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Samenvatting

De drie primaire behandelmethoden voor kanker zijn chirurgie, radiotherapie en 
chemotherapie. Voor een specifieke patiënt bepalen veel factoren, waaronder de locatie en 
stadium van de tumor, en de leeftijd, gezondheid en persoonlijke voorkeur van de patiënt, 
de keuze van behandeling, of combinatie van behandelingen. Radiotherapie speelt een 
belangrijke rol in de behandeling van hoofdhals kanker (HHK) en is voor de meerderheid 
van HHK patiënten minstens even effectief als chirurgische verwijdering van de tumor, 
met het functionele behoud van de organen in het hoofdhals gebied als belangrijk voordeel. 

Voor radiotherapeutische behandelingen dient een bestralingsplan te worden gemaakt. Dit 
bestralingsplan moet ervoor zorgen dat de tumor met voldoende dosis wordt bestraald, 
terwijl het gezonde weefsel een zo laag mogelijke dosis krijgt. In de huidige klinische praktijk 
worden bestralingsplannen doorgaans gemaakt met behulp van computeralgoritmes 
waarmee het plan wordt geoptimaliseerd via een iteratief proces waarin met steeds 
kleiner wordende verbeteringen het uiteindelijke plan wordt bereikt. De kwaliteit van dit 
resulterende plan wordt echter sterk bepaald door de bekwaamheid van de planner en de 
keuzes van de behandelend arts, waardoor er grote verschillen kunnen ontstaan tussen de 
plannen van verschillende planners en verschillende radiotherapieafdelingen. Daarom is 
in dit proefschrift onderzocht hoe het maken van bestralingsplannen (treatment planning) 
voor radiotherapeutische behandelingen van HHK kan worden geautomatiseerd, zodat 
de invloed van individuen wordt weggenomen en tegelijkertijd getracht wordt de plannen 
verder te verbeteren. 

Treatment planning voor HHK is een complex en tijdrovend proces omdat er in het 
hoofdhalsgebied een groot aantal organen (organs-at-risk, OARs) aanwezig zijn die schade 
kunnen ondervinden door een te hoge stralingsdosis. Deze OARs liggen doorgaans in 
de buurt van de doelgebieden (planning target volumes, PTVs) en zullen daarom zo goed 
mogelijk moeten worden gespaard. Hieronder volgt een samenvatting van de algemene 
onderzoeksvragen en belangrijkste uitkomsten die gepresenteerd zijn in de verschillende 
hoofdstukken van dit proefschrift.

Tijdens intensity modulated radiotherapy (IMRT) worden patiënten doorgaans bestraald 
met meerdere statische velden, welke individueel inhomogene dosisverdelingen leveren, en 
waarvan alleen de combinatie leidt tot voldoende en homogene bestraling van de tumor. Deze 
inhomogene dosisverdelingen worden gemaakt door tijdens de bestraling metalen bladen 
(leaves) van een multi-leaf collimator (MLC) door het veld te bewegen, zodat de straling 
alleen door de openingen van de MLC komt. Tijdens volumetric modulated arc therapy 

.
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(VMAT) behandelingen draait het bestralingsveld met een constante snelheid om de patiënt 
heen, terwijl de MLC leaves, net zoals in IMRT, tegelijkertijd worden bewogen. Geschikte 
posities en bewegingen van de MLC leaves voor IMRT en VMAT behandelingen worden 
bepaald door middel van een optimalisatieproces waarin de gebruiker optimalisatiedoelen 
aangeeft voor de verschillende ingetekende structuren. Door middel van een iteratief proces 
probeert het computeralgoritme MLC configuraties te vinden waarmee er zo goed mogelijk 
aan de optimalisatiedoelen wordt voldaan. Omdat bij het starten van het planningsproces 
het meest optimale bestralingsplan doorgaans niet bekend is voor individuele patiënten, 
moeten deze optimalisatiedoelen tijdens het treatment planning vaak worden aangepast om 
tot het best mogelijke plan te komen. 

