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HOOFDSTUK I

INLEIDING

Algemeen
In 1977, het jaar waarin de totale-lichaamscomputertomograaf (CT-seanner) in
Leiden werd geplaatst, schreven Stewart en Simpson: "It is possible that in some
hospitals the major utilization of whole body CT will be radiation therapy". Een
derde van de patiënten met kanker, met welke initiële therapie dan ook behan-
deld, zou sterven ten gevolge van het falen van de loco-regionale therapie. Het be-
lang van beheersing van het locale proces zou nog kunnen toenemen door het suc-
ces van systeemtherapieën, waarmee metastasen beter kunnen worden bestreden
(Stewart en Simpson, 1977).
De mogelijkheid van de CT-scanner om in transversale vlakken een nauwkeurig
beeld van de tumor en de individuele anatomie te verschaffen, zou de kans op een
"geometrische misser" bij de bestraling aanmerkelijk kunnen verkleinen.
In het materiaal van Munzenrider e.a. (1977) bleek dat de CT-scan bij 55 % van
98 patiënten essentieel voor een "juiste" radiotherapieplanning was.
Voor het vaststellen van de rol die de computertomografie bij de radiotherapie-
planning zou spelen, waren meer vergelijkende onderzoeken noodzakelijk.

Ongeveer te zelfder tijd kwam de "Simtomix" (Oldelft) ter beschikking.
Met deze uitbreiding van de bestaande conventionele simulator kan eveneens een
beeld van het transversale vlak van het menselijk lichaam worden verkregen. De-
ze "Transverse Analog Tomography" (T.A.T.) zou een goedkoop alternatief kun-
nen zijn voor de CT-scanner, althans voor de radiotherapieplanning.
In 1978 en 1979 werd een verkennend onderzoek verricht waarbij o.a. werd vast-
gesteld welke aanpassingen aan de scanner moesten worden aangebracht om radio-
therapieplanning mogelijk te maken. De resultaten gaven aanleiding het onder-
zoek uit te breiden en tevens de T.A.T. hierin te betrekken. In 1980 werd het
vergelijkend onderzoek gestart.

Doelstellingen van dit onderzoek:
1. Afbakening van het indicatiegebied voor het gebruik van de computertomo-

graaf bij de radiotherapieplanning.
2. Vergelijking van het gebruik van de CT-scanner en de T.A.T. bij de radiothe-

rapieplanning met de conventionele planningmethode.
3. Afweging van de met deze "nieuwe" methoden verkregen extra nauwkeurig-

heid in de planningprocedure tegen in de behandeling vooralsnog onvermijdba-
re onnauwkeurigheden, zoals deze worden veroorzaakt door onnauwkeurighe-
den in repositionering en fysiologische veranderingen tijdens de bestralings-
periode.

De opzet van h?t onderzoek bracht met zich mee dat de verschillende onderzoe-
ken zoveel mogelijk op één dag plaats moesten vinden. Deze voorwaarde had een
aantal organisatorische consequenties, waardoor het patiëntenaantal beperkt
bleef.
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Een tweede reden hiervoor was dat niet alle patiënten op grond van hun conditie
gevraagd konden worden aan het onderzoek deel te nemen. Zeker als de patiën-
ten per tumorligging worden onderverdeeld is hun aantal gering. Daar het onder-
zoek echter niet bedoeld is om met behulp van de statistiek te bepalen welke me-
thode van planning per tumorligging de beste is, maar een beschrijving wil geven
van het gebruik van "nieuwe planningsmethoden" op een radiotherapieafdeling
kunnen de gegevens van dit onderzoek ondanks de relatief geringe aantallen pa-
tiënten worden gebruikt.

Opzet van het proefschrift
Hoofdstuk II beschrijft de onderzochte methodes van planning toegespitst op de
localisatieprocedure. De werking van de computertomograaf en T.A.T. wordt
beschreven voorzover relevant voor de radiotherapieplanning. Hoofdstuk III be-
schrijft de pilot study en geeft een overzicht van de opzet van het vergelijkend on-
derzoek.
Aandacht wordt besteed aan de patiëntenselectie, de praktische uitvoering van
het onderzoek en de keuze van de evaluatiecriteria. Teneinde de resultaten van
het onderzoek te kunnen beoordelen in relatie tot de behandeling met bestrating
in zijn geheel werd een nevenonderzoek verricht, gericht op onnauwkeurigheden
in positionering en de belasting voor de patiënt. In hoofdstuk IV worden de re-
sultaten van het vergelijkend onderzoek vermeld, gerangschikt naar tumorligging,
en vervolgens voor het totaal aantal onderzochte patiënten.
Gegevens over de kwaliteit van de onderzoeken, het gebruik van contrastmidde-
len en verandering na berekening van de dosisverdeling geven de betrouwbaarheid
van het onderzoek aan en de juistheid van de keuze van de evaluatiecriteria.
Om tot een schatting op jaarbasis te komen, is een analyse verricht van de niet in
het vergelijkend onderzoek opgenomen patiënten.
Tot slot zijn in hoofdstuk IV de resultaten van het nevenonderzoek vermeld.
In hoofdstuk V worden de eigen onderzoeksresultaten per tumorligging in relatie
tot gegevens uit de literatuur besproken. Met behulp van de uitkomsten van het
onderzoek en van de analyse van de niet in het onderzoek opgenomen patiënten
wordt door extrapolatie op basis van het diagnose-archief een schatting gemaakt
van het aantal patiënten per jaar voor wie de CT-scan van waarde is bij de radio-
therapieplanning.
Ten slotte wordt in dit hoofdstuk op grond van het nevenonderzoek ingegaan op
de wenselijkheid van verdere verfijning van de localisatieprocedure en economi-
sche aspecten.
Hoofdstuk VI geeft een overzicht van de voornaamste conclusies.
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HOOFDSTUK II

METHODEN VAN RADIOTHERAPIEPLANNING

De conventionele methode

De procedure van de conventionele methode van planning
De procedure van de conventionele methode van radiotherapieplanning kan als
volgt worden beschreven:
a. Bestudering van relevante patiëntengegevens (onderzoekverslagen, operatie-

verslagen e.d.).
b. Bestudering van reeds beschikbaar beeldmateriaal (röntgenfoto's, echobeel-

den), exclusief CT-scans.
c. Anamnese en lichamelijk onderzoek van de patiënt.
d. Opstelling behandelingsplan op grond van a, b en c.
e. Localisatieprocedure.
f. Bepaling doelvolume.
g. Berekening en bestudering van de dosisverdeling in het bestralingsvolume,
h. Simulatie, indien gewenst.
i. Definitieve vaststelling van het bestralingspian.

De localisatieprocedure
De localisatieprocedure heeft onder andere tot doel de positie van de patiënt ten
opzichte van de bestralingsbron zó te kiezen, dat een optimale bestraling van het
gebied waaraan men een gewenste stralendosis wil geven (doelvolume) mogelijk
is. Belangrijke voorwaarden waaraan de ligging tijdens bestraling (bestralingsposi-
tie) moet voldoen zijn reproduceerbaarheid en stabiliteit. Teneinde dit te berei-
ken kan gebruik gemaakt worden van fixatiehulpmiddelen. Bij de localisatiepro-
cedure wordt gebruik gemaakt van een simulator. Deze bestaat uit de volgende
onderdelen:
1. röntgenbuis
2. diafragma-lichtvizier-eenheid
3. beeldversterkings-televisie-eenheid
4. fotocassettehouder
5. tafelblad
6. bedieningspanelen.

Door de constructie van de simulator en een aantal hulpmiddelen is het mogelijk ;

de houding, waarvan men meent dat de patiënt deze tijdens de bestraling moet J
aannemen, na te bootsen.
De simulator is voorzien van een beweegbare vlakke tafel van niet-indrukbaar ma-
teriaal, overeenkomend met de tafel van de bestralingsapparatuur. Postuur en ge- i
wicht van de patiënt hebben een verwaarloosbare invloed op deze tafel. 's
De bewegingen van de tafel vinden evenals die van de röntgen-beeldversterkings- -.f
televisie-eenheid meestal plaats ten opzichte van een vast punt in de ruimte, het 1
isocentrum. Het isocentrum is het punt waardoor in de bestralingsruimte de een- : |
trale as van de bestralingsbundel bij elke stand van de apparatuur heen gaat. Bij |
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de apparatuur op onze afdeling gaat door dit punt tevens de verticale as van bewe-
ging van de tafel. Zowel in de simulatorruimte als in de bestralingsruimte bevinden
zich op de zijwanden en het plafond vaste laserbronnen, met een zichtbare pro-
jectie gericht op het isocentrum.

Tijdens de localisatieprocedure wordt in feite de positie van de patiënt ten opzich-
te van het isocentrum gekozen, gebruikmakend van röntgendoorlichting en van
de bewegingsmogelijkheden van de simulator. Teneinde een beter inzicht te ver-
krijgen in de anatomische verhoudingen, kan gebruik gemaakt worden van con-
trastmiddelen die ofwel intraveneus worden toegediend ofwel direct in holle or-
ganen worden gebracht.
Door de plaats waar de laserbundels zich op de huid of op eventueel fixatiemate-
riaal projecteren te markeren, kan de gekozen houding bij elke bestraling worden
gereproduceerd. Met behulp van de simulator kunnen eveneens röntgenopnamen
in de therapiepositie worden gemaakt ("localisatiefoto's").
De diafragma-lichtviziereenheid is zó geconstrueerd, dat zowel op het doorlich-
tingsbeeld als op de röntgenfoto de projectie van het isocentrum is gemarkeerd.
Ten slotte kan met bijvoorbeeld gipsband een lichaamsomtrek in een voor de be-
handeling relevant vlak worden verkregen.

Het doelvolume
Nadat de therapiepositie van de patiënt tijdens de localisatieprocedure is vastge-
steld, dient het doelvolume te worden bepaald.
Het doelvolume bevat die weefsels waaraan men volgens een bepaald schema sen
gewenste geabsorbeerde stralendosis wil geven. (J.C.R.U. Report 29) De keuze
van het doelvolume wordt door een aantal factoren beïnvloed:
a. het pathologisch-anatomisch substraat van het proces (tumor),
b. de ligging van de tumor in de patiënt,
c. de relatie van de tumor ten opzichte van omgevende structuren,
d. de vastgestelde grenzen van de tumor en de mate waarin men meent hiervan

zeker te kunnen zijn,
e. inzichten en opvattingen omtrent het "gedrag" van de tü^.or,
f. inzichten en opvattingen aangaande de gewenste behandeling.
Het is op deze plaats noodzakelijk de invloed van de zogenoemde behandelings-
filosofie aan te stippen.
Het resultaat van keuzen gemaakt bij de oplossing van medische vraagstukken is
de behandelingsfilosofie. Over de totstandkoming van diverse behandelingsfiloso-
fieën is weinig bekend.
De behandelingsfilosofie ten aanzien van een bepaalde tumor kan tussen verschil-
lende radiotherapeuten aanzienlijk uiteenlopen, zoals bijvoorbeeld blijkt uit een
analyse van Kramer (1976). De behandelingsfilosofie is ook van invloed op de
keuze van het doelvolume.

Het doelvolume kan worden aangegeven op de tijdens de localisatie gemaakte
röntgenfoto's. Indien hieraan behoefte is, kan ook een reconstructietekening (in-
tekening) worden gemaakt in een voor de berekening en bestudering van de dosis-
verdeling in het lichaam relevant vlak. Veelal staat dit vlak, het transversale vlak,
loodrecht op de as van de patiënt. De intekening wordt gemaakt met behulp van
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de tijdens de localisatie verkregen röntgenopnamen en van een eveneens in dit
vlak liggende lichaamsomtrek. In het meest voorkomende geval van een recon-
structie loodrecht op de as van de patiënt kunnen, nadat het isocentrum met be-
hulp van de markeringen op de lichaamsomtrek in de intekening is bepaald, rele-
vante structuren worden "ingetekend".
De plaats van zo'n structuur wordt afgeleid uit de plaats van zijn schaduwbeeld
ten opzichte van het isocentrum op de "localisatie"foto, de beschikbare resulta-
ten van diagnostisch onderzoek en patiëntengegevens, naast gegevens uit anato-
mische atlassen. In deze reconstructie wordt ook het doelvolume aangegeven.

De dosisverdeling
Gebruikmakend van het gevonden doelvolume en van gegevens omtrent bundel-
eigenschappen van de beschikbare bestralingsapparatuur wordt in nauw overleg
met een stralenfysicus, de dosisverdeling in de patiënt bij een bepaalde bestra-
lingsopzet bepaald en bestudeerd. Hierbij wordt tevens gelet op de doses die nood-
zakelijkerwijs aan omgevend (gezond) weefsel worden gegeven. Ten slotte wordt
een therapieopzet gekozen, waarbij de behandelingsfilosofie maar ook de beschik-
bare mogelijkheden een rol spelen. Indien gewenst, kan de gekozen opzet voordat
men definitief met de behandeling begint, ter controle op de simulator worden
nagebootst (simulatie).

Radiotherapieplanning met de computertomograaf (CT-scanner)

De geschiedenis van de CT-scanner
Volgens sommigen begint de geschiedenis van de computertomograaf in 1917,
toen de wiskundige Radon een theoretisch model beschreef om een object te re-
construeren met behulp van een aantal van zijn projecties (Zonneveld en Albrecht
1981; Stewart e.a. 1978). Bracewell gebruikte dit principe in 1956 voor de eerste
maal in de praktijk, in de radio-astronomie. In 1969 werd door Hounsfield een
praktische toepassing in de medische beeldvorming ontwikkeld.
In 1971 werd een prototype van de computertomograaf geplaatst in het Atkinson-
Morley Hospital in Wimbledon, Engeland, en in 1972 werden de eerste gegevens
gepresenteerd op het jaarcongres van het "Britisch Institute of Radiology"
(Hounsfield 1973). In 1973 werd een dergelijke CT-scanner, uitsluitend geschikt
voor het gebruik bij opnamen van het menselijk hoofd, in de Verenigde Staten ge-
installeerd in de Mayo-Clinic (McCullough en Payne 1977). In 1974 gebeurde dit
in Nederland in het Wilhelmina Gasthuis te Amsterdam. In 1974 wordt een pro-
totype ontwikkeld waarmee ook het hele menselijk lichaam kan worden onder-
zocht (McCullough en Payne 1977). In Leiden werd de "hoofdscanner" geplaatst
in 1976 en de "totale-lichaamsscanner" in 1977. In 1975 verscheen het eerste ar-
tikel over het gebruik van de CT-scanner bij radiotherapieplanning (Chemack e.a.
1975).

De werking van de CT-scanner
De werking van de computertomograaf is onder andere uitvoerig beschreven door
Hounsfield (1973), Brooks en Di Chiro (1975) en Kreel (1978).
Bij de totale-lichaamstomografïe ligt de patiënt op een beweegbare tafel. De be-
wegingen hiervan kunnen én in de scannerruimte én op afstand door middel van
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Fig. 1

Fig. 2
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een bedieningseenheid worden bestuurd. De tafel met de patiënt kan in de cilin-
dervormige tunnel van de eigenlijke scanner worden geschoven. De tunneldiame-
ter bedraagt ± 60 cm (fig. 1). De röntgenbuis beweegt concentrisch om de as van
de tunnel. Tegenover de röntgenbuis bevinden zich aan de andere zijde van de tun-
nel detectoren, die de intensiteit van de opvallende röntgenbundel meten. In de
positie van de detectoren ten opzichte van de röntgenbuis zijn de laatste jaren veel
veranderingen aangebracht, die voornamelijk tot doel hadden de tijd van een op-
name te bekorten. Men spreekt in dit verband van generaties van scanners. Bij de
allereerste scanners (eerste generatie) werd gebruik gemaakt van één detector,
diametraal ten opzichte van de röntgenbuis, die met de röntgenbuis een translatie
over de patiënt uitvoerde en sectorgewijs na elke translatie over een zekere hoek
roteerde. Bij de vierde-generatiescanner die nu in Leiden in gebruik is, staan 600
detectoren vast opgesteld, concentrisch ten opzichte van de as van de tunnel. Bin-
nen deze ring van detectoren, maar rondom de patiënt, voert de röntgenbuis een
rotatie uit (fig. 2). De kortste scantijd van dit apparaat bedraagt vijf seconden. Bij
elke rotatie wordt een "schijf' van het object onderzocht. De dikte van deze zo-
genaamde coupe wordt bepaald door de breedte van de röntgenbundel.
De gediafragmeerde fotonenbundel wordt bij passage door de patiënt verzwakt.
Deze verzwakking wordt vastgesteld door de verhouding van de verzwakking van
de bundel mét de patiënt in de tunnel te refereren aan de verzwakking zonder pa-
tiënt in de tunnel.
Doordat de röntgenbundel het lichaam vanuit verschillende posities van de buis
treft, worden telkens andere waarden gevonden, afhankelijk van de weglengte van
de bundel door het lichaam en de structuren die de röntgenstralen op deze weg
ontmoet. Voor de beeldreconstructie wordt de coupe "verdeeld" in blokken van
dezelfde afmetingen (volume-element of voxel).
Rekenkundig kan nu de bijdrage aan de verzwakking van de röntgenbundel van
elks voxel worden bepaald met behulp van de gevonden verzwakkingen en de ver-
schillende richtingen van de bundel ten opzichte van het lichaam waarbij deze
werden gevonden.

Op grond van laboratoriumgegevens is een schaal van relatieve verzwakkingswaar-
den ten opzichte van water vastgesteld verdeeld in 1 000 of 2 000 eenheden
(Hounsfïeld units) lopend van +500 (+1 000) voor dicht bot tot -500 (-1 000)
voor lucht. Water en lucht dienen als referentie. Water krijgt de waarde 0
(Hounsfield, 1973). De berekende verzwakkingsbijdrage van elke voxel kan in de-
ze Hounsfield-eenheden worden uitgedrukt. De uitkomsten kunnen op magneet-
band of magneetschijf worden vastgelegd en bewaard. Op basis van deze uitkom-
sten kan ook een zichtbaar beeld (CT-scan) worden geconstrueerd. Dit laatste ge-
sckiedt door aan de waarden van de schaal van Hounsfield-eenheden een kleur of
grijstint toe te kennen. De voxels worden tweedimensionaal weergegeven, men
spreekt dan van picture-elementen (pixels). Aangezien het menselijk oog maar
een beperkt aantal kleuren of grijstinten kan onderscheiden, wordt het beeld in |
een beperkt aantal kleuren of grijstinten (16) weergegeven, met als uitersten de
grijstinten zwart en wit. Wordt het aantal grijstinten over de gehele schaal verdeeld,
dan vertegenwoordigt iedere grijstint bij de nu gebruikelijke schaal van 2 000 een-
heden ongeveer 125 eenheden. In dit geval spreekt men van een "window" van
2 000. Het window geeft aan hoe groot het deel is van de schaal waarover de grijs-
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tinten worden verdeeld. De waarden van de schaal buiten het window worden af-
hankelijk van hun plaats op de schaal zwart of wit weergegeven. De waarde die de
mediane waarde van het window aangeeft wordt "mean" genoemd. Indien waar- *
neming van kleine verschillen in verzwakking gewenst is, wordt een smal window \
gekozen met een mean in het gebied waar men deze verschillen verwacht. Bij een
breed window gaan kleine verschillen verloren. De essentie van het vorenstaande
is, dat men zich dient te realiseren, dat een CT-beeld een gevisualiseerde rekenuit-
komst is en dat datgene wat wordt afgebeeld, bepaald wordt, niet alleen door de
wijze waarop de metingen verricht zijn, maar ook door de keuze van window en
mean,
Ten slotte kan een scanogram (scoutview) worden vervaardigd door de patiënt met
een constante snelheid bij een vaste positie van de röntgenbuis door de scanner-
tunnel te bewegen. Het beeld dat op deze wijze ontstaat, vertoont nauwelijks geo-
metrische afwijkingen ten gevolge van de divergentie van de röntgenbundel.
De beeldkwaliteit is afhankelijk van het aantal detectoren dat wordt benut en is
door de positie van de detectoren bij de derde-generatiescanner beter dan bij de
vierde-generatiescanner.

Voorwaarden voor CT-planning
In veel, voornamelijk oudere publikaties wordt niet of nauwelijks aandacht be- I
steed aan de voorwaarden, waaraan bij het gebruik van de CT-scanner voor de ra- '
diotherapieplanning voldaan moet worden.
In het eerste artikel van Chemack e.a. (1975) volstaan de auteurs met de medede-
ling dat de CT-scanuer een exacte lichaamsomtrek kan leveren, alsmede nauwkeu-
rige gegevens over de inwendige structuren.
Door koppeling aan de computer waarmee de dosisverdeling in het lichaam wordt
berekend (planningcomputer), konden ze een aantal voorbeelden tonen van met
behulp van de CT-scan tot stand gekomen planningen. In een tweede artikel van
dezelfde auteurs wordt weliswaar vermeld dat de CT-opnamen in de therapiehou-
ding gemaakt zijn, maar de afgedrukte foto's doen over de nauwkeurigheid hier-
van enige twijfel rijzen {Jelden e.a. 1976). Veel aspecten die bij het gebruik van de
CT-scanner voor radio therapieplanning een belangrijke rol spelen worden in de,
voornamelijk vroege, literatuur niet of onvoldoende besproken.
In "Anwendung der Ganzkörper-Komputer-Tomographie in der Strahlentherapie"
wordt bijvoorbeeld door zum Winkel en Hermann niet over de therapiehouding
gesproken. De afgebeelde voorbeelden roepen twijfel op aan de "genaue
Bestrahlungsplanung" (zum Winkel en Hermann, 1977). Hetzelfde bezwaar geldt
voor de publikaties van Jentsch e.a. (\911),Scheer en Ledley (1977) en Henry
e.a. (1978). Ook fabrikanten van CT-scanners hebben tot op heden weinig begrip
getoond voor de eisen die aan de radiotherapieplanning met behulp van de CT-
scan moeten worden gesteld.

De meeste onderzoekers gaan ervan uit dat het uiteindelijke doel van het gebruik i
van de CT-scanners bij de radiotherapieplanning, het direct op basis van de scan
bepalen van het doelvolume is. Door koppeling met een planningcomputer kan
men tevens de dosisverdeling op de scan zichtbaar maken. Op deze wijze worden ,
punt e t/m g (zie pag. 15) in de conventionele planningprocedure met de scanner
of met de scangegevens uitgevoerd. In hoeverre uitsluitend met een voor diagnos- ;
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tische doeleinden vervaardigde CT-scan volstaan kan worden bij de conventionele
planningprocedure (punt b) is onvoldoende bekend. In hoofdstuk VI wordt hier-
op nader ingegaan. De volgende onderwerpen zullen worden besproken: i
a. Planningscan versus diagnostische scan. *
b. Voorwaarden voor een planningscan.
c. De koppeling van de CT-scan met de planningcomputer.
d. Inhomogeniteitscorrecties.
e. De "derde" dimensie.

Planningscan versus diagnostische scan
Het is van praktisch nut de scan, die in radiotherapiepositie is gemaakt planning-
scan te noemen en een scan uitsluitend voor diagnostiekdoeleinden gemaakt, een
diagnostische scan. De eisen die men aan deze twee soorten scan's stelt, zijn ver-
schillend (Hodson en Husband 1978).
De voor de diagnostiek optimale houding zal zeker niet altijd de therapiehouding
zijn. Ook is er verschil ten aanzien van het gebruik van contrastmiddelen, bijvoor-
beeld bij de scans van de blaas (Hobday e.a. 1979). Zal de radiodiagnost om be-
wegingsartefacten te beperken een zo kort mogelijke scantijd verlangen, de pa-
tiënt verzoeken tijdens de scan niet te ademen of de darmbewegingen medicamen-
teus stilleggen, voor de planningscan betekent dit alles dat wordt afgeweken van
de eis de omstandigheden van de therapie zoveel mogelijk na te bootsen.
Cunningham maakt juist een "slowscan" (tien seconden), waarbij de patiënt
doorademt (Battista e.a. 1980) (Cunningham, 1981).

Hoewel er aai de lij ke verschillen zijn aan te geven tussen diagnostische scan en
planningscan is het onderscheid in de praktijk te kunstmatig. Niet zelden worden
bij het vervaardigen van planningscans namelijk afwijkingen gezien, die tevoren
onbekend waren, zoals bijvoorbeeld in het bescheiden en geselecteerde materiaal
van Emamie.iL. (1978), waar dit bij 21 van de 32 onderzochte patiënten met
longkanker het geval was. De term planningscan wordt in dit proefschrift ge-
bruikt om aan te geven dat dit onderzoek moet voldoen aan de voorwaarden voor
radiotherapieplanning.
In dit onderzoek is er naar gestreefd in deze zin planningscans te vervaardigen.

Voorwaarden voor een planningscan
Bij een planningscan worden hoge eisen aan de houding van de patiënt op de
scannertafel gesteld. De grootste verschillen tussen de berekende dosis in een
punt van het lichaam en de werkelijk gegeven dosis aldaar, worden in de praktijk
veroorzaakt door de onnauwkeurige geometrische afgrenzing van structuren zo-
als door Sontag e.a. VOO* Co 60 en 25 MV fotonenbundels werd vastgesteld
(1977).
Evenzo kunnen verschillen tussen de gegeven en berekende dosis optreden door
een verschil in positie bij de planningscan en de situatie tijdens therapie.

Voor een planningscan is een vlakke tafel noodzakelijk (o.a. De Winter 1978;
Hobday e.a. 1979;Kubota e.a. 1980). De meeste scanners, met name de oudere
typen, zijn hiermee niet uitgerust. Alle auteurs trachten, veelal in overleg met hun
fabrikant, een tafel te construeren die gelijkt op die van de bestralingsapparatuur.
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Volgens Goitein (1979) behoeft de constructie van een vlakke tafel geen probleem
te zijn. Onze ervaring is anders. Door Rijneveld werd uiteindelijk een voor onze
scanner bruikbare, vlakke, verwijderbare tafel geconstrueerd. De vlakke tafels heb-
ben echter ook nadelen. Meestal zijn ze erg hard en kan het onderzoek daardoor
voor de patiënt erg pijnlijk zijn (zie hoofdstuk V). Mede hierdoor zal de patiënt
tijdens het onderzoek moeilijker stilliggen. Het gebruik van zachter materiaal of
een matras is onmogelijk omwille van de reproduceerbaarheid van de bestralings-
positie. Een tweede nadeel is, dat de te gebruiken tunneldiameter iets wordt ver-
k le ind^ geval een brede vlakke tafel bestaat uit een opbouw op het scannerblad.
De brede tafel is echter noodzakelijk om therapieposities te kunnen aannemen op
de scanner.

De diameter van de scannertunnel is een beperking voor het vervaardigen van de
planningscans. De mate waarin men hinder ondervindt van de diameter van de
scannertunnel wordt mede bepaald door de houding die men de patiënt tijdens de
bestraling wil laten aannemen (bestralingspositie). Dit kan van instituut tot insti-
tuut verschillen. De beperking opgelegd door de diameter van de scannertunnel
werd het sterkst ervaren bij patiënten met mammacarcinomen die op een "wig"
moeten liggen en patiënten met een tumor in het hoofd/halsgebied die op een
hoofdsteun liggen gefixeerd in een masker.
Evenals bij de conventionele localisatieprocedure met de simulator dient men ge-
bruik te maken van referentiepunten om de ligging van de patiënt te controleren
en te reproduceren. Om echter van referentiepunten gebruik te kunnen maken,
dient de scannerruimte van laser- en/of andere lichtbronnen te zijn voorzien. De-
ze voorzieningen zijn niet altijd aanwezig. De lichtbronnen moeten zó gemon-
teerd zijn dat zowel in, als buiten de tunnel een liehtlijn geprojecteerd wordt.
Het is onhandig een patiënt in de nauwe scannertunnel goed te "positioneren",
indien markeringen reeds zijn aangebracht, dan wel ter plaatse markeringen aan te
brengen. Anderzijds dient men wel in de tunnel te kunnen controleren of de pa-
tiënt gedurende de scanprocedure de bestralingspositie blijft innemen. Voor de re-
positionering tijdens de bestraling worden de projecties van de laserlichtbronnen
op de patiënt aangegeven. Bij een planningscan dienen deze markeringen en even-
tuele andere aanduidingen op het beeld zichtbaar te zijn. Hiervoor kunnen bijvoor-
beeld verschillende soorten markeringsmateriaal worden gebruikt, zoals angioca-
theters (Schlager e.a. 1979), bariumpap (Munzenridere.a. 1977) en polypropy-
leen (De Winter 1978).

Tijdens het eigen onderzoek werd gebruik gemaakt van angiocatheters en een
mengsel van bariumpap met talkpoeder, dat gemakkelijk op de huid van de pa-
tiënt gepenseeld kan worden. Hoe en wanneer men markeert hangt samen met de
functie die men de scanner geeft in de localisatieprocedure.
De literatuur geeft geen duidelijk antwoord op de vraag of de CT-scanner geheel
en al in plaats van de simulator wordt of kan worden gebruikt. Het is zeker dat de
combinatie niet ongebruikelijk is (Munzenrider e.a. 1977; Schlager e.a. 1979).
Het gebruik van de CT-scanner als localisator leidt, in de huidige opzet, tot een
extra hoeveelheid CT-coupes, omdat eerst het doelgebied met de scanner dient te
worden bepaald. Vervolgens moet men de veldgrenzen vaststellen en ten opzichte
van de referentiepunten op de patiënt aangeven. Ten slotte moet het eindresultaat
daarna nog met de CT gecontroleerd worden. Een en ander kan in één dan wel
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twee zittingen geschieden. Deze wijze van gebruik kost veel tijd met de kans op
tussentijdse verschuivingen, door de lange duur van het onderzoek (zie hoofdstuk
V), terwijl bovendien bij dit gebruik van de CT-scanner een radiotherapeut bij het J
onderzoek aanwezig moet zijn. Een tweede zitting kost een tweede onderzoek met \
"voorbereiding" (hoofdstuk III).
Mogelijk kan het doelgebied op de scanner met behulp van het scanogram wel snel
en doeltreffend worden bepaald.
Indien reeds een bestralingsveld is aangegeven, kan dit gericht met de CT-scan wor-
den gecontroleerd en eventueel worden aangepast. Hierbij dient men overigens
niet te volstaan met het vervaardigen van coupes uitsluitend op de veldgrenzen of
op een enkel niveau van het veld. Tijdens ons onderzoek werd de CT-scan in com-
binatie met, meestal als vervolg op, de localisatie met de simulator gebruikt. De
reeds bestaande referentiepunten worden bij aanvang van de scanprocedure ge-
markeerd. Een facet van de markering dat men in de literatuur niet terugvindt, is,
dat men tevens over een of meer referentiepunten buiten de patiënt dient te be-
schikken voor een juiste superpositie van de diverse CT-coupes. Deze kunnen be-
staan uit een tweetal vaste punten in het scanbeeld, automatisch door de compu-
ter bepaald. Ook kan hiervoor bijvoorbeeld de afbeelding van de tafel worden ge-
bruikt. Daar deze laatste niet in elke "setting" (keuze van window en mean)
wordt afgebeeld, hebben wij onze tafel met twee in het blad verzonken tindraden I
parallel aan de lengteas gemarkeerd. De referentielijnen leveren in elke coupe refe- *•
rentiepunten. Zonder dergelijke referentiepunten kan men coupes, die op ver-
schillende niveaus loodrecht op de patiëntenas gemaakt zijn, niet zonder meer su-
perponeren om een indruk te krijgen van de dosisverdeling in niveaus anders dan
waar de oorspronkelijke berekening is gemaakt (off-axis-planning). Ook bij de
automatische superpositie door het computersysteem van de scanner en planning-
computer zijn dezelfde referentiepunten, hoewel minder obligaat, toch praktisch,
om een indruk te krijgen van de mate waarin de patiënt scheef ligt ten opzichte
van de lengteas en als controle op de automatische superpositie. Overigens mag
dan de tafelhoogte tijdens het scannen niet worden veranderd, daar de computer
deze hoogte niet registreert.

Ook als aan alle hiervoor beschreven voorwaarden is voldaan, blijven het neerleg-
gen van de patiënt op de scanner (positionering) en de reproduceerbaarheid van
de ligging (repositionering) moeilijk. Sommige auteurs noemen het probleem ech-
ter in het geheel niet (b.v. Hermann e.a. 1977 en Jentsch e.a. 1977). Hobday e.a.
(1979) en Battista e.a. (1980) besteden hieraan wel aandacht. Battista meent, dat
om een goeds therapieopzet te garanderen, een radiotherapiedeskundige (arts of
fysicus) bij de scanprocedure aanwezig moet zijn. Husband (1978) denkt in dit ver-
band aan een radiotherapielaborante. Door het belang van de bestralingspositie en
de specifieke vraagstelling van de radiotherapeut naar de uitbreiding van de tumor
en niet slechts naar zijn aanwezigheid, terwijl ook het ontdekken van onverwachte
tumorlocalisaties of uitbreiding een beslissing over de gehele therapieopzet tij-
dens de scanprocedure nodig kan maken, dient bij de planningscan een deskundige
van de bestralingsafdeling aanwezig te zijn (zie hoofdstuk V). Zeker in de eerste
ervaringsjaren moet dit een radiotherapeut zijn. Voor de juiste interpretatie van de
beelden dient ook de radiodiagnost aanwezig te zijn, waarbij het denkbaar is dat
in de loop der tijd beiden onderling verwisselbaar worden. Deze voorwaarde maakt
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de planningscan tot een extra arbeidsintensieve en kostbare procedure.
Hoever men overigens moet en kan gaan bij de nauwkeurigheid, die men nastreeft
bij de positionering en repositionering is de vraag (zie hoofdstuk V).
Soniag en Cunningham (1978) menen dat repositioneringsonnauwkeurigheden af-
wijkingen tot 10 % of meer in de dosisberekeningen kunnen veroorzaken. Tot de-
ze repositioneringsafwijkingen rekenen zij ook niet gemakkelijk te beïnvloeden va-
riaties, bijvoorbeeld door ademhaling en wisselende mate waarin de darmen met
gas gevuld zijn (zie ook Ragan 1977).

CT-informatie en planningcomputer
Op diverse wijzen kan de CT-informatie aan de planningcomputer worden toege-
voerd:
1. densitometrisch,
2. met behulp van een "digitizer", al of niet na fotografische vergroting,
3. vanaf het beeldscherm met behulp van een "trackball curser" of "lightpen",
4. direct op basis van CT-eenheden (Jelden e.a. 1976;Munzenrider e.a. 1977;

Hobday e.a. 1979 ;Brizel e.a. 1979).
Wordt gebruik gemaakt van het CT-beeld op een monitor of een fotografische af-
druk, dan is dit de indirecte methode. Relevant geachte omtrekken van organen
worden evenals de lichaamscontour overgenomen en aan de planningcomputer
aangeboden. Indien de planningcomputer gebruik maakt van de computergege-
vens van de CT-scanner zonder dat hiervoor eerst een beeld wordt geconstrueerd,
dan is het nuttig te spreken van de directe methode. Het valt buiten dit bestek
deze methoden op hun bruikbaarheid te analyseren. Wel is het noodzakelijk op
een aantal foutenbronnen te wijzen.

Bij de indirecte methode is een interpretatie van de CT-beelden door de arts of
fysicus gewenst en bestaat het risico van de interpretatie-onnauwkeurigheid. On-
der andere Stanley e.a. hebben er in 1976 al op gewezen dat de afgrenzing van de
structuren met name in cachectische kankerpatiënten moeilijk kan zijn. Inmiddels
is de kwaliteit van de beelden sterk verbeterd en is door bovendien gebruik te ma-
ken van contrastmiddelen nauwkeuriger herkenning van structuren mogelijk. An-
derzijds stellen deze technieken ook hogere eisen aan degenen, die het onderzoek
verrichten.
Een nauwe samenwerking tussen radiodiagnost en radiotherapeut is essentieel voor
een optimaal resultaat. Het enkele gebruik van fotografische weergaven is onvol-
doende en onjuist, omdat voor een goede beoordeling, bestudering van de beelden
bij een verschillende "mean" en "window" nodig kan zijn. Bij de indirecte metho-
de waarbij van fotografische weergaven gebruik wordt gemaakt, kunnen naast ge-
noemde moeilijkheden bij interpretatie ook geometrische fouten optreden door
vertekening van de foto's ten opzichte van het X—Y-assenstelsel. Fullerton e.a.
(1978) vonden een dergelijke vertekening in de orde van grootte vzn 4 %. Ook bij
de één op één vergroting kan geometrische vertekening optreden (Grauthoffea.
1980).

Bij de overname van de CT-informatie op indirecte en directe wijze is de keuze van
de "scheidende" Hounsfield-eenheden van invloed (Keller e .a. 1981). Welke
Hounsfield-eenheden behoren bij welke structuur? Ook de keuze van "mean" en
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"window" is van belang.
Dixon e.a. (1979) vonden verschillen tot 1 cm in de meting van de dikte van een
parasternale lymfklier afhankelijk van de gekozen instelling van mean en window.

Bij de directe methode kan bij de aanwezigheid van regio's met Hounsfield-waar-
den die voldoende verschillen van die van aangrenzende regio's, automatisch de
omtrek van deze regio's worden getrokken. Dit is bijvoorbeeld mogelijk bij de uit-
wendige lichaamscontour, long- en botcontouren {Keiler e.a. 1981). Maar bij de-
ze methode zijn niet alle technische problemen opgelost {Fullerton e.a. 1978;
Grauthoffea. 1980). Fullerton e.a. vonden dat de ACTA 0100 CT software de
diameter van polystyrene fantomen onderschatte en dat afhankelijk van mean en
window een systematische afwijking van de werkelijke diameter van 2 -10 mm
kon worden waargenomen. Om deze fout zo klein mogelijk (± 1 mm) te maken
adviseren de auteurs een breed window (150—200 H.U.). Voor de long zal dit
window nog te smal zijn. Bij het gebruik van het Pfizer Computerized Radiation
Therapy Treatment Planning System (C.T.R.T.) werden veel moeilijkheden onder-
vonden bij het automatisch bepalen van de contour ten gevolge van de hoge dicht-
heid van op de huid aangebrachte markeringen. Ten slotte kunnen de directe me-
thoden de indirecte contourbepaling van de inwendige structuren niet vervangen
als de verschillen in verzwakkingscoëffïciënt (bijna altijd "dichtheidsverschillen"
genoemd) tussen tumor en omgevende structuren zeer gering zijn.

Concluderend betekent dit, dat elke gebruiker de gehanteerde methode kritisch
op onnauwkeurigheden dient te onderzoeken en dat een aanzienlijke diagnosti-
sche vaardigheid van de radiotherapeut verlangd wordt.

Irihomogeniteitscorrecties
Daar het CT-beeld tot stand komt door vaststelling van de verzwakking van een
röntgenbundel en ook bij bestraling verzwakking van de stralenbundel optreedt,
is het mogelijk de CT-gegevens te gebruiken voor verfijning van de berekening van
de dosisverdeling bij bestraling. De mate waarin verschillende natuurkundige pro-
cessen de verzwakking veroorzaken, hangt af van de fotonenergie van de gebruikte
straling. Bij de fotonenergieën die in de röntgendiagnostiek gebruikt worden,
speelt het foto-elektrisch effect de belangrijkste rol in de wisselwerking tussen
straling en weefsel en wordt de verzwakking bepaald door het atoomnummer en
de elektronendichtheid. Bij de hoge fotonenergieën die bij de radiotherapie veelal
worden gebruikt, levert de comptonverstrooiing de belangrijkste bijdrage en wordt
de verzwakking voornamelijk door de elektronendichtheid bepaald. Het verschil
in fotonenergie en de daarmee samenhangende verschillen in de totstandkoming
van de verzwakking maken het onmogelijk de CT-informatie voor de dosisbereke-
ning bij bestraling te gebruiken zonder dat voor elke CT-waarde de bijbehorende
elektronendichtheid is vastgesteld.
Het is daarna mogelijk verfijningen in de berekening van de dosisverdeling in het
lichaam van hoog-energetische fotonenstraling op grond van verschillen in elek-
tronendichtheid van de diverse weefsels aan te brengen (inhomogeniteitscorrec-
ties).
Parkerea. (1979) bepaalden ten behoeve van een dosiscorrectie op basis van de
"effectieve weglengte" van diverse stoffen de relatieve elektronendichtheid ten op-

25



zichte van watei". Deze relatieve elektronendichtheden bleken in bepaalde trajec-
ten van de Hounsfïeid-schaal een goede correlatie met de CT-waarden te vertonen.
De auteurs waarschuwen dat deze empirisch gevonden relatie niet zonder meer
universeel te gebruiken is. Met behulp van een apparaat dat de comptonverstrooi-
ing kan meten (comptonscanner) poogden Battista e.a. (1980) de relatie van de
CT-waarden en de elektronendichtheid vast te stellen.

Indien men met behulp van de CT-informatie inhomogeniteiten in een volume kan
bepalen, is het van belang hoe men van dit gegeven gebruik maakt bij de verfijning
van de dosisberekening (inhomogeniteitscorrecties). Verschillende methoden voor
dosisberekening met inhomogeniteitscorrecties zijn ontwikkeld (o.a. Batho 1964;
Sontage.a. 1977).
Het verschil tussen deze methoden is, dat in meer of mindere mate rekening gehou-
den wordt met de invloed van absorptie en verstrooiing in de omgeving van het
punt van berekening.
Gebruikmakend van dergelijke rekenmethoden werd onder andere door Sontag
e.a. (1977) een vergelijkend onderzoek verricht, waarbij met verschillende reken-
methoden gevonden doses zijn vergeleken met gemeten doses.
De inhomogeniteitscorrecties zijn vooral van belang in delen van het lichaam waar
grote volumina met belangrijke onderlinge verschillen in elektronendichtheid
voorkomen. Voor hun vergelijkende studie kozen zij dan ook de dosisberekening
in de thorax. Er waren duidelijke verschillen in nauwkeurigheid tussen de diverse
methoden.
De vraag is hoe nauwkeurig de bepaling van de relatieve elektronendichtheid en
de gebruikte correctiemethode moeten zijn. Ten eerste is de gevoeligheid van de
meest gebruikte correctiemethoden voor onnauwkeurigheden in elektronendicht-
heidsbepalingen gering. Geise en McCullough vonden in 1977 dat onnauwkeurig-
heden van 4—10 % in de bepaling van de elektronendichtheid bij de meest ge-
bruikte correctiemethoden een onnauwkeurigheid van 2 % in de gecorrigeerde
dosis geven. Wil men voor kleine verschillen in elektronendichtheid corrigeren,
dan moet ook de correctiemethode worden verfijnd.
Ten tweede moet men bedenken dat afhankelijk van de ligging van de patiënt
(buikligging/rugligging) of ademhaling veranderingen in elektronendichtheid op-
treden (Rosenblum e.a. 1980; Cunningham 1981).
Ten derde kan ook de onstabiliteit van de CT-waarden een bron van onnauwkeu-
righeid zijn. Deze onnauwkeurigheid geeft bij Parker e.a. (1979) over een traject
van 8—12 cm bij bestraling met Cobalt 60 of 8 MeV een verandering van minder
dan 2 % van de dieptedosis. Door onnauwkeurige overname van contouren kun-
nen ernstiger afwijkingen dan de hiervoor genoemde optreden (Sontag e.a. 1977).
Geometrische verschillen tussen de werkelijkheid en de anatomische gegevens
waarmee de dosisverdeling is berekend, kunnen belangrijke afwijkingen tussen de
berekende en werkelijke dosis opleveren. Hoewel dosiscorrecties wel degelijk van
belang zijn, behoeven de methoden van bepaling van elektronendichtheid niet ex-
treem nauwkeurig en vooral kostbaar te zijn, zolang fouten ten gevolge hiervan
worden overschaduwd door geometrische onnauwkeurigheden bij positionering
en repositionering (Hendee 1978).
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Tenslotte zijn de inhomogeniteitscorrecties waarschijnlijk niet in elk deel van het
lichaam even belangrijk. De dosis in de oesophagus kan onder invloed van de lucht-
houdende trachea bij een meerveldstechniek volgens de waarnemingen van Battista i
e.a. (1980) 20 % afwijken van de berekende dosis zonder correcties. In het kleine \
bekken ter plaatse van het rectum blijken deze verschillen volgens dezelfde auteurs
ook bij een meerveldstechniek echter veel geringer (ca. 2—4 %), waarbij de in de
tijd niet constante hoeveelheid darmgas een rol van betekenis zou spelen.

"De derde dimensie"
Het is waarschijnlijk veelbetekenend dat over het gebruik van de CT-informatie
in de derde dimensie met betrekking tot radiotherapieplanning weinig concreets
is gepubliceerd. Stewart e.a. schreven in 1978 dat er geen bruikbare programma's
bestaan voor planning in drie dimensies. In 1980 is men nog niet veel verder dan
het maken van simulatiefilms {Goitein e.a. 1980). Abadir e.a. (1978) maken coro-
nale en sagittale dosisverdelingen met een hoofdscanner met de informatie van
zeer veel CT-coupes. De berekening duurde ten minste vier uur per onderzoek. In
1979 bespreekt Goitein een zelfde methode. Hij komt tot de conclusie dat voor
coronale en sagittate reconstructie in veel gevallen 60 coupes nodig zijn om een
volume met 30 cm hoogte te onderzoeken. Wil een dergelijk onderzoek uitvoer-
baar zijn, dan moeten de scantijd en rekentijd sterk worden bekort (in tegenstel- I
ling tot de eis van slowscan van Cunningham); bij een langduriger onderzoek zul- '
ten er variaties in de houding van de patiënt optreden (zie hoofdstuk IV), terwijl
de procedure voor deze laatste niet vol te houden is. De meest gebruikte methode
is de "off-axis"-planning. Bij "off-axis"-planning wordt een dosisberekening ge-
maakt in een daartoe gekozen relevant transversaal vlak. Vervolgens wordt deze
berekende dosisverdeling gelegd over de andere transversale doorsneden van het
doelvolume en beoordeeld of ze ook daar voldoet. Een benadering van driedi-
mensionale planning wordt gebruikt bij de inhomogeniteitscorrecties van Battista
e.a. (1981) waarbij bij de berekening van de dosisverdeling in één vlak, rekening
gehouden wordt met de invloed van weefsels in vlakken hierboven en -onder.
Naast technische moeilijkheden om de derde dimensie adequaat bij de planning
te betrekken, doen zich ook problemen bij interpretatie voor. Het bepalen van de
caudocraniale afmeting van bijvoorbeeld de prostaat is moeilijk (Paqueite e.a.
1979). Bij afgrenzing van organen loodrecht op het vlak van de CT-coupes speelt
ook het "partial volume"-effect een rol. Dit verschijnsel, waarbij de dichtheden
van twee structuren die beide ten dele in een voxel liggen, worden gemiddeld, kan
de interpretatie van orgaanbegrenzing bemoeilijken en maakt soms het gebruik
van contrastmiddelen noodzakelijk, bijvoorbeeld bij de blaas (Seidelman e.a.
1978).

Ten slotte dienen ook nu de onzekerheden, die ontstaan door bewegingen van or-
ganen (long) of door veranderingen in hun vullingsgraad (darm, blaas) niet onver-
meld te blijven. jf
Overigens betekent dit niet, dat de CT-scan geen waardevolle informatie levert in
de derde dimensie. De genoemde off-axis-methode is zeker een aanwinst.

Conclusie. We zijn dieper ingegaan op de aspecten, die een rol speten bij de radio-
therapieplanning met behulp van de computertomograaf, dan bij de bespreking
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van de conventionele methode. Dit betekent niet dat veel van de hier genoemde
aspecten niet ook van toepassing zijn op andere methoden. Onnauwkeurigheden
door moeilijkheden bij interpretatie, bewegingen en dergelijke spelen ook daar
een rol.
De extra aandacht is in de eerste plaats gerechtvaardigd, omdat bij het gebruik van
de CT-scanner gemakkelijker schijnzekerheden ontstaan, indien men zich niet be-
wust is van de onnauwkeurigheden die blijven bestaan. Ten tweede is een beschou-
wing van deze aspecten noodzakelijk voor de discussie over de technisch mogelij-
ke verfijningen van de planning die veelal gepaard gaan met enorme kostenstijgin-
gen, en over de noodzaak daarvan in het licht van onvermijdelijke dan wel geac-
cepteerde biologische variabelen.

Andere methoden van transversale tomografie
In 1937 vond Watson een apparaat uit waarmee voor het eerst opnamen in het
transversale vlak konden worden gemaakt (Transverse Axial Tomography).
De extra informatie die met deze apparatuur werd verkregen, was echter beperkt
(McDonald 1981). Ook de latere apparatuur zoals die van Takahashi werden zo-
wel in de radiotherapie als in de diagnostiek slechts op beperkte schaal gebruikt.
Het geringe ruimtelijk oplossend vermogen en het vervagen van contouren
("blurring") resulteerden in moeilijk te interpreteren beelden, vooral onder het
diafragma (Stemickea. \911;Hermann e.a. 1977). In een vergelijking van het
gebruik van de CT-scanner en de conventionele transverse axial tomography voor
de radiotherapieplanning vonden Stemick e.a. (1977) de CT-scanner superieur
aan de Transverse Axial Tomography. De hoge aanschaffings- en gebruikskosten
van de computertomograaf (zie hoofdstuk V) en het feit dat mede hierdoor het
gebruik van de CT-scanner, uitsluitend voor radiotherapieplanning, slechts in zeer
grote instituten rendabel is, betekent dat radiotherapieafdelingen veelal gebruik
zullen maken van de op een diagnostiekafdeling aanwezige CT-scanner.
Daar hieraan bezwaren kunnen kleven, bleef men zoeken naar andere (goedkope-
re) mogelijkheden van transversale tomografie. Eén eerste alternatief zou een sim-
peler en goedkopere CT-scanner zijn. Dit kan, indien zoals Kormano (1978)
meent, aan de CT-scanners voor het gebruik bij de radiotherapieplanning minder
hoge eisen gesteld behoeven te worden, bijvoorbeeld ten aanzien van de scantijd.
Volgens Goitein (1979) daarentegen dienen aan de radiotherapieplanningscanners
extra hoge eisen te worden gesteld, omdat alleen een zo nauwkeurig mogelijke
waarneming van de tumoruitbreiding en bepaling van de verzwakkingsbijdrage van
elke voxel een nauwkeurige dosisberekening mogelijk maken.
Een ander alternatief voor de CT-scanner dat in de literatuur genoemd wordt, is
de comptonscanner, waarbij voor de beeldvorming gebruik gemaakt wordt van de
comptonverstrooiing in het lichaam van gammastraling uit een caesium 137 bron
{Farmer en Collins 1974). Harrison en Farmer (1976) beschrijven het gebruik van
een simulator voor het vervaardigen van transversale tomografie. In 1978 melden
deze auteurs dat de kwaliteit van de opnamen nog ongunstig afsteekt bij die met
de CT-scanner, maar dat men wellicht minder hoge eisen aan de beeldkwaliteit
behoeft te stellen {Harrison en Farmer 1978).
Indien men genoegen neemt met deze minder goede beeldkwaliteit, heeft men met
deze apparatuur het voordeel dat men onafhankelijk van de radiodiagnostiekafde-
ling blijft. Harrison (1981) vindt de gebruikte methode voor de bepaling van de
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contour en de inhomogeniteitscorrecties voldoende. Terwijl bij de methode van
Harrison het videosignaal door middel van een televisiecamera wordt vastgelegd,
gebruikten Webb en Lillicrap (1977) bij hun simulator voor de transversale tomo-
grafie een röntgenfïlm die densitometrisch werd bewerkt. Thieme e.a. (1975) be-
schrijven een gamma-transmissie-scanner, waarbij het ruimtelijk oplossend vermo-
gen ook beperkt is.
Grindrod bereikt met een "137Cs Computerized Tomographic Scanner" een ruim-
telijk oplossend vermogen van 0,5 cm, die zij voldoende acht (Grindrod 1979).
Een andere methode beschrijft Webb in 1981 waarbij gebruik gemaakt wordt van
een isotopenscanner. Hij concludeert dat zijn beide methoden voldoende kwali-
teit hebben voor de bepaling van lichaamscontouren en inhomogeniteitscorrecties.
Swindell presenteerde op de ESCAT-2 in 1980 in Londen een methode die gebruik
maakte van een megavolt-bestralingstoestel. In 1981 beschrijft hij een CT-scanner
waarbij filmmateriaal in plaits van detectoren wordt gebruikt. De voorlopige re-
sultaten worden hoopvol geoordeeld en de prijs zou éénderde van die van de con-
ventionele computertomografen bedragen (Swindell e.a. 1981).

Het systeem dat wij in dit onderzoek hebben gebruikt, wordt T.A.T. genoemd.
Deze afkorting betekent 'Transverse Analog Tomography".
Het systeem (Simtomix) is een uitbreiding van de reeds besproken simulator
(Simulix).
De werking van het systeem valt buiten het bestek van dit proefschrift. Kort sa-
mengevat maakt de "Simtomix" gebruik van een met een diafragma verkregen
dunne penseelbundel uit de röntgenbuis van de "Simulix". Doordat de buis uit de

Beeldversterker
T.V. signaal

„Transverse
Analog
Tomography"
Systeem

Hoek informatie

Monitor
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mediaanlijn wordt bewogen en deze positie ten opzichte van de centrale as tijdens :

de omwenteling blijft innemen, is de bundel steeds op de helft van de coupe ge-
richt (zie figuur 3). De penseelbundel genereert met behulp van de beeldversterker, i
die zich aan de andere zijde van de patiënt bevindt, een televisiesignaal. Deze vi- *
deosignalen hebben een "profiel" dat bepaald wordt door verschillen in verzwak-
king in het door de röntgenbundel getroffen object (hier de patiënt op de simula-
tortafel). De röntgenbuis en beeldversterker maken een volledige (360°) omwen-
teling om de patiënt. Tijdens de omwenteling worden de hoek die het röntgen-
buis-beeldversterkersysteem bij de opname maakt ten opzichte van de verticale
stand en het corresponderende profiel vastgelegd.
Met deze twee gegevens kan langs analoge optische weg een beeld worden verkre-
gen van het transversale vlak.
De voornaamste karakteristiek van dit systeem is het feit, dat het gebaseerd is op
de simulator. Daar de patiënt op de simulator nauwkeurig kan worden gepositio-
neerd, kan de tomografie in de meeste gevallen in therapiepositie worden uitge-
voerd.
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HOOFDSTUK III

HET ONDERZOEK: OPZET EN METHODE

"Pilot study"
In 1978 en 1979 werd in samenwerking met de afdeling radiodiagnostiek van het
Academisch Ziekenhuis in Leiden een "pilot study" verricht naar de waarde van
de computertomografie voor de radiotherapieplanning. Voor het onderzoek werd
een ACTA scanner 200 F.S. gebruikt met een scan tijd van 20 sec. en een tunnel-
diameter van 55 cm. Deze scanner had een vlakke tafel en geen laserlichtpunten.
De "pilot study" had tot doel te komen tot een eerste verkenning van het indica-
tiegebied voor het gebruik van de CT-scanner bij de radiotherapieplanning en het
bestuderen en oplossen van de praktische problemen die zich bij dit gebruik voor-
doen.
Deze praktische problemen, waarover reeds bericht werd {Leer 1978) zijn in het
vorige hoofdstuk in de paragraaf over het gebruik van de computertomografie bij
de radiotherapieplanning beschreven.
Op grond van deze ervaring werd een aanzet gemaakt voor verdere aanpassing van
de computertomograaf voor radiotherapieplanning.
Tijdens de "pilot study" werd de indicatie voor het CT-onderzoek gesteld door de
behandelend arts, op grond van de verwachting dat dit onderzoek een bijdrage voor
de planning zou leveren. In andere gevallen werd de indicatie door ons gesteld ten-
einde zoveel mogelijk ervaring te verkrijgen binnen het kader van de beschikbare
tijd. De behandelend arts diende een radiotherapieplanning te maken zonder ge-
bruik te maken van de computertomografische gegevens en vervolgens na te gaan
of de CT-informatie aanleiding gaf het doelvolume te veranderen, grotere zeker-
heid verschafte of geen bijdrage leverde. Indien men meende dat geen goede plan-
ning zonder CT-scan mogelijk was en deze direct bij de eerste opzet werd betrok-
ken, moest de scan als "essentieel" voor de planning worden betiteld. Voor de
evaluatie werd gebruik gemaakt van een enquêteformulier, waarbij de behande-
lend arts diende aan te geven welke bijdrage het CT-onderzoek geleverd had. De
volgende mogelijkheden werden bij de enquête onderscheiden:
1. Verandering van het oorspronkelijk doelvolume naar aanleiding van het CT-

onderzoek; a. vergroot, b. verkleind, c. verplaatst.
2. Geen verandering van doelvolume, maar de scan leverde voor de planning essen-

tiële informatie.
3. De CT-scan was door onvoldoende herkenning van structuren onbruikbaar.
4. De CT-scan werd als onjuist verworpen.
5. De CT-scan was van belang om de tumoruitbreiding te bepalen.
6. De CT-scan leverde slechts aanvullende anatomische informatie.

De formulering van de enquêtevragen bleek te weinig éénduidig, met name in die
„ gevallen waarbij geen verandering van het doelvolume naar aanleiding van de CT-
- scan nodig was, maar deze wel een bijdrage leverde. In deze gevallen overlapten de

mogelijkheden vijf en zes met de mogelijkheid twee.
Indien mogelijkheid vijf of zes met "ja" beantwoord was en het doelvolume niet
veranderd was naar aanleiding van de CT-scan, werden deze gevallen bij de uitwer-
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king gerekend bij mogelijkheid twee, als dit al niet reeds door de behandelend
arts was gedaan.
De bijdrage van de CT-scan zal echter niet in al deze gevallen "essentieel" voor de
planning geweest zijn.

In totaal werd bij 127 CT-onderzoeken een evaluatie gevraagd, 95 evaluatieformu-
lieren werden geretourneerd en waren bruikbaai (tabel I).

TABEL I

De bruikbaarheid van de evaluaties van de "pilot study".

Aantal gevraagde evaluaties 127

bruikbare evaluaties 95
mislukte onderzoeken 5
niet-geretourneerde evaluaties 25
niet-bruikbare evaluaties 2

In drie gevallen was het onderzoek niet verricht wegens technische storingen. In
de twee andere gevallen was de scan mislukt.
In tabel II is het resultaat van de enquête weergegeven, tabel III geeft een verdere
uitsplitsing van de categorie "andere" aan.

TABEL II

Resultaat van de "pilot study".
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TABEL III

Verdere uitsplitsing van de categorie "andere".
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Uit het geselecteerde materiaal van de "pilot study" kunnen de volgende conclu-
sies worden getrokken.
1. Het aantal patiënten met mammacarcinoom is relatief groot (30 % van het

aantal evaluabele patiënten). Dit geeft een vertekening van het totaalbeeld.
2. Zonder de patiënten met mammacarcinoom bedraagt het aantal patiënten waar

het doelvolume veranderd is onder invloed van het CT-onderzoek 19 van de 66
(29 %) en waar de CT een essentiële bijdrage leverde 37 van de 66 (56 %). On-
bruikbaar of zonder bijdrage was het onderzoek bij 10 van de 66 (15 %).

3. Veranderingen in het doelvolume betroffen voornamelijk vergrotingen.
4. De verdeling naar tumor laat, mede gezien de selectie, geen definitieve conclu-

sie toe. Verandering van het doelvolume trad voornamelijk op bij tumoren die
op andere wijze slecht of moeilijk te visualiseren zijn. Van essentieel belang
werd de CT-scan vooral beoordeeld bij patiënten met een recidief rectumcar-
cinoomof een pancreascarcinoom(Z,eere.a. \9%0;Binswangere.a. 1980;
Leerea. 1981).

De patiënten met mammacarcinoom hadden bijna allen een mamma-amputatie
ondergaan. Het CT-onderzoek werd gebruikt om de variatie in dikte van de tho-
raxwand te meten en op grond hiervan de noodzakelijke energie van de elektro-
nen te bepalen waarmee de parastemale klierketens en de thoraxwand door mid-
del van een direct veld werden bestraald. Tevens werd vastgesteld of bolusmate-
riaal gebruikt moest worden ter compensatie van dunne delen van de thoraxwand
bij de te gebruiken elektronenenergie. Op basis van een serie metingen werd ten
slotte een "standaard bolus" van compensatiemateriaal ontworpen, die bij elke
patiënte kan worden gebruikt op dat deel van de thoraxwand, dat bij de onder-
zochte groep relatief het dunst is. De bolus wordt op de borstwand geplaatst van
de 4de intercostaalruimte tot de ondergrens van het veld, 1,5 cm ter zijde van de
homolaterale rand van het sternum. De "bolus" is 2 cm breed.
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Het vergelijkend onderzoek

Patiëntenselectie t
Mede op grond van de "pilot study" werden voor het vergelijkend prospectieve on- \
derzoek, dat in 1980 startte, de volgende categorieën patiënten geselecteerd:
1. Patiënten met tumoren in het KNO-gebied, met name van de bijholten.
2. Patiënten met mediastinale tumoren of tumoren van de oesophagus.
3. Patiënten met tumoren in het abdomen en kleine bekken die met doses van

30 Gy of hoger zouden worden bestraald.
4. Patiënten bij wie het op grond van reeds beschikbare gegevens waarschijnlijk

werd geacht, dat er een tumoruitbreiding bestond, die zonder de CT-scanner
moeilijk of niet zichtbaar te maken was.

Deze selectie was noodzakelijk, omdat om logistieke redenen één halve dag per
week aan het onderzoek van onze patiënten kon worden besteed. Dit aantal was
onvoldoende om alle patiënten "ad random" aan een onderzoek te onderwerpen.
Om een inzicht te krijgen in de invloed die de toegepaste selectie op het eind-
resultaat van het onderzoek had, werden, indien de beschikbare tijd niet geheel
voor de onder 1 t/m 4 genoemde indicaties werd gebruikt, "ad random" CT-scans
van andere patiënten vervaardigd. Retrospectief werden de ziektegeschiedenissen I

. van alle patiënten, bij wie in de periode dat het onderzoek duurde géén CT-scan '
was vervaardigd, bestudeerd en getoetst aan de hand van de onderzoekresultaten.
Op deze wijze kan een niet-verwachte indicatie voor het gebruik van de CT-scan
bij de therapieplanning gemist zijn.
Dit bezwaar kon met de beschikbare mogelijkheden niet worden opgevangen.

Praktische uitvoering
Zoals in hoofdstuk I vermeld is, was het doel van het onderzoek een vergelijking
te maken tussen 1. localisatie met de computertomografie en 2. die met de ana-
loge tomografie en 3. de conventionele wijze van Iocaliseren ten behoeve van de
radiotherapieplanning. Voorwaarde voor een dergelijke vergelijking is dat de loca-
lisatie met behulp van elke methode optimaal uitgevoerd wordt, onder vergelijkba-
re omstandigheden.

Tijdsbestek
Om aan de laatste voorwaarde te voldoen zouden alle localisaties binnen een zo
kort mogelijk tijdsbestek, liefst één dag, verricht moeten worden. Dit stuit op een
aantal humanitaire en praktische bezwaren. Ten eerste is de belasting van de drie
procedures voor veel patiënten te groot. Ten tweede is het om organisatorische re-
denen noodzakelijk de CT-onderzoeken zoveel mogelijk in één halve dag te con-
centreren. Daar het onderzoek de vergelijking van twee transversaal tomografische
methoden (CT en T.A.T.) betrof ten opzichte van de conventionele methode van
Iocaliseren, werden de localisaties met behulp van de CT en T.A.T. op één dag ach-
ter elkaar uitgevoerd. De conventionele localisatie vond op een ander tijdstip in
dezelfde week plaats.
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Contrastmiddelen en voorbereiding
Ten aanzien van het gebruik van contrastmiddelen moest een concessie gedaan
worden aan de wens de omstandigheden zoveel mogelijk gelijk te houden. De con-
trastmiddelen, dan wel de concentraties hiervan, die bij het CT-onderzoek gebruikt
worden, zijn onvoldoende zichtbaar bij de T.A.T., of omgekeerd geeft de optimale
contrasttoediening bij de T.A.T. te veel artefacten in de CT-scans. Met name geldt
dit voor contrastmiddel in de blaas. Voor de beoordeling van structuren in het ab-
domen en kleine bekken is het noodzakelijk, dat de patiënt goed gelaxeerd wordt.
De patiënten kregen derhalve dezelfde voorbereiding als gebruikelijk voor een in-
traveneus pyelogram. Een half uur voor aanvang van het onderzoek, werd de pa-
tiënt verzocht een oplossing van een halve liter water met 15 ml Telebrix ® te drin-
ken.
Een tweede zelfde hoeveelheid contrastvloeistof kreeg de patiënt enkele minuten
voor het onderzoek, teneinde naast de darm ook de maag goed zichtbaar te maken.
Bij onderzoek van het kleine bekken werden rectum en sigmoid zichtbaar gemaakt
met een clysma van een halve liter water met 12 ml Telebrix ®. Er werd tijdens
de scans geen gebruik gemaakt van darmmotiliteit beïnvloedende medicamenten.
Indien wij voor de radiotherapieplanning de blaasvulling wilden kennen en beïn-
vloeden, werd een verblijfscatheter ingebracht, waardoor de blaas, nadat de urine
was afgelopen, met een oplossing van 500 ml water met 10 ml Telebrix ® kon
worden gevuld. Deze methode heeft het voordeel dat bij het T.A.T.-onderzoek de-
ze oplossing gemakkelijk door één van 500 ml water met 30 ml Telebrix ® kon
worden vervangen.
Wanneer catheteriseren niet mogelijk was, moest intraveneus contrast gebruikt
worden (twee maal 50 ml Telebrix ®). Bij vrouwelijke patiënten werd bij onder-
zoek van het kleine bekken in de vagina een tampon ingebracht.

Therapiepositie
Zoals in hoofdstuk II reeds is besproken, dienden de opnamen in therapiepositie
te worden uitgevoerd. Daartoe werd de scanner in de loop van het onderzoek voor-
zien van een vlakke tafel en laserlichtpunten. Bij de eerste opnamen waren deze
voorzieningen nog niet optimaal aanwezig. Hiervoor is bij de uitwerking gecorri-
geerd. Daar patiënten die bestraald worden voor tumoren van het hoofd/halsge-
bied, door middel van een masker op de bestralingstafel worden gefixeerd, werden
voorzieningen getroffen waardoor dit eveneens op de CT-scanner en T.A.T.-appa-
ratuur mogelijk was. Om het instellen van de patiënt in therapiepositie zoveel mo-
gelijk te waarborgen, waren tijdens de onderzoeken de radiotherapeut alsook een
voor dit doel getrainde radiologisch laborante aanwezig.

Apparatuur
De conventionele localisatie werd uitgevoerd met de Simulix-Y waarvan we de ka-
rakteristieken in hoofdstuk II reeds bespraken.
De transversale analoge tomografie werd uitgevoerd met de aan de Simulix-Y ge-
koppelde Simtomix-apparatuur. De Simtomix vervaardigde vier parallelle coupes
bij elke omwenteling van 360°. De coupehoogte (dikte) bedroeg 7,2 mm, zodat
telkens 28,8 mm tegelijk kon worden gereconstrueerd. Daar de kwaliteit van de
vier coupes onderling sterk verschilde, gebruikten wij slechts één van de twee
centrale coupes. De diameter van de virtuele tunnel die ontstaat door de omwen-
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teling van de röntgenbuis-beeldversterkercombinatie is 60 cm, terwijl het veld van
reconstructie een diameter van maximaal 48 cm heeft. De T.A.T.-opnamen wer-
den vervaardigd met 125 kV en 5 mAs voor de buik, 90 kV en 1 Vz mAs voor de i
thorax en 75 kV en 3 mAs voor het hoofd/halsgebied. Voor de vergelijkende stu- *
die werd gebruik gemaakt van de "Pfizer 0450 CT Total Body Scanner". De door
ons gebruikte scantijd bedroeg 4,8 sec. De reconstructiematrix bestond uit
320 x 320 pixels. De relatieve "dichtheidsschaal" liep van - 1 000 tot +1 000
Hounsfield Units (H.U.).
De tunneldiameter was 66 cm. Het veld van reconstructie had een diameter van
48 cm.

Bewerking van de informatie
De informatie, verkregen bij de conventionele localisatie, werd verwerkt op de in
hoofdstuk II beschreven wijze.
Teneinde variaties die zouden berusten op een verschil in inzicht tussen behande-
lend artsen te vermijden, werden alle "intekeningen" in het transversale vlak voor
zover ze door anderen vervaardigd waren met behulp van de localisatiefoto's op-
nieuw gemaakt. De beelden van de Simtomix werden vastgelegd op een videodisk
en later met een Polaroid camera gefotografeerd. Hierbij bleek een geometrische
vertekening van ca. 9 % in de X-Y-richting op te treden, waarmee bij de uitwer- f
king rekening gehouden werd.
Het gebruik van een geometrisch betrouwbaarder "hard-copy" was niet praktisch,
daar deze niet gemakkelijk uitvergroot kunnen worden. De CT-beelden werden
eveneens op foto's vastgelegd, indien noodzakelijk in verschillende "settings" van
mean en window. Zowel de T.A.T.-foto's als de CT-foto's werden door middel
van een projector tot ware grootte vergroot. Met behulp van een mee gefotogra-
feerd raster met centimeterverdeling kon de juistheid van deze 1:1 vergroting
worden gecontroleerd of wel de onvermijdelijke onnauwkeurigheid worden gere-
gistreerd. Op transparant papier werden de relevante coupes overgenomen (het
transparant). Met deze transparanten werden "intekeningen" vervaardigd. Beoor-
deling van de CT-coupes vond veelal tijdens of direct na de scan-procedure plaats,
samen met de radiodiagnost. Bij de latere evaluatie werd gebruik gemaakt van de
door de radiodiagnost opgestelde beschrijvingen. In geval van twijfel werden de
coupes opnieuw met de radiodiagnost besproken. De T.A.T.-opnamen werden
steeds voorafgaand aan de CT-coupes beoordeeld. Eventueel werd daarna beoor-
deeld of met behulp van de CT-coupes meer herkenning op de T.A.T.-opnamen
mogelijk was.
Uiteindelijk beschikten wij over intekeningen die op drie verschillende wijzen ver-
kregen werden. Er is een indirecte methode van informatieverwerking gebruikt
(zie pag. 24).

Evaluatie
De drie "intekeningen" werden geanalyseerd op hun verschillen en daarna van een |
eindoordeel voorzien. \
Een gevonden verschil werd getoetst aan de onnauwkeurigheden van de methode
van onderzoek, zoals bekende geometrische fouten. Alleen verschillen die konden
worden herleid tot verschillen in informatie in het transversale vlak, we noemen
dit de transversale informatie, werden als zodanig genoteerd. Tevens werden van
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elke localisatieprocedure per patiënt de volgende gegevens vastgelegd:
1. kwaliteit van de foto's,
2. afwijking van de houding van de patiënt tijdens de localisatie ten opzichte van

de therapieposities (bij CT en T.A.T.),
3. aantal foto's, coupes,
4. zichtbaarheid van het contrastmiddel,
5. herkenning van de tumor,
6. herkenning van de voor de planning belangrijke aangrenzende weefsels en kri-

tieke organen,
7. de informatie in de derde dimensie,
8. de mate van zekerheid waarmee men het doelvolume bepaalde.

Door deze systematische registratie van factoren kon een zekere mate van con-
stantheid in de beoordeling worden bereikt. Tevens kon op deze wijze geanaly-
seerd worden, welke factoren de gevonden verschillen bepaalden.
De volgende evaluatiecriteria werden gebruikt. Een methode van localiseren werd
superieur geoordeeld ten opzichte van een andere methode als het doelvolume be-
paald met deze laatste veranderd moest worden op grond van de gegevens van
eerstgenoemde methode. Een methode werd ook superieur genoemd als uitslui-
tend met dié methode bepaling van het doelvolume mogelijk was. Een methode
was tenslotte eveneens superieur als een beter inzicht in de ligging van kritieke
organen ten opzichte van het doelvolume werd verkregen. Moest op grond van de
resultaten van één methode voor een andere dan de geplande behandeling worden
gekozen, dan werd dit als een "diagnostische bijdrage" genoteerd.
Bewust werden de localisaties vergeleken op basis van de "intekeningen" en werd
als evaluatiecriterium niet gebruikt het feit of een op conventionele wijze verkre-
gen bestralingsplan (punt i. pag. 15) moest worden veranderd op basis van de met
de transversaaltomografie verkregen gegevens, zoals in de meeste onderzoeken ge-
beurt.
Evenmin gebruikten we als criterium het feit of de berekende midpointdosis op
basis van de aanvullende transversaaltomografische gegevens veranderde. Behalve
in het geval dat men met standaard doelvolumina werkt, is niet voorspelbaar wel-
ke veranderingen in de intekening wél en welke niet zullen leiden tot een ander
bestralingsplan. Teneinde dit uitgangspunt te bevestigen, werden bij een aantal pa-
tiënten de conventionele bestralingsplannen met de CT-intekeningen vergeleken.

Kwaliteitscontrole
De omstandigheden waaronder de CT-scans vervaardigd werden, voldeden o.a.
door het ontbreken van positioneringslasers niet gedurende de gehele periode van
het vergelijkend onderzoek aan de genoemde voorwaarden voor een planningscan.
Teneinde de fouten die hierdoor zouden kunnen zijn ontstaan te bepalen, werd
bij een andere groep patiënten in 1981, toen aan de meeste voorwaarden wel vol-
daan kon worden behalve een onder optimale omstandigheden gemaakte scan, ook
een coupe vervaardigd onder de omstandigheden die noodgedwongen in de eerste
fase van het vergelijkend onderzoek in 1980 moesten worden geaccepteerd.
Bij andere patiënten werd, in het belang van de planning zelf, nagegaan welke ma-
te van reproduceerbaarheid de gekozen therapiehouding had en wat de invloed
was van ademhaling, beweging en vullingsgraad van holle organen op de structuren
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in het bestralingsvolume (dat deel van de patiënt dat uiteindelijk met een van bete-
kenis geachte dosis bestraald wordt). (I.C.R. U. report, 29) Tevens werd de kwali-
teit van de gebruikte apparatuur getoetst. Met name met de T.A.T., waarvan nog
weinig bekend was, werden enkele fantoomproeven gedaan. Door te registreren
hoeveel tijd aan de evaluatie per patiënt werd besteed, werd de constantheid van
het eigen oordeel getoetst. Een afname van de gemiddelde beoordelingstijd in de
loop van het onderzoek, zou kunnen duiden op een toegenomen ervaring en/of
slordigheid. Bovendien werd incidenteel een reeds gemaakte transparant van een
CT- of AT-beeld of -intekening opnieuw vervaardigd en beoordeeld om variaties in
beoordeling te traceren. Doordat alle beoordelingen door slechts één persoon wer-
den verricht en door genoemde controles is getracht de onvermijdelijke subjectivi-
teit van deze studie zoveel mogehjk constant te maken.

Nevenonderzoek

Reproduceerbaarheidradiotherapiepositie
In een artikel over de waarde van de computertomografie bij de .radiotherapieplan-
ning merken Stewart en Simpson (1977) op dat het feit dat radiotherapie gefrac-
tioneerd en dus in de tijd gespreid wordt gegeven, waardoor de patiënt vele weken
achtereen moet worden gepositioneerd, de zwakke schakel is in de dosisapplicatie.
In 1981 werd aan 8 patiënten medewerking gevraagd en van hen verkregen om ge-
durende de gehele bestralingsduur metingen te verrichten die betrekking hadden
op de reproduceerbaarheid van de houding tijdens de bestraling. Deze metingen
werden uitgevoerd door op verschillende dagen door het centrum van het veld een
T.A.T.-opname te maken. Naast logistieke overwegingen werd voor de T.A.T. ge-
kozen, omdat repositionering hier met grotere nauwkeurigheid mogelijk was dan
op de CT-scanner. De opnamen werden later onderling vergeleken. Bij de instelling
van de patiënt op de bestralingstafel wordt gerepositioneerd door de houding van
de patiënt te veranderen, maar óók door verschuiving van het tafelblad en verande-
ring van de hoogte van de tafel totdat de laserprojecties op de op de patiënt aange-
geven markeringen vallen. Variaties in de tafelhoogte tijdens de duur van de be-
stralingsperiode zijn derhalve een maat voor houdingsverschillen in deze periode.
Theoretisch is het positioneren door verandering van de tafelhoogte niet juist,
maar dit is praktisch niet altijd te vermijden. Van de patiënten bij wie onderzoek
werd gedaan naar de repositionering werden ook de variaties in tafelhoogte gedu-
rende de behandelingsperiode (automatisch) geregistreerd.
Om een eventuele oorzaak van de gevonden verschillen op te sporen, werd de pa-
tiënt wekelijks gewogen en werd bovendien geregistreerd of de patiënt klachten
had (had gehad) van verminderde eetlust, braken, obstipatie of diarrhoea, pijn of
angst.

Belasting voor de patiënt
Teneinde een indruk te krijgen van de belasting van de localisatieprocedure voor
de patiënt werd de duur van de localisatie geregistreerd en werd door middel van
een enquête nagegaan hoe de patiënten de localisatie hadden ervaren. Gevraagd
werd of de procedure:
1. pijnlijk geweest was;
2. te lang geduurd had;
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3. angst opgeroepen had;
4. vermoeiend was geweest;
5. als hinderlijk was ervaren.

Daar de belasting van een onderzoek kan samenhangen met de begeleiding en de
voorlichting over het onderzoek, werd ook gevraagd of de patiënt begrepen had
waarvoor het onderzoek diende en of men tevreden was over de voorlichting en
begeleiding. De belasting kan ook samenhangen met de duur van het onderzoek
zodat ook dit werd vastgelegd. De enquête werd niet door de radiotherapeut uit-
gevoerd.

3
1
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HOOFDSTUK IV

RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK

Resultaten van het vergelijkend onderzoek

Algemeen
Bij 134 patiënten werden tussen 07.03.80 en 30.11.80 drie verschillende localisa-
tieprocedures uitgevoerd (conventioneel, CT en T.A.T.).
Van drie patiënten zijn de conventionele localisatiegegevens zoekgeraakt. Daar de-
ze niet reproduceerbaar zijn, zijn deze patiënten van analyse uitgesloten.
In verband met verschillen in localisatieopzet zijn de patiënten ingedeeld naar lig-
ging (orgaan of lichaamsdeel) van de tumor (tabel IV).

TABEL IV

Indeling van de evaluobele patiënten naar ligging van da tumor:

INDELING
NAAR LIGGING

rectum
long
prostaat
blaas
mamma
hoofd/hals
bot
lymforeticulair

weefsel
colon
diversen

TOTAAL

AANTAL
PATIËNTEN

24
21
17
16
9
9
4

3
2

26

131

Resultaten naar tumorligging
In de volgende paragrafen en tabellen worden de conventionele localisatie, de lo-
calisatie met behulp van de CT-scanner en met behulp van de T.A.T. vergeleken.
De redenen van inferioriteit of superioriteit van de ene methode ten opzichte van
de andere zijn vermeld. Deze redenen zijn deels toe te schrijven aan verschillen in
gebruikte apparatuur, deels ook door verschillen in de uitvoering van de localisa-
tie. Hierop rülen we nader ingaan bij de paragraaf over het aantal en de kwaliteiten
van de foto's en coupes en het gebruik van contrastmiddelen.

De tabellen zijn als volgt opgebouwd. De localisaties zijn ingedeeld in twee cate-
gorieën; categorie I bevat die localisaties waarbij de CT-localisatie superieur was
aan de conventionele localisatie (CT > Conv.). Categorie II bevat die localisaties
waarbij de conventionele localisatie gelijkwaardig was met de CT-localisatie of su-
perieur (Conv. > CT).
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Binnen elke categorie is aangegeven wat het resultaat was van de onderlinge verge-
lijking. In categorie II is bovendien uitgesplitst of de conventionele localisatie su-
perieur aan of gelijkwaardig was met de CT-localisatie. In de tabellen is vervolgens *
vermeld wat de reden van superioriteit of inferioriteit was. De reden kon zijn \
a. een verschil in herkenning van de tumor (T.H.), b. een verschil in kwaliteit van
de localisatie (opname en/of procedure) (K.), c. een verschil in herkenning van
een kritisch orgaan (H.K.O.), d. een verschil in de vaststelling van de uitbreiding
in de richting van de as van het lichaam (de "derde dimensie" = Dim.). Onvoldoen-
de herkenning van de tumor kan veroorzaakt worden doordat, bij optimaal ge-
bruik van een localisatiemethode, de tumor, door karakteristieken van de metho-
de zelf, niet (betrouwbaar) wordt afgebeeld. De reden kan ook zijn dat de kwali-
teit van de opnamen en/of de uitvoering van de localisatie onvoldoende goed was.
In dit laatste geval spreken we van onvoldoende kwaliteit van de localisatie (K.).
Indien een localisatieprocedure mislukte (bijvoorbeeld door een technisch manke-
ment of beschadiging van foto's) werd de localisatie inferieur genoemd aan de an-
dere. Uiteraard behoeft dit niet te betekenen dat de apparatuur ook inferieur is.
Ten slotte is in de tabellen weergegeven wat het oordeel was over een localisatie
voordat onderling werd vergeleken. Een verschil in uitkomst van deze beoordeling
met het oordeel na vergelijking geeft de frequentie weer van "onverwachte" ver-
beteringen in de bepaling van het doelvolume. j

RECTUM
De wijze waarop en de dosis waarmee een bestraling wordt gegeven, hangt af van
het doel van de radiotherapie. Bij een préoperatieve bestraling wordt een lage do-
sis (20 Gy) gegeven. Nauwkeurig vermijden van bestraling van gezond omgevend
weefsel is niet nodig. Evenmin maakt de dosis die gebruikt wordt voor een pallia-
tieve bestraling (40 Gy) een zeer nauwkeurige bestraling met maximale sparing
van de omgeving noodzakelijk.
Bij de bestraling van een postoperatief residu, een inoperabele tumor of een reci-
dief met hogere doses is dit wel het geval. De 24 patiënten met een rectumcarci-
noom werden gelocaliseerd voor de volgende bestralingen.

- Préoperatief(20Gy) 7
- Postoperatief residu 4
- Palliatief (40 Gy) 1
- Inoperabele tumor of postoperatief recidief 12

Totaal 24

Bij die patiënten, die voor een préoperatieve bestraling gelocaliseerd werden, bleek
de conventionele localisatieprocedure voldoende. De localisatie was evenzeer goed
mogelijk met de CT-scanner. Door betere herkenning van de tumor en zijn omge-
vende structuren op de CT-scans werd grotere zekerheid verkregen over de juist-
heid van de gekozen therapieopzet (préoperatieve bestraling gevolgd door rectum-
amputatie). Zowel de conventionele als de CT-localisatie waren superieur aan de
T.A.T.-localisatie. Deze werd onvoldoende geoordeeld op grond van onvoldoende
tumorherkenning. De vier patiënten die voor een postoperatief residu werden be-
straald, konden tweemaal voldoende op conventionele wijze worden gelocaliseerd,
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tweemaal was de CT-localisatie superieur door betere tumorherkenning.
Bij één patiënt bleek tijdens de planningscan dat de uitbreiding van de tumor van
dien aard was, dat slechts palliatieve bestraling mogelijk was (diagnostisch gege-
ven). Door deze veranderde behandelingsopzet kon de localisatie even goed met
de conventionele als met de CT-methode worden verricht.
In alle gevallen van een inoperabele tumor of recidief, was de CT-localisatie supe-
rieur. Bij geen van de patiënten was de T.A.T.-localisatie voldoende, voornamelijk
doordat de herkenning van de anatomie onvoldoende was. De resultaten bij de pa-
tiënten, die om andere redenen dan pre'operatieve bestraling gelocaliseerd werden,
kunnen als volgt worden samengevat (tabel V).

TABEL V

Overzicht van de waarde van de verschillende localisatieprocedures en de redenen van
superioriteit bij patiënten met een rectumtumor.

OORDEEL NA
ONDERLINGE
VERGELIJKING

categorie 1
CT > Conv.

CT > Conv.

CT > T.A.T.

T.A.T. = Conv.
Conv. > T.A.T.

categorie II
Conv. ^ CT

Conv. =CT

Conv. > T.A.T.

CT > T.A.T.

T
0
T
A
A
L

14

14

14

12
2

3

3

3

3

OORDEEL OVER DE LOCALISATIES DIE ALS
INFERIEUR WERDEN BEOORDEELD

oorzaak inferioriteit
né vergelijking

T.H. 12
H.K.O. 2

T.H.K. 7
T.H. 5

T.H.K. 2
T.H. 1

T.H.K. 2
T.H. 1

localisatie
mislukt

2

2

oordeel vóór
vergelijking
void, onvold.

2

1

T.H. 10
H.K.O. 2

T.H.K. 7
T.H. 4

T.H.K. 2
T.H. 1

T.H.K. 2
T.H. 1

Gebruikte symbolen:
CT: computertomografische localisatie
T.A.T.: transversale analoge tomografische

localisatie
Conv.: conventionele localisatie
> : superieur aan
=: gelijkwaardig met

T.H.K.: tumorherkenningen kwaliteit onder-
zoek

H.K.O.: herkenning kritisch orgaan
T.H.: tumorherkenning
K.: kwaliteit
Pos.: positie
Dim.: derde dimensie
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LONG
De 21 patiënten met een bronchuscarcinoom werden gelocaliseerd voor een be- i
straling met curatieve intentie (60 Gy) of palliatieve intentie (25—45 Gy). De in- ^
tentie is van invloed op de gewenste nauwkeurigheid ten aanzien van de bestraling
van de tumor, de belasting van gezond omgevend weefsel en de werkelijke gegeven
dosis. Twee patiënten werden voor een bestraling met curatieve intentie gelocali-
seerd (60 Gy), 19 werden voor een bestraling met palliatieve intentie gelocaliseerd
(25—45 Gy). Bij de twee patiënten, die voor een curatieve bestraling werden gelo-
caliseerd, was de CT-localisatie superieur aan de conventionele methode door be-
tere tumorherkenning en nauwkeuriger anatomische informatie ten dienste van de
longcorrectie. Door betere tumorherkenning was de CT-scan superieur aan de
T.A.T., en deze was superieur aan de conventionele methode. Bij 19 palliatief te
behandelen patiënten was de CT-localisatie achtmaal superieur aan de conventio-
nele localisatie door betere tumorherkenning, die viermaal een onverwachte tu-
moruitbreiding inhield. Behalve in twee gevallen waarbij de TA.T. mislukte, was
de CT-localisatie om dezelfde redenen superieur aan de T.A.T., die gelijkwaar-
dig aan de conventionele localisatie werd geoordeeld. Bij elf patiënten was de con-
ventionele localisatie voldoende, waarvan tienmaal tevens gelijkwaardig aan de
CT-localisatie. Éénmaal bij een tumor met atelectase leek deze beter herkenbaar f
op de röntgenfoto dan op het computertomografische beeld. Bij deze categorie
was de conventionele localisatie viermaal beter dan de T.A.T. en zevenmaal ge-
lijkwaardig, driemaal was de CT-localisatie superieur aan de T.A.T., en achtmaal
gelijkwaardig.
De resultaten zijn samengevat in tabel VI.
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TABEL VI

Overzicht van de waarde van de verschillende localisatieproceduret en redenen van
superioriteit bij patiënten met een bronchuecarcinoom (palliatieve intentie).

OORDEEL NA
ONDERLINGE
VERGELIJKING

categorie 1
CT > Conv.

CT > Conv.

CT > T.A.T.

T.A.T. = Conv.

Conv. > T.A.T.

categorie II
Conv. > CT

Conv. > CT
Conv. — CT

Conv. > T.A.T.

Conv. =T.A.T.

CT=T.A.T.

CT > T.A.T.

T
0
T
A
A
L

8

8

8

6

2

11

1
10

4

7

8

3

OORDEEL OVER DE LOCALISATIES DIE ALS
INFERIEUR WERDEN BEOORDEELD

oorzaak inferioriteit
né vergelijking

T.H. 8

T.H. 3
T.H.K. 3

T.H. 1

T.H. 2

T.H.K. 1

T.H. 1
T.H.K. 1

localisatie
mislukt

2

2

1

1

oordeel vóór
vergelijking
void, onvold.

4

3

T.H. 4

T.H.K. 3

T.H. 1

T.H. 1
Dim. 1
T.H.K. 1

T.H. 1
T.H.K. 1

Zie voor gebruikte symbolen tabel V op pag. 42.

PROSTAAT
Van de 17 patiënten met een prostaatcarcinoom werden 16 gelocaliseerd voor een
bestraling van de prostaat en de regionale klierstations. Het doelvolume werd in al
deze gevallen hetzij bepaald met de CT-localisatie hetzij op basis hiervan vergroot.
De vergroting betrof meestal een vergroting naar dorsaal en craniaal, teneinde de
vesiculae seminales voldoende in het doelvolume op te nemen en naar latero-ven-
traal, teneinde de meest distale iliacale klieren in het veld te betrekken. Deze syste-
matische veranderingen in het doelvolume kunnen leiden tot een nieuw "stan-
daard veld".
Bij één patiënt werd onverwachte destructie van het sacrum door tumorgroei ge-
zien (diagnostiek). Ten gevolge hiervan veranderde de behandeling en werd de
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conventionele localisatie voldoende. In alle gevallen was de CT-localisatie superieur
aan de T.A.T.-localisatie, éénmaal door mislukken van de T.A.T. en in de andere
gevallen door onvoldoende tumorherkenning. In dit opzicht waren de conventio-
nele localisatie en de T.A.T. in gelijke mate onvoldoende.
Tabel VII vat de resultaten samen.

TABEL VI I

Overzicht van da waarde van de verschillende localisatieprocedures en redenen van
superioriteit bij patiënten met een prosteatcarcinoom.

OORDEEL NA
ONDERLINGE
VERGELIJKING

categorie 1
CT > Conv.

CT > Conv.

CT > T.A.T.

T.A.T. =Conv,
Conv. > T.A.T.

categorie II
Conv. ^* CT

Conv. = CT

Conv. > T.A.T.

CT > T.A.T.

T
0
T
A
A
L

16

16

16

15
1

1

1

1

1

OORDEEL OVER LOCALISATIES DIE ALS INFERIEUR
WERDEN BEOORDEELD

oorzaak inferioriteit
né vergelijking

T.H. 16

T.H. 7
T.H.K. 8

T.H.K. 1

T.H.K. 1

localisatie
mislukt

1

1

oordeel vóór
vergelijking
void, onvold.

T.H. 16

T.H. 7
T.H.K. 8

T.H.K. 1

F.H.K. 1

Zie voor gebruikte symbolen tabel V, pag. 42.

BLAAS
Van de 16 patiënten met een blaascarcinoom werden 12 patiënten gelocaliseerd
voor bestraling met doses van 40-60 Gy en vier voor een préoperatieve bestraling
(20 Gy). Daar de dosis bij de préoperatieve bestraling laag is en een eenvoudige op-
ponerende techniek met een ruim veld gebruikt wordt, heeft de computertomo-
grafie hierbij geen bijdrage, omdat door de relatief lage dosis de belasting van ge-
zond weefsel geaccepteerd wordt.
Evenals bij de préoperatieve rectumbestralingen kan de CT-localisatie een diagnos-
tische bijdrage leveren, waaraan steun kan worden ontieend voor de gekozen the-
rapie (bestraling + cystectomie). Bij twee patiënten waren conventionele localisa-
tie en CT-localisatie superieur aan de T.A.T., tweemaal gelijkwaardig. Bij de overi-
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ge twaalf patiënten werd de CT-localisatie viermaal superieur geoordeeld aan de
conventionele localisatie, driemaal door een niet-verwachte tumoruitbreiding en
alle keren door onvoldoende tumorherkenning. In alle gevallen was de CT-locali-
satie superieur aan de T.A.T.-localisatie op basis van tumorherkenning.
Ook de conventionele localisatie was beter dan de T.A.T. Bij acht patiënten werd
de conventionele localisatie voldoende en gelijkwaardig aan de CT-localisatie ge-
oordeeld, maar superieur aan de T.A.T. De superioriteit van de CT bij de localisa-
tie van de blaas geldt voornamelijk de informatie in het transversale vlak. Bij de
bepaling van de caudale en craniale grenzen van het doelvolume is de conventione-
le localisatie praktischer dan de CT-localisatie.
Tabel VIII geeft een overzicht van de resultaten.

TABEL Vilt

Overzicht van de waarde van de verschillende localisatieprocedures en redenen van
superioriteit bij patiënten met een blaascarcinoom.

OORDEEL NA
ONDERLINGE
VERGELIJKING

categorie 1
CT > Conv.

CT > Conv.

CT > T.A.T.

Conv. > T.A.T.

categorie II
Conv. > CT

Conv. — CT

Conv. > T.A.T.

CT > T.A.T.

T
0
T
A
A
L

4

4

4

4

8

8

8

8

OORDEEL OVER DE LOCALISATIES DIE ALS
INFERIEUR WERDEN BEOORDEELD

oorzaak inferioriteit
né vergelijking

T.H. 4

T.H.K. 2
T.H. 1

T.H.K. 2
T.H. 1

T.H.K. 6
T.H. 2

T.H.K. 6
T.H. 3

localisatie
mislukt

1

1

oordeel vóór
vergelijking
void, onvold.

3 T.H. 1

r.H. 1
r.H.K. 2

T.H. 1
T.H.K. 2

T.H.K. 5
T.H. 2
Dim.+K.1

T.H.K. 5
TM, 2
Dim.+K.I

Zie voor gebruikte symbolen tabel V, pag. 42.
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MAMMACARCINOOM
In het onderzoek waren negen patiënten met een mammacarcinoom opgenomen. *
Bij zes van hen was een mamma-amputatie verricht. Zoals uit de resultaten van de
"pilot study" bleek, kan de CT-scan gebruikt worden voor de meting van de dikte
van de borstwand bij de bepaling van de elektronenenergie voor de borstwandbe-
straling.
Ook met de T.A.T. was dit mogelijk. Bij de overige drie patiënten was de mamma
nog in situ. In deze gevallen gaven zowel de T.A.T. als de CT een inzicht in de dik-
te van de borstwand en de relatie van de mamma ten opzichte van de long en de
longhilus. Een groot nadeel was dat de opnamen noch met de T.A.T.-apparatuur,
noch met de computertomograaf in therapiepositie konden worden gemaakt.
Bij de conventionele localisatie kan dit wel, maar daarmee is de dikte van de borst-
wand en de relatie van de mamma ten opzichte van de long (hilus) veel minder
nauwkeurig te bepalen.

HOOFD/HALS
De ligging van de tumor bij de negen patiënten met een tumor in het hoofd/hals-
gebied was de volgende:

larynxcarcinoom
bijholtentumor
nasopharynxcarcinoom
vestibulum nasi tumor (doorgroei orbita)
tongcarcinoom

4
2
1
1
1

totaal

De CT-localisatie was bij de patiënten met bijholtentumoren en de patiënt met tu-
moruitbreiding in de orbita superieur aan de conventionele localisatie. In deze ge-
vallen was ook de T.A.T.-localisatie superieur aan de conventionele localisatie, be-
halve bij één patiënt met een sinustumor. Bij de overige zes patiënten werd het
veld bepaald op basis van behandelingsfïlosofïe. De conventionele localisatie was
steeds voldoende en samen met de CT-localisatie door betere tumorherkenning
superieur aan de T.A.T. (zie tabel IX).

47



TABEL IX

Overzicht van de waarde van de verschillende localisatieprocedures en redenen van
superioriteit bij patiënten met tumoren in het hoofd/halsgebied.

OORDEEL NA
ONDERLINGE
VERGELIJKING

categorie 1
CT > Conv.

CT > Conv.

CT > T.A.T.
CT=T.A.T.

T.A.T. > Conv.
T.A.T. =Conv.

categorie II
Conv. > CT

Conv. = CT

Conv. > T.A.T.

CT > T.A.T.

T
0
T
A
A
L

3

3

1
2

2
1

6

6

6

6

OORDEEL OVER DE LOCALISATIES DIE ALS
INFERIEUR WERDEN BEOORDEELD

oorzaak inferioriteit
né vergelijking

T.H. 3

T.H. 1

T.H. 2

T.H. 4
K. 1

T.H. 4
K. 1

local isa tie
mislukt

1

1

oordeel vóór
vergelijking
void, onvold.

T.H. 3

T.H. 1

T.H. 2

T.H. 4
K. 1

T.H. 4
K. 1

Zie voor gebruikte symbolen tabel V, pag. 42.

SKELET
Van vier patiënten met een tumor in het skelet hadden twee een Ewing-sarcoom
en twee een metastase van een Grawitz-tumor. Bij allen werd een extra-ossale uit-
breiding van het proces verwacht. Door CT-scanning bleek dit het geval bij de
"Grawitz-metastasen"; bij deze patiënten was de CT-localisatie superieur aan de
andere localisaties. Bij de patiënten met het Ewing-sarcoom bleek de uitbreiding
niet aanwezig en was de conventionele localisatie voldoende. In alle vier gevallen
was de T.A.T. inferieur aan zowel de CT-localisatie als aan de conventionele loca-
lisatie door onvoldoende duidelijke tumorherkenning, niet alleen buiten het bot,
maar ook in het bot.
Éénmaal mislukte de T.A.T.

LYMFORETICULAIR WEEFSEL
In het onderzoek waren drie patiënten met een tumor van de lymfklieren opgeno-
men. Eén leed aan de ziekte van Hodgkin, twee hadden een Non-Hodgkin-lymfoom.
Éénmaal, bij één van de patiënten met een Non-Hodgkin-lyrnfoom was de CT-lo-
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calisatie superieur door het aantonen van onverwachte tumoruitbreiding. In dit ge-
val waren de T.A.T. en de conventionele localisatie door onvoldoende tumorher-
kenning in dezelfde mate onvoldoende. Indien geen sprake is van kliervergroting,
zijn de met de conventionele localisatie bepaalde velden, al of niet met behulp van
lymfografie, voldoende en is de localisatie zelfs eenvoudiger dan de CT-localisatie.
De T.A.T. is door onvoldoende tumorherkenning steeds onvoldoende.

COLON
Het bepalen van het doelvolume bij de twee patiënten met een colontumor was
uitsluitend met de CT-scan mogelijk door onvoldoende tumorherkenning en/of
kwaliteit bij de beide andere localisatieprocedures.

DIVERSEN
In de groep diversen waren twee patiënten met gynaecologische tumoren (ovarium,
endometrium) bij wie de bestraling werd afgewezen op grond van de met de com-
putertomografie ontdekte metastasen elders (diagnostiek). Bij de overige 24 pa-
tiënten was de diagnose en beoordeling zoals vermeld in tabel X.

if
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TABEL X

Overzicht van de diagnose en de waarde van de verschillende localisatieprocedures bij
patiënten uit de groep "diversen".

OORDEEL

categorie 1
CT > Conv.

CT > Conv.

CT > T.A.T.
CT=T.A.T.
T.A.T. > CT

T.A.T. > Conv.
Conv. = T.A.T.
Conv. > T.A.T.

categorie II
Conv. > CT

Conv. > CT
Conv. = CT

Conv. > T.A.T.
Conv. =T.A.T.
T.A.T. > Conv.

T.A.T. > CT
T.A.T. =CT
CT > T.A.T.
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5
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Zie voor gebruikte symbolen tabel V, pag. 42.
* In deze gevallen gaf de CT-scan een beter inzicht in de uitbreiding in de diepte van de

tumor.

De CT-localisatie was 16 maal superieur aan de conventionele localisatie, waarvan
14 maal ook aan de T.A.T. Bij de conventionele localisatie werd 14 maal de tu-
mor onvoldoende herkend en tweemaal (maag) werden de omgevende structuren
onvoldoende herkend. De T.A.T. werd onvoldoende geoordeeld door onvoldoen-
de tumorherkenning en kwaliteit van de beelden. Slechts tv/eemaal was de T.A.T.
gelijkwaardig met de CT-scan en superieur aan de conventionele localisatie. Een-
maal was de conventionele localisatie superieur aan de T.A.T. en 13 maal waren
ze beide onvoldoende. In de gevallen waarin de conventionele localisatie voldoen-
de goed was, was ze driemaal superieur aan de CT en de T.A.T., omdat de bestra-
lingshouding bij de laatste twee procedures niet kon worden aangenomen.
In de overige gevallen was de conventionele localisatie gelijkwaardig aan de CT,
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maar steeds superieur aan de T.A.T., tweemaal omdat deze mislukt was.
In de andere gevallen was de tumorherkenning en kwaliteit van de T.A.T. onvol-
doende.

Totaal resultaat (tabel XI)
Het totaal resultaat van het vergelijkend onderzoek kan als volgt worden samenge-
vat.
Bij 131 patiënten werden de verschillende localisatieprocedures vergeleken. Negen
patiënten met een mammacarcinoom zullen apart worden besproken. De twee pa-
tiënten bij wie het CT-onderzoek leidde tot afwijzen van de radiotherapie zijn bij
de analyse van het totaal evenmin meegeteld. Voor het volgende overzicht werden
de resterende 120 patiënten onderverdeeld in de twee categorieën, 1. patiënten bij
wie de CT-localisatie superieur was aan de conventionele localisatie (CT > Ccnv.)
en 2. patiënten bij wie de conventionele localisatie niet door de CT kon worden
verbeterd (Conv. > CT).

Categorie I (68 patiënten)
68 maal was de CT-localisatie superieur aan de conventionele localisatie door be-
tere informatie aangaande de anatomische verhoudingen. Viermaal was de T.A.T.
gelijkwaardig met de CT-localisatie. 64 maal was de T.A.T. inferieur aan de CT
(waaronder zes mislukte onderzoeken), bij twee van deze 64 patiënten (long, zie
pag. 43), was de T.A.T. wel superieur aan de conventionele localisatie.
50 maal was de T.A.T. gelijkwaardig met de conventionele localisatie en dus infe-
rieur aan de CT.
Ten slotte was de conventionele localisatie 12 maal zelf superieur aan de T.A.T.
(hieronder zijn ook de zes mislukte onderzoeken gerekend).

Categorie II (52 patiënten)
52 maal werd de conventionele localisatie niet door de CT-localisatie verbeterd.
Viermaal was de conventionele localisatie zelfs beter (driemaal op grond van hou-
dingsproblemen, éénmaal bij een atelectase in de long).
48 maal was de conventionele localisatie gelijkwaardig met de CT-localisatie.
De conventionele localisatie was 43 maal beter dan de T.A.T., waaronder de drie
patiënten waarbij de positionering een probleem was.
Viermaal was de T.A.T. samen met de CT inferieur aan de conventionele localisa-
tie. Negenmaal waren alle procedures gelijkwaardig. In de overige 39 localisaties
was de CT superieur aan de T.A.T.; behalve bij vier mislukte onderzoeken, was dit
telkens weer het gevolg van onvoldoende anatomische informatie en/of beeldkwa-
liteit.
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TABEL XI

Overzicht van ds vergelijking van de verschillende localisatieprocedures en de redenen van
inferioriteit.

OORDEEL

categorie 1
CT > Conv.

CT > Conv.

CT > T.A.T.
CT=T.A.T.
T.A.T. > CT

T.A.T. > Conv.
Conv. =T.A.T.
Conv. > T.A.T.

categorie II
Conv. ^ CT

Conv. > CT
Conv. = C T

Conv. > T.A.T.
Conv. =T.A.T.
T.A.T. > Conv.

T.A.T. > CT
T.A.T. = CT
CT > T.A.T.

TO-
TAAL

68

68

64
4

6
50
12

52

4
48

43
9

13
39

120

REDENEN VAN INFERIORITEIT

onvoldoende kwaliteit
en anatomie

26

3

16

16

onvol-
doende
anatomie

68

32

6

3

1

20

19

mis-
lukt

6

6

4

4

pos.

3

3

3

TOTAAL

68

64
4

6
50
12

4
48

43
9

13
39

68

68

68

52

52

52

Voor gebruikte symbolen zie tabel V, pag. 42.

Aanvullende gegevens

Aantal en kwaliteit foto 's/coupes

CONVENTIONELE LOCALISATIEPROCEDURE
Van drie localisaties zijn de foto's zoekgeraakt. Bij vier patiënten werden geen
conventionele foto's gemaakt. Eén van hen was een patiënt met een endometrium-
carcinoom die op grond van de bevindingen met de CT-scanner voor verdere radio-
therapie werd afgewezen. Bij drie andere werd het veld door palpatie vastgesteld
(dit waren twee patiënten met kliermetastasen en één patiënt met infiltratie van
een bronchuscarcinoom in de thoraxwand). Het veld van de patiënt met het bron-
chuscarcinoom werd overigens uiteindelijk met de CT bepaald.
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In deze drie gevallen leverde de CT-scan waardevolle informatie voor de keuze
tussen fotonen of elektronenstralen en voor de eventueel te gebruiken elektronen-
energie door inzicht in de diepte van de tumoruitbreiding. Éénmaal kon dit ook
met de T.A.T.

CT-METHODE
Slechts zevenmaal werd geoordeeld dat een onvoldoende aantal coupes was ver-
vaardigd, zonder dat dit overigens de planning uiteindelijk onmogelijk maakte.
Bij één patiënt met een hypofysetumor, was de scan matig van kwaliteit, maar
de essentiële informatie over de suprasïllaire uitbreiding werd wel verkregen.

T.A.T.-METHODE
De T.A.T.-localisatie mislukte tienmaal; in vier opeenvolgende gevallen kwam dit
door een beschadiging van de videodisk, waardoor de opnamen verloren zijn ge-
gaan.
In zes gevallen was de T.A.T. door een technische storing buiten bedrijf. 50
maal was de kwaliteit van de localisstie in die mate onvoldoende, dat daardoor
onvoldoende anatomische informatie werd verkregen. Tienmaal kwam dit door-
dat onvoldoende coupes waren gemaakt in de periode dat wij meenden met uit-
sluitend een controle van de veldgrenzen te kunnen volstaan; daartoe was toen be-
sloten om de belasting voor de patiënt te verminderen. 40 maal was de kwaliteit
van de opnamen onvoldoende.
Dit totaal van 50 is daarom hoger dan de uit tabel XI af te leiden 42 (26 +16),
omdat ook bij categorie I onder "conv. = T.A.T." en categorie II onder
"T.A.T. = CT" T.A.T.-localisaties van slechte kwaliteit voorkomen.

Contrastmiddelen
Bij de verschillende localisaties zijn contrastmiddelen ongeveer even frequent ge-
bruikt (tabel XII). In een aantal gevallen werd meer dan één orgaan(systeem) door
middel van contrast zichtbaar gemaakt.

TABEL XI I

Het gebruik van contrastmiddelen bij verschillende localisatieprocetSures.

contrastmiddel 1
contrastmiddel 2

CONVENTIONEEL

71
35

CT

70
47

T.A.T.

67
20

Contrastmiddel 1 geeft het aantal weer waarin ten minste één orgaan(systeem) met een con-
trastmiddel zichtbaar is gemaakt.
Contrastmiddel 2 geeft het aantal gevallen weer waarin nog een tweede orgaan(systeem) op
deze wijze zichtbaar gemaakt werd.
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Het geringe verschil in gebruik is ontstaan, doordat een patiënt niet een tweede
maal gecatheteriseerd werd, indien de verblijfscatheter tijdens de procedure uit de
blaas geraakte of de patiënt het contrast niet langer kon inhouden.
Het minder frequente gebruik van contrastmiddelen bij de T.A.T. kan het oordeel
over deze localisatieprocedure negatief beïnvloed hebben.

Vergelijking van de localisaties na berekening van de dosisverdeling
Uitgangspunt voor de vergelijking waren de "intekeningen" daar wij menen dat
niet voorspelbaar is welke verandering in doelvolume of ligging van bijvoorbeeld
een kritiek orgaan aanleiding zal zijn tot een ander bestralingsplan.
Vèn 25 patiënten werden dosisberekeningen gemaakt op basis van de verschillen-
de localisaties. De dosisverdeling behorende bij het bestralingsplan dat bepaald
was op grond van de conventionele localisatie werd geprojecteerd op het door
middel van de computertomografie verkregen doelvolume. Het betrof hier uitslui-
tend patiënten bij wie het doelvolume naar aanleiding van de CT-localisatie anders
was dan dat van de conventionele localisatie en niet de groep patiënten bij wie ge-
oordeeld was dat de planning uitsluitend met behulp van de CT mogelijk was.
De tumorbehandeling werd voldoende geacht als het doelvolume binnen de 90 %
isodose lag. Zoals uit tabel XIII blijkt, betekent niet elke, op grond van de CT-lo-
calisatie aangebrachte aanpassing van het met de conventionele localisatie bepaal-
de doelvolume een onvoldoende tumorbehandeling, als het op conventionele wij-
ze bepaalde bestralingsplan gehandhaafd blijft.

TABEL XI I I

Vergelijking van de op de conventionele localisatie gebaseerde dosisberekening met het door
middel van de CT-scanner bepaalde doelvolume.

TUMORBEHANDELING

voldoende
onvoldoende

7
18

Analyse van niet in het vergelijkende onderzoek opgenomen patiënten (in de
periode van 07.03./30.11.80)
Door "statusonderzoek" is bij de 607 niet in het vergelijkend onderzoek opgeno-
men patiënten retrospectief nagegaan bij wie van hen verwacht had mogen wor-
den, dat zij baat zouden hebben gehad van een op CT-gebaseerde planning.
Dit werd bepaald aan de hand van de diagnose, do uiteindelijke behandeling en be-
st ralingsopzet, én de uitkomsten van het vergelijkend onderzoek.
Op deze wijze werd geschat dat 59 patiënten baat bij een CT-localisatie gehad
zouden hebben (tal^l XIV).
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TABEL XIV

"Gemiste" kandidaten voor CT-localisatie naar tumorligging.

rectum
long
prostaat
blaas
hoofd/halsgebied
bot
lymforeticulair weefsel
colon
diversen

2
33*

1
1
2
3
3
1

13

59

De groep "diversen" is gezien haar grootte nader uitgewerkt (zie tabel XV).

TABEL XV

Onderverdeling "diversen" naar tumorligging.

hypofyse extrasellaire uitbreiding
oesophagus
Grawitz-tumoren
cervixcarcinoom
endometriumcarcinoom

6
1
1
4
1

13

De groep patiënten met mammacarcinomen is bij de bepaling van de "gemiste"
kandidaten buiten beschouwing gelaten. Van deze 131 patiënten werden 70 be-
straald op de borstwand na mamma-amputatie, 20 alleen parasternaal en 10 pa-
tiënten hadden een mammasparende behandeling ondergaan. Bij drie was de tu-
mor inoperabel en werd uitsluitend bestraald. De overigen werden noch locaal
noch loco-regionaal bestraald.

Nevenonderzocken en bijkomende waarnemingen

Analyse onnauwkeurigheden van de CT-localisatie
Daar bij de aanvang van het vergehjkend onderzoek de omstandigheden op de
computertomograaf nog niet optimaal voor de planningprocedure waren (vlakke
tafel, richtlichtpunten, "mould"-bevestigifig ontbraken), moest bij de uiteindelijke
beoordeling steeds worden bezien of gevonden verschillen tussen de conventione-

* Uit statusonderzoek was af te leiden dat van de 33 patiënten met een bronchuscarcinoom,
vijf patiënten met een curatieve intentie bestraald zijn en twee een reeds bekende ingroef in
de thorax wand hadden.
Van de overige 26 patiënten is geschat dat er onverwachte tumoruitbreiding zou zijn aange-
troffen als er een CT-scan was gemaakt
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Ie locaiisatie en de CT-localisatie konden worden teruggevoerd op onnauwkeurig-
heden in de CT-localisatie zelf. Teneinde hierin meer inzicht te verkrijgen, werd bij
een aantal patiënten in 1981 een planningscan vervaardigd onder de voor ons op-
timale omstandigheden en één op de wijze zoals bij de aanvang van het onderzoek
noodgedwongen moest worden gewerkt. Voordat deze laatste scan vervaardigd
werd, moest de patiënt van de scannertafel afkomen en werd opnieuw gepositio-
neerd met de gebrekkige hulpmiddelen.
Het is duidelijk dat een niet vlakke tafel of een ander model steunkussen onder de
knieën van de patiënt een andere ligging veroorzaken. De afwijking van de gewens-
te positie, die ontstaat wanneer voor de positionering op de CT-scanner alleen ge-
bruik gemaakt wordt van de projectie van één laserbundel in de scannertunnel in
plaats van de projectie van drie of meer laserbundelprojecties, bleek niet te kwan-
tificeren. K t werd niet veroorzaakt door het feit dat er geen verschillen werden
gezien, maar door het feit dat het wel op optimale wijze reproduceren van de be-
stralingshouding op de scanner na zitten of lopen een verschil van dezelfde orde
van grootte veroorzaken kan.

Onnauwkeurigheden in "repositionering" op de CT-scanner
Bij 24 patiënten werd onder "optimale" omstandigheden gerepositioneerd,
12 maal voor een scan op het niveau van het kleine bekken, zevenmaal op het
niveau van de thorax, driemaal op het niveau van de buik, en tweemaal bij pa-
tiënten met een tumor in het hoofd/halsgebied met een mould. Indien deze laat-
sten niet meegeteld werden, was de reproduktie bij de overige 22, achtmaal ge-
heel correct. 14 maal traden verschillen op. In het kleine bekken betrof dit
(zesmaal) een iets andere kanteling hiervan, waardoor de botdiameter in de coupe
plaatselijk van 1 tot 3 cm kon toenemen. Er traden verschillen op in de lichaams-
contour en de contouren van blaas of rectum van ca. V2 tot 1 cm. De contouren
van deze organen kunnen ook totaal veranderen na repositionering. Opvallend was
dat de darmconfiguratie en luchtverdeling hierin zonder houdingsverandering in
een halfuur ingrijpend kan veranderen. Ook in de thorax kunnen bij repositione-
ring door een iets andere ligging verschillen ontstaan, waardoor op het niveau van
bij voorbeeld de centrale coupe de ligging van het myelum ca. 1 cm kan veranderen.
Ook verschillen in de lichaamscontour variërend van V2 tot 1 cm en in de contour
van inwendige structuren oplopend tot ca. 1V2 cm werden gezien.
Hetzelfde geldt voor de buik waar ook totaal verschillende darmconfiguraties wer-
den gezien.
Voor analyse van het vergelijkend onderzoek zijn alleen grovere verschillen dan
hiervoor vermeld, beoordeeld als berustend op een verschil in localisatieprocedure.

Variaties tijdens de CT-localisatie
Bij negen patiënten werd zonder dat de houding van de patiënt werd veranderd,
een tweede coupe op het niveau van de eerste coupe van het onderzoek gemaakt.
Bij vier patiënten was deze duidelijk verschillend, met variaties in contour van ca.
Vi tot 1 Vi cm. Regelmatig is ook waargenomen, dat patiënten tijdens het onder-
zoek bewegen.
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Andere invloeden op de nauwkeurigheid van de CT-localisaties
Ademhaling is bij acht patiënten met een localisatie op het niveau van de thorax
nagegaan. Op hetzelfde niveau werd een coupe gemaakt tijdens rustig doorademen *
en één bij maximale inspiratie. De coupes werden vergeleken. Bij maximale inspi- \
ratie werd ten opzichte van de rustademhaling een verschil in lichaamscontour van
ï tot 3 cm gezien en een verschil in longcontour van 1 tot 2 cm. De contour van
het mediastinum veranderde 1 tot 1 Vi cm. Tweemaal zagen wij een verschil in
contour van een longtumor van % tot 1 cm. Bij normale ademhalingexcursies zijn
deze verschillen veel geringer.
Bij drie patiënten met CT-scans van de buik viel, behalve een verschil in lichaams-
contour van 1 tot 2 cm, op dat de darmconfiguratie totaal veranderde onder in-
vloed van de ademhaling.

De invloed van de positie van de arm op de lichaamscontour ter plaatse van de
mamma werd bij vier patiënten nagegaan. Er werden drie posities onderscheiden:
1. armen in flexie boven het hoofd, 2. armen in flexie naast het hoofd, 3. armen
gestrekt naast het lichaam. De coupes werden steeds op hetzelfde niveau van het
lichaam gemaakt.
Bij armen boven het hoofd (1) en armen naast het hoofd (2) was het verschil in li-
chaamscontour nihil tot maximaal 1 cm. Bij armen naast het lichaam (3) werd een
contourverschil van maximaal 1 Vz cm waargenomen (afgezien van de contourver-
andering door de arm zelf).
De hoek waarin de patiënt ligt ten opzichte van de bestralingstafel (wig), is even-
eens van invloed op de uitwendige contour. Een verandering van contour is mede
afhankelijk van de consistentie van de borst. Verschillen van 1 tot 1,2 cm zijn
waargenomen bij 10° kanteling (deze hoek bedraagt tijdens de bestraling ca. 15°).

Het belang van de keuze van mean en window werd in de thorax ondervonden
door een toename van de niet-volledig luchthoudende gebieden met Vi tot 2l/i cm
in de gebruikte "longsetting" (mean -800, window 800). De tumor kan zo schijn-
baar ruim 1 cm in diameter toenemen.
De voortdurende verandering van de darmconfïguratie wordt duidelijk zichtbaar in-
dien deze een contrastmiddel bevat.
Een patiënte "gescanned" mét en zonder vaginale applicator, toonde een opval-
lend verschil in vorm en ligging van de inwendige structuren en een andere kante-
ling van het bekken.

Onderzoekersvariatie
De beoordeling van een planning bevat een subjectief element. Een maat hiervoor
is de tijd die aan een evaluatie wordt besteed. Een korte duur kan wijzen op een
grotere ervaring of op een toegenomen slordigheid. De tijd die aan een evaluatie
werd besteed, is geregistreerd. Alle evaluaties vonden in één maand plaats (februa-
ri 1981), en in willekeurige volgorde. De eerste patiënt die geëvalueerd werd, kreeg
rangnummer 1, de laatste rangnummer 131. De ligging van de tumor was niet van
invloed op de volgorde van de evaluatie. In tabel XVI is het rangnummer en de
evaluatieduur van de eerste en de laatste patiënt die werd beoordeeld vermeld. De
patiënten zijn ingedeeld naar ligging van de tumor. In de laatste kolom staat het
gemiddelde voor de hele groep.
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TABEL XVI

TUMOR-
LOCALISATIE

rectum
long
prostaat
blaas
mamma
hoofd/
hals

totaal
patiënten

24
21
17
16
9

9

1ste EVALUATIE

rangno.

10
4
3
5
2

6

duur (min)

19
31
39
43
28

21

LAATSTE

rangno.

121
118
116
125
91

123

EVALUATIE

duur (min)

18
18
41

7
21

3

GEMID-
DELD

duur(min)

28
26
32
31
22

12

Een analyse van deze gegevens naar het moment van beoordeling in de tijd, leerde
dat bij de blaas, de long en de hoofd/halslocalisaties een afname van de evaluatie-
duur optrad en dat dit niet waar te nemen was bij rectum, prostaat en mamma.

Een aantal malen werd van een patiënt die reeds was beoordeeld opnieuw een in-
tekening gemaakt, alsook een beoordeling of eventueel een berekening. Grove ver-
schillen ten opzichte van de eerdere bewerking werden niet waargenomen.

Onnauwkeurigheden tijdens de bestralingsprocedure
De variatie in ligging tijdens de bestralingsperiode werd geregistreerd door bij acht
patiënten (bij één patiënt op twee niveaus) met behulp van de T.A.T. op verschil-
lende momenten tijdens de bestralingsperiode coupes door het centrum van het
veld te maken, na exacte instelling met behulp van de laserprojecties. De patiënten
hadden tumoren met de volgende ligging:
long: tweemaal, blaas: éénmaal, hoofd/hals: éénmaal, rectum: éénmaal, lies: één-
maal, prostaat: éénmaal en pancreas: éénmaal.
Er werden 104 coupes gemaakt, minimaal vijf en maximaal achttien per patiënt
(gemiddeld dertien). De gemiddelde bestralingsperiode gedurende welke de coupes
gemaakt werden, bedroeg 22 dagen (minimaal 11 en maximaal 39 dagen). Daar va-
riaties in ligging ook veroorzaakt kunnen worden door gewichtsverlies ten gevolge
van bijvoorbeeld diarrhoea, misselijkheid en braken of door een wisselende ge-
spannenheid van de patiënt, werd dit nagegaan. Geen van de patiënten had ernsti-
ge misselijkheidsklachten of defaecatiestoornissen. Angst en pijn tijdens het on-
derzoek leken van geringe betekenis. Eén patiënt viel 3 kg af, één 1 Vi kg, de ande-
ren minder dan 1 kg.

Door dagelijks een referentieraster mee te fotograferen, werd de wisselende geo-
metrie van de fotografische weergave van de T.A.T. in deze periode bepaald.
Deze geometrische onnauwkeurigheden kunnen de gevonden verschillen in posir
tieve en negatieve zin beïnvloeden.
Op de HORIZONTALE as door het centrum werd in de bestralingsperiode een
verschil in lichaamscontour gevonden van 0 tot 11 mm (± 3,2 a 4,5 mm voor de
geometrische onnauwkeurigheid van de foto).
Op de VERTICALE as door het centrum werd een verschil in lichaamscontour
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gevonden van 0 tot 20 mm (± 3,9 a 5,0 mm voor de geometrische onnauwkeurig-
heid van de foto).
De gevonden verschillen in de HOOGTE van de op de flank van de patiënt aange-
brachte markeringen ten opzichte van de tafel, bedroegen 7 tot 22 mm (± 1,9 a
2,5 mm voor de geometrische onnauwkeurigheid van de foto).

Invloed van de blaasvulling
De invloed van de vullingsgraad van de blaas op de topografie werd op verschillen-
de niveaus nagegaan door opnieuw CT-coupes te maken na iedere wijziging in vul-
ling van de blaas. Bij zes patiënten bij wie deze invloed werd nagegaan, viel op dat
veranderingen in topografie van de blaas door verschil in blaasvulling in het kleine
bekken gering zijn. Bij vier patiënten werd geen verschil, bij twee een verschil van
± 1 cm waargenomen.
Boven het niveau van het os pubis is de verandering in topografie door verschil in
blaasvulling evident.

Belasting voor de patiënt
Bij 41 patiënten werd de duur van de CT-localisatie geregistreerd. Deze hing af van
de ligging van de tumor waarvoor de bestralingsplanning werd uitgevoerd. De ge-
middelde duur was het kortst (ca. 30 min) voor patiënten met een tumor in het
hoofd/halsgebied en het langst (ca. 55 min) voor patiënten met een tumor in de
prostaat (tabel XVII).

TABEL XVI I

Duur van de localisatie ingsdmld naar da ligging van da tumor.

TUMOR-
LIGGING

rectum
long
prostaat
blaas
hoofd/hals
abdomen

AAN-
TAL
PAT.

5
8

12
3
7
5

GEMIDDELDE
VOORBEREI-
DINGSTIJD

15 mint 7è23)
10 min ( 5 a 15)
19 min (10 è 23)
17 min (14 a 19)
13 min ( 7 a 15)
14 min (10 è 15)

GEMIDDELDE
SCANTIJD

24 min (20 a 35)
27 min (12 è 30)
34 min (10 a 50)
37 min (21 è 46)
19 min (13 a 35)
34 min (20 a 39)

TOTAAL

39 min
37 min
53 min
54 min
32 min
48 min

De gemiddelde duur van de conventionele localisatie bedraagt 20 minuten.
Een onderzoek naar de ervaringen van de patiënt werd door middel van een vra-
genlijst uitgevoerd. Van de 65 ondervraagde patiënten die een CT-planningscan
ondergingen, vonden 15 het onderzoek te lang duren maar niet vermoeiend, zeven
het onderzoek wel vermoeiend maar niet te lang en 14 het onderzoek zowel te
lang duren als vermoeiend. Slechts vier patiënten vonden het onderzoek pijnlijk
en vijf waren angstig. Van de 65 patiënten begrepen 11 het doel van de procedure
niet, 63 patiënten waren tevreden over de begeleiding.
Ook twaalf patiënten die een T.A.T.-procedure ondergingen werd hun mening ge-
vraagd. Van hen vonden vier het onderzoek te lang duren, waarvan twee ook te
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vermoeiend. Eén patiënt was angstig geweest en drie hadden niet begrepen waar-
om het onderzoek plaatsvond. Aan 29 patiënten die een conventionele localisatie
ondergingen, werd hun mening gevraagd. Door twee werd de procedure te lang ge-
vonden en door nog eens vier vermoeiend. Van deze patiënten waren twee angstig
geweest en hadden drie het doel van de procedure niet begrepen.

De tijd, nodig om een intekening te maken
Bij 46 patiënten met een ligging van de tumor in het kleine bekken en bij 1S pa-
tiënten met een bronchuscarcinoom werd nagegaan hoeveel tijd nodig was om een
intekening te maken op basis van de CT-localisatie (tabel XVIII).

TABEL XVI I I

Oe gemiddelde duur van een intekening op basis van de CT-localisatie.

TUMORLIGGING

kleine bekken
long

CT

16 min
33 min
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HOOFDSTUK V

BESPREKING EN DISCUSSIE

Algemeen

De waarde van een "nieuwe"planningprocedure
De beoordeling van de waarde van een nieuwe planningprocedure voor de radio-
therapie kan op verschillende wijzen geschieden. 1. Men kan nagaan hoeveel art-
sen een bepaalde procedure superieur vinden aan een andere. 2. Men kan trachten
de invloed van een procedure op de overleving en de kwaliteit daarvan te bepalen.
3. Men kan trachten de juiste c.q. optimale behandeling te definiëren om daarna
te zien welke procedure deze het best waarborgt (Ragan en Perez 1978).

De tweede wijze is bijzonder moeilijk en tijdrovend. Het is niet waarschijnlijk dat
men er in slaagt twee relatief grote groepen patiënten gedurende enige tijd te ver-
volgen met als enige variabele het gebruik van een nieuwe planningprocedure bij de
primaire behandeling.
De eerste en derde benadering hebben als nadeel dat hierbij de persoonlijke opvat-
tingen van de artsen een belangrijke rol spelen. Deze opvattingen (behandelingsfi-
losofie) zijn een resultante van de keuzen (hoofdstuk II) die men maakt en heeft
gemaakt.
Er zijn veel factoren op deze keuzen van invloed, waaronder ook financiële en
praktische mogelijkheden. Het is duidelijk dat er grote variabiliteit in behande-
lingsfilosofie bestaat. Bij een onderzoek naar de factoren, die de kwaliteit van de
behandeling van kanker bepalen, komen deze verschillen duidelijk naar voren
(Kramer 1976). Pas indien men er in slaagt determinanten voor de kwaliteit van
de behandeling vast te stellen, is het wellicht ook mogelijk een bepaalde behande-
lingsfilosofie als beter of als de "beste" aan te wijzen nadat dit eerst nog na pros-
pectief vergelijkend onderzoek is aangetoond.

In de literatuur over de invloed van CT-scanning op de radiotherapieplanning wordt
vaak de derde benadering voor evaluatie van vergelijkend onderzoek gekozen. Een
goede dosisverdeling wordt gedefinieerd als een zo homogeen mogelijke verdeling
van de gewenste dosis over het doelvolume bij een zo gering mogelijke belasting
van gezond weefsel. Helaas gaat deze definitie voorbij aan de verschillende opvat-
tingen over wat het doelvolume dient te zijn en juist deze verschillen kunnen de
uitkomsten van onderzoek bepalen. Daar de "nieuwe" methoden van transversale
tomografie vooral winst opleveren in de herkenning van anatomische structuren,
inclusief de tumor, zal de keuze van het doelvolume bepalen of men deze anato-
mische informatie wel of niet nodig heeft. Munzenrider e.a. (1977) vinden bijvoor-
beeld de computertomografie voor de tumoren van organen in het kleine bekken
van geringe betekenis daar zij bij prostaat-, rectum-, cervix- en endometriumcarci-
noom in eerste instantie het gehele kleine bekken bestralen. Hobday e.a. (1979)
bestralen echter nauwkeurig alleen het tumorgebied. Bij hun definiëring van het
doelvolume is het gebruik van de CT-scan voor de planning wél van belang en wer-
den 11 van de 48 bestralingsplanningen voor blaas en prostaattumoren en drie van
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de zeven planningen voor rectumtumoren veranderd op geleide van de CT-scanning.
Absellca. (1980) vinden dat de vesiculae seminales bij patiënten met een prostaat-
carcinoom altijd tot het doelvolume behoren. Hun op conventionele wijze bepaal-
de bestralingsopzet blijkt na vergelijking met CT-beelden een onvoldoende dosis in
de vesiculae te geven. Door hun definiëring van het doelvolume bewerkstelligt de
CT-scan bij een groot aantal patiënten een verbetering van de conventionele plan-
ning. Indien de criteria van Pilepich e.a. (1980) worden toegepast waarbij de
vesiculae alleen in het doelvolume worden opgenomen bij tumoren met stadium C
(stagering volgens de Amerikaanse urologen) en op de scan zichtbare infiltratie,
zouden veel minder op conventionele wijze bepaalde volumina aangepast behoeven
te worden. Nog afgezien van de verschillen in opvattingen over doelvolume wordt
in de vergelijkende onderzoeken steeds vergeleken met de eigen conventionele me-
thoden en deze zijn eveneens zeer verschillend. Veel belangrijker dan de vraag of
een planning met de "nieuwe" procedure verschilt van een planning met de "oude",
is de vraag naar het "waarom". Werd de omvang van het doelvolume bepaald door-
dat met de beschikbare middelen onvoldoende goede anatomische informatie kon
worden verkregen of door opvattingen over het tumorgedrag? Het antwoord op
deze vraag zal bepalen of doelvolumina op grond van "nieuwe" informatie mogen
worden aangepast.

Een onderzoek als het onze zal geen universeel antwoord kunnen geven op de
vraag naar de waarde van nieuwe planningsprocedures met transversale tomogra-
fie voor dé radiotherapieplanning. Het onderzoek kan slechts een indruk geven
van de waarde die onze afdeling bij de huidige behandelingsfilosofie toekent aan
deze methoden. De mate waarin de behandelingsfilosofie zelf zal veranderen on-
der invloed van de toepassing van de transversale tomografie is nog niet te over-
zien.

Vergelijkende onderzoeken
Om de waarde van de CT-scan voor de diagnostiek te bepalen, moet vergelijkend
onderzoek verricht worden, schrijven onder andere A brahms en McNeil (1978).
Dit onderzoek moet aan een aantal voorwaarden voldoen:
1. De apparatuur die onderling vergeleken wordt, moet optimaal zijn en optimaal

gebruikt worden.
2. De procedures moeten onafhankelijk van elkaar gebruikt worden.
3. Er mag geen vooroordeel in de patiëntenselectie optreden.
4. De uiteindelijke analyse moet onbevooroordeeld zijn.
5. Er moet een voldoende aantal patiënten zijn.

Voor de vergelijking van diagnostische procedures schatten Abrahms en McNeil
honderden zo niet bijna 1 000 patiënten nodig te hebben. Geen van de ons beken-
de vergelijkende onderzoeken over de invloed van de computertomografie op ra- •
diotherapieplanning voldoen aan deze criteria. ï j
Er is sprake van een duidelijke patiëntenselectie. Er bestaat geen inzicht in het op-
timale gebruik van de apparatuur. Door de snelle technologische ontwikkeling is
frequent een CT-scanner als "verouderd" te karakteriseren.
De criteria waarop de analyse gebaseerd is, zijn veelal onduidelijk en verschillen on-
derling. Er wordt vergeleken met eigen standaarden. Het aantal patiënten is te ge-
ring.
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We geven een overzicht van enkele vergelijkende onderzoeken in tabel XIX.

TABEL XIX

Overzicht van vergelijkende onderzoaken.

1ste
AUTEUR

Hermann '77

Munzen-
rider '77

Goitein '79

Hübener '79

Schla-
ger '79

v. Dijk '80

Hobday '81

Prasad '81

Parker '81

EVALUATIE
CRIT.

?

inadequate
of marginale
tumorbehan-
deling

inadequate
tumorbehand.

?

?

verand. 1 cm
in contour
bij verand,
midpointdo-
sis 5 % en/of
inadequate
tumorbehand.

inadequate
tumor-
behandeling

TOTAAL
AANTAL

167

75

77

15
24

21

123

168

50

289

AANTAL
LOCAL.

bekken 55
(blaas 25)
thorax 4
KNO/CZS 24
lymf. 17
nier 15
skelet 10
andere 5

bekken 17
abdom. 25
thorax 21
mamma 4
KNO 8

bekken 41
(prost. 20)
abdom. 14
thorax 16
extrem. 6

nier 15
blaas 24

blaas 21

waaronder
halfbody 30
blaas 2

bekken 85
(blaas 53)
abdom. 27
(pancr. 12)
thorax 46
KNO 10

ong 50

bekken
abdom.
(pancr. 47 %)
thorax
KNO

VERAND.
PLANNING

18

12
7
3

6

±60%

21

19

14
3

13

VER-
AND.
DOEL-
VOL.

7
16
14
2
2

63%
40%

15

17

12
3

16%
57%

25%
18%

EXTRA
INFORM.

24

10
13

1
2
5
?

N.B. Het onderzoek van Parker (en Hobday) (1981) is een voortzetting van Hobday e.a.
(1981).
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Dit overzicht illustreert de problemen die optreden bij vergelijking van deze on-
derzoeken. Bij voorbeeld bij Hobday wordt meer dan de helft van de patiënten met
tumoren in het kleine bekken gevormd door patiënten met een blaascarcinoom.
Bij Goitein is bijna de helft van de onderzochte groep prostaatkankerpatiënt.

Kritiek op eigen onderzoek
l Ook ons eigen onderzoek voldoet niet aan de criteria van een onbevooroordeeld

vergelijkend onderzoek.
De gebruikte apparatuur kan evenmin optimaal genoemd worden. De aanpassin-
gen aan de CT-scanner, die niet eens gedurende het gehele onderzoek aanwezig
waren, behoeven verdere verbetering. Wel is met de invloed van deze onvolkomen-
heden op het eindresultaat zoveel mogelijk rekening gehouden. Het bleek dat de
onvolkomenheden een afwijking veroorzaakten die binnen de afwijking viel, die
werd veroorzaakt door variaties in repositionering (hoofdstuk IV). De localisatie-
procedures zijn zoveel mogelijk onafhankelijk van elkaar gebruikt, maar de onder-
zoeker was dezelfde en hoewel steeds gewerkt is in de vaste volgorde: conventione-
le methode, T.A.T.-methode en CT-methode, is toch aannemelijk dat tijdens het
onderzoek opgedane ervaring een rol is gaan spelen bij de interpretatie. Onze tijd-
metingen (tabel XVI, hoofdstuk IV, pag. 58) geven aan dat dit mogelijk het ge-
val was bij patiënten met tumoren in de blaas, long en hoofd/halsgebied. Nog sto-
render is de ontdekking dat ons inzicht in de anatomie door de bestudering van
CT-beelden toenam en onze conventionele "intekening" hierdoor veranderde, zo-

] dat geleidelijk minder veranderingen moesten worden aangebracht op geleide van
de Cï-informatie. Tenslotte berust ook de uitslag van de analyse geheel en al op
het oordeel van één onderzoeker. Het is zijn interpretatie van de beelden, het is
zijn zekerheid of onzekerheid die een rol speelt. Door reeds uitgevoerde plannin-
gen te herhalen en met de eerste te vergelijken (hoofdstuk IV, pag. 58) is wel ge-
tracht een zekere constantheid van beoordeling te waarborgen. Het was praktisch
niet te realiseren de onderzoeken door verschillende onafhankelijke onderzoekers
te laten beoordelen. Hierdoor zou wel de algemene geldigheid van de conclusies
toenemen maar de "onderzoekersvariatie" een grote rol gaan spelen. Ook in ons
onderzoek zijn te weinig patiënten opgenomen om bij uitsplitsing naar tumorlo-
calisatie statistische bewerking toe te staan. De vaststelling dat ons onderzoek niet
voldoet aan de door Abrahms en McNeil gestelde criteria is van belang voor de
eventueel te trekken conclusies. Deze zullen meer indicatief dan definitief zijn.

De evaluatiecriteria
De evaluatie van het vergelijkend onderzoek vond plaats op basis van de verschil-

l len in de "intekening" gemaakt op basis van de onderscheiden localisatieprocedu-
res. Bij een verschil tussen twee op deze wijze bepaalde intekeningen werd er van
uitgegaan dat de methode die het beste anatomische inzicht verschafte ook de bes-
te methode was voor de localisctie. Indien op grond van de toename van het in-
zicht in de individuele anatomie van de patiënt een doelvolume werd bepaald dat

' afweek van het doelvolume dat bepaald was met een localisatiemethode die min-
der anatomisch inzicht verschafte, werd eerst genoemde localisatiemethode supe-
rieur genoemd. Een localisatiemethode werd ook superieur genoemd als een beter
inzicht in de anatomie, met name de ligging van voor die bestraling kritieke orga-
nen werd verkregen, ook als dit niet tot een ander doelvolume of andere bestra-
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lingsopzet leidde. Ten slotte was een localisatiemethode superieur indien tumoren
uitsluitend met die methode gelocaliseerd konden worden.
In de literatuur wordt veelal als evaluatiecriterium het feit gebruikt dat de tumor
met een op conventionele wijze bepaalde bestralingsopzet, onvoldoende wordt be-
straald. Ook gebruikte men het criterium dat de berekende dosis in de tumor of
een kritiek orgaan op grond van het toegenomen inzicht in de individuele anatomie
verandert. In ons onderzoek zijn deze criteria niet gehanteerd daar niet elke veran-
dering van doelvolume tot een andere bestralingsopzet behoeft te leiden (zie ta-
bel XIII, pag. 54). Dit is echter niet voorspelbaar. Uitgaande van het feit dat met
behulp van elke intekening een optimaal bestralingsplan wordt bepaald, zijn de ver-
schillen in "intekening" van belang en niet de verschillen in dosisberekening.

Resultaten van het vergelijkend onderzoek

Bespreking van de resultaten van de vergelijking per tumorligging

RECTUM (tabel V, pag. 42).
Bij de patiënten met een rectumcarcinoom die préoperatief bestraald worden is,
vanwege de lage dosis die wij hiervoor gebruiken, de conventionele methode ade-
quaat. De toegenomen zekerheid over de resectabiliteit van de tumor die met de
CT-scanning verkregen kan worden, is uitsluitend een diagnostisch gegeven. Om
dezelfde reden voldoet de conventionele localisatie bij localisatie voor laag gedo-
seerde palliatieve bestralii.^.i. Zowel vit de literatuur als uit ons eigen materiaal
blijkt dat bij localisatie voor bestralingen met hoge doses, waarbij men het doel-
volume nauwkeurig wil vaststellen, de CT-localisatie superieur is aan de conventio-
nele localisatie. Dit geldt voor bestralingen van een macroscopisch postoperatief
tumorresidu, een irresectabele tumor of een recidief van het rectumcarcinoom.
Ook voor de vaststelling van een recidief, vooral na abdominoperineale resectie,
is de CT-scan van betekenis (Brizele.a. \919;Hübener 1979, Binswanger e.a.
1980).
Vooral voor de localisatie voor bestraling van het recidief rectumcarcinoom is de
computertomografie van essentieel belang (Hodson e.a. 1979; Leer e.a. 1980).
De differentiatie tussen recidief rectumcarcinoom en postoperatieve veranderingen
kan met de CT-scanner bijzonder moeilijk of onmogelijk zijn. Hübener en
Fromhold (1979) bevelen daarom een "uitgangsscan" aan die drie tot zes maanden
na de rectumamputatie moet worden gemaakt, zodat op geleide hiervan later ver-
anderingen kunnen worden opgemerkt.

Door onvoldoende tumorherkenning is de T.A.T. bij deze localisaties niet bruik-
baar.

LONG (tabel VI, pag. 44)
De meeste patiënten met een bronchuscarcinoom worden in opzet palliatief be-
straald met doses van 25—45 Gy op de primaire tumor en in bijna alle gevallen
ook op de homolaterale hilus en het mediastinum. Bij acht van de 19 patiënten
was de CT-localisatie superieur aan de conventionele methode. Viermaal werd
dit verwacht, viermaal niet. In alle acht gevallen was de oorzaak een met conven-
tionele localisatie niet of onvoldoende goed te bepalen uitbreiding van de tumor
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mediastinaal of in de thoraxwand. Ook in de literatuur wordt onverwachte tumor-
uitbreiding vermeld. Seydel e.a. (1980) zagen dit bij drie van de 23 patiënten,
Emamiea. (1978) bij 11 van de 32 patiënten en Shevland (1978) bij vier van de *
19 patiënten. Op grond van deze waarnemingen bij geselecteerde patiëntengroe- *
pen is geen inzicht te verkrijgen over het vóórkomen van deze (onverwachte) tu-
moruitbreiding bij het bronchuscarcinoom. Bij deze patiënten vervaagt de grens
tussen diagnostische scan en planningscan. Bij in groei in de thoraxwand, pleurale
uitbreiding of doorgroei in omringende structuren, zoals wervelkolom en
mediastinum is de planningscan voor localisatie geïndiceerd. Of men gezien de on-
verwachte tumoruitbreiding bij alle patiënten met een bronchuscarcinoom eerst
een diagnostische scan moet maken is een vraag. In de literatuur wordt op de
waarde van de CT-scan voor de radiotherapieplanning bij longkankerpatiënten ge-
wezen. Bij geselecteerde patiëntengroepen veranderde Emami bij 32 patiënten
17 conventionele planningen na computertomografie (Emami e.a. 1978). Prasod
e.a. (1981) veranderden 13 planningen bij 37 patiënten en Hermann vond de CT-
scan bij vijf van de 13 patiënten van belang voor de planning (Hermann e.a. 1977).
Bij curatieve opzet of bij bestraling met hoge dosis is de planningscan zeker geïn-
diceerd, ook al vanwege de mogelijkheid van inhomogeniteitscorrectie (Ammon
e.a. 1979).

De T.A.T.-localisatie bleek bij de twee in opzet curatief bestraalde patiënten ade-
quaat. Voor het vaststellen van de tumoruitbreiding buiten de long is de T.A.T. in-
adequaat.

PROSTAAT (tabel VII, pag. 45)
De CT-localisatie werd superieur geacht bij 16 patiënten die op de prostaat en/of
de regionale klierstations werden bestraald. Bij twee patiënten werd een "booster"
volume voor de prostaat en de vesiculae seminales bepaald en bij één patiënt werd
het doelvolume op grond van de CT-scan bepaald, omdat op basis van inmiddels
opgedane ervaring werd gemeend dat het conventionele volume te klein zou zijn.
Bij 13 patiënten werd het doelvolume vergroot, twee maal op grond van vergrote
lymfklieren en 11 maal omdat bleek dat bij het op conventionele wijze bepaalde
doelvolume het distale deel van de iliaca externa keten niet in het volume was op-
genomen. Bij deze patiënten werd het doelvolume veelal ook naar dorsaal en cra-
niaal uitgebreid om de basis van de vesiculae seminales in het doelvolume op te
nemen.
Dit gegeven illustreert hoe de behandelingsfilosofie de behoefte aan een planning-
scan bepaalt. Door als voorwaarde te stellen dat de gehele iliacale keten tot het
doelvolume behoort, moeten alle conventionele volumina veranderd worden. Het
is de vraag of de voorwaarde juist is; om dit te bepalen zal onderzoek nodig zijn
naar de klinische betekenis van deze verandering. De invloed van de behandelings-
filosofie wordt ook in de literatuur geïllustreerd. Als Absellea. (1980) de vesiculae
seminales tot het doelvolume rekenen is hun standaard doelvolume bij 75 % van
de 240 onderzochte patiënten te klein en moet met behulp van de CT-scan worden
vergroot.
Volgens Pilepich e.a. (1980) die de vesiculae alleen bestralen bij een op de CT-scan
zichtbare infiltratie door tumor, is de waarde van de CT-scan voor de planning van
de prostaatbestraling beperkt. Dit is ook de opvatting van Hodson e.a. (1981). Bij
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vier van zijn 18 patiënten moest het volume worden veranderd. Onze waarnemin-
gen bij de patiënten met een prostaatcarcinoom illustreren nog een tweede aspect
dat zich voordoet bij vergelijking van een "STANDAARD" DOELVOLUME met
de CT-localisatie. Een systematische zelfde verandering van het standaard doelvo-
lume leidende tot een "nieuw" standaard doelvolume zou de conventionele metho-
de bij ten minste 12 van de 16 patiënten adequaat maken. Opmerkelijk is in dit
verband de opmerking van Hoogenraad en Bakker (1981) die hun "standaard"
doelvolume naar ventraal moesten uitbreiden. Kennelijk helpt de CT-scan elke
onderzoeker op andere wijze zijn kennis van de anatomie te vergroten.
De CT-localisatie bij de patiënten met een prostaatcarcinoom is van belang bij be-
kende door metastasen vergrote lymfklieren, tumorinfiltratie in de vesiculae
seminales en de bepaling van "booster'Volumina of bij pendelbestralingen van de
prostaat (Brizelea. 1979; Kademian e.a. 1981). De afgrenzing van de prostaat ten
opzichte van de blaasbodem en het diafragma urogenitale kan overigens moeilijk
zijn (V. Engelshoven en Kreel 1979). Evenals bij de patiënten met een bronchus-
carcinoom is het de vraag of bij alle patiënten een diagnostische scan gemaakt
moet worden om de infiltratie in de vesiculae of vergrote lymfklieren aan te tonen.
Als het "nieuwe" standaard volume zou zijn gebruikt, zou de conventionele metho-
de bij 12 van de 16 patiënten in ons onderzoek adequaat zijn geweest.

Door onvoldoende tumorherkenning is de T.A.T. in dit gebied inadequaat.

BLAAS (tabel VIII, pag. 46)
Voor de localisatie voor de préoperatieve bestraling van patiënten met een blaas-
carcinoom geldt hetzelfde als voor de localisatie voor de préoperatieve bestraling
van het rectumcarcinoom.
Bij de 12 patiënten die voor bestraling met hoge doses werden gelocaliseerd was
de CT-localisatie alleen superieur bij 4 patiënten met een tumoruitbreiding buiten
de blaas. Hodson e.a. (1981"b) vonden de CT-localisatie van belang bij 10 van de
76 blaascarcinoompatiënten,5r/ze/e.a. (1979) bij 12 van de 17 patiënten. Ook bij
hen gaat het om patiënten met uitbreiding van de tumor buiten de blaas. Seidelman
e.a. (1978) wezen op de betekenis van de hoek tussen blaas en vesiculae seminales.
Een stompe hoek zou op tumorinfiltratie wijzen. De Lange en Falke kunnen dit
bij patiënten bij wie de CT-gegevens zijn vergeleken met préoperatieve bevindingen
niet bevestigen. Zij wijzen bovendien op de veranderingen van de blaaswand en in
de perivesicale ruimte na transurethrale resectie die een juiste beoordeling van de
infiltratie van de tumor in en door de wand van de blaas onmogelijk kunnen ma-
ken {De Lange en Falke 1982). Ook als er klinisch extra vesicale tumoruitbreiding
is vastgesteld behoeft dit niet op de CT-scan te worden waargenomen {Hodson
1981-a).

De beoordeling van lymfklieren kan moeilijk zijn. Lymfklieren van normale groot-
te kunnen tumor bevatten {Yu e.a. 1979) en lymfkliervergroting kan op andere
oorzaken berusten {Brooke Jeffrey e.a. 1981).
Bij de localisatie van de blaas is de vullingsgraad van het orgaan van belang. Om de
tumoruitbreiding vast te stellen is een met contrast gevulde blaas nodig, maar hier-
door verandert de topografie. Bij bestraling dient de blaas juist leeg te zijn. Hodson
e.a. maken dan ook twee scans, één met gevulde blaas en één na mictie {Hodson
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e.a. 1981"a). Uit eigen waarnemingen en uit metingen van Schlager e.a. (1979)
blijkt dat de vullingsgraad van de blaas geen essentiële verschillen van de topogra-
fie geeft in het kleine bekken. Bij de planningscan kan derhalve 30 tot 60 cc con-
trastmiddel gebruikt worden. Een verdere vulling van de blaas leidt tot uitzetting
in craniale en ventrale richting boven het niveau van het os pubis. Het kiezen van
doelvolumina op de CT-beelden bij deze grotere vullingsgraad leidt tot te grote vo-
lumina.
Overigens dienen we ons te realiseren dat ook bij de conventionele planning door
het vullen van de blaas met een contrastmiddel de voorwaarde van localisatie on-
der therapieomstandigheden geweld wordt aangedaan.

Ook in dit gebied is de T.A.T. inadequaat.

MAMMA
Over de waarde van de CT-scan voor de radiotherapieplanning van de mamma of
borst wand na mamma-amputatie, kan wisselend worden gedacht. De variatie in
thoraxwanddikte van mediaal naar lateraal en van craniaal naar caudaal, leidde tot
het invoeren van een standaard bolus (hoofdstuk III, pag. 33). Een zelfde waarne-
ming deden Munzenrider e.a. (1979). Bijvoorbeeld in de 3de intercostaalruimte
varieerde de thoraxwanddikte, gemeten 3 cm vanuit de "midline", van 1,0 tot
5,5 cm. Zij bevelen aan om indien de borstwand met een elektronenbundel wordt
bestraald bij elke patiënt een meting van de thoraxwand te doen, gezien de grote
verschillen in dieptedosisverdeling die, bij deze stralensoort, door dikteverschillen
kunnen optreden. Ze wijzen vooral op het gevaar van onderdosering.
Daarnaast is het ook nodig dat aandacht besteed wordt aan de longfibrose die we
zelf waarnamen, indien met een te hoge elektronenenergie op een te dunne thorax-
wand wordt bestraald. Op dit moment bestaat de indruk dat de grote individuele
variatie het gebruik van "standaard bolus" onmogelijk maakt. Dit behoeft nader
onderzoek. Als dit juist zou zijn, zou het indicatiegebied voor de CT-planning sterk
worden uitgebreid, indien de bestralingstechniek gehandhaafd blijft. Er zou ook
een indicatiegebied voor de T.A.T. ontstaan, daar deze methode eveneens een goe-
de indruk van de thoraxwanddikte kan geven.

Bij patiënten bij wie de mamma nog in situ is, zoals bij inoperabele tumoren en na
mammasparende behandeling kunnen CT-scan en T.A.T. een goede indruk geven
van thoraxwanddikte en de relatie mamma—long. Noch op de CT-scanner noch op
de Simtomix kunnen de opnamen echter in therapiepositie worden gemaakt. Voor
de meting van de thoraxwanddikte voor bestraling van de borstwand na mamma-
amputatie met elektronenstraling is dit bezwaar van beperkte betekenis. Wel moet
de meting geschieden in de richting door de borstwand, waarin ook de bestraling
zal plaatsvinden en moet men de juiste instelling van mean en window kiezen
(Dixon e.a. 1981).
Evenals Munzenrider e.a. (1979) vonden wij ook een gering verschil in contour van
de borstwand voor de houding met de arm in flexie boven het hoofd en in flexie
naast het hoofd, de positie waarin de bestraling plaatsvindt (pag. 57). Indien de
mamma nog in situ is, is het feit dat de scan niet in therapiepositie kan worden ge-
maakt een groot bezwaar. Bij de bestraling ligt de patiënt op een "wig" die een
hoek van ±15° maakt met de tafel. Het is niet mogelijk met de patiënt liggend on-
der deze hoek een CT-scan of T.A.T.-opname te maken, terwijl er door de ligging
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op de "wig" wel veranderingen in de contour, vooral door positieverandering van
de mamma, optreden (pag. 57).

HOOFD/HALS (tabel IX, pag. 48)
Hoewel een van de eerste artikelen over het klinisch gebruik van de CT-scan over
laesies in de orbita handelde (Ambrose e.a. 1974), is de literatuur over het gebruik
van de CT-scan bij de radiotherapieplanning van tumoren van het hoofd/halsgebied
beperkt en veelal oppervlakkig. In de artikelen van Balikdjian e.a. (1978) en
Metzger en Hübener (1980) zijn foto's afgedrukt die ernstige twijfel doen rijzen, of
wel in therapiepositie is "gescanned". Toch worden er dosisberekeningen mee uit-
gevoerd. Door anderen (bijvoorbeeld Hobday e.a. 1979; Castor 1980) wordt wél
gewezen op het belang van de scan in therapiepositie, waarvoor een speciale mould
noodzakelijk is (hoofdstuk II), die geen artefacten veroorzaakt.
De meeste waarde voor radiotherapieplanning heeft de CT-scan voor tumoren in
de neusbijholten (Bilaniuk en Zimmerman 1980;Ernould e.a. 1981; Berry e.a.
l9Sl;Hodsone.n. 1981).
Parsons (1981) meent dat de CT-scan vooral van belang is om de weke-delenuit-
breiding van bijholtentumoren vast te stellen. Bij de tumoren van de pharynx kan
vooral een uitbreiding in het spatium parapharyngeum worden vastgesteld. Parker
en Hobday (1981) vonden dat bij 18 % van de patiënten met tumoren in het
hoofd/halsgebied een aanpassing van het conventionele doelvolume op basis van
de CT-scan nodig was. Onze eigen ervaring is te beperkt voor een uitspraak. In elk
geval is zeker dat de CT-scan de planning in het hoofd/halsgebied vergemakkelijkt,
vooral bij die tumoren in de aangezichtsschedel, die een "weke-delenuitbreiding"
al of niet met botdestructie, vertonen. Dit geldt voor bijholtentumoren, sarcomen,
nasopharynxcarcinomen, speekselkliertumoren etc.
De behoefte aan een CT-scan bij de planning hangt zeker in het hoofd/halsgebied
af van de ervaring die men heeft met de interpretatie van conventioneel onder-
zoek, met name planigrammen.
Het grote voordeel van de CT-scan boven deze planigrammen is echter dat de op-
namen in therapiepositie kunnen worden gemaakt. Bij andere dan de genoemde
tumoren in het hoofd/halsgebied met name die van de larynx, worden de velden be-
paald door het tumorgedrag. Ze zijn meestal ruim of omvatten vaak de regionale
klierstations. Bovendien is de tumoruitbreiding gemakkelijker en met voldoende
zekerheid op andere wijze vast te stellen (Berry e.a. 1981; Parsons 1981).
Mogelijk kan de CT-scan een rol spelen bij eventuele "booster'Velden (Hodson
1981).

De T.A.T. voldeed bij onze patiënten, hoewel van mindere kwaliteit dan de CT-
scan, in dit gebied redelijk. Toch zijn weke-delentumoren zonder botdestructie
met de T.A.T. moeilijk af te grenzen.

SKELET (pag. 48)
De rol van de CT-scan voor radiotherapieplanning bij primaire tumoren van bot of
metastasen is beperkt, evenals de literatuur hierover. Ook onze eigen ervaring is ge-
ring, maar evenals Gilula e.a. (1979), Levine e.a. (1979), Hermann en Rose (1979)
zijn wij van mening dat de waarde groot is indien er een extra ossale uitbreiding
van een bottumor of metastasen is. Dit kan men b.v. zien bij REUSCELTUMO-
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REN, EWING-SARCOMEN en metastasen van een GRAWITZ-TUMOR.
Bij deze tumoren adviseren wij een diagnostische scan en bij extra ossale uitbrei-
ding eventueel een planningscan. De frequentie van extra ossale weke-delenuit-
breiding bij metastasen is ons niet bekend.

De kwaliteit van de T.A.T. was bij onze patiënten met botafwijkingen inadequaat.

LYMFORETICULAIR WEEFSEL (pag. 48)
Ons eigen materiaal laat geen conclusie toe. De waarde van de computertomogra-
fie voor Morbus Hodgkin en Non-Hodgkinlymfomen, wordt in de literatuur als
volgt aangegeven: met de CT-scan kan men vergrote klieren vinden in gebieden
waar andere onderzoeken, zoals lymfografïe falen. Voorbeelden zijn: klieren cra-
niaal van de cysterna chyli in de buik, mesenteriaal, in het mediastinum posterior
en bij lymfvatdestructie (oa.Kreel 1976; Schoner e. a. 1977; Marshall e. a. 1977;
Breiman e.a. 1978). Deze auteurs wijzen er ook op dat met-vergrote lymfklieren
mét tumor met de CT-scan niet van klieren van normale grootte zonder tumor
kunnen worden onderscheiden.
Dit geldt ook voor lymfkliermetastasen van andere primaire tumoren. Lee e.a.
(1978) hadden zes fout negatieve beoordelingen bij 15 patiënten. Gordenne e.a.
(1979) drie bij 28 en Walsh e.a. (1980) drie bij 12 patiënten.
Fout positieve beoordelingen kunnen veroorzaakt worden door lymfadenitis
(Lacknersa. 1980) fibrotische dode-tumorresten na behandeling van bijvoor-
beeld testistumoren (Soo e.a. 1981) of gebruik van lymfcontrast (Williams en
Koehler 1979).
Doordat op het lymfangiogram de lymfklierarchitectuur kan worden beoordeeld,
lijkt dit onderzoek bij niet-vergrote klieren gevoeliger dan de CT-scanning. De kwa-
liteit van de scanner en gebruik van contrastmiddelen in het darmkanaal en vaat-
stelsel bepalen in hoge mate of men lymfklieren kan herkennen, maar pathologi-
sche klieren van een normale grootte kunnen nimmer worden onderscheiden. Voor
de radiotherapieplanning van lymfomen heeft de CT-scan waarde bij kliervergro-
ting. Dit zien we vooral bij de Non-Hodgkinlymfomen (Williams en Koehler 1979).

Tenzij de kwaliteit van het scanogram goed genoeg is om hierop doelgebieden aan
te geven, op grond waarvan ook afdekkingen kunnen worden gemaakt, zal men
bij de planning van velden voor grote klierketens (total nodal, mantelveld etc.)
meestal geen planningscan maken, maar de gegevens van de CT-scan correleren met
de conventionele localisatiefoto. Het kan hierbij zonder scanogram bijzonder moei-
lijk zijn het niveau van de CT-coupe te correleren met de overzichtsfoto. De CT-
scan is waardevol bij de bepaling van beperkte velden voor door tumor vergrote
klieren (b.v. bij "boosters"). In andere gevallen is de conventionele methode vol-
doende en praktischer. Bij Non-Hodgkinlymfomen en lymfkliermetastasen lijkt
een diagnostische scan om lymfkliervergroting aan te tonen aangewezen. In com-
binatie met een tegelijk vervaardigd scanogram kan deze diagnostische scan bij de
bepaling van "grote" velden met de conventionele methode gebruikt worden.
Opmerkelijk ten slotte is de waarneming van Pilepich e.a. (1978) die bij patiënten
met de ziekte van Hodgkin of een Non-Hodgkinlymfoom met een mediastinale
localisatie frequent een tumoruitbreiding vanuit het mediastinum langs de ventra-
Ie en dorsale thorax wand waarnamen. Bij negen van de 15 patiënten waren de op con-
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ventionele wijze bepaalde doelvolumina te krap. Het vóórkomen van dit verschijn-
sel is niet te bepalen op grond van het geselecteerde materiaal van Pilepich e.a.,
maar deze waarneming is zeker van belang om er rekening mee te houden bij pa-
tiënten met grote mediastinale tumorlocalisaties.

De T.A.T.-methode was bij onze drie patiënten inadequaat.

DIVERSEN (tabel X, pag. 50)
Er is een grote variatie in tumorlocalisaties denkbaar, die niet of moeilijk op ande-
re wijze dan met de computertomografie zijn te visualiseren. Dat ook de radio-
therapie in deze gevallen voordeel heeft van deze methode behoeft geen betoog.
Deze indicaties zijn echter incidenteel en het aantal is moeilijk te schatten. Als
groep maken ze wel een belangrijk deel uit van het totaal aantal indicaties.
Volgens Schnabelca. (1978) en Crowe e.a. (1980) is de waarde van de CT-scan bij
het OESOPHAGUSCARCINOOM beperkt daar de precieze uitbreiding van de tu-
mor niet kan worden bepaald. Door verdere vooruitgang van de techniek zijn Moss
e.a. (1981) hiertoe echter wel in staat. In elk geval is de CT-scan van nut voor de
radiotherapie bij uitbreiding buiten de oesophagus.
De computertomografie kan ook van waarde zijn, indien er in het bestralingsvolu-
me van een oesophaguscarcinoom vele inhomogeniteiten voorkomen, die tot grote
afwijkingen van de gewenste dosis aanleiding kunnen geven (Battista e.a. 1980).
Fullerton e.a. konden de afwijking van de werkelijke dosis van 8 % bij de conven-
tionele dosisberekening met de CT-informatie tot 3 % beperken (Fullerton e.a.
1978).

Voor de localisatie van tumoren van het PANCREAS of de GALWEGEN is de
CT-scan van grote waarde (Dobelbowerea. l9S0;Foley e.a. 1980;Leere.a. 1981).
Ondanks de moeilijke interpretatie na "by pass"-operaties en de problemen die
kunnen optreden om het juiste niveau en de juiste uitbreiding in caudo-craniale
richting te bepalen, is de extra informatie toch van groot belang.
Wiley en Wirtanen (1979) vergeleken bij 20 patiënten met een pancreascarcinoom
op basis van chirurgische clips en operatieverslagen bepaalde doelvolumina met de
CT-scan. Bij 18 patiënten waren de doelvolumina niet goed en veelal werd het
pancreas onvoldoende bestraald irr' 'iet op conventionele wijze bepaalde doelvo-
lume.

Weke-delenSARCOMEN, met name retroperitoneaal of in het bekken gelegen
vormen eveneens duidelijke indicaties hoewel de tumor niet altijd scherp van de
omgeving kan worden afgegrensd (Levine e.a. 1979).
Over het gebruik bij GYNAECOLOGISCHE tumoren is nog niet veel duidelijkheid.
De literatuur heeft een voornamelijk casui'stisch karakter. Vroege stadia kan men
waarschijnlijk niet herkennen (Piana e.a., 1979) en tumoren met een duidelijke in-
filtratie in de omgevende structuren kunnen wel worden waargenomen (Piana e.a.
1979; Bemardio e.a. 1981). Twijfelachtig lijkt het meten van de dikte van uterus,
cervix en septum rectovaginale (Mazaron e.a. 1981). Wellicht is meer te verwach-
ten van het gebruik bij de dosisberekening rondom applicatoren, ook in het coro-
nale vlak (Lee e.a. 1980). Hetzelfde geldt mogelijk ook voor het gebruik bij inter-
cavitaire therapie (Herskovice.a. 1978).
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HYPOFYSEADENOMEN kunnen met de CT-scan goed zichtbaar gemaakt wor-
den. Kennis van extrasellaire uitbreiding is van belang voor de keuze van het doel-
volume. Het is derhalve praktisch de postoperatieve scan bij extrasellaire uitbrei-
ding in de bestralingshouding te vervaardigen. Het is de vraag of het, nu met deze
onderzoeksmethode een beter inzicht in een eventueel residu kan worden verkre-
gen, nog wel nodig is het gehele préoperatieve tumorvolume te bestralen {Danhoff
e.a. 1981). Dit zou een goed voorbeeld zijn van een verandering van de behande-
lingsfïlosofïe door de toepassing van de CT-scan.

Bij de meeste localisaties is de T.A.T. vanwege de elders genoemde redenen onvol-
doende (tabel X, pag. 50).

Het indicatiegebied
Een scherp afgebakend en universeel geldend indicatiegebied voor het gebruik van
de computertomografie voor de radiotherapieplanning kan niet worden vastge-
steld. Hiervoor is een aantal redenen aan te geven: Ten eerste worden de indica-
ties bepaald door de "behandelingsfilosofie". Onder de BEHANDELINGSFILO-
SOFIE verstaan we de resultante van alle keuzen die men maakt bij het gebruik
van de beschikbare informatie over een ziekteproces en de behandeling ervan.
De behandelingsfilosofie ten aanzien van bestraling verschilt per instituut of per
radiotherapeut en verandert ook in de tijd. Factoren die hierbij een rol spelen zijn
onder andere:
1. de toegenomen mogelijkheden voor planning zowel praktische als financiële,
2. veranderde inzichten in tumorbehandeling (bij voorbeeld mammasparende be-

handelingen, waardering van palliatieve behandelingen),
3. toegenomen inzicht in de anatomie (bij voorbeeld door de CT-scan),
4. veranderende inzichten over tumorgedrag (bij voorbeeld door CT-scan), waar-

door indicaties vervallen en ontstaan (hypofyse, Danhoff e. a. 1978).
Ten tweede zullen er ook op basis van de behandelingsfilosofie verschillen bestaan
in de opvatting over de gewenste nauwkeurigheid waarmee een planning en een be-
straling moeten worden uitgevoerd. Vooral ook de eisen die men stelt aan deze
nauwkeurigheid zijn van invloed op het indicatiegebied voor de planningscan.
Ten derde blijkt zowel uit de literatuur als uit eigen materiaal, dat de computer-
tomografie onverwachte tumoruitbreiding kan tonen, waardoor velden moeten
worden veranderd.
Daar ten vierde geselecteerde populaties zijn onderzocht, is onduidelijk hoeveel
toevalstreffers gemist zijn en kan op grond van deze cijfers de exacte omvang van
het indicatiegebied voor deze planningmethode niet worden bepaald.

De waarde van de CT-scan voor de radiotherapieplanning wordt in de literatuur
meestal aangegeven door het percentage op basis van de CT-scan veranderde doel-
volumina of de verschillen in de berekening van de tumordosis bij een zelfde tech-
niek met en zonder CT-scan op te geven. Aan de verrichte vergelijkende onderzoe-
ken (tabel XDC, pag. 63) is als bezwaar verbonden dat ze slechts aangeven hoe fre-
quent de conventionele methode op een bepaalde afdeling te kort schoot, zonder
dat dit voor de conventionele methode van het andere instituut behoeft te gelden.
Aangezien bovendien slechts bij een deel van de patiënten aanpassingen noodzake-
lijk zijn en dit eerst na vergelijking blijkt en niet van te voren voorspelbaar is, is
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het aantal patiënten bij wie het doelvolume veranderd moest worden een onder-
schatting van het aantal patiënten bij wie de CT-scan een bijdrage leverde. We zijn
immers ook geïnteresseerd in het aantal patiënten bij wie geen verandering nodig
was, maar de zekerheid, dat de gekozen opzet de juiste was, toenam.
Analyse van de toename van zekerheid bij de patiënten uit het vergelijkend onder-
zoek leerde ons, dat de zekerheid over de juistheid van een planning 15 maal toe-
nam zonder dat de CT-localisatie superieur werd geoordeeld, dus zonder bijvoor-
beeld verandering van de doelvolume. In deze gevallen gaf de CT-scan de zeker-
heid dat de conventionele localisatie voldoende goed was. De "toegenomen zeker-
heid" zou voor een deel ook bereikt zijn met een diagnostische scan, indien daar-
mee was aangetoond dat er géén onverwachte tumoruitbreiding aanwezig was.

Bij de schatting van het aantal noodzakelijke scans voor de radiotherapieplanning
zijn twee mogelijkheden van gebruik van de computertomograaf te onderscheiden:
1. Van alle patiënten bij wie overeenkomstig de behandelingsfilosofie een bereke-

ning gewenst is van de dosisverdeling in één of meer vlakken die met de CT-
scan zichtbaar te maken zijn, wordt een planningscan gemaakt.

2. Van alle patiënten bij wie overeenkomstig de behandelingsfilosofie een bereke-
ning gewenst is van de dosisverdeling in één of meer vlakken die met de CT-
scan zijn zichtbaar te maken, wordt een diagnostische scan gemaakt. Aan de
hand van deze diagnostische scan wordt beoordeeld of een planningscan nood-
zakelijk is.

De keuze tussen deze mogelijkheden wordt bepaald door de praktische en finan-
ciële mogelijkheden en de belasting voor de patiënt.

Schatting van het noodzakelijke aantal planningscans
Voor een schatting van het aantal noodzakelijke planningscans werd allereerst na-
gegaan hoeveel patiënten in de periode van het vergelijkend onderzoek een
DIAGNOSE hadden op grond waar/an kon worden vermoed dat een CT-scan bij
de bestralingsplanning van belang kon zijn. Deze diagnoses vindt men in tabel XX
(pag. 76). De patiënten uit de studie met een onvolledig onderzoek zijn niet mee-
geteld voor de vaststelling van het aantal diagnostische en planningscans. Wel zijn
deze drie patiënten in de schatting op jaarbasis opgenomen.
De negen mammacarcinoompatiënten worden afzonderlijk besproken. De drie pa-
tiënten die niet in therapiepositie konden worden gescanned, zijn niet meegere-
kend. Uit de vergelijkende studie resteerden dus 119 patiënten ( 1 3 4 - 3 - 9 — 3)
met een diagnose op grond waarvan gemeend kan worden dat de CT-scan van be-
lang kan zijn voor de planning.
Van de 607 patiënten uit de periode van het vergelijkend onderzoek die niet in dit
onderzoek waren opgenomen hadden 256 een zelfde diagnose. De overige 351 had-
den een diagnose die niet overeenstemde met onze selectie, zoals patiënten met
bijvoorbeeld huidtumoren (65) en mammacarcinoom (131). Voor de vaststelling
van het aantal noodzakelijke planningscans werd dus uitgegaan van 375 patiënten
(119 + 256) (tabel XX, kolom A, pag. 76).
Vervolgens werd nagegaan hoeveel patiënten ook een BEHANDELING (bestra-
ling) hadden gehad waarvoor de CT-scan van belang kon zijn voor de planning
(DIAGNOSTISCHE SCAN).
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Dit waren 100 patiënten uit het vergelijkend onderzoek (figuur 4) (tabel XX, ko-
lom B, pag. 76).

134 patiënten in vergelijkende studie

-3 patiënten met onvolledig onderzoek
(long, oesophagus, botmetastasen)

131 patiënten

-9 patiënten mammacarcinoom

122 patiënten

-3 patiënten die niet in therapiepositie "gescanned"
kunnen worden

119 patiënten

4 patiënten preoperatieve blaasbestraling
7 patiënten preoperatieve rectumbestraling
6 patiënten met KN O-tumoren
2 patiënten met gynaecol. tumoren afgewezen voor

radiotherapie

100 patiënten

Figuur 4

De patiënten met gynaecologische tumoren die niet werden bestraald, vielen nu af.
De patiënten die werden gelocaliseerd voor een preoperatieve bestraling en de pa-
tiënten met een larynxcarcinoom, met het nasopharynxcarcinoom en het tong-
carcinoom werden niet beschouwd als patiënten voor wie de CT-scan van belang
was voor de bepaling van het doelvolume. Door analyse van de behandeling van
de 256 patiënten die niet in het vergelijkend onderzoek waren opgenomen, kon
worden vastgesteld dat 104 van hen een behandeling hadden gekregen waarvoor
een CT-localisatie van belang kon zijn geweest (tabel XX, kolom C, pag. 76).
Totaal zijn dit dus 204 patiënten (100 + 104).
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In kolom D (tabel XX, pag. 76) staat het aantal patiënten uit het vergelijkend on-
derzoek, bij wie de CT-scan in therapiepositie noodzakelijk voor de planning werd
geoordeeld (planningscan). Dit aantal van 50 is lager dan de 68 patiënten bij wie de
CT-scan superieur werd geoordeeld, omdat in mindering is gebracht het aantal pa-
tiënten met prostaatcarcinoom, bij wie een "standaard verandering" van het "stan-
daard doelvolume" werd aangebracht, als ook zes patiënten uit de groep "diver-
sen", bij wie de CT-scan superieur werd geoordeeld, omdat de dikte van de tumor
beter werd waargenomen, een gegeven dat ook met andere (diagnostische) tech-
nieken kan worden verkregen. In kolom E is het aantal patiënten waarvan op
grond van statusonderzoek vermoed dan wel geschat kan worden dat een planning-
scan noodzakelijk had kunnen zijn (tabel XIV, pag. 55). Deze schatting werd ge-
baseerd op de gegevens uit het vergelijkend onderzoek betreffende de patiënten
bij wie een CT-localisatie superieur was of de frequentie van de onverwachte tu-
moruitbreiding in die groep. Het aantal van 59 wordt geflatteerd door 26 longpa-
tiënten, van wie we hebben geschat dat onverwachte tumoruitbreiding had kun-
nen zijn gevonden. In het totaal zouden dus 109 patiënten in aanmerking voor
planningscan zijn gekomen.
Wij zijn ons bewust dat verdere extrapolatie de onzekerheid over de juistheid van
de schattingen doet toenemen. Toch hebben we om een indruk te krijgen in het
gebruik voor radiotherapieplanning per jaar, ook hiervan een schatting gemaakt.
Kolom F bevat ALLE patiënten met dezelfde diagnose in 1980. Kolom G bevat
een schatting van het aantal patiënten dat een behandeling heeft gekregen waar-
voor de CT-scan van belang zou zijn geweest. Kolom H geeft een schatting van het
aantal patiënten voor wie een planningscan van belang zou zijn geweest.
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TABEL XX

Overzicht van de schatting van het aanta

LIGGING
PRIMAIRE
TUMOREN

rectum/sigm.
long
hoge dosis
palliatief

prostaat
blaas
hoofd/hals
bot
lymforet.
colon
oesophagus
sarcoom
hypofyse
cervix
endome trium
maag
pancreas
galwegen
andere

totaal

PAT.
07.03./
30.11.80

A

40
108

24
22
47

8
41

5
6

14
12
12
14
6
3
2

11

375

1 diagnostische scans en planningscans.

DIAGNOSTISCHE
SCAN VOOR I
RATH.
PLANNING

B

17

2
19
17
12
3
4
3
2
3
1
4
1
—
2
2
2
6

100

C

2

5
66

3
1
2
3
3
1
1
1
8
4
1
—
—
—
3

104

Tot

19

7
85
20
13
5
7
6
3
4
2

12
5
1
2
2
2
9

204

DE

%

47
85

83
59
11
87
15
60
67
14

100
42

7
33
66

100
82

-

PLANNINGSCAN

D

14

2
8
4
4
3
2
1
2
2
_
2
—
_
2
2
2
—

50

E

2

5
28

1
1
2
3
3
1
1
_
6
4
1
—
—
—
1

59

Tot

16

7
36

5
5
5
5
4
3
3
—
8
4
1
2
2
2
1

109

%

40
40

21
23
11
62
10
60
50
—
66
33

7
33
66

100
10

-

JAARCIJFERS
(na extra-
polatie)

F

40
136

30
28
51

9
59

6
9

19
17
15
17
6
5
2

11

460

G

19
116

25
16
6
8
9
4
6
—

17
6
1
2
3
2
9

249

H

16
54

6
6
6
5
6
4
4
—

11
5
1
2
3
2
1

132

Uit de tabel kan het volgende worden afgeleid. Als de afdeling bij elke patiënt waar-
voor een dosisberekening nodi$ is, deze wil baseren op de CT-gegevens (mogelijk-
heid 1, pag. 73) zal zij dit doen bij 249 van de 460 geselecteerde patiënten (54 %).
Als de afdeling bij al deze patiënten een diagnostische scan verlangt en alleen een
planningscan indien deze noodzakelijk is (mogelijkheid 2 pag. 73) zal zij 132
(29 %) planningscans maken.
Bezien we deze gegevens in relatie tot het totaal aantal voor het eerst aan onze af-
deling aangeboden patiënten in 1980 (936), dan zal zij ten behoeve van de radio-
therapieplanning behoefte hebben aan een diagnostische scan voor ca. 27 % en
aan een planningscan voor ca. 14 % van het totaal aantal nieuwe patiënten. Wij
benadrukken nogmaals dat deze getallen door het aantal bronchuscarcinoompa-
tiënten te hoog uitkomen.
Teneinde na te gaan of deze schatting enigszins reëel is, werden de uitkomsten
van 1980 vergeleken met het aantal in Leiden verrichte planningscans in Je perio-
de 01.01.81 tot 01.09.81 en aantallen uit de literatuur.
In 1981 kregen de meeste patiënten een CT-localisatie op indicatie, dat wil zeggen
dat we meenden bij de planning ook zeker gebruik te zuilen maken van deze in-
formatie.
Deze patiënten hadden geen diagnostische scan gehad.
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Hoewel de verdeling naar tumorligging in 1981 verschilt van de verdeling uit
1980, waarbij vooral de schatting van het aantal bronchuscarcinoompatiënten
van belang is, lijkt de totale schatting op jaarbasis uitgaande van de gegevens uit
1980 zeker niet te laag (tabel XXI). K
TABEL XXI

Vergelijking van de schatting van
scans in 1981.

LIGGING PRIMAIRE
TUMOR

rectum
long
prostaat
blaas
hoofd/hals
bot
lymf. ret.
colon
oesophagus
hypofyse
cervix
endometrrum
maag
pancreas
galwegen
"andere"

totaal

hat aantal planningscans uit 1980 en de verrichte

PLANNINGSCANS

JAARCIJFERS 1980
geschat aantal

16
54
6
6
6
5
6
4
4

11
5
1
2
3
2
?

131

PERIODE 01.01.81/
01.09.81

7
9

16
5
7
2
6
1
2
3
3
1
—
4
3

(7)

69

N.B. De categorie "andere" is niet toegankelijk voor schattingen.

Een vergelijking met cijfers uit de literatuur is onmogelijk, daar bij alle auteurs is
geselecteerd, de onderzoeken vergelijken met eigen standaarden en men verschil-
lende criteria hanteert.
Rangschikken we de tumoren naar regio, waarbij dient te worden aangetekend dat
de samenstelling van deze categorieën per auteur onderling veel verschilt, dan ko-
men we tot het volgende globale overzicht (tabel XXII).
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TABEL XXII

Overzicht van de frequentie waarin de verschillende onderzoekers op grond van verschillende
criteria de computertomografie waardevol oordelen voor de radiotherapieplanning.

TUMOR-
LOCALI-
SATIE

kleine bekken
abdomen
thorax

LEIDEN 1980

aantal
pat.

130
20

145

aantal
plan.
scans

34
12
54

% plan.
scans

26
60
37

HOBDAY
e.a. 1981

MUNZEN-
RIDER e.a.
1977

GOITEIN
e.a. 1979

% veranderingen in Rath.planning

25
70
30

41
64
66

44
85
44

N.B. Voor het Leidse materiaal geldt:

kleine bekken:
tumoren van rectum

blaas
prostaat
cervix
endometrium

abdomen:
tumoren van colon

maag
pancreas
galwegen
nieren

thorax:
tumoren van long

oesophagus

We zien dat onze percentages redelijk overeenkomen met die van Hobday, behal-
ve het percentage indicaties voor afwijkingen in de thorax dat in ons geval waar-
schijnlijk overschat is. We komen gemiddeld lager uit dan beide Amerikaanse
auteurs.

De patiënten met mammacarcinoom zijn bewust niet in de voorgaande schatting
betrokken daar deze categorie patiënten door haar grote aantal het totaal beeld
zeer sterk zou beïnvloeden, terwijl de indicatie voor planningscan discutabel is.
We bespreken deze patiënten afzonderlijk.
In de periode van het vergelijkend onderzoek zijn 140 patiënten met mammacar-
cinoom aan de afdeling aangeboden, waarvan 112 bestraald zijn op de mamma
zelf, de borstwand en/of de parastemale klierstations. Als de localisatie voor deze
bestraling als indicatie voor een planningscan zouden worden beschouwd
(Archanbeau 1981), zouden op jaarbasis rond 145 scans extra vervaardigd moeten
worden.

De gewenste nauwkeurigheid
Een groot gevaar bij het gebruik van de CT-scanner voor radiotherapieplanning is
dat "schijnzekerheden" ontstaan. Met een aantal invloeden moet rekening gehou-
den worden.

Allereerst vereist de interpretatie van de CT-beelden een grote ervaring waarover
de radiotherapeut meestal niet beschikt. Zonder deze ervaring of de hulp van een
ervaren radiodiagnost zal het veelal niet mogeUjk zijn een tumorproces met enige
nauwkeurigheid af te grenzen. Daarnaast moet men zich ervan bewust zijn dat
marges voor niet-zichtbare tumoruitlopers noodzakelijk blijven.
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Bij de reproduktie van de bestralingshouding op de CT-scanner kunnen verschillen
in de inwendige topografie worden waargenomen van 1 tot 3 cm, zoals bij voor-
beeld ter plaatse van de heupkoppen door een andere kanteling van het bekken.
De positie en vulling van de darm verandert bij repositioneren, maar ook tijdens de
CT-localisatieprocedure zelf. Verandering van de contour van de blaas en rectum
werden ook gezien (pag. 56).

De lichaamscontour kan na repositionering, zij het gering (Vz tot 1 cm), verschil-
len. Deze verschillen kunnen wél van belang zijn als ook de markeringen van bij-
voorbeeld het centrum van een bestralingsveld 1 cm verplaatst zijn.
Volgens Parker en Hobday (1981) kunnen bij repositionering op de CT-scanner
zonder goede voorzorgen variaties van 1 tot 2 cm in de individuele topografie op-
treden. Zelfs tijdens de CT-localisatie kunnen deze veranderingen optreden
(pag. 56).

Onze, helaas niet geheel nauwkeurige metingen van verschillen in contour bij re-
positionering tijdens de gehele bestralingsperiode geven aan dat verschillen van
ca. Vi tot 1 Vi cm niet ongewoon zijn (pag. 58). Automatische registratie van de
wisseling van tafelhoogte in de bestralingsperiode laat een afwijking van dezelfde
grootte-orde zien.
Dat bij de repositionering onnauwkeurigheden kunnen optreden, is al lang bekend
(Marks e.a. 1976).
In Nederland heeft onder andere Kok gewezen op het belang van de reproduceer-
baarheid van de bestralingshouding (Kok, 1976).

Ook door de ademhaling en de vullingsgraad van bij voorbeeld de blaas kunnen ver-
schillen in contour, verschuiving van organen en verschillen in topografie ontstaan
(pag. 57 en pag. 59) (Munzenriderea. 1981). Bij een "rustige" ademhaling zouden
deze verschillen echter gering zijn (Hobday e.a. 1979).

De EXACTE vaststelling van het niveau van het lichaam waar een CT-coupe is ge-
maakt, kan zelfs met behulp van een scanogram bijzonder moeilijk zijn. Hierbij
spelen bijvoorbeeld de coupedikte, de nauwkeurigheid van de tafelbewegingen
(Parker en Hobday 1981) een rol. Ook om deze reden kan het nauwkeurig bepa-
len van de caudale en craniale grens van het doelvolume problemen geven.
Men dient zich het vóórkomen van al deze variabelen en onnauwkeurigheden te rea-
liseren bij een steeds verdergaande verfijning van de localisatieprocedure. Het is
niet zinvol één onderdeel van de behandeling, veelal ten koste van veel geld, steeds
nauwkeuriger te maken, zonder aan andere onnauwkeurigheden aandacht te be-
steden. Over de klinische betekenis van veel onnauwkeurigheden is weinig bekend.
Herringen Compton (1980) bepaalden met behulp van een rekenmodel dat bij
een vermindering van een fractiedosis van 220 rad met 10 % bij bestraling van een
plaveiselcelcarcinoom bestaande uit 107 cellen de curatiekans van 80 % tot 26 %
zou dalen. Volgens dezelfde auteurs blijkt ook uit retrospectieve klinische on-
derzoeken dat de kans op tumorbeheersing door een vermindering van de totaal-
dosis van bijvoorbeeld 10 % aanmerkelijk kan dalen. Zij concluderen dat het wen-
selijk is dat de onnauwkeurigheid wamnee een dosis wordt gegeven niet groter is
dan 5 % van de gewenste dosis.
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Dit houdt in dat de toegestane onnauwkeurigheid in elke stap (positionering, do-
sisverdelingsberekening etc.) niet meer dan 2 % afwijking mag geven {Herring en
Compton 1980).

Zelf hebben wij geen ervaring met inhomogeniteitscorrecties voor dosisberekening
op basis van de CT-gegevens. Het gebruik hiervan is nog controversieel, hetgeen
niet inhoudt dat verder onderzoek op dit gebied niet noodzakelijk is (Dutreix
en Bridier 1981). Behalve voor de long en het hoofd/halsgebied (McCullough 1978)
lijken inhomogeniteitscorrecties in andere delen van het lichaam bij het gebruik
van hoog energetische fotonenstraling van beperkte betekenis (Cassel 1979;
Battista 1980; Bridier en Dutreix 1981).
De betere afgrenzing van anatomische structuren blijkt voorlopig van meer beteke-
nis te zijn. Tenslotte dient men te bedenken dat men, indien pixel voor pixel in-
homogeniteitscorrecties worden toegepast, ook acht moet slaan op de reeds ge-
noemde onnauwkeurigheden en variaties. Het is duidelijk, dat een uiterst nauwkeu-
rige dosisverdelingsberekening in één coupe van het doelvolume van betrekkelijke
waarde is, als geen rekening wordt gehouden met andere coupes in het volume en
veranderingen in de tijd. Zo zouden enkele kubieke centimeters darmgas, uiter-
aard afhankelijk van de ligging, ten opzichte van het doelvolume, al van merkbare
invloed zijn op de dosis ter plaatse (Sontag en Cunningham \91%;Munzenrider
1981).
De ligging en vulling van de darm verandert, zoals we ook op de CT-beelden zagen,
echter voortdurend.

Economische aspecten
In het kader van de aandacht voor de snel gestegen kosten van de gezondheidszorg
(in de Verenigde Staten stegen tussen 1967 en 1976 de kosten per dag voor behan-
deling in een ziekenhuis per patiënt van 49 naar 147 dollar (Banta en McNeil 1978)
en voor de kosten van de computertomografie zijn enkele publikaties verschenen
die aan "economische" commentaren aandacht besteden. Het is van belang een on-
derscheid te maken tussen KOSTEN-BATEN-analyses en KOSTEN-EFFECTI-
VITEITS-analyses. Fuchs (1980) vermeldt dat bij de eerste vorm van onderzoek
aan elke determinant een waarde (in geld) moet worden gegeven. Dat wil zeggen,
men moet een waarde toekennen aan gezondheid, aan genezing of het "leven".
Bij de tweede analysevorm worden twee methoden die tot hetzelfde doel leiden
beoordeeld en met elkaar vergeleken, hierbij behoeft het einddoel niet in geld te
worden uitgedrukt.
Terecht stelt Centerwall (1981) dat een kosten -baten-analyse alleen schijnbaar
objectief is. Het probleem is niet "wat iets kost", maar "watje niet kunt doen als
je het ene wel doet". De alternatieven zijn meestal niet bekend. Volgens Centerwall
geven analyses wel een beter inzicht in de factoren die van invloed zijn. De beslis-
sing om een bepaalde uitgave te doen, is een keuze, veelal een politieke keuze.
De hoge prijs van een CT-scanner heeft velen aangespoord tot berekeningen. Vol-
gens Banta en McNeil (1978) is de grootste kostenstijging in de gezondheidszorg
veroorzaakt door de toename van laboratoriumonderzoek. De kostenstijging in de
radiodiagnostiek bedroeg slechts een derde van die van de laboratoria. Moloney
en Rogers (1979) berekenden dat een vermindering van het gebruik van de vier
duurste technisch-medische toepassingen, waaronder de computertomografie, met
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50 %, de kosten van de gezondheidszorg met slechts 1 % zouden verminderen.
Hoewel uit deze berekeningen zou blijken dat de computertomografie zeker niet
verantwoordelijk gesteld kan worden voor de grootste kostenstijging in de gezond-
heidszorg rechtvaardigt dit geenszins de aanschaf als ook het nut b.v. door een ver-
gelijkend onderzoek, niet kan worden aangetoond. Ten aanzien van de rol bij de
radiotherapieplanning is dit laatste in elk geval moeilijk, zoniet onmogelijk. Ten
eerste is het moeilijk om voor een dergelijk vergelijkend onderzoek de juiste eva-
luatiecriteria te bepalen. Kiest men "vijfjaarsoverleving" dan geldt het bezwaar
dat deze in de lange periode, die het onderzoek zou vergen, door teveel andere va-
riabelen wordt beïnvloed. Kiest men het optreden van het locaal recidief da., doet
men tekort aan de invloed (indien aanwezig) van de locale behandeling op verdere
verspreiding van de ziekte. In beide gevallen wordt bovendien een beter palliatief
effect buiten beschouwing gelaten. Ten tweede zal bij een dergelijk vergelijkend
onderzoek vergeleken worden met "eigen" conventionele methoden, waardoor
een universeel geldende uitkomst me; waarschijnlijk is. Ten derde zal een analyse
van zeer veel patiënten nodig zijn (hoofdstuk II) voor een betrouwbare uitkomst
van deze onderzoeken.

Omdat vergelijkende onderzoeken ontbreken, bepalen sommigen het nut van de
computertomografie voor de planning door het maken van schattingen (Goitein
1979). Hierbij wordt in een kosten-baten-analyse een waarde in geld toegekend
aan de behandeling van een patiënt, die door de behandeling wordt genezen en aan
de behandeling van een patiënt die niet geneest en verder palliatief wordt ver-
zorgd. Daar geen waarde is toegekend aan de gemiste kans op genezing, is deze
kosten-baten-analyse niet volledig.
Omdat de kosten van een behandeling die tot genezing leidt lager zijn dan die van
een palliatieve behandeling, is met een dergelijke analyse berekend, dat een toena-
me van het genezingspercentage door het gebruik van de computertomograaf met
3 a 4 % de kosten ervan zou terugbetalen (Stewart e.a. 1977). Goitein (1980) be-
rekende dat de kans op succes van radiotherapie door een grotere kans op locale
controle bij gebruik van CT-scanner met 11,5 % toeneemt, terwijl de kosten van
computertomografie 2,1 % van de kosten van behandeling uitmaken. Het is niet
aannemelijk dat dit soort analyses en schattingen een antwoord zullen geven op
de vraag of de aanschaf van een CT-scanner gerechtvaardigd is. Ook hier zal na een
afwegingsproces een keuze moeten worden gemaakt. Om deze keuze te maken
dient men wel te beschikken over gegevens over de kosten per onderzoek.

In de afgelopen jaren heeft Evens verschillende schattingen gemaakt. In 1979 pu-
bliceerde hij samen met Jost een onderzoek naar het gebruik van totale lichaams-
scanners (CT) in de Verenigde Staten (Evens en Jost 1979). Uit dit onderzoek valt
te concluderen dat per week met een CT-scanner gemiddeld 34 patiënten worden
onderzocht. Een kortere scantijd (6 v.s. 18 sec) deed het aantal onderzochte pa-
tiënten per week niet noemenswaardig toenemen, evenmin deed dit de toegeno-
men ervaring van de radiodiagnost. Bij een kortere rekentijd kunnen wel meer pa-
tiënten per dag worden onderzocht. Een diagnostisch CT-onderzoek van de buik
duurde gemiddeld 66 min. Behalve bij onderzoek van de thorax waarbij een plan-
ningscan minder tijd kost, is deze tijdsduur redelijk vergelijkbaar met de duur van
een planningscan (tabel XVII, pag. 59). Indien 35 patiënten per week worden
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onderzocht, wordt volgens de schatting van Evens in de Amerikaanse situatie een
verlies van 42,50 dollar per onderzochte patiënt geleden.
Voor een kostendekkend gebruik zouden ongeveer 50 onderzoeken per week ver-
richt moeten worden. In 1979 werd in Leiden berekend dat de kosten per onder-
zoek bij 35 onderzoeken per week (1 771 onderzoeken per jaar) f 705,23 bedroe-
gen. Bij het gebruik van de computertomograaf uitsluitend voor de radio therapie-
planning zou elk onderzoek op basis van de cijfers uit 1979 onge/eer ca. f 4.900,--
bij 249 onderzoeken per jaar, en ongeveer ca. f 9.300,- bij 132 onderzoeken per
jaar kosten. Deze berekeningen geven aan dat de stelling van Bartelink (1980):
"Meer nog dan voor de diagnostiek heeft de computertomografie waarde voor de
radiotherapie: een radiotherapeutisch centrum van enige omvang dient om deze
reden zelfstandig de beschikking te hebben over een totale-lichaamscomputerto-
mograaf', grote financiële consequenties heeft.
Uitgaande van een diagnostische scan en tevens een planningscan op indicatie bij

249 + 132
onze huidige behandelingsfilosofïe worden op onze afdeling = 0,4 scans

per voor het eerst aangeboden patiënt vervaardigd (pag. 76).
Om een vergelijkbaar aantal van ca. 1 770 onderzoeken per jaar te kunnen verrich-
ten, dienen ca. 4 425 zogenaamd "nieuwe" patiënten per jaar aan de afdeling te
worden aangeboden. Een dergelijk aantal nieuwe patiënten heeft weinig institu-
ten. Als bij een kortere rekentijd meer patiënten per jaar kunnen worden onder-
zocht, moet dit aantal nog groter worden. Naar ons idee betekent dit dat de radio-
therapieafdeling voor localisatie met computertomografie veelal zal moeten sa-
menwerken met de radiodiagnostiekafdeling en dat uitgaande van 35 scans per
week en de grootte van ons instituut ca. 14 % (bij 249 scans per jaar) tot ca. 21 %
(bij 381 scans per jaar) van de beschikbare CT-tijd (ca. Vi tot 1 hele werkdag)
voor planningdoeleinden moet kunnen worden gebruikt.
Bij het eerste percentage (14 %) is uitgegaan van de situatie dat bij elke patiënt
bij wie een dosisberekening in het transversale vlak gewenst is, een planningscan
wordt gemaakt (249) bij het tweede (21 %) van de situatie dat van al deze patiën-
ten eer diagnostische én van een deel ook nog een planningscan wordt gemaakt
(381). Voor het maken van planningscans voor patiënten voor wie de indicatie
hiertoe na een diagnostische scan is gesteld (132 per jaar) zou ca. een halve dag
per week genoeg zijn. Het aantal diagnostische scans mag in dit geval waarschijn-
lijk niet geheel voor "rekening" van de radiotherapieafdeling gebracht worden.
Toevoeging van 140 scans van mammacarcinoompatiënten zou het percentage ver-
hogen tot respectievelijk 22 % en 29 % (ca. 1,5 d.).

Als bij een planningscan naast de radiodiagnost ook een radiotherapeut aanwezig
dient te zijn (pag. 85) betekent dit dat, bij een "norm werklast" van 1 800 uur
per jaar en een "norm inkomen" van ca. f 190.000,- per jaar, een planningscan
in de grootte-orde van f 100,- meer kost dan een diagnostische scan.
Een systeem waarin van elke planningpatiënt een diagnostische scan gemaakt
wordt en alleen op indicatie ook nog een planningscan, lijkt financieel geen aan-
trekkelijke opzet. Anderzijds kleven er grote logistieke bezwaren aan het vervaar-
digen van een planningscan bij elke planningpatiënt. Elk instituut zal zijn eigen
keuze naar eigen mogelijkheden dienen te maken.
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Belasting voor de patiënt
Bij de beoordeling van het gebruik van de computertomografie (of alternatieven
voor de radiotherapieplanning) dient ook de belasting voor de patiënt te worden
betrokken. Wij wezen er reeds op, dat de duur van een planningscan ongeveer
even lang is als de duur van een diagnostische scan. Indien reeds een diagnostische
scan is vervaardigd, kan in een aantal gevallen wel met minder coupes worden vol-
staan, maar het vervaardigen van coupes uitsluitend op de veldgrenzen kan naar
onze ervaring de betrouwbare afgrenzing van het tumorproces bemoeilijken. Door-
dat minder goed rekening gehouden kan worden met de anatomie en met de tumor-
uitbreiding in vlakken anders dan het vlak van berekening en van de veldgrens,
wordt de waarde van het onderzoek verminderd. Onze enquête geeft aan dat bijna
de helft van de patiënten het computertomografisch onderzoek te lang vond duren
(hoofdstuk IV, pag. 59). Ongeveer een derde van de patiënten ervoer het onder-
zoek als vermoeiend. Men dient bovendien in rekening te brengen dat het voor een
optimaal computertomografisch onderzoek van de buik en het kleine bekken nood-
zakelijk is te laxeren en dat voor de diagnostiek bij ca. 68 % van de patiënten intra-
veneus contrast en bij 48 % oraal contrast wordt gebruikt {Evens en Jost 1979).
Voor planningscans wordt bij onderzoek van de buik en kleine bekken bijna altijd
intestinaal en zeer frequent intraveneus een contrastmiddel toegediend.

T.A.T. en andere alternatieven
De kosten van de computertomografie, de logistieke problemen die kunnen optre-
den bij het gebruik van een scanner op de ra diodiagnost ie kaf deling, maar ook de
voor localisatie technische onvolkomenheden bij het gebruik van de computerto-
mograaf voor de radiotherapieplanning en de belasting voor de patiënt houden de
interesse voor andere oplossingen levend (hoofdstuk III).
De voornaamste eis die men dient te stellen, is een voldoende kwaliteit van de ana-
tomische informatie. In dit opzicht was de T.A.T. 103 maal (inclusief tien misluk-
te onderzoeken en tien onderzoeken waarbij te weinig coupes gemaakt zijn) infe-
rieur aan de CT.
Slechts in negen van 120 planningprocedures werd de T.A.T. voldoende geacht.
Bij een uitbreiding van het indicatiegebied naar de patiënten met mammacarci-
noom, zou de T.A.T. in een groter percentage van het totaal voldoende zijn. De
T.A.T. is goedkoper dan de computertomograaf. Niet alleen in aanschaf, maar
eveneens omdat geen extra personeel in dienst genomen behoeft te worden. Voor
de "Simtomix"-aanpassing behoeven geen extra ruimtelijke voorzieningen te wor-
den gecreëerd.
Ervan uitgaande dat een simulator aanwezig is, kost een T.A.T.-onderzoek bij een
aanschaffingsprijs van ca. f 250.000,— voor de "Simtomix", een afschrijving in
5 jaar, en een produktie van 132 T.A.T .-onderzoeken per jaar, ca. f400,— meer
dan de conventionele localisatie. Indien de beeldkwaliteit voldoende zou zijn, zou
dit afgezien van logistieke voordelen een besparing kunnen betekenen ten opzich-
te van de situatie dat de CT-scanner naast de simulator gebruikt wordt.
In zijn huidige vorm voldoet de T.A.T. echter niet. Er is vooruitgang geboekt,
maar of zodanige technische verbeteringen kunnen worden bereikt dat de kwali-
teit van de anatomische informatie voldoende wordt voor planning is niet te voor-
spellen.
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HOOFDSTUK VI

SAMENVATTING EN CONCLUSIES

Het onderzoek was er op gericht, het indicatiegebied van de computertomografie
en de Simtomix bij de bestralingsplanning af te bakenen. In zijn algemeenheid lijkt

I dit onmogelijk, omdat de behoefte voor een belangrijk deel bepaald wordt door de
behandelingsfilosofie van een afdeling of een therapeut.
Voordat men het indicatiegebied zou kunnen afbakenen, zou eerst door middel
van vergelijkend onderzoek moeten worden bepaald welke behandelingsfilosofie
of behandelingsfilosofieën de beste is (zijn). De kans dat dergelijke grote vergelij-
kende onderzoeken, zo deze al een eindoordeel zouden kunnen opleveren, worden
gerealiseerd lijkt gering.
Een onderzoek als het onze kan slechts een indruk geven.

Bij het vergelijkend onderzoek hebben we de conventionele localisatiemethode
vergeleken met de localisatie waarbij van transversale afbeeldingsmethoden ge-
bruik werd gemaakt, in ons geval de computertomografie en de transversaal ana-
loge tomografie. Doordