
DOSE REVIEW
RT ELEMENTS DOSE REVIEW
Versie 2.0

Softwarehandleiding
Revisie 1.0
Copyright 2019, Brainlab AG Germany. Alle rechten voorbehouden.





INHOUDSOPGAVE
1  ALGEMENE INFORMATIE .............................................................................................5

1.1  Contactgegevens................................................................................................................................5

1.2  Juridische informatie.........................................................................................................................6

1.3  Symbolen .............................................................................................................................................7

1.4  Het systeem gebruiken .....................................................................................................................8

1.5  Compatibiliteit met medische apparatuur en software ..............................................................9

1.6  Technische vereisten.......................................................................................................................11

1.7  Training en documentatie ...............................................................................................................14

2  OVERZICHT SOFTWARE .............................................................................................17

2.1  Aan de slag ........................................................................................................................................17

2.2  Weergavefuncties .............................................................................................................................20

2.3  Gegevensmenu .................................................................................................................................21

2.4  Werkbalkfuncties ..............................................................................................................................25

2.5  Snelkoppelingen ...............................................................................................................................27

3  BEHANDELPLANNEN BEOORDELEN ...........................................................29

3.1  Dosisvolumehistogram (DVH) .......................................................................................................29
3.1.1  DVH-weergave.................................................................................................................................31
3.1.2  DVH-conformiteitsindexen................................................................................................................33

3.2  De dosis beoordelen........................................................................................................................35
3.2.1  Dose Distribution..............................................................................................................................36
3.2.2  Dosisanalyse....................................................................................................................................39
3.2.3  Het menu Measure...........................................................................................................................40

4  DOSISVERGELIJKING EN TOTALISATIE GEBRUIKEN .................43

4.1  Behandelplannen laden ..................................................................................................................43

4.2  Dosisvergelijking ..............................................................................................................................45

4.3  Dosistotalisatie .................................................................................................................................48

INHOUDSOPGAVE

Softwarehandleiding Rev. 1.0 Dose Review Ver. 2.0 3



5  CLINICAL PROTOCOL EDITOR.............................................................................49

5.1  Klinische protocollen configureren..............................................................................................49

5.2  Functies van de Clinical Protocol Editor.....................................................................................51

6  HERVALIDATIE VAN DE SOFTWARE ..............................................................53

6.1  Een softwarehervalidatie uitvoeren..............................................................................................53

7  BERICHTEN ..............................................................................................................................55

7.1  Waarschuwings- en foutmeldingen in pop-updialoogvensters .............................................55

7.2  Meldingen in de afdruk (stoplichten) ...........................................................................................56

7.3  Informatieberichten (aangegeven met het i-pictogram)...........................................................64

INHOUDSOPGAVE

4 Softwarehandleiding Rev. 1.0 Dose Review Ver. 2.0



1 ALGEMENE INFORMATIE
1.1 Contactgegevens

Support

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

Regio Telefoon en fax E-mail

Verenigde Staten, Canada,
Centraal- en Zuid-Amerika

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

us.support@brainlab.com

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

VK Tel. +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Spanje Tel. +34 900 649 115

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

Afrika, Azië, Australië, Europa
Tel. +49 89 991568 1044
Fax +49 89 991568 811

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

Verwachte levensduur

Brainlab biedt 10 jaar service voor Dose Review. Tijdens deze periode worden zowel software-
updates als support op locatie geboden.

Feedback

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

Fabrikant

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Duitsland
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1.2 Juridische informatie

Auteursrecht

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

Handelsmerken Brainlab

• Brainlab® is een gedeponeerd handelsmerk van Brainlab AG.
• iHelp® is een gedeponeerd handelsmerk van Brainlab AG.

Niet-Brainlab-handelsmerken

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

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

Octrooi-informatie

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

Geïntegreerde software van derden

Deze software is gedeeltelijk gebaseerd op het volgende werk. De volledige licentie- en
auteursrechtkennisgeving vindt u via onderstaande koppelingen:
• Independent JPEG Group. (https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE)
• OpenJPEG (https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE)
• libjpeg-turbo (https://github.com/libjpeg-turbo/libjpeg-turbo/blob/master/LICENSE.md)
• libtiff 4.0.4 beta (http://www.libtiff.org/misc.html)
• Xerces-C++, ontwikkeld door de Apache Software Foundation (https://xerces.apache.org/

xercesc/)
• Dit product maakt gebruik van de XML2PDF Formatting Engine, dat het exclusieve eigendom

van Altsoft bvba is

CE-markering

Het CE-label toont dat het Brainlab-product voldoet aan de essentiële eisen van
de Richtlijn Medische Hulpmiddelen 93/42/EEG (de "MDD").
RT Elements Dose Review is een Klasse IIb-product volgens de regels van de
MDD.

Incidenten met betrekking tot dit product melden

U bent verplicht melding te maken van ernstige incidenten die kunnen optreden met betrekking tot
dit product bij Brainlab en andere relevante autoriteiten.

Verkoop in de VS

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

Juridische informatie
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1.3 Symbolen

Waarschuwingen

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

Aandachtspunten

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

Opmerkingen

OPMERKING. Opmerkingen worden weergegeven in een schuin lettertype en bevatten
aanvullende handige tips. 

ALGEMENE INFORMATIE
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1.4 Het systeem gebruiken

Beoogd gebruik/Gebruiksindicaties

De RT Elements zijn toepassingen voor radiotherapeutische behandeling, voor gebruik tijdens
stereotactische, conforme, computer-geplande, op linac gebaseerde radiotherapie van craniale,
hoofd en hals, en extracraniale laesies.
OPMERKING. De Dose Review-toepassing bevat als één RT Element functies voor de
beoordeling van isodosislijnen, beoordeling van DVH’s, dosisvergelijking en dosistotalisatie. 

Beoogde patiëntenpopulatie

Geen beperkingen met betrekking tot patiëntenpopulatie.

Beoogde gebruiksomgeving

De beoogde omgeving is een klinische planningsruimte.

Beoogd gebruikersprofiel

De gebruikelijke gebruikers zijn medische professionals die de planning uitvoeren van
bestralingsbehandelingen (medische fysici, bestralingsoncologen, dosimetristen, artsen enz.).

Plausibiliteitsbeoordeling

Waarschuwing
Beoordeel de plausibiliteit van alle informatie ingegeven in, en afkomstig van het systeem
voordat u de patiënt behandelt.

Het systeem gebruiken
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1.5 Compatibiliteit met medische apparatuur en
software

Andere niet-Brainlab-apparatuur

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

Compatibele medische software van Brainlab

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

Overige niet-Brainlab-software

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

Waarschuwing
Brainlab staat de installatie van Brainlab RT Elements niet toe op platformen waarop
medische software van derden is geïnstalleerd. Dit omdat niet kan worden uitgesloten dat
Brainlab RT Elements invloed heeft op de software van derden en vice versa. In dit geval is
het uw verantwoordelijkheid te zorgen dat er geschikte platforms worden geïdentificeerd
en beschikbaar zijn die voldoen aan de genoemde vereisten voor het installeren van
Brainlab RT Elements. Hiervoor kunnen de instructies in de meegeleverde klinische
gebruikershandleiding voor hervalidering van de software worden gebruikt.

Virusscannen en malware

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

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

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

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

Hulp op afstand

Desgewenst kan het werkstation worden uitgerust met toegang op afstand voor Brainlab support
via iHelp® (Axeda).

Compatibiliteit met medische apparatuur en software
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1.6 Technische vereisten

Informatie voor inloggen

Waarschuwing
U mag uw aanmeldgegevens niet openbaar maken. U neemt de volle verantwoordelijkheid
voor wijzigingen in het behandelplan. Als er problemen zijn met uw gebruikersnaam of
wachtwoord, moet u contact opnemen met uw systeembeheerder.

Hardwarevereisten

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

Component Minimumvereisten Aanbevolen vereisten

Processor

Intel XEON CPU met Westmere-micro-
architectuur (uitgebracht in januari
2010) en 6 fysieke cores.
Of
Intel i7 CPU met Haswell-microarchi-
tectuur (uitgebracht in juni 2013) en 4
fysieke cores.
Voorbeelden:
• 2 x Intel Xeon X5660
• Intel Core i7-4770S

Intel XEON CPU met Skylake-microar-
chitectuur (uitgebracht in augustus
2017) of nieuwer.
Aantal cores:
• De software profiteert van een groot

aantal cores.
• De berekeningssnelheid stijgt op ba-

sis van het aantal cores en de klok-
snelheid.

• Minstens 12 fysieke cores worden
aanbevolen.

Voorbeeld:
• Intel Xeon W 2195, Intel Xeon Gold

6148

Geheugen
24 GB
Op servers 4 GB extra geheugen per
extra gebruiker.

64 GB
Op servers 16 GB extra geheugen per
extra gebruiker.

Grafische
kaart

DirectX 11 compatibele grafische kaart
met minstens 1 GB grafisch geheugen
en hardwarefunctieniveau 10.
Minimale driverversie voor NVIDIA-
kaarten: 361.91 (ODE Branch).
Voorbeeld:
• NVIDIA Quadro 2000

DirectX 12 compatibele grafische kaart
voor het werkstation met minstens 4
GB grafisch geheugen en hardware-
functieniveau 11.
Een hoge geheugenbandbreedte van
de grafische kaart en ten minste 640
GPU-cores worden aanbevolen.
NVIDIA Quadro serie met Pascal-chip-
set of nieuwer met NVIDIA-driverver-
sie: 385.41 of nieuwer (ODE Branch).
Voorbeelden:
• NVIDIA Quadro P2000, NVIDIA

Quadro P4000

Schermresolu-
tie 1.920 x 1.080

1.920 x 1.200 (WUXGA)
2.560 x 1.440 (WQHD)

Netwerkver-
binding 100 Mbit/s 1 Gbit/s

Momenteel ondersteunde Brainlab-platformen:
• Planningstation 9 Premium
• Planningwerkstation 8.0 RT (Planningwerkstation voor RT)
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• Planningstation 7 werkstation (Planningwerkstation Premium)
• Node-serverhardware 5.1 Premium
• Node-serverhardware 5.1
• Node-serverhardware 5.0 (iPlan Net server 5.0)
• BL-serverhardware 4.0 (Node-serverhardware)

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

Softwarevereisten

Momenteel ondersteunde Brainlab-platformen:
• Windows Ultimate 7 64-bit, SP1
• Windows 10 Enterprise 2015 LTSB
• Windows 10 Enterprise 2016 LTSB
• Windows Server 2012 R2 64-bit
• Windows Server 2016
• Windows Server 2008 64-bit, SP2 (niet aanbevolen)

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

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

Virusscanner

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

Vereisten voor gereedmaken

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

Waarschuwing
De nauwkeurigheid van de dosisalgoritmes en de MU-berekening is direct afhankelijk van
de kwaliteit van de gemeten bundelgegevens. Het is uw verantwoordelijkheid om te zorgen
dat de bundelmetingen correct worden uitgevoerd.