Eerdere onderzoeken hebben aangetoond dat met IMRT en VMAT kwalitatief 
gelijkwaardige bestralingsplannen kunnen worden gemaakt. VMAT wordt echter in 
toenemende mate verkozen boven IMRT voor de behandeling van HHK, onder meer 
vanwege de kortere bestralingstijd. Het onderzoek in Hoofdstuk 2 heeft aangetoond dat 
VMAT bestralingsplannen verder kunnen worden verbeterd wanneer er meer dan twee 
bogen (arcs) voor de bestraling worden gebruikt. Hiermee wordt namelijk het aantal 
mogelijke oplossingen van de MLC verhoogd, waardoor de OARs beter kunnen worden 
afgeschermd van dosis en het doelgebied (PTV) homogener kan worden bestraald. Deze 
voordelen moeten echter worden afgewogen tegen de langere benodigde bestralingstijd. 
Mogelijk gelden de resultaten van Hoofdstuk 2 alleen voor het treatment planningssysteem 
(TPS) Eclipse (Varian Medical Systems, Palo Alto, VS), omdat dit TPS bestralingsplannen 
tracht te maken waarin de bestralingsarm (gantry) op de hoogst mogelijke snelheid 
ronddraait. Met andere planningssystemen in combinatie met een bestralingsapparaat van 
een andere fabrikant kan de rotatiesnelheid van de gantry worden verlaagd, waardoor, mits 
dit volledig benut kan worden door de gebruikte optimalisatiealgoritmes, het toevoegen 
van extra arcs niet noodzakelijkerwijs zal leiden tot betere bestralingsplannen.  

Het automatiseren van het treatment planning proces kan enerzijds zorgen voor een toename 
in de efficiëntie van moderne radiotherapieafdelingen, en anderzijds de resulterende 
plannen verbeteren en hun consistentie verhogen. Omdat de keuze van verschillende 
planningstechnieken kunnen leiden tot verschillen in de homogeniteit van de dosis in het PTV 
en de dosis naar de OARs, is de relatie tussen deze parameters onderzocht in Hoofdstuk 3. 
Het exponentiële verband dat werd gevonden laat zien dat wanneer de dosis in het PTV 
erg homogeen is,  een kleine concessie hieraan kan zorgen voor grote verbeteringen in het 
sparen van de OARs, en vice versa. Dit is van belang wanneer handmatig en automatisch 
gemaakte bestralingsplannen met een andere PTV dosishomogeniteit worden vergeleken, 
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aangezien de laagst haalbare OAR dosis sterk wordt beïnvloed door de eisen die aan de PTV 
dosis gesteld worden. Desondanks zijn er grote verschillen tussen de PTV dosiscriteria van 
verschillende internationale onderzoeksorganisaties die multicenter studies doen met grote 
groepen patiënten. Daarom zijn er in Hoofdstuk 4 plannen gemaakt die voldoen aan de PTV 
dekking en homogeniteitcriteria van drie verschillende planningsprotocollen voor HHK. 
Het bleek dat door het gebruiken van planningsrichtlijnen van de European Organization 
for Research and the Treatment of Cancer (EORTC) in plaats van planningsrichtlijnen 
van de Radiation Therapy and Oncology Group (RTOG), de gemiddelde stralingsdosis 
van de speekselklieren en slikspieren met respectievelijk 7.6Gy en 7.0Gy kunnen worden 
verminderd. Hoewel dit een groot effect kan hebben op de verwachtte toxiciteit, de normal 
tissue complication probability (NTCP) waarden voor de respectievelijke organen, zijn er 
tot op heden geen vergelijkingen gemaakt tussen de verschillende planningsrichtlijnen van 
deze organisaties om te onderzoeken of strengere PTV dosiscriteria leiden tot een betere 
controle van de tumor na de behandeling.

