dosisbeperkingen (positief; PTV en/of negatief; Organ at Risk) die moeten worden bereikt door de
behandeling.

Dosis-volumebeperking

Beperkingen waarmee een combinatie van dosis en volume tot min. of max. x% van dosis tot y%
volume wordt beperkt.

Omgekeerde planning

Optimalisatie van bundeltjes door behandelingsbeperkingen op te volgen.

Fluentiekaart

Virtueel veld met alle stralen van één bundel.

Lamelsequencing

Berekening van de lamelbeweging voor de benodigde fluentiekaart.

Segment

Enkele status van lamelposities; cumulatie van alle segmenten levert een fluentiekaart op.

Dynamische lamelsequencing

Lamelsequencing met behulp van een dynamische beweging van de lamellen tijdens dosisafgifte;
alle segmenten afgegeven terwijl de bundel is ingeschakeld.

Step-and-Shoot-lamelsequencing

Lamelsequencing wisselt tussen lamelbeweging en dosisafgifte; eerst wordt het segment
ingesteld, vervolgens wordt de bundel geactiveerd.
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Messing-en-groef-effect

Lamelsequencingsprobleem door messing-en-groef-ontwerp van de lamellen.

Intralamellekkage

Lekkage tussen transmissie door lamellen.

Interlamellekkage

Lekken tussen naast elkaar gelegen lamellen.

MLC-transmissie

Straling die wordt verzonden via de MLC (mediumwaarde inclusief intralamel- en
interlamellekkage).
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21 BIJLAGE
21.1 Achtergrondinformatie over beeldfusie

Algemene informatie

Het beeldfusie-algoritme dat wordt gebruikt in iPlan RT Image is een volledig automatisch,
intensiteitgebaseerd algoritme dat medische beeldensets kan registreren en fuseren, ongeacht de
beeldmodaliteit en de scanoriëntatie van de beeldensets.
Objecten in de twee beeldensets hoeven niet omkaderd te zijn om te worden geregistreerd en er
hoeven geen oriëntatiepunten te worden ingesteld. Deze methode is in staat elke modaliteit bij
een andere te registreren, ongeacht de oriëntatie van de beeldensets. Er vanuit gaande dat het
object in de beeldensets zich gedraagt als een rigide lichaam, moeten er zes
transformatieparameters (drie mates van vrijheid voor omzetting en rotatie, respectievelijk)
worden gedetermineerd om de beeldensets met succes te fuseren.
Voor elke voxel van de eerste beeldenset berekent iPlan RT Image de positie van de
bijbehorende voxel van de tweede beeldenset. Vervolgens wordt er een overeenkomstmaat
berekend aan de hand van de sequentie van alle verkregen voxelparen. De krachtige maat
"Mutual Information" (gezamenlijke informatie) is het beste criterium met in vrijwel alle gevallen
een goed resultaat. In feite probeert dit algoritme de transformatieparameters tussen de
beeldensets te bepalen om zodoende een maximale overeenkomst te krijgen. Een
multiresolutiebenadering vermindert de berekeningsduur en het risico van convergentie tot een
lokaal maximum.
Het algoritme is gedeeltelijk geïnspireerd op "A Pyramid Approach to Sub-Pixel Image Fusion
Based on Mutual Information" en een "Automated 3D registration of MR and CT images of the
head" (zie referenties [1, 2]).
Een ietwat andere, hoewel interessante benadering wordt beschreven in "Multi-modal volume
registration by maximization of mutual information" (zie referentie [3]).

De beeldensets kunnen scans van hetzelfde object bevatten (bijv. het hoofd van de
patiënt), mogelijk in verschillende resoluties, oriëntaties en scanrichtingen. Aangenomen
wordt dat de pixelgrootte en de coupeafstanden van beide beeldensets bekend zijn. Het
algoritme komt overeen met de beeldensets door de mate waarin een beeldenset moet
worden omgezet en geroteerd ten opzichte van de andere set, te bepalen.