Technische vereisten
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Voor het gereedmaken van de behandelplanningsoftware zijn de Physics Administration
softwarehandleiding 5.0/5.5 en de instructies in de nieuwste revisie van de Brainlab-fysica
technische referentiehandleiding van toepassing. Alleen de machineprofielen die zijn gemaakt
door Physics Administration 5.0/5.5 zijn geschikt voor gebruik in combinatie met de software.
OPMERKING. U bent verantwoordelijk voor de goedkeuring van het machineprofiel, met inbegrip
van de bundelgegevens, vóór de behandeling. 

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

ALGEMENE INFORMATIE

Softwarehandleiding Rev. 1.0 Dose Review Ver. 2.0 13



1.7 Training en documentatie

Brainlab-training

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

Verantwoordelijkheid

Waarschuwing
Het systeem biedt slechts ondersteuning aan de chirurg en vervangt in geen geval de
ervaring en/of verantwoordelijkheid van de arts tijdens het gebruik ervan.

Het lezen van gebruikershandleidingen

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

Beschikbare gebruikershandleidingen

Gebruikershandleiding Inhoud

Patient Data Manager Instructies over beheer van patiëntgegevens.

Softwarehandleiding, DICOM
Viewer Instructies voor het beoordelen van gegevens.

Softwarehandleiding, Smart-
Brush Instructies voor het handmatig creëren van objecten.

Softwarehandleiding, Object Ma-
nipulation

Instructies over het beoordelen en verfijnen van objecten,
het toevoegen van marges aan objecten en het creëren van
nieuwe objecten op basis van bewerkingen van bestaande
objecten.

Softwarehandleiding, Multiple
Brain Mets SRS

Instructies voor het maken van bestralingsbehandelplannen
voor meervoudige craniale metastasen.

Softwarehandleiding, Cranial
SRS

Instructies voor het maken van bestralingsbehandelplannen
voor craniale laesies.

Softwarehandleiding, Spine SRS Instructies voor het maken van bestralingsbehandelplannen
voor spinale metastasen.

Technische referentiehandlei-
ding, Brainlab-fysica

Gedetailleerde informatie over algoritmes en maatregelen
voor kwaliteitsborging.

Softwarehandleiding, Physics
Administration

Gedetailleerde informatie over het toepassen van gemeten
bundelgegevens en machineprofielen.

Klinische gebruikershandlei-
ding, PatXfer RT

Details over het omzetten van iPlan RT-gegevens in Brain-
lab geavanceerde DICOM-gegevensindeling.

Hardwarehandleiding, Patiënton-
dersteuningssysteem

Gedetailleerde informatie over Frameless Radiosurgery
Components en Robotics.

Klinische gebruikershandlei-
ding, ExacTrac

Gedetailleerde informatie over het patiëntpositioneringssys-
teem van Brainlab.

Training en documentatie
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Gebruikershandleiding Inhoud

Klinische gebruikershandlei-
ding, ExacTrac Vero

Gedetailleerde informatie over het Vero-patiëntpositione-
ringssysteem van Brainlab.
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2 OVERZICHT SOFTWARE
2.1 Aan de slag

Achtergrond

Met Dose Review kunt u dosisplannen beoordelen die zijn opgeslagen met een van de RT
Planning Elements (bijv. Multiple Brain Mets SRS).
Met de voorgaande softwareversie, Dose Review 1.0, kunt u dosisplannen beoordelen die zijn
geïmporteerd via software van derden.

Opmerkingen met betrekking tot de veiligheid

Waarschuwing
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. Raadpleeg het hoofdstuk
Kwaliteitswaarborging in de Brainlab-fysica technische referentiehandleiding voor meer
informatie.

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

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

DICOM-conformiteit

De software gebruikt de DICOM 3.0 Merge-bibliotheek als overdrachtsprotocol om informatie aan
systemen van derden te leveren. DICOM ondersteunt algemene interoperabiliteit tussen
systemen van verschillende leveranciers. DICOM RT (radiotherapie) zoals gebruikt in deze
software 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.

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

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

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

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

DICOM-interfaces van derden

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

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

Dose Review starten vanuit een RT-planning-workflow

Stap

1. Selecteer een patiënt.

2. Open een van de workflows van RT Planning Elements (bijv. Multiple Brain Mets SRS).

3. Selecteer een patiëntdataset die een dosisplan omvat.
De software toont automatisch alle Elements die van belang zijn voor de workflow van het
geselecteerde RT Planning Element.

4.

Selecteer Dose Review.

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

Aan de slag
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Een plan openen in Dose Review 1.0 dat is gecreëerd met software van derden

Stap

1. Selecteer een patiënt.

2.

Selecteer Dose Review in de workflow Decision Making.

3. Selecteer een patiëntdataset die een dosisplan bevat dat is gecreëerd met software van
derden.
De software toont automatisch alle Elements voor Dose Review 1.0.
Raadpleeg de Dose Review softwarehandleiding 1.0 voor meer informatie.

OVERZICHT SOFTWARE
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2.2 Weergavefuncties

Weergaveopties

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

Knop Functie

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

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

Sleep de muisaanwijzer:
• omhoog om uit te zoomen,
• omlaag om in te zoomen.

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

Een 3D-
beeld rote-
ren

Klik op een 3D-beeld en sleep de muisaanwijzer.
OPMERKING. Voor deze functie is geen toets nodig. 

Klik op een beeldcoupe en sleep de muisaanwijzer om het beeldcontrast van de
structuur te verbeteren:
• Sleep omhoog/omlaag om de hounsfieldeenheid/het grijswaardeniveau te ver-

hogen/verlagen.
• Sleep rechts/links om de hounsfieldeenheid-/grijswaardevensterbreedte te ver-

hogen/verlagen.

Weergavefuncties
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2.3 Gegevensmenu

Lay-out gegevensmenu

① ②

Afbeelding 1  

Selecteer Data om het menu Data te openen en een lijst met de beschikbare beelden, objecten
en lay-outs te bekijken.

Nr. Component Beschrijving

① Plan: <Plan-
naam>

• Images: Wisselen tussen beeldsets die bij het plan horen.
• Doses: Vermeldt de beschikbare dosisplannen.
• Toont alle beschikbare objecten die bij het plan horen (bijv. Metasta-

sen, OAR’s en de Outer Contour).

② LAYOUTS Wisselen tussen verschillende lay-outs.

OVERZICHT SOFTWARE
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Doses

① ②

④
⑤
⑥

⑦

③

⑧

Afbeelding 2  

Nr. Component

① Dosisvergelijkingsfunctie.

② Dosistotalisatiefunctie.

③ Het referentieplan is uitgegrijsd om aan te geven dat het niet kan worden gedeselecteerd.

④ De blauwe omlijning en het oogpictogram geven aan dat het dosisplan is geselecteerd
voor dosisvergelijking of dosistotalisatie.

⑤ Dosisplannaam.

⑥ Datum en tijdstip waarop het dosisplan werd opgeslagen.

⑦ Naam van de software die is gebruikt om het plan te creëren en details van het dosis-
voorschrift.

⑧
Informatie over de rastergrootte:
• Voor Pencil Beam geldt dat het getal de dosisrastergrootte aanduidt
• Voor Monte Carlo geldt dat het getal de maximale Monte Carlo-rastergrootte aanduidt

Gegevensmenu
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Objecten

①

②
③

⑤
④

Afbeelding 3  

Nr. Component

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

②

Als een object zichtbaar is, wordt het weergegeven met een blauwe rand en een oogpic-
togram. Klik op een object om het te verbergen.
Standaard staan de gedefinieerde objecten, met uitzondering van de Outer Contour en
objecten met Type = Whole Brain ingesteld op zichtbaar.

③ Objectvolume.

④

Klik op het pijltje naast het object om aanvullende informatie te zien:
• Basis: toont de beeldset die werd gebruikt voor het creëren van het object
• Type: toont het soort object (bijv. tumor)
• Role: definieert de rol (zoals PTV)

⑤

Als er een enkel object is geselecteerd, wordt dit oranje gemarkeerd, worden alle weerga-
ven op dat object gecentreerd en verschijnt er een vak in de 3D View-, 1 x 1 View- en
Side by Side View-layouts met de volgende aanvullende informatie:
• Naam van het object: toont de beeldset die werd gebruikt voor het creëren van het ob-

ject
• Size: volume en diameter van het object
• CI: conformiteitsindex op basis van het referentieplan
• GI: gradiëntindex op basis van het referentieplan
• Voorschriftinformatie: dosis en aantal fracties

OPMERKING. De voorschriftinformatie is alleen beschikbaar voor de PTV’s die in het re-
ferentieplan zijn gedefinieerd. 

Lay-outs

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

DVH V iew

DVH View toont het volgende:
• Axiale, coronale en sagittale weergaven.
• Rechterkant: DVH-weergave.

OPMERKING. In Dose Summation-modus toont de software de somdosis
van de geselecteerde dosisplannen. 

3D View geeft de volgende weergaven weer:
• Axiale, coronale en sagittale weergaven.
• Rechterkant: 3D-weergave.

OPMERKING. Deze lay-out is niet beschikbaar in Dose Comparison-mo-
dus. 

Side by Side View geeft de volgende weergaven weer:
• Bovenste rij: axiale, coronale en sagittale weergaven van het referentie-

plan.
• Onderste rij: axiale, coronale en sagittale weergaven van het secundaire

plan.
OPMERKING. Deze lay-out is alleen beschikbaar in Dose Comparison-
modus. 

1 x 1 View geeft de volgende weergaven weer:
• Linkerkant: axiale, coronale en sagittale weergaven. In Dose Summati-

on-modus toont de software de dosis van de dosisplannen.
• Midden: grote, enkele coupeweergave en een vergrootglasvenster, ge-

markeerd met B, om het overlayplan aan te duiden. De coupe-oriëntatie
wordt bepaald door welke coupe er aan de linkerkant wordt geselecteerd.
In Dose Summation-modus toont de software de somdosis van de gese-
lecteerde dosisplannen.