Als onderdeel van dit proefschrift is een methode ontwikkeld waarmee, zonder invloed 
van een planner, de interactieve optimalisatie in Eclipse automatisch gedaan kan worden. 
In Hoofdstuk 5 wordt de technische ontwikkeling van deze automatic interactive optimizer 
(AIO) beschreven en de resulterende plankwaliteit onderzocht op tien HHK patiënten. Het 
handmatig interactief optimaliseren van HHK patiënten is een moeilijk en arbeidsintensief 
proces waarin de planner de optimalisatiedoelen van een groot aantal OARs moet blijven 
aanpassen afhankelijk van de dosis-volume histogram (DVH)-lijnen die worden getoond 
gedurende het optimalisatieproces. De AIO automatiseert deze handelingen door de DVH-
lijnen in het optimalisatiescherm af te lezen, en de bewegingen van de cursor over te nemen 
van de gebruiker. De optimalisatiedoelen kunnen hierdoor vaker en consistenter worden 
aangepast, waardoor er ten alle tijden pogingen worden gedaan om de relevante organen 
voldoende van dosis te sparen. Hoofdstuk 6 beschrijft een meer klinisch onderzoek, waarin 
AIO plannen voor zeventig HHK patiënten en twintig patiënten met lokaal gevorderde 
longkanker zijn vergeleken met plannen gemaakt door een ervaren planner. Omdat de 
klinisch relevante dosiswaarden voor de organen van deze patiëntengroepen verschillen, 
moest de AIO optimalisatie voor longkanker op een andere manier worden uitgevoerd dan 
voor HHK. De positieve resultaten van dit onderzoek hebben dan ook de veelzijdigheid 
van AIO gedemonstreerd. Sinds februari 2014 worden alle klinische bestralingsplannen 
voor HHK op de afdeling radiotherapie van het VU medisch centrum met behulp van AIO 
gemaakt, wat een direct gevolg is van het onderzoek dat is beschreven in dit proefschrift. 
AIO leidt, onafhankelijk van wie het plan maakt, tot meer consistente sparing van de 
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speekselklieren en slikspieren. Het gebruik van AIO is ook efficiënter aangezien de planners 
tijdens de optimalisatie hun tijd elders kunnen besteden.

In hoofdstuk 7 is het gebruik van RapidPlan onderzocht voor de automatische optimalisatie 
van VMAT bestralingsplannen voor HHK. RapidPlan is een commercieel knowledge-based 
planning  product ontwikkeld door Varian Medical Systems (Palo Alto, VS). Het gebruik van 
RapidPlan begint met het maken van een model waarin de geometrische en dosimetrische 
eigenschappen van een verzameling eerder gemaakte plannen wordt gecorreleerd. 
RapidPlan kan dit model gebruiken om, aan de hand van geometrische eigenschappen 
van een nieuwe patiënt, behaalbare DVHs van OARs te voorspellen. Deze voorspellingen 
kunnen worden gebruikt als startpunt voor het optimalisatieproces  waardoor het iteratieve 
aanpassen van de optimalisatiedoelen om hun optimale plaatsing te vinden niet meer nodig 
is. De RapidPlan bestralingsplannen gaven voor de meeste OARs een lagere stralingsdosis 
dan in de klinische plannen, al speelde de samenstelling en grootte van het model een 
belangrijke rol in deze resultaten. Dosimetrische uitschieters (outliers) in de verzameling 
bestralingsplannen, bijvoorbeeld plannen waarin bepaalde organen slechter zijn gespaard 
vergeleken met de rest van de plannen in het model, kunnen de kwaliteit van het model 
en de nauwkeurigheid van de voorspelde OAR DVHs beïnvloeden. In Hoofdstuk 8 zijn 
daarom verschillende aantallen dosimetrische outliers (bestralingsplannen waarin geen 
poging is gedaan om de speekselklieren te sparen) toegevoegd aan een RapidPlan model met 
zeventig HHK patiënten, waarna het effect op de resulterende plankwaliteit is onderzocht. 
De RapidPlan modellen bleken robuust tegen dit soort outliers, waarvan er tot 20 konden 
worden toegevoegd voordat de kwaliteit van de resulterende plannen werd verminderd. 

Knowledge-based planning oplossingen, zoals RapidPlan, kunnen ook worden gebruikt 
om de kwaliteit van bestralingsplannen snel te beoordelen, bijvoorbeeld door de OAR 
dosiswaarden die behaald zijn tijdens treatment planning te vergelijking met de dosiswaarden 
die voorspeld worden op basis van de geometrie van de patiënt. Deze toepassing is 
besproken in Hoofdstuk 9, waar de nauwkeurigheid van de dosisvoorspellingen van 
een RapidPlan model met negentig HHK patiënten is onderzocht door de behaalde en 
voorspelde gemiddelde dosiswaarden te vergelijkingen voor een groot aantal OARs van 
twintig patiënten. Hoewel uitstekende lineaire verbanden werden gevonden voor alle OARs, 
konden de dosisvoorspellingen minder nauwkeurig zijn in de hoge- en lage dosisregio’s. 
Zoals in Hoofdstuk 9 is voorgesteld kunnen OAR dosisvoorspellingen in klinische trials 
dienen als snelle en patiënt specifieke methodes om de kwaliteit van ingediende plannen te 
beoordelen. 
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De voorgaande onderzoeken kunnen worden beschouwd als traditionele treatment planning 
studies, waarmee verschillende planningstechnieken worden vergeleken op dezelfde groep 
testpatiënten. De behaalde resultaten zullen hierdoor niet beïnvloed worden door mogelijke 
verschillen tussen de geselecteerde patiënten. Vaak worden nieuwe bestralingstechnieken 
aan de hand van dit soort traditionele planningsstudies in de kliniek geïntroduceerd voor 
de behandeling van toekomstige patiënten. Door de gecontroleerde manier waarop dit 
soort planningsstudies worden uitgevoerd is het echter niet zeker of de voorspelde winsten 
ook worden behaald wanneer de nieuwe planningstechnieken routinematig in de kliniek 
worden gebruikt. Om dit te beoordelen is er in Hoofdstuk 10 een longitudinaal onderzoek 
uitgevoerd waarin klinisch gebruikte bestralingsplannen van de afdeling radiotherapie van 
het Vrije Universiteit Medisch Centrum uit het afgelopen decennia zijn vergeleken. Uit elk 
van vier verschillende periodes werden dertig bestralingsplannen geselecteerd. Elk van deze 
periodes werd gekarakteriseerd door een unieke bestralings- of planningstechniek. De eerste 
periode bestond bijvoorbeeld uit handmatig geoptimaliseerde IMRT plannen uit 2005-2008, 
waarin alleen geprobeerd werd de oorspeekselklier (glandula parotis) en ruggenmerg 
te sparen. De laatste periode bestond daarentegen uit automatisch geoptimaliseerde 
VMAT plannen uit 2014-2015, waarin tevens de onderkaakspeekselklieren (glandula 
submandibularis), mondholte en individuele slikspieren zo veel mogelijk werden gespaard. 
Bij het vergelijken van de bestralingsplannen bleek dat er in de laatste periode grote winsten 
waren behaald in het sparen van alle OARs vergeleken met de eerdere periodes. Bovendien 
kwamen deze verbeteringen niet ten koste van een minder homogene PTV dosis, noch van 
een toename aan dosis in de rest van het lichaam. Omdat de patiënten en hun geometrische 
verhoudingen anders waren in de verschillende periodes, waren statistische correcties 
toegepast om te compenseren voor deze geometrische verschillen. 

Tot slot zou protonentherapie bestralingsplannen voor HHK kunnen verbeteren omdat de 
steile dosisafval na het dosismaximum van de protonenbundel (de zogeheten Bragg-peak) 
de mogelijkheid schept om OAR sparing te verbeteren vergeleken met de eerder beschreven 
fotonenbestralingstechnieken. De kritieke plaatsing van de Bragg-peak in de patiënt maakt 
de protonenplannen echter minder robuust tegen afwijkingen in patiëntpositionering en 
onzekerheden in de lokale dichtheid in een patiënt (met andere woorden, onzekerheden in 
de Hounsfield dichtheid van de CT-scan). In Hoofdstuk 11 zijn daarom voor verschillende 
single-field en multi-field geoptimaliseerde protonenplannen de resulterende waarden van 
OAR sparing en robuustheid vergeleken met VMAT fotonenplannen. De robuustheid 
van de protonenplannen werd onderzocht door de dosisverdeling te simuleren bij ±3mm 
positioneringfouten en ±3% afstandsonzekerheden, en de resulterende dosiwaarden van 
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de doelgebieden te vergelijken. Multi-field geoptimaliseerde protonenplannen gaven 
verbeteringen in het sparen van de OARs ten opzichte van single-field geoptimaliseerde 
protonenplannen en VMAT, maar ze bleken ook minder robuust tegen positioneringfouten 
en afstandsonzekerheden. 

In dit proefschrift zijn verschillende methodes onderzocht om de best mogelijke IMRT 
en VMAT bestralingsplannen voor HHK te maken. Tot op heden was het bereiken van 
zulke optimale plankwaliteit voor individuele patiënten voorbehouden aan moderne 
radiotherapie afdelingen. De komst van automatische treatment planning technieken kan 
er echter voor zorgen dat de best mogelijke plannen ook kunnen worden gemaakt in 
radiotherapie afdelingen die minder middelen tot hun beschikking hebben. 