Rigide transformatie

Aanvankelijk zijn er twee 3D-beelden van hetzelfde object (bijv. het hoofd van de patiënt). Er
vanuit gaande dat er geen vervormingen zijn, zou een bepaalde rigide transformatie van het
tweede beeld het in perfecte registratie met het eerste beeld moeten brengen. Vanaf nu wordt de
eerste beeldenset de referentieset genoemd en de tweede beeldenset de testset. Onderschriften r
en t verwijzen naar de eigenschappen van de referentieset en de testset, respectievelijk.
De zes parameters van een rigide transformatie RT (deze afkorting kan "rigide transformatie" of
"rotatie-translatie [omzetting]" betekenen) worden gegeven door drie rotatiehoeken φx, φy, φzen
een omzettingsvector (tx, ty, tz)T.
De rotatieparameters vormen een orthogonale rotatiematrix.
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de omzettingsvector wordt aangeduid met T. Aangezien de voxelgroottes van de beelden
verschillend kunnen zijn, moeten deze worden gecorrigeerd door vermenigvuldiging met de ratio
van voxelgroottes.
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Als deze transformatie wordt toegepast op een bepaalde positie (xt, yt, zt)T in de testset, wordt de
tegenhanger ervan in de referentieset aangeduid.
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Gezamenlijk histogram

Het gezamenlijke histogram is de tweedimensionale versie van een gewoon beeldhistogram. Het
is afhankelijk van twee beelden en een (willekeurige, maar vaste) transformatieRT ertussen.
Voor elke voxel (xt, yt, zt)T van de testset wordt de overeenkomende voxel (xr, yr, zr)Tvan de
referentieset berekend. Elk voxelpaar draagt bij aan het gezamenlijke histogram op basis van de
intensiteiten It en Ir. Bedenk wel dat de coördinaten xr, yr, zr niet noodzakelijkerwijs integer zijn.
Het is zeer waarschijnlijk dat dit punt zich ergens tussen het voxelraster van de referentieset
bevindt. Om die reden moet de intensiteit Ir op dat punt geïnterpoleerd worden aan de hand van
de intensiteiten van de omringende voxels. Voxels van de testset waarvan de tegenhangers niet
binnen de referentieset vallen, worden uitgesloten van de berekening van het gezamenlijke
histogram.

Overeenkomstmaat

Overeenkomstmaten zijn rekenschema’s die het gezamenlijke histogram als input nemen en een
enkel getal als output hebben. Dit enkele getal moet de kwaliteit vertegenwoordigen van de
transformatie waarvoor het gezamenlijke histogram werd berekend. Voor een "goede"
transformatie is dit getal groter dan voor een "slechte". Tot slot moet dit getal voor de
transformatie die de beelden in registratie brengt, een maximum bereiken.
Afhankelijk van het soort relatie tussen de beeldensets, kunnen verschillende variërende
overeenkomstmaten worden gebruikt. Het eenvoudigste is een identieke relatie. In dat geval zijn
de beeldensets identiek, maar geroteerd en omgezet ten opzichte van elkaar. Bijvoorbeeld twee
CT-scans van dezelfde patiënt zijn beelden met een vrijwel identieke relatie. In dat geval kan men
de negatieve som van het kwadraat van de intensiteitsverschillen als overeenkomstmaat
gebruiken.
Meer algemene relaties vragen om meer uitgebreide overeenkomstmaten. Voor verwante relaties
kan de correlatiecoëfficiënt worden gebruikt. Voor functionele relaties is (minimaal) het gebruik
van het Woods-criterium nodig [4] (dit criterium wordt aangepast voor MR- met PET-fusie wanneer
de relatie bijna functioneel is) of van de correlatieratio [5]. Gemeenschappelijke informatie [6, 7]
en aanverwanten zijn de meest uitgebreide overeenkomstmaten en kunnen vrijwel elke relatie
aan.

Optimalisering

Een overeenkomstmaat is een mechanisme dat een daadwerkelijk getal (de waarde) toewijst aan
de transformatie RT die wordt gebruikt om het gezamenlijke histogram te berekenen. Om die
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reden kan een overeenkomstmaat worden beschouwd als een functie S van de zes
transformatieparametersφx, φy, φz en tx, ty, tz. Deze parameters worden gecombineerd tot de
parametervector p, waarbij de optimale parametervector waarmee de beelden moeten
overeenkomen, worden aangeduid met p*.
iPlan RT Image wil deze optimale transformatieparameters bepalen. Er vanuit gaande dat een
"redelijke" overeenkomstmaat wordt gebruikt, moet de functie S een globaal maximum hebben bij
p*. Met andere woorden: S(p*) ≥ S(p) voor alle toegankelijke p.
iPlan RT Image zoekt naar deze optimale parametervector met behulp van een aangepaste
versie van een patroonzoekalgoritme. Het is echter extreem kostbaar voor wat betreft rekentijd de
functie S te evalueren voor een bepaalde p (het gehele gezamenlijke histogram moet worden
berekend voor een enkele evaluatie). Om die reden is een optimalisatiestrategie nodig die zo min
mogelijk evaluaties van S gebruikt. Het basisidee is het construeren van een serie met eenvoudig
te evalueren schattingen (de zogenaamde surrogaten) van S en in plaats daarvan de schattingen
te maximaliseren. De series met maximaliseerders van de schattingen convergeren meestal snel
tot p*.

Meervoudige resolutie

Het gesuggereerde optimalisatie-algoritme werkt alleen goed als de aanvankelijke inschatting p0
al dichtbij de optimale p* ligt. Dit is het gevolg van een ander probleem met de overeenkomstmaat
S - het bestaan van een mogelijk groot aantal lokale maxima. Het is zeer wel mogelijk dat het
algoritme vastloopt in één daarvan, met als resultaat onjuiste transformatieparameters. Helaas is
er voor meer krachtiger algoritmes, die in staat zijn het globale maximum te vinden, een
onmogelijk lange berekeningsduur nodig.
Een oplossing voor dit dilemma is een meervoudige resolutie-benadering. Dit is gebaseerd op de
observatie dat de lokale maxima meestal genegeerd worden voor grove resoluties, zodat alleen
het globale gedrag van de overeenkomstmaat resteert. Hier wordt gebruik van gemaakt door een
serie (piramide) te construeren van 3D-beelden met toenemende resoluties.

Afbeelding 307 
In de grofste resolutie hoeven er relatief gezien weinig voxels te worden vergeleken om het
gezamenlijke histogram te kunnen berekenen. Daarom wordt de rekentijd ook verkort. Een zeer
krachtige optimaliseerder als oplossing van het bijbehorende optimalisatieprobleen kan worden
gebruikt. Dit kan een parametervector opleveren.
In de volgende stap wordt de resolutie verhoogd en de verkregen vector gebruikt als startwaarde
voor een nieuwe optimalisatie. Bij bepaalde resoluties wordt overgeschakeld naar de hierboven
beschreven optimalisatiestrategie waarbij surrogaten worden gebruikt. De meervoudige resolutie-
benadering resulteert in een zeer snel en krachtig algoritme dat in staat is grote initiële
misregistraties te corrigeren, aangezien het merendeel van het werk wordt gedaan in de grovere
resoluties.
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21.2 Achtergrondinformatie over objectsegmentatie
21.2.1 Volumeberekening en interpolatie

Volumeberekening

De berekening van het volume is gebaseerd op het principe van Cavalieri. Om die reden is het
volume van een coupe niet alleen afhankelijk van de coupe zelf, maar ook van de naastgelegen
coupes. Dit betekent ook dat de eerste en laatste coupe minder bijdragen (maar meestal meer
dan de helft) aan het totale volume.

Interpolatie

De interpolatie van vormen wordt gedaan door getekende afstanden te interpoleren, een bekende
en veel gebruikte methode.

Afbeelding 308 
Zoals te zien in het voorbeeld hieronder, wordt interpolatie nauwkeuriger naarmate de overlapping
van de broncoupes voor interpolatie groter is. Zodra er geen overlapping is, blijft de
geïnterpoleerde vorm leeg.

Afbeelding 309 
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21.2.2 Resolutie van gesegmenteerde objecten en kwastgrootte

Objectresolutie

De algemene objectresolutie voor gesegmenteerde objecten hangt af van het coupeniveau. Voor
de meeste objecten is dit ingesteld op 0,25 pixel met de scanrichting gelijk aan de coupedikte.
Grote structuurtypes, zoals bot, krijgen echter een waarde toegewezen van 1 pixel per coupe.

Kwastgrootte

De kwastdiameter kan worden ingesteld op 1 tot 200 objectpixels. Als de objectresolutie tweemaal
zo fijn is als de resolutie van de beeldenset (dit is standaard voor de meeste organen), omvat de
kwast maximaal 100 beeldpixels.
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21.2.3 SmartShaper

Algemene informatie

SmartShaper (zie pagina 140) is een geavanceerde tool voor simpele 3D-deformatie van
anatomische objecten in de patiëntanatomie in drie dimensies. Net als atlassegmentatie waarvoor
een atlasdataset wordt gebruikt om de patiëntdataset in te passen, legt SmartShaper een raster
met onzichtbare controlepunten over het aan te passen object. Het raster met controlepunten
wordt vervolgens automatisch aangepast met behulp van elastische fusie. 

De objectgrootte aanpassen

De gebruiker kan interactief duwen of trekken aan de controlepunten door de instelbare kwast
over het objectgebied te bewegen. Naarmate het raster wordt vervormd, wordt ook het
bijbehorende object vervormd, aangezien dit in alle drie dimensies (axiaal, coronaal, sagittaal)
verbonden is met het raster. Door een kleinere kwastgrootte te kiezen, neemt het aantal
rasterpunten dat wordt berekend, toe en daarmee dus ook de gevoeligheid. Als de kwast wordt
ingesteld op een groter formaat, worden de aanpassingen grover. SmartShaper kan ook buiten
het object op een trekkende manier worden gebruikt. Dit werkt omdat de kwast de ruimte waar het
object zich in bevindt, vervormt. Een eenvoudige vergelijking kan worden gemaakt met een
afbeelding die op een ballon is getekend. Als men aan de ballon trekt of er tegen duwt, wordt het
beeld op de ballon samengetrokken of uitgerekt, al naar gelang.
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21.2.4 SmartBrush

Algemene informatie

SmartBrush (zie pagina 125) is een interpolatietool voor snelle doelafbakening, gebaseerd op
een instelbaar drempelgebaseerd detectie-algoritme. Het maakt directe en automatische
identificatie van objectgrenzen mogelijk, naast handmatige aanpassing van objecten of structuren.

Automatische doelafbakening

Bij het uitvoeren van automatische doelafbakening voor complexe structuren werkt SmartBrush
door grijswaardedrempels van de geselecteerde contour in de eerste en laatste coupe te
detecteren en vervolgens de coupes daar tussenin lineair te interpoleren, waardoor een
reproductie van 3D-volumes wordt verkregen. De toolgrootte kan worden gewijzigd om de
gevoeligheid te verhogen en zelfs minimale grijswaardeverschillen op te vangen. De combinatie
van automatische interpolatie en gevoelige kwastinstellingen maakt deze tool ideaal voor het
omkaderen of bijwerken van complexe structuren met een goed beeldcontrast.
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21.2.5 Drempelsegmentatie

Standaardwaarden

Object Min. / Max. waarde Aantal onderdelen Maskerobject

Bloedvaten
• Min.: 1433
• Max.: 2252

10 Craniale holte

Bot
• Min.: 164
• Max.: 2662

--- Begrenzende box

Longen
• Min.: -991
• Max.: -303

1 Begrenzende box
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21.3 Achtergrondinformatie over
standaardopnamewaarden

21.3.1 Standaardopnamewaarden (SUV) berekenen

Algemene informatie

De implementatie van de berekening van standaardopnamewaarden in PET-scans in de iPlan RT
Image-software is gebaseerd op de volgende publicatie:
"M.Schmidt et al., 18F-FDG PET for detecting recurrent head and neck cancer, local lymph node
involvement and distant metastases - Comparison of qualitative visual and semi quantitative
analysis, Nuklearmedizin 3/2004; 91-101".

SUV-berekening

De standaardopnamewaarden worden berekend aan de hand van de volgende formule:
SUV = radioactivity_concentration * scale_factor
De concentratie radioactiviteit wordt gemeten door de PET-scanner met Bq/ml als eenheid.
De schaalfactor wordt als volgt berekend:

Waarde Omschrijving Bijbehorende DICOM-label

w Gewicht van de patiënt [kg] PatientsWeight
d Totaal geïnjecteerde dosis [Bq] RadionuclideTotalDose
f Vervalfactor DecayFactor
ti Injectieduur [s] RadiopharmaceuticalStartTime
ts Scanduur [s] AcquisitionTime
ë Halfwaardetijd van radionuclide [s] RadionuclideHalfLife
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21.4 Achtergrondinformatie over iHelp
21.4.1 iHelp - Zo werkt het

Algemene informatie

De iHelp-software, geïnstalleerd op het klantsysteem (cliënt) pingt naar de iHelp-server op poort
443 of 17002. Beide zijn uitgaande verbindingen waarbij poort 17002 de snelste is. Met elke ping
tracht de cliënt een SSL-tunnel tot stand te brengen.
• Voor toegang tot de cliënt zal een technicus van Brainlab support eerst verbinding zoeken met

de iHelp-server, eveneens via een SSL-tunnel.
• De iHelp-server voegt de twee tunnels samen en de technicus van Brainlab support heeft

toegang tot de cliënt.

Installatievereisten

U hoeft geen wijzigingen aan te brengen in uw firewallinstellingen (tenzij u Brainlab support een
snellere verbinding met uw cliënt wilt bieden).
Er vanuit gaande dat uw firewall internetverbindingen vanuit uw netwerk toestaat, kan iHelp
assistentie op afstand bieden.
U moet iHelp op de cliënt starten. Doet u dit niet, dan heeft Brainlab support geen toegang.
Er worden geen patiëntgegevens overgedragen.
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