3 x 3 View geeft de volgende weergaven weer:
• Linkerkant: axiale, coronale en sagittale weergaven. In Dose Summati-

on-modus toont de software de dosis van de dosisplannen.
• Midden: een set van 3 x 3 coupes en een vergrootglasvenster, gemar-

keerd met B, om het overlayplan aan te duiden. De coupe-oriëntatie
wordt bepaald door welke coupe er aan de linkerkant wordt geselecteerd.
In Dose Summation-modus toont de software de somdosis van de gese-
lecteerde dosisplannen.

Gegevensmenu
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2.4 Werkbalkfuncties

Objectlijst

①

②

③

④

Afbeelding 4  

Nr. Component

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

②

Alle zichtbare objecten worden weergegeven met een blauw oogpictogram. Klik op dit
pictogram om het object te verbergen waarna het pictogram wordt uitgegrijsd.
Standaard worden de gedefinieerde objecten, met uitzondering van Outer Contour, inge-
steld op zichtbaar.

③ Gebruik de wisseltoets om de Objects-lijst te tonen of te verbergen.
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Softwarehandleiding Rev. 1.0 Dose Review Ver. 2.0 25



Nr. Component

④
Als u een object selecteert, worden alle weergaven op dat object gecentreerd. In de 3D
View-, 1 x 1 View- en Side by Side View-lay-outs verschijnt er een vak rechtsboven met
aanvullende objectinformatie.

Dosisweergave en normalisatiewaarde

①

②

Afbeelding 5  

Opties

Als u Dose Review start, gebruikt de software automatisch de dosisweergave-instellingen van
het geselecteerde plan. De software en de versie die zijn gebruikt om het plan te creëren, wor-
den vermeld. Als het dosisweergavesjabloon niet met het plan is opgeslagen, kiest Dose Re-
view een standaardinstelling.
U kunt de dosisweergave-instellingen in de werkbalk ① wijzigen door een keuze uit de beschik-
bare opties te maken.

Afhankelijk van de dosisweergave kunt u de normalisatiewaarde voor het plan wijzigen onder
With ②.

De volgende dosisoptie-configuratiebestanden worden geleverd bij de installatie van Dose
Review:
• Cranial 80% = Def.30 Gy
• Cranial 80% V80
• SRS Absolute
• SRT V95

OPMERKING. De dosisweergave-opties kunnen worden bewerkt in de Clinical Protocol Editor. 

Werkbalkfuncties
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2.5 Snelkoppelingen

Lijst met toetsenbordsnelkoppelingen

In de software zijn de volgende snelkoppelingen opgenomen. Sommige snelkoppeling zijn alleen
beschikbaar voor specifieke softwarefuncties.

Omschrijving Snelkoppeling

Open volgende lay-out Ctrl + Tab

Open vorige lay-out Ctrl + Shift + Tab

Reset zoom en zoommiddelpunt Ctrl + Home

Selecteer vorige object Ctrl + Omhoog

Selecteer volgende object Ctrl + Omlaag

Wissel tussen dosisdistributieschermen Ctrl + D

Wissel tussen dosisanalyseschermen Ctrl + R

Selecteer alle objecten Ctrl + A

Exporteer het axiale vlak Ctrl + Shift + A

Exporteer DVH-gegevens
Alleen beschikbaar wanneer:
• dosisberekening klaar is (niet actief)
• een tabblad een DVH bevat

Ctrl + Shift + D

Exporteer het sagittale vlak Ctrl + Shift + S

Exporteer het coronale vlak Ctrl + Shift + C

Exporteer de dosislijn voor de laatste afstands-
meting
Alleen beschikbaar wanneer:
• toon dosis of toon drempel ingeschakeld is
• dosisberekening klaar is (niet actief)
• er een dosisafstandsmeting actief is

Ctrl + Shift + L
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Snelkoppelingen
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3 BEHANDELPLANNEN
BEOORDELEN

3.1 Dosisvolumehistogram (DVH)

Het DVH weergeven

Er wordt voor elk object dat in het referentieplan in de DVH View-lay-out is omrand, een DVH
weergegeven. De weergave toont een cumulatief histogram waar u kunt zien hoeveel volume ten
minste de geselecteerde dosis krijgt.
De lay-out bevat ook weergaven waarmee u punten kunt identificeren die te veel of te weinig
dosis krijgen.

Waarschuwing
De DVH-vertegenwoordiging mag niet het enige criterium zijn dat wordt gebruikt om een
behandelplan te kiezen. Een ander criterium is bijvoorbeeld de dosisweergave.

Lay-out DVH-weergave

①

Afbeelding 6  

BEHANDELPLANNEN BEOORDELEN
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Open de DVH View-lay-out om het DVH ① en vergrote axiale, coronale en sagittale
coupeweergaven weer te geven waarmee u punten kunt identificeren die te veel of te weinig dosis
krijgen.

Het DVH weergeven

Stap

Om het DVH van een bepaald object weer te geven, selecteert u dat object in de lijst Objects in
de DVH View.
Om het DVH voor alle objecten tegelijk te zien, moeten alle objecten als zichtbaar worden inge-
steld. Individuele objecten kunnen vervolgens worden gedeselecteerd door het oogpictogram te
sluiten.

OPMERKING. Alleen de objecten die onderdeel uitmaken van het referentieplan kunnen worden
geselecteerd. 

Dosisvolumehistogram (DVH)
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3.1.1 DVH-weergave

DVH-weergave

U kunt de precieze dosishoeveelheden per volume zien door met de muis over de DVH te
bewegen.

① ②

③⑦

⑥

④

⑤

⑧

Afbeelding 7  

Nr. Beschrijving

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

②

Grafiek Normal Tissue (NT).
Deze curve komt overeen met een virtuele ringstructuur rondom het PTV en wordt ge-
bruikt voor de CI-berekening. Het volumepercentage ervan wordt genormaliseerd naar
het PTV-volume en samen weergegeven met het PTV (tumor)-volume als NT ①.

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

④

Min./Mean/Max. doses, CI, GI en relatieve max. dosis worden weergegeven boven het
DVH.
OPMERKING. Deze waarden worden berekend op basis van de dekkingsdoses van het
referentieplan. 

⑤

Beweeg met de muis over een punt om meer gegevens te zien. De beperking wordt op
elke lijn gemarkeerd. Als u over dit beperkingspunt beweegt, verschijnen er gegevens in-
clusief de beperking voor dit object en de conformiteitsindex voor dit object (alleen voor
PTV’s in het referentieplan).

⑥
De driehoek of ruit (afhankelijk van de behandelplanningssoftware) vertegenwoordigt het
voorschriftpunt. Als er een cirkel rondom het voorschriftpunt staat, is het doel niet be-
haald.

⑦ De ruit vertegenwoordigt de gewenste/maximale dosisbeperking. Als er een cirkel rond-
om de ruit staat, is de gewenste/maximale dosisbeperking niet behaald.

⑧ Dosisalgoritme gebruikt voor berekening van het behandelplan. Dit kan Pencil Beam of
Monte Carlo zijn.

BEHANDELPLANNEN BEOORDELEN
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Interpreteren van het DVH

①

Afbeelding 8  

De DVH-curve Tissue komt overeen met de structuur van type Outer Contour in de Objects die
staan vermeld onder Data.
De DVH-curve Normal Tissue komt overeen met een virtuele structuur die bestaat uit het Tissue
minus het PTV.
Als er geen structuur is geselecteerd uit de Objects-lijst onder Data, worden de DVH’s voor alle
structuren die zijn ingesteld op zichtbaar, weergegeven. Daarnaast worden de DVH-curves Tissue
en Normal Tissue getoond, zelfs als de structuur Outer Contour niet op zichtbaar is ingesteld.
De patiëntgeometrie (weefselmodel en objecten) en de voorschriften zijn gebaseerd op het
referentieplan, zelfs als er andere dosisplannen zijn geladen voor totalisatie of vergelijking.
Daarom toont het DVH alleen de voorschriftpunten voor het referentieplan. Conformiteitsindexen
kunnen alleen voor de PTV’s in het referentieplan worden berekend.

Aanvullende DVH-functies

• De Grid Size: Resolutie die wordt gebruikt voor structuurdiscretisaties tijdens DVH-generatie.
• Het type dosisalgoritme wordt weergegeven onder de DVH-weergave.
• Dubbelklik op Volume (boven de y-as) om te schakelen tussen absoluut (cm3) en relatief (%)

volume.

DVH-weergave
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3.1.2 DVH-conformiteitsindexen

Achtergrond

De conformiteitsindex geeft aan hoe nauwkeurig het volume van de dosisverdeling overeenkomt
met de grootte en vorm van het PTV. De software geeft de omgekeerde Paddick-
conformiteitsindex (CI) en de gradiëntindex (GI) per doelvolume.

Waarschuwing
Beoordeel de conformiteitsindex van elk PTV.

Omgekeerde Paddick-conformiteitsindex (CI)

De CI beschrijft hoe goed het 100% isodosisvolume voldoet aan het doelvolume. Dit wordt
berekend als de omgekeerde Paddick CI:

                     Total volume receiving ≥ Dcoverage             PTV volume
                      PTV volume receiving ≥ Dcoverage     PTV volume receiving ≥ Dcoverage  
                                               

*Inverse Paddick CI =

• De eerste waarde bestraft normaal weefsel dat meer dan de dekkingsdosis krijgt, Dcoverage.
• De tweede waarde bestraft koude punten (dosis lager dan de dekkingsdosis) binnen het

tumorvolume.
Een perfecte theoretische dosisdistributie heeft een CI van "1".

Gradiëntindex (GI)

De GI beschrijft de afnamesnelheid van de dosis van de 100% isodosis naar de 50% isodosis:

                      Total volume receiving ≥ 50% Dcoverage             
                     Total volume receiving ≥ 100% Dcoverage                                                  Gradient Index (GI) =

Een perfecte theoretische dosisdistributie heeft een GI van "1".

Hoe de software de conformiteitsindex berekent

①

②

③

④

Afbeelding 9  

De CI en GI worden berekend door middel van een evaluatie van de dosis in het PTV ① plus een
uitbreidingsring voor normaal weefsel ②. De grootte wordt gelezen uit het geladen referentieplan
dat in RT dosisplanningsoftware is gegenereerd.
De software onderzoekt de dosis aan de rand van de normale weefselring. Als de 50% of 100%
isodosislijn binnen de normale weefselring valt, kan de software de respectievelijke
conformiteitsindex ③ berekenen. Als de 50% of 100% isodosislijn niet meer binnen het PTV-
volume en de normale weefselring valt, kan de software de respectievelijke CI/GI ④ niet
berekenen. Als de isodosis wordt overschreden voor minstens een van de punten op de rand van
de normale weefselring, dan toont de software N/A. Dit gebeurt doorgaans als de PTV’s zeer dicht
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bij elkaar liggen. De volume gemiddelde conformiteitsindexen zijn niet van toepassing als de
index van minstens één van de PTV’s niet van toepassing is.
Als geen van de PTV-voxels de voorschriftdosis bereiken, toont de software - - voor de
conformiteitsindexen.

DVH-conformiteitsindexen
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3.2 De dosis beoordelen

Dosis-menu

Beoordeel de dosisverdeling en isodosislijnen voor elk PTV. Hiervoor zijn de volgende
weergaveopties beschikbaar in het Dose-menu.

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

Opties van dosismenu

Afbeelding 10  

Weergaveoptie Beschrijving

Dose Off Isodosislijnen worden niet getoond.

Dose Distribution Isodosislijnen worden getoond.

Dose Analysis Bekijk alle overdosis- en onderdosisgebieden met hete en koude pun-
ten in alle objecten.
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3.2.1 Dose Distribution

Dose Distribution gebruiken

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

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

De isodosislijnen aanpassen

②

①

③

④

Afbeelding 11  

De weergave toont een isodosislijn voor het voorschrift en voor elke waarde in het Dose Option-
sjabloon van de Clinical Protocol Editor en een gemarkeerde waarde die u kunt wijzigen.

Dose Distribution
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Nr. Beschrijving

①

De kleurgecodeerde legenda rechtsonder in de weergave geeft weer welke isodosislijnen
momenteel als absolute dosiswaarden worden weergegeven.

Het aantal isodosislijnen is aanpasbaar al naargelang het zoomniveau van de weergave.
Er worden meer isodosislijnen weergegeven als u inzoomt. Wanneer u uitzoomt, verdwij-
nen de dunnere lijnen.

② Om een bepaalde isodosislijn te definiëren voor weergave, vult u de waarde ervan in bij
Highlight.

③
Dubbelklik in de linkerbovenhoek van de legenda om de absolute dosis in te stellen op
percentage en vice versa. Dit is van toepassing op zowel de isodosislijnen als de DVH-
weergave.

④ Dubbelklik op de waarde naast een van de lijnen in de legenda om die lijn te verbergen.
Door opnieuw te dubbelklikken wordt de lijn weer weergegeven.

Een dosisweergave markeren

①

Afbeelding 12  
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Stap

Om de dosisverdeling en de isodosislijn voor een bepaalde dosiswaarde te markeren, beweegt
u over die waarde in de legenda ① of selecteert u de verschuiving wanneer u met de muis bo-
ven de dosislijnen beweegt.
Dit werkt ook voor de kortere tussenliggende lijnen.

Dose Distribution

38 Softwarehandleiding Rev. 1.0 Dose Review Ver. 2.0



3.2.2 Dosisanalyse

Dosisanalyse gebruiken

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

PTV en OAR’s analyseren met Dose Analysis

④

①

②

③

⑤

⑧
⑦
⑥

Afbeelding 13  

Het PTV wordt altijd weergegeven in het groen en alle andere objecten in het blauw.

Nr. Omschrijving

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

② Dosis binnen het PTV boven de maximale/gewenste beperking wordt roze gemarkeerd.

③ Dosis binnen het PTV tussen de voorschriftwaarde en de maximale/gewenste beper-
kingswaarde heeft geen kleur.

④ Elke dosis onder de voorschriftwaarde binnen het PTV is groen gemarkeerd.

⑤ Een gelabeld punt (rood) binnen het PTV toont de hoogste dosis.

⑥ Een gelabeld punt (groen) binnen het PTV toont de laagste dosis.

⑦ Elke dosis die binnen een OAR valt, wordt gemarkeerd met een blauwe dosisverdeling.
Hogere dosisniveaus hebben een meer opake kleur.

⑧ Een gelabeld punt (rood) binnen een OAR toont de hoogste dosis.

BEHANDELPLANNEN BEOORDELEN
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3.2.3 Het menu Measure

Gebruikte coördinaten

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

Een dosis meten op een punt

Stap

1.

Selecteer Point in het menu Measure.

2.

Selecteer een doelpositie in het beeld om de dosis te meten op één punt in een beeld. Er
wordt een punt met informatie over het beeld weergegeven:
• Point Dose: de dosis die op een specifiek punt is berekend, onafhankelijk van het

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

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

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

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

3. Als u een punt wilt verplaatsen, beweegt u de muisaanwijzer over het punt en sleept u het
naar de nieuwe positie met de linkermuisknop.

4. Om een enkel punt te verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop op het punt. Om alle
punten te verwijderen, selecteert u Point onder Measure om de functie te deselecteren.

Waarschuwing
Voer alleen een patiëntbehandeling uit nadat de beeldschaling is gecontroleerd.

Het menu Measure
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Afstanden meten

Stap

1.

Selecteer Distance.

2.

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

3.

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

Dit kan ook in verschillende beeldweergaven worden gedaan.
OPMERKING. Eindpunten worden weergegeven als dradenkruizen op doelcoupes, en als
stippen op tussenliggende coupes. 

4. Als u een lijn wilt verplaatsen, beweegt u de muisaanwijzer over de lijn en sleept u hem
naar de nieuwe positie met de linkermuisknop.

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

BEHANDELPLANNEN BEOORDELEN
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4 DOSISVERGELIJKING EN
TOTALISATIE GEBRUIKEN

4.1 Behandelplannen laden

Achtergrond

Als uw patiëntmap een of meerdere dosisplannen bevat, dan kunt u de dosis van een ander plan
laden om deze te vergelijken of te totaliseren met uw referentieplan.
Als de dosis is geladen voor vergelijking of totalisatie, dan moet de dosis zich op dezelfde dataset
bevinden, of op een dataset die is gefuseerd met de beeldset van het referentieplan. Als u de
normalisatiewaarde wijzigt, wordt de nieuwe waarde toegepast op zowel de referentiedosis als de
dosis die is toegevoegd voor totalisatie of vergelijking.
Als u doses vergelijkt of totaliseert uit plannen die zijn gebaseerd op verschillende planning CT-
datasets, moet u de CT-datasets fuseren met behulp van een geïntegreerde versie van Image
Fusion die automatisch door Dose Review wordt geopend.
OPMERKING. In de dosisvergelijkings- en -totalisatiemodus toont de software alleen de
dosismatrix naast de referentieplandosis. De datasets, beelden en objecten komen uit het
referentieplan. 

OPMERKING. Onthoud dat de rastergrootte van de dosis kan verschillen tussen het
referentieplan en de dosis die is toegevoegd voor totalisatie of vergelijking. 

Plannen laden

Stap

1. Selecteer More uit het Data-menu om een lijst met beschikbare plannen te
openen.

2.

①

②

Selecteer in het dialoogvenster een van de plannen ① om te importeren in Doses.

3. Kies Select ②.

DOSISVERGELIJKING EN TOTALISATIE GEBRUIKEN
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Stap
Als het geselecteerde plan is gebaseerd op een andere of niet-gefuseerde CT-beeldset
dan het originele plan, opent Image Fusion automatisch en moet u de twee CT’s fuseren.
Raadpleeg de Softwarehandleiding Image Fusion voor meer informatie.
Het geselecteerde dosisplan staat nu onder Doses in het Data-menu.

Behandelplannen laden
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4.2 Dosisvergelijking

Achtergrond

Met dosisvergelijking kunt u bijvoorbeeld de dosisverdeling of behandelplannen van dezelfde
patiënt vergelijken die:
• zijn gecreëerd met verschillende RT Planning Elements;
• zijn gecreëerd in hetzelfde RT Planning Element, maar met verschillende

optimalisatieparameters (bijv. verschillende posities schuifbalk normaal weefsel).

Dosisvergelijking inschakelen

Stap

1. Selecteer een plan waar u het referentieplan mee wilt vergelijken door het te selecteren
onder Doses in het Data-menu.
Het dosisplan dat is geladen voor vergelijking wordt aangegeven met een blauwe rand en
het oogsymbool voor zichtbaarheid.

2.

Selecteer Dose comparison.

Plannen in Side by Side-weergave vergelijken

①

Afbeelding 14  

Wanneer u ervoor kiest om dosisplannen in de Side by Side View -weergave (standaard) te
vergelijken, wordt het referentieplan in de bovenste rij weergegeven. Elk plan is gelabeld met de
eigen naam ①.
U kunt de weergaven Dose Distribution en Dose Analysis gebruiken om de plannen te
bekijken.
OPMERKING. Ten minste een van de plannen die worden vergeleken moet met Pencil Beam zijn
berekend. Het is niet mogelijk om twee plannen te vergelijken die beide met Monte Carlo zijn
berekend. 

DOSISVERGELIJKING EN TOTALISATIE GEBRUIKEN
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Plannen vergelijken met het vergrootglas

①

②

②

Afbeelding 15  

Het vergrootglas is beschikbaar in de DVH View, 1 x 1 View en 3 x 3 View. Het legt een deel van
het ene plan over het andere zodat u de dosisverdeling en analyse kunt vergelijken.

Nr. Beschrijving

①

Het vergrootglasvenster, gemarkeerd met een letter B om het overlay-plan te herkennen:
• Beweeg over de rand van het venster tot er een pijl verschijnt en sleep deze om de

grootte te wijzigen.
• Klik binnen het venster en sleep het om het venster te verplaatsen.

② De plannamen zijn gemarkeerd met de identificatieletters A en B.

Dosisvergelijking
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DVH vergelijken

① ②

③

Afbeelding 16  

Het DVH in de DVH View wordt voor beide plannen weergegeven als een ononderbroken ① en
een onderbroken lijn ②.

Nr. Beschrijving

① DVH voor plan A (ononderbroken lijn)

② DVH voor plan B (stippellijn)

③ Aanvullende dosisinformatie voor het geselecteerde object

DOSISVERGELIJKING EN TOTALISATIE GEBRUIKEN

Softwarehandleiding Rev. 1.0 Dose Review Ver. 2.0 47



4.3 Dosistotalisatie

Achtergrond

Met dosistotalisatie kunt u bijvoorbeeld:
• dosistotalisatie bekijken van verschillende RT Planning Element-plannen na verloop van tijd

(bijv. om de dosisverdeling voor recidiverende tumoren te beoordelen);
• RT Planning Element-dosisplannen optellen voor een enkele behandeling (bijv. samengestelde

planning van twee geclusterde hersenmetastasen met behulp van twee Multiple Brain Mets
SRS-dosisplannen).

DVH-totalisatie

Wanneer u de DVH View-lay-out kiest in de Dose Summation-modus, toont de DVH een
gecumuleerde dosis van het referentieplan en het/de toegevoegde dosisplan(nen).

Dosistotalisatie inschakelen

Stap

1. Selecteer een plan om toe te voegen aan het referentieplan voor dosistotalisatie door het
te selecteren onder Doses in het Data-menu.
Het dosisplan dat is geladen voor totalisatie wordt aangegeven met een blauwe rand en
het oogsymbool voor zichtbaarheid.

2.

Selecteer Dose summation.

OPMERKING. U kunt voor dosistotalisatie een onbeperkt aantal dosisplannen gebruiken. 

Dosistotalisatie
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5 CLINICAL PROTOCOL
EDITOR

5.1 Klinische protocollen configureren

Clinical Protocol Editor

Met de Clinical Protocol Editor kunt u verschillende variabelen definiëren die gebruikt worden in
een dosisweergave. U kunt uw eigen klinische Dose Option-sjablonen creëren op uw lokale
schijf.

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

De klinische protocolsjablonen wijzigen

②

①

Afbeelding 17  

Stap

1. Ga als volgt te werk om toegang te krijgen tot een set standaardsjablonen:

CLINICAL PROTOCOL EDITOR
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Stap
• start de Clinical Protocol Editor op de desktopcomputer (wanneer de Elements op

uw werkstation zijn geïnstalleerd) of selecteer de Clinical Protocol Editor in de Ori-
gin Server-interface (wanneer de Elements op een externe server zijn geïnstalleerd)
of

• zoek naar %BRAINLAB_SHARED%\RT\ClinicalProtocols met Windows Explorer (Win-
dows Verkenner) en dubbelklik op het bestand.

2. Om een klinisch protocol voor klinisch gebruik te creëren, moet u dubbelklikken op een
Dose Option-bestand in de Voorbeelden-map (bijv. \%BRAINLAB\SHARED\RT\Clinical-
Protocols\DoseReview\Examples_2.0).

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

4. Configureer de variabelen die in de volgende tabellen worden uitgelegd.
OPMERKING. Kies na het bewerken een andere naam. Als er twee of meerdere dosisop-
tiebestanden dezelfde naam hebben, zal het sjabloon niet in de software verschijnen. 

5. Selecteer Save.
Gebruik de zoekfunctionaliteit en sla het bestand op in de bijbehorende Element-versie-
map (bijv. "\ClinicalProtocols\<Element>\<version>\").

6. Zodra de voorbeeldsjablonen uit de Voorbeelden-map niet langer nodig zijn, kunnen ze
uit het bestandssysteem worden verwijderd. Ga hiervoor naar %BRAINLAB_SHARED%
\RT\ClinicalProtocols met Windows Explorer (Windows Verkenner) en verwijder de bijbe-
horende bestanden of de gehele Voorbeelden-map.
De voorbeelden zijn dan niet langer beschikbaar in de dosisweergaveselectie in het Ele-
ment.

Klinische protocollen configureren
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5.2 Functies van de Clinical Protocol Editor

Pictogrammen Clinical Protocol Editor

Opties Omschrijving

De waarde is niet gewijzigd.

De waarde is gewijzigd.

De waarde is alleen-lezen (kan niet worden bewerkt).

De waarde is ongeldig.

Bekijk meer opties.

Voeg invoer toe (indien van toepassing).

Verwijder invoer (indien van toepassing).

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

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

Sluit het huidige klinisch protocolbestand.

Wijzig de weergavemodus voor het huidige klinische protocolbestand. U moet het
huidige klinisch protocolsjabloon opslaan en een paswoord invoeren om van de
standaardmodus naar andere modi te gaan.

Importeer waarden van een ouder klinisch protocol in het op dat moment geopen-
de protocol en overschrijf de huidige waarden.
OPMERKING. U moet zich bevinden in de Weergavemodus: Adjustment. 

Selecteer om een geschiedenis van de wijzigingen in het huidige klinisch proto-
colsjabloon te bekijken.

Opent alle geselecteerde items tegelijk.

Verlaat de Clinical Protocol Editor.

Dose Option-sjabloon

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

CLINICAL PROTOCOL EDITOR

Softwarehandleiding Rev. 1.0 Dose Review Ver. 2.0 51



Variabele Beschrijving

Type
Definieert het type protocol en de softwareversie.
OPMERKING. Het type is vast en kan niet worden gewij-
zigd. 

Name

Definieert de naam van het protocol.
OPMERKING. Deze is zichtbaar in de software. Creëer een
betekenisvolle naam die is niet in strijd is met andere waar-
den. 

Purpose

Definieert het doel van het protocol.
Demo: Protocol wordt alleen voor demodoeleinden ter be-
schikking gesteld. Niet voor klinisch gebruik.
Clinical Use: Protocol is geschikt voor klinisch gebruik.

Dose Display

Default Prescription Value

Definieert de absolute dosiswaarde voor het normaliseren
van de voorgeschreven dosis in Gy. Deze waarde over-
schrijft de geladen normalisatiedosis en kan, indien gespeci-
ficeerd niet worden gewijzigd in Dose Review.
Optioneel.

Dose Relation (%)
Definieert het percentage voor normalisatie van de voorge-
schreven dosis. Indien deze waarde niet is gespecificeerd is
alleen een absolute dosisevaluatie mogelijk.

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

Show Half Prescription

Schakel de halfvoorschriftwaarde in de functie Dose Dis-
play in of uit.
True: Schakel de halve voorschriftwaarde in.
False: Schakel de halve voorschriftwaarde uit (standaard).

Show Maximum Limit

Schakel de maximum dosislimiet in of uit.
True: Schakel de maximale dosislimiet in.
False: Schakel de maximale dosislimiet uit.
OPMERKING. Deze waarde wordt ingesteld onder Maxi-
mum Limit (%). 

Maximum Limit (%) Voer de relatieve maximum dosislimiet in. Deze waarde
moet tussen 100 en 200% liggen.

Show Absolute Dose

Toon standaard absolute of relatieve dosiswaarden in de
dosislegenda. U kunt deze instelling in de software wijzigen
door te dubbelklikken op de dosislegenda.
True: Toon de absolute dosis.
False: Toon de relatieve dosis.

Dose Lines (Value List)

Dose Line 1...
U kunt maximaal drie kritische dosislijnen definiëren in de
functie Dose Display, al naargelang uw behoefte.
Maximum: 3 waarden.

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

Functies van de Clinical Protocol Editor
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6 HERVALIDATIE VAN DE
SOFTWARE

6.1 Een softwarehervalidatie uitvoeren

Achtergrond

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

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

Hervalidatie software-workflow

Stap

1. Maak een behandelplan in een RT behandelplanningssoftware.

2. Laad het behandelplan in Dose Review.

3. Controleer de dosis in de weergaven Dose Distribution en Dose Analysis.

4. Controleer de weergave DVH View.

5. Controleer de weergave 3D View.

6. Sluit Dose Review af.

Het hervalideren is voltooid.

HERVALIDATIE VAN DE SOFTWARE
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7 BERICHTEN
7.1 Waarschuwings- en foutmeldingen in pop-

updialoogvensters

Lijst met meldingen

Deze meldingen worden alleen voor het referentieplan getoond.
• The dose was recalculated at startup because the loaded plan was saved using an older

software version. The dose might deviate slightly from the original plan. (De dosis werd bij
opstarten opnieuw berekend, omdat het geladen plan werd opgeslagen met een oudere
softwareversie. De dosis kan enigszins afwijken van het originele plan.)

• The dose was recalculated. (De dosis werd opnieuw berekend.)
• The selected plan was not loaded because the plan does not contain any data to be displayed

for dose review. (Het geselecteerde plan werd niet geladen, omdat het plan geen gegevens
bevat die moeten worden weergegeven voor dosisbeoordeling.)

• The selected plan has Monte Carlo dose calculation active. Another plan loaded also has
Monte Carlo dose calculation active. Loading multiple plans having Monte Carlo active into
Dose Review is currently not supported. Please select a plan not having Monte Carlo dose
calculation active. (Bij het geselecteerde plan is Monte Carlo-dosisberekening actief. Bij een
ander geladen plan is Monte Carlo-dosisberekening ook actief. Het laden van meerdere
plannen met Monte Carlo actief wordt op dit moment niet ondersteund. Selecteer een plan
waarbij Monte Carlo-dosisberekening niet actief is.)

• The selected plan has not been loaded because attempt to establish required image set fusion
of reference sets failed. You may find more details in log file. (Het geselecteerde plan is niet
geladen, omdat pogingen tot de vereiste beeldsetfusie van referentiesets mislukt zijn. Meer
informatie vindt u in het logbestand.)

• The selected plan was not loaded because fusion of CT reference sets has not been
completed. (Het geselecteerde plan is niet geladen, omdat fusie van CT-referentiesets niet is
voltooid.)

BERICHTEN
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7.2 Meldingen in de afdruk (stoplichten)

Lijst met meldingen

Type Tekst

Info

Dose calculations have not started. Activate dose display to enable dose distri-
bution related plan status checks. (Dosisberekeningen zijn niet gestart. Activeer
dosisweergave om statuscontroles van dosisdistributiegerelateerd plan mogelijk
te maken.)

Info Dose calculation is based on the special set: [modality name]. (Dosisberekening
is gebaseerd op de speciale set: [naam modaliteit].)

Fout
Less than 2 arc control points are defined. Treatment is not possible. Verify the
arc start and stop angles. (Er zijn minder dan 2 boogcontrolepunten opgegeven.
Behandeling is niet mogelijk. Verifieer de start- en stophoeken van de boog.)

Waarschu-
wing

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

Fout The MU per degree value is lower than defined in the machine profile. (De "MU
per graad" waarde is lager dan gedefinieerd in het machineprofiel.)

Fout The MU per degree value is higher than defined in the machine profile. (De "MU
per graad" waarde is hoger dan gedefinieerd in het machineprofiel.)

Fout
The gantry rotation range is not valid. Verify the arc start and stop angles. (Het
gantryrotatiebereik is niet geldig. Controleer de start en -stophoeken van de
boog.)

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

Waarschu-
wing Risk of table collision. Please verify. (Risico dat tafel botst. Controleer dit.)

Fout The table angle is invalid. Treatment is not possible. (De tafelhoek is niet geldig.
Behandeling is niet mogelijk.)

Fout The ring rotation angle is not valid. Treatment is not possible. (De ringrotatiehoek
in niet geldig. Behandeling is niet mogelijk.)

Fout The collimator angle is not valid. Treatment is not possible. (De collimatorhoek in
niet geldig. Behandeling is niet mogelijk.)

Waarschu-
wing

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

Fout
The gantry rotation range is not valid. Verify the arc start and stop angles. (Het
gantryrotatiebereik is niet geldig. Controleer de start en -stophoeken van de
boog.)

Fout
The time to deliver the desired dose ([time] s) exceeds the machine limit ([time]
s). Please verify. (De tijd om de gewenste dosis ([tijd] s) overschrijdt de machine-
limiet ([tijd] s). Controleer dit.)

Fout

The MU ([number of units] MU) value of one of this beam's/arc's export portions
is above the allowed MU ([number of units] MU) configured for the machine.
Contact Brainlab support. (De MU-waarde ([aantal eenheden] MU) van een van
deze exportdelen van de bundel/boog is hoger dan de toegestane MU ([aantal
eenheden] MU) die is geconfigureerd voor de machine. Neem contact op met de
klantenservice van Brainlab.)

Waarschu-
wing

This element is split into more than 10 portions. Please verify. (Dit element wordt
gesplitst in meer dan 10 portions. Controleer dit.)

Meldingen in de afdruk (stoplichten)

56 Softwarehandleiding Rev. 1.0 Dose Review Ver. 2.0



Type Tekst

Info

The element is split into [number of portions] portions because the MU value
([number of units] MU) is larger than the maximum allowed MU ([number of
units] MU). (Het element is gesplitst in [aantal portions] portions omdat de MU-
waarde ([aantal eenheden] MU) groter is dan het maximum toegestane aantal
MU ([aantal eenheden] MU)).

Fout

MU ([number of units] MU) is larger than the maximum allowed MU ([number of
units] MU). (Note: splitting into several portions is not supported by the applicati-
on for this treatment). Contact Brainlab support. (MU ([aantal eenheden] MU) is
hoger dan de maximaal toegestane MU ([aantal eenheden] MU). (Opmerking.
Splitten in diverse portions wordt niet ondersteund door de toepassing voor deze
behandeling.) Neem contact op met de klantenservice van Brainlab.)

Waarschu-
wing

The dose needs to be recalculated because the loaded plan was saved without
dose. The dose might deviate slightly from the original plan. (De dosis moet bij
opstarten opnieuw worden berekend, omdat het geladen plan werd opgeslagen
zonder dosis. De dosis kan enigszins afwijken van het originele plan.)

Fout The name of the beam or arc contains invalid characters. (De naam van de bun-
del of boog bevat ongeldige karakters.)

Fout The name of the beam or arc is empty. (De naam van de bundel of boog is leeg.)

Fout The name of the beam or arc contains either of the characters '(' or ')'. (De naam
van de bundel of boog bevat een van de karakters "(" van ")".)

Waarschu-
wing

The data set used as Alignment Set has been scanned [scan orientation], while
the orientation for treatment is configured [scan orientation]. Contact Brainlab
support. (De dataset die als uitlijningsset wordt gebruikt, is gescand [scanoriën-
tatie], terwijl de oriëntatie voor de behandeling is geconfigureerd [scanoriëntatie].
Neem contact op met de klantenservice van Brainlab.)

Waarschu-
wing

The data set used as Reference Set has been scanned [scan orientation], while
the orientation for treatment is configured [scan orientation]. Contact Brainlab
support. (De dataset die als referentieset wordt gebruikt, is gescand [scanoriën-
tatie], terwijl de oriëntatie voor de behandeling is geconfigureerd [scanoriëntatie].
Neem contact op met de klantenservice van Brainlab.)

Fout

The treatment orientation of the patient is undefined. This status is critical. Plea-
se consult Brainlab support and do not use the current plan for treatment. (De
oriëntatie voor de behandeling van de patiënt is niet gedefinieerd. Dit is een kri-
tieke situatie. Neem contact op met de klantenservice van Brainlab en gebruik
het huidige plan niet voor behandeling.)

Fout

The image and patient orientation for treatment of the current plan have not been
acknowledged. This status is critical. Please consult Brainlab support and do not
use the current plan for treatment. (Het beeld en de patiëntoriëntatie voor de be-
handeling van het huidige plan zijn niet bevestigd. Dit is een kritieke situatie!
Neem contact op met de klantenservice van Brainlab en gebruik het huidige plan
niet voor behandeling.)

Waarschu-
wing

The plan references the following empty object(s) as PTV or OAR: [object na-
mes]. These objects should be correctly segmented if required. (Het plan verwijst
naar de volgende lege object(en) als PTV of OAR: [naam object]. Indien nodig
moeten deze objecten correct worden gesegmenteerd.)

Waarschu-
wing

The dose calculations are based on a reference set of type Cone Beam and may
be significantly off. It is highly recommended to perform an update CT scan that
is used as Reference Set. (De dosisberekeningen zijn gebaseerd op een refe-
rentieset van het type Cone Beam en kunnen significant afwijken. Het wordt ten
zeerste aangeraden een update-CT-scan te maken voor gebruik als referentie-
set.)

Waarschu-
wing

Heterogeneity correction is turned off. The table top added to the tissue model is
therefore assumed to be water-equivalent. Contact Brainlab support. (Hetergeni-
teitscorrectie is uitgeschakeld. Er wordt daarom vanuit gegaan dat het tafelblad
dat aan het weefselmodel wordt toegevoegd waterequivalent is. Neem contact
op met de klantenservice van Brainlab.)
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Info

Heterogeneity correction is turned off. The area inside the detected patient con-
tour is therefore assumed to be water-equivalent. Contact Brainlab support. (He-
tergeniteitscorrectie is uitgeschakeld. Er wordt daarom vanuit gegaan dat het ge-
bied binnen de gedetecteerde patiëntcontour waterequivalent is. Neem contact
op met de klantenservice van Brainlab.)

Waarschu-
wing

The plan intent is set to [plan intent value]. (De planintentie is ingesteld op [plan-
intentiewaarde].)

Fout

Encountered [number of duplicates] beams or arcs whose names are not unique.
Beam or arc names involved are: [number of duplicates]. Contact Brainlab sup-
port. (Note: Name comparison is case-insensitive) ([Aantal duplicaten] van bun-
dels of bogen ontdekt waarvan de namen niet uniek zijn. De betrokken bundel-
of boognamen zijn: [aantal duplicaten]. Neem contact op met de klantenservice
van Brainlab. Opmerking. Vergelijking van namen is hoofdletterongevoelig.)

Waarschu-
wing

The dose resolution for the current plan exceeds the limit of 10 mm. Contact
Brainlab support. (De dosisresolutie voor het huidige plan overschrijdt de limiet
van 10 mm. Neem contact op met Brainlab support.)

Fout

The alignment set must be the same slice set as the reference set, however, two
different slice sets are being used in this treatment plan. If you continue, in worst
the case, geometric inaccuracies are expected when you export the plan and po-
sition the patient for treatment. Please contact Brainlab support. (De uitlijningsset
moet dezelfde coupeset hebben als de referentieset, hoewel er in dit behandel-
plan twee verschillende coupesets worden gebruikt. Als u doorgaat zal er naar
verwachting in het ergste geval sprake zijn van geometrische onnauwkeurighe-
den bij de export van het plan en het positioneren van de patiënt voor behande-
ling. Neem contact op met de klantenservice van Brainlab.)

Info
Some values of the selected HU to ED conversion table are outside plausible
ranges. (Sommige waarden van de geselecteerde HU-naar-ED-conversietabel
vallen buiten plausibele marges.)

Waarschu-
wing

The selected HU to ED conversion table is for acceptance only and must not be
used for any patient treatment. (De geselecteerde HU-naar-ED-conversietabel is
uitsluitend voor acceptatie en mag niet voor een patiëntbehandeling worden ge-
bruikt.)

Waarschu-
wing

The selected HU to ED conversion table is not approved and must not be used
for any patient treatment. (De geselecteerde HU-naar-ED-conversietabel is niet
goedgekeurd en mag niet voor een patiëntbehandeling worden gebruikt.)

Waarschu-
wing

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

Waarschu-
wing

The active machine profile loaded from the current plan is not contained in the
list of installed machine profiles. The profile may be outdated or from an external
source. Verify. (Het actieve machineprofiel dat vanuit het huidige plan werd gela-
den, staat niet in de lijst van geïnstalleerde machineprofielen. Het profiel kan oud
zijn of afkomstig van een externe bron. Controleer dit.)

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

Info Unsupported dose rate. Contact Brainlab support. (Niet-ondersteunde dosissnel-
heid. Neem contact op met de klantenservice van Brainlab.)

Waarschu-
wing

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

Waarschu-
wing

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

Waarschu-
wing

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

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

Waarschu-
wing

The isocenter coordinate [coordinate name] is not assigned the prefix [coordina-
te prefix]. Contact Brainlab support. (Het prefix [prefix coördinaat] is niet aan het
coördinaat van het isocentrum [coördinaatnaam] toegewezen. Neem contact op
met de klantenservice van Brainlab.)

Waarschu-
wing

The treatment group [group name] is not assigned the prefix [coordinate prefix].
Contact Brainlab support. (Het prefix [prefix coördinaat] is niet aan de behandel-
groep [naam groep] toegewezen. Neem contact op met de klantenservice van
Brainlab.)

Fout

The isocenter coordinate name [coordinate name] is either not unique or too
long. Contact Brainlab support. (De coördinaatnaam van het isocentrum [naam
coördinaat] is niet uniek of te lang. Neem contact op met de klantenservice van
Brainlab.)

Waarschu-
wing

The treatment group [group name] uses the identifier [identifier name]. This is
also used by a non-related isocenter coordinate. Contact Brainlab support. (De
behandelgroep [naam groep] gebruikt de aanduiding [naam aanduiding]. Deze
kan ook worden gebruikt door een niet-gerelateerde coördinaat van het isocen-
trum. Neem contact op met de klantenservice van Brainlab.)

Waarschu-
wing

The treatment group [group names] and its isocenter coordinate [coordinate na-
me] are each identified by a different 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. Contact Brainlab
support. (De behandelgroep [namen groep] en het betreffende isocentrumcoördi-
naat [naam coördinaat] worden elk aangeduid met een ander nummer. Waar mo-
gelijk moeten dezelfde nummers worden gebruikt. Er moeten unieke alfanume-
rieke aanduidingen worden gebruikt als diverse behandelgroepen aan hetzelfde
isocentrumcoördinaat worden toegewezen. Neem contact op met de klantenser-
vice van Brainlab.)

Info
Element order and gantry rotation direction might be improved for treatment.
(Elementvolgorde en gantryrotatierichting kunnen voor behandeling worden ver-
beterd.)

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

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

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

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

Waarschu-
wing

The jaw positions expose the MLC carriage box. Contact Brainlab support. (De
jawposities tonen de MLC-dragerbox. Neem contact op met de klantenservice
van Brainlab.)

Waarschu-
wing

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

Waarschu-
wing

The planned leaf gap of at least one closed leaf pair is not covered by the jaws.
Please check your plan carefully. (De geplande lamelopening van ten minste één
gesloten lamelpaar wordt niet door de jaws afgedekt. Controleer uw plan zorg-
vuldig.)

Info

The planned leaf gap of at least one closed leaf pair 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. (De geplande lamelopening van ten minste één gesloten la-
melpaar valt binnen een 2 mm-bereik van de jawrand en wordt mogelijk tijdens
toediening niet door de jaws afgedekt. Controleer uw plan zorgvuldig.)
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Waarschu-
wing

The minimum field extension is smaller than four times the [grid resolution va-
lue]. Accuracy of dose calculations may be limited. (De minimale velduitbreiding
is minder dan vier maal de [rasterresolutiewaarde]. De nauwkeurigheid van de
dosisberekeningen kan beperkt zijn.)

Waarschu-
wing

The minimum field extension is smaller than four times the dose grid resolution.
Dose calculation accuracy may be limited. (De minimale velduitbreiding is kleiner
dan vier maal de dosisrasterresolutie. De doisberekeningsnauwkeurigheid kan
beperkt zijn.)

Waarschu-
wing

The maximum beamlet size is smaller than the [grid resolution value]. Dose cal-
culation accuracy may be limited. (De maximale beamletgrootte is kleiner dan de
[rasterresolutiewaarde]. De doisberekeningsnauwkeurigheid kan beperkt zijn.)

Waarschu-
wing

The planned leaf gap of at least one closed leaf pair is not covered by the jaws.
Please check your plan carefully. (De geplande lamelopening van ten minste één
gesloten lamelpaar wordt niet door de jaws afgedekt. Controleer uw plan zorg-
vuldig.)

Info

The planned leaf gap of at least one closed leaf pair 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. (De geplande lamelopening van ten minste één gesloten la-
melpaar valt binnen een 2 mm-bereik van de jawrand en wordt mogelijk tijdens
toediening niet door de jaws afgedekt. Controleer uw plan zorgvuldig.)

Waarschu-
wing

For a considerable number of fields of the arc: (Voor een aanzienlijk aantal veld-
en op de boog:)
• The minimum field extension is smaller than four times the [grid resolution va-

lue]. Dose calculation accuracy may be limited. (De minimale velduitbreiding is
kleiner dan vier maal de [rasterresolutiewaarde]. De doisberekeningsnauwkeu-
righeid kan beperkt zijn.)

• The minimum field extension is smaller than four times the dose grid resoluti-
on. Dose calculation accuracy may be limited. (De minimale velduitbreiding is
kleiner dan vier maal de dosisrasterresolutie. De doisberekeningsnauwkeurig-
heid kan beperkt zijn.)

• The planned leaf gap of at least one closed leaf pair is not covered by the
jaws. Please check your plan carefully. (De geplande lamelopening van ten
minste één gesloten lamelpaar wordt niet door de jaws afgedekt. Controleer
uw plan zorgvuldig.)

• The planned leaf gap of at least one closed leaf pair 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. (De geplande lamelopening van ten minste één ge-
sloten lamelpaar valt binnen een 2 mm-bereik van de jawrand en wordt moge-
lijk tijdens toediening niet door de jaws afgedekt. Controleer uw plan zorgvul-
dig.)

Waarschu-
wing

The equivalent field size is outside the range of measured field sizes: (De equi-
valente veldgrootte ligt buiten het bereik van de gemeten veldgrootten:)
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Waarschu-
wing

For a considerable number of fields of the arc, the equivalent field size is outside
the range of measured field sizes: (Voor een groot aantal boogvelden ligt de
equivalente veldgrootte buiten het bereik van de gemeten veldgrootten:)
• it is smaller than the depth dose field size range (het is kleiner dan de diepte-

dosis-veldgroottemarge)
• it is larger than the depth dose field size range (het is groter dan de dieptedo-

sis-veldgroottemarge)
• it is smaller than the scatter jaw-field size range (het is kleiner dan de versprei-

dingsblok-veldgroottemarge)
• it is larger than the scatter jaw-field size range (het is groter dan de versprei-

dingsblok-veldgroottemarge)
• it is smaller than the scatter MLC-field size range (het is kleiner dan de ver-

spreidings MLC-veldgroottemarge)
• it is larger than the scatter MLC-field size range (het is groter dan de versprei-

dings MLC-veldgroottemarge)

Waarschu-
wing

Insufficient scatter table data for jaw field size [field size] mm: the value for MLC
field size [field size] mm should be measured and not be copied. See the Brain-
lab Physics Technical Reference Guide for more details. (Onvoldoende versprei-
dingstabelgegevens voor jawveldgrootte [veldgrootte] mm: de waarde voor MLC-
veldgrootte [veldgrootte] mm moet worden gemeten en niet gekopieerd. Raad-
pleeg de technische referentiehandleiding, Brainlab-fysica voor meer informatie.)

Info Application is in RESEARCH mode. Export is not possible. (Toepassing is in RE-
SEARCH-modus. Exporteren is niet mogelijk.)

Info

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

Waarschu-
wing

This data must only be used for commissioning and plan comparison and not for
creating clinical treatment plans. Export is not possible. (Deze gegevens mogen
alleen worden gebruikt voor gereedmaken en planvergelijkingen. Ze mogen niet
worden gebruikt om klinische behandelplannen te creëren. Export is niet moge-
lijk.)

Waarschu-
wing

The dose was recalculated at startup because the loaded plan was saved using
a different application. The dose might deviate slightly from the original plan. (De
dosis werd bij opstarten opnieuw berekend, omdat het geladen plan werd opge-
slagen met een andere applicatie. De dosis kan enigszins afwijken van het origi-
nele plan.)

Fout

Gantry lower angle [gantry lower angle]° of Arc Plane [arc name] is greater than
gantry upper angle [gantry upper angle]°. (Onderste gantryhoek [onderste gan-
tryhoek]° van boogvlak [naam boog] is groter dan de bovenste gantryhoek [bo-
venste gantryhoek]°.)

Fout

Gantry angles [gantry lower angle]° - [gantry upper angle]° of Arc Plane [arc na-
me] do not have the required minimal arc span of [arc span]n°. (Gantryhoeken
[onderste gantryhoek]°-[bovenste gantryhoek]° van boogvlak [naam boog] heb-
ben niet de minimaal vereiste spanwijdte van [spanwijdte]n°.)

Fout
Table angle [table angle]° of Arc Plane [arc name] is incompatible with the selec-
ted machine profile. (Tafelhoek [tafelhoek]° van boogvlak [naam boog] is niet
compatibel met het geselecteerde machineprofiel.)

Fout

Gantry angles [gantry lower angle]° - [gantry upper angle° of Arc Plane [arc na-
me] are incompatible with the selected machine profile. (Gantryhoek [onderste
gantryhoek]°-[bovenste gantryhoek]° van boogvlak [naam boog] zijn niet compa-
tibel met het geselecteerde machineprofiel.)
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Fout
Collimator angle [collimator angle]° of Arc Plane [arc name] is incompatible with
the selected machine profile. (Collimatorhoek [collimatorhoek]° van boogvlak
[naam boog] is niet compatibel met het geselecteerde machineprofiel.)

Fout Duplicate arc plane definitions for the table angle(s) [table angles]. (Identieke
boogdefinities voor de tafelhoek(en) [tafelhoeken].)

Fout Coplanar arc plane definitions for the table angle(s) [table angles]. (Coplanaire
boogdefinities voor de tafelhoek(en) [tafelhoeken].)

Fout
The boost's Tolerated Coverage Volume [volume]% is greater than the Desired
Coverage Volume [volume]%. (Het getolereerde afdekkingsvolume van boost
[volume]% is groter dan het gewenste afdekkingsvolume [volume]%.)

Fout
The boost's maximum dose constraint [dose] Gy is less than the prescription do-
se [dose] Gy. (De maximum dosisbeperking van boost [dosis] Gy is minder dan
de voorschriftdosis [dosis] Gy.)

Fout
The boost's prescription dose constraint [dose] Gy is less than the target's pre-
scription dose [dose] Gy. (De voorschriftdosisbeperking van boost [dosis] Gy is
minder dan de voorschriftdosis van het doel [dosis] Gy.)

Fout
SRS prescription is selected for the boost, but no maximum dose constraint is
set. (SRS-voorschrift is geselecteerd voor de boost, maar er is geen maximum
dosisbeperking ingesteld.)

IDL prescription [current IDL]% is outside of allowed range of [minimum IDL]% -
[maximum IDL]%. (IDL voorschrift [huidig IDL]% ligt buiten het toegestane van
[minimum IDL]%-[maximum IDL]%.)

Fout The clinical protocol has unsupported version [version number]. (Het klinische
protocol heeft niet-ondersteunde versie [versienummer].)

Info
[clinical indication] [protocol name] is from a previous application version: [proto-
col name]. ([klinisch indicatie] [naam protocol] is afkomstig van oudere toepas-
singsversie: [naam protocol].)

Fout The most important OAR [oar name] is not part of the OAR Constraints list. (De
belangrijkste OAR [naam oar] staat niet in de OAR-beperkingenlijst.)

Fout
Constraint #[number] of OAR [OAR name]: relative volume is out of range: [volu-
me]%. (Beperking nr. [nummer] van OAR [OAR naam]: relatieve volume is buiten
bereik: [volume]%.)

Waarschu-
wing

The current treatment plan contains objects that are either not mentioned in the
protocol or are being ignored because they have the wrong role/type. These ob-
jects will not be taken into account during optimization. (Het huidige behandel-
plan bevat objecten die niet in het protocol worden genoemd of worden gene-
geerd, omdat ze de verkeerde rol/type hebben. Met deze objecten wordt geen
rekening gehouden tijdens de optimalisering.)
Names of ignored objects: (Namen van de genegeerde objecten:)

Waarschu-
wing

The protocol contains object types that are not available for the current treatment
plan. These object types will not be taken into account during optimization. (Het
protocol bevat objecttypes die niet beschikbaar zijn voor het huidige behandel-
plan. Met deze objecten wordt geen rekening gehouden tijdens de optimalise-
ring.)
Missing types: (Ontbrekende types:)

Waarschu-
wing

The following dose lines are above the prescription dose of [dose] Gy and will
not be displayed: [hidden dose lines]. (De volgende dosislijnen vallen boven de
voorschriftdosis van [dosis] Gy en worden niet weergegeven: [verborgen dosislij-
nen].)

Fout
The Tolerated Coverage Volume [volume]% is greater than the Desired Covera-
ge Volume [volume]%. (Het getolereerde afdekkingsvolume [volume]% is groter
dan het gewenste afdekkingsvolume [volume]%.)
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62 Softwarehandleiding Rev. 1.0 Dose Review Ver. 2.0



Type Tekst

Fout
The maximum prescribed dose constraint [dose] Gy is less than the prescription
dose [dose] Gy. (De maximum voorschriftdosisbeperking [dosis] Gy is minder
dan de voorschriftdosis [dosis] Gy.)

Fout SRS prescription is selected, but no maximum dose constraint is set. (SRS-voor-
schrift is geselecteerd, maar er is geen maximum dosisbeperking ingesteld.)

Waarschu-
wing

The selected clinical protocol is for Machine QA only. Not for clinical use. (Het
geselecteerde klinische protocol is uitsluitend voor kwaliteitsborging van de ma-
chine. Niet voor klinisch gebruik.)

Waarschu-
wing

The selected clinical protocol is provided for Machine QA demo purposes only.
Not for clinical use. (Het geselecteerde klinische protocol is uitsluitend voor de-
modoeleinden voor de kwaliteitsborging van de machine. Niet voor klinisch ge-
bruik.)

Waarschu-
wing

The selected clinical protocol is provided for demo purposes only. Not for clinical
use. (Het geselecteerde klinische protocol is uitsluitend voor demodoeleinden.
Niet voor klinisch gebruik.)
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7.3 Informatieberichten (aangegeven met het i-
pictogram)

Lijst met meldingen

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

• Detected regions of the couch top that do not intersect the slice set. Nonintersecting regions
will not be exported. (Delen van het tafelblad gedetecteerd die de coupeset niet doorsnijden.
Niet-snijdende delen worden niet geëxporteerd.)

• Contour points were reduced. (Contourpunten werden verminderd.)
• Structure [object name] was changed for export as it was reconstructed on the reference image

data set. (Structuur [objectnaam] werd gewijzigd voor export omdat dit op de referentie-
beelddataset werd gereconstrueerd.)

• Structure [object name] could not be exported as it was reconstructed on the reference image
data set and appears to be too small. (Structuur [objectnaam] kon niet worden geëxporteerd
omdat dit op de referentie-beelddataset werd gereconstrueerd en te klein lijkt.)

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

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

• Image Modality (XT) not supported. (Beeldmodaliteit (XT) niet ondersteund.)
• DICOM image(s) of modality XT cannot be processed by the current version of the application.

(DICOM-beelden van modaliteit XT kunnen niet worden verwerkt door de huidige
applicatieversie.)

• An error occurred while loading. (Er is een fout opgetreden tijdens het laden.)
• Unsupported data found. (Niet-ondersteunde gegevens gevonden.)
• Unsupported data was found during loading. Review the patient data carefully for

completeness. (Niet-ondersteunde gegevens werden gevonden tijdens het laden. Controleer
de patiëntgegevens zorgvuldig op volledigheid.)

• Plan not valid for this application. (Plan niet geldig voor deze toepassing.)
• This plan has an invalid format. (Dit plan heeft een ongeldig formaat.)
• The format of the plan to load cannot be interpreted. (Het formaat van het plan dat moet

worden geladen, kan niet worden geïnterpreteerd.)
• An error occurred while loading. (Er is een fout opgetreden tijdens het laden.)
• Multiple plans selected. (Er zijn meerdere plannen geselecteerd.)
• More than one plan is selected for loading. Go back and select only a single plan. (Er is meer

dan één plan geselecteerd om te laden. Ga terug en selecteer slechts één plan.)
• The external outer contour [contour name] has been removed. (De externe outer contour

[naam contour] is verwijderd.)
• The external outer Contour [contour name] can not be used. It has been removed. (De externe

outer contour [naam contour] kan niet worden gebruikt. Hij werd verwijderd.)
• Multiple external outer Contours were found. There must be exactly one external outer Contour.

Go back to the selected data and check this. (Er zijn meerdere externe outer contours
gevonden. Er moet precies één externe outer contour zijn. Ga terug naar de Selected Data en
controleer dit.)

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

• Empty object found. (Leeg object gevonden.)
• Empty objects found. (Lege objecten gevonden.)
• The object [object name] is empty. Outline the object correctly or remove it from the selection.

(Het object [objectnaam] is leeg. Omlijn het object of verwijder het uit de selectie.)

Informatieberichten (aangegeven met het i-pictogram)
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• The following objects are empty: [object names]. Outline the objects correctly or remove them
from the selection. (De volgende objecten zijn leeg: [objectnamen]. Omlijn de objecten correct
of verwijder ze uit de selectie.)

• The image set of object [object name] is not loaded. Go back to the selected data and check
this. (De beeldset van object [objectnaam] is niet geladen. Ga terug naar de Selected Data en
controleer dit.)

• Multiple objects are named identically. (Meerdere objecten hebben dezelfde naam.)
• Found more than one object with the name [object name]. The objects' names must be unique.

Go back to the selected data and check this. (Er is meer dan één object met de naam
[objectnaam] gevonden. De namen van de objecten moeten uniek zijn. Ga terug naar de
Selected Data en controleer dit.)

• The following objects have identical names: [object names] The objects' names must be
unique. Go back to the selected data and check this. (De volgende objecten hebben dezelfde
naam: [objectnaam]. De objectnamen moeten uniek zijn. Ga terug naar de Selected Data en
controleer dit.)

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

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

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

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

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

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

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

• The planning CT has [number] slices. A maximum number of [number] slices is supported. Go
back to the selected data and check this. (De planning-CT heeft [aantal] coupes. Er wordt een
maximumaantal [aantal] coupes ondersteund. Ga terug naar de Selected Data en controleer
dit.)

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

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

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

• Object [object name] is set to invisible. (Object [objectnaam] is ingesteld op onzichtbaar.)
• Volume of object(s) too small. (Volume van object(en) te klein.)
• The following objects were found to be too small: [object names] Only objects with volume

bigger than [volume] mm³ are allowed. Go back to the selected data and check this. (De
volgende objecten bleken te klein: [objectnamen]. Alleen objecten met een volume groter dan
[volume] mm³ zijn toegestaan. Ga terug naar de Selected Data en controleer dit.)

• There were unspecified problems during import. (Er zijn niet-gespecificeerde problemen
opgetreden tijdens het importeren.)

BERICHTEN
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• Could not save plan. Contact Brainlab support. (Kon plan niet opslaan. Neem contact op met
de klantenservice van Brainlab.)

• Loaded plan from an older version. (Plan geladen van een oudere versie.)
• The loaded plan was created with a previous software version. Optimization, saving and export

are disabled. To start a new optimization, select a different clinical protocol. (Het geladen plan
is gemaakt met een eerdere softwareversie. Optimaliseren, opslaan en exporteren zijn
uitgeschakeld. Selecteer een ander klinisch protocol om een nieuwe optimalisatie te starten.)

• The license for this application has expired. Optimization, saving and export are disabled. (De
licentie voor deze toepassing is verlopen. Optimaliseren, opslaan en exporteren zijn
uitgeschakeld.)

• The license for this application has expired but no plan was loaded. The application cannot
continue. (De licentie voor deze toepassing is verlopen maar er werd geen plan geladen. De
toepassing kan niet doorgaan.)

• Failed to calculate the tissue model. Check the logfile for details. (Kon het weefselmodel niet
berekenen. Controleer het logbestand voor details.)

• The dose was recalculated. (De dosis werd opnieuw berekend.)
• The dose was recalculated at startup because the loaded plan was saved using an older

software version. The dose might deviate slightly from the original plan. (De dosis werd bij
opstarten opnieuw berekend, omdat het geladen plan werd opgeslagen met een oudere
softwareversie. De dosis kan enigszins afwijken van het originele plan.)

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

• The data is not compatible with [application mode]: they were written by an unsupported
application. (De gegevens zijn niet compatibel met [applicatiemodus]: zij zijn geschreven door
een niet-ondersteunde applicatie.)

• Compartment for Phantom Definition Plans [compartment ID] doesn't seem to be configured at
connected DicomProxy (or not at all configured upstream DicomProxies). Please have Brainlab
Support check configuration of your DicomProxy. (Compartiment voor fantoomdefinitieplannen
[compartiment-ID] lijkt niet te zijn geconfigureerd op verbonden Dicom-proxy (of niet op alle
geconfigureerde upstream Dicom-proxy’s). Laat de configuratie van uw Dicom-proxy
controleren door de klantenservice van Brainlab.).

• Loading data without a plan is not supported in [application mode]. (Laden van data zonder
plan wordt niet ondersteund in [applicatiemodus].)

• Transferring phantom data to treated patient failed. See logfile for details. (Overzetten van
fantoomgegevens naar behandelde patiënt is mislukt. Zie logbestand voor details.)

• Dose for the plan is being calculated using PencilBeam. Due to the small size of the PTVs the
plan likely defines a considerable amount of small fields (of 10 mm equiv. square fields size or
smaller). It is recommended to use Monte Carlo instead for dose calculation of such small fields
in order to have decent accuracy of calculation results. (Dosis voor het plan wordt berekend
met behulp van Pencil Beam. Door de kleine afmeting van de PTV’s definieert het plan zeer
waarschijnlijk een aanzienlijk aantal kleine velden (van 10 mm equiv. vierkante velden afmeting
of kleiner.) Het wordt aanbevolen om Monte Carlo te gebruiken in plaats van Pencil Beam voor
dosisberekening van dergelijke kleine velden om een redelijke nauwkeurigheid van de
berekeningsresultaten te krijgen.)

• Dose calculation is based on special set: Contrast CT. (Dosisberekening is gebaseerd op een
speciale set: contrast-CT)

Informatieberichten (aangegeven met het i-pictogram)
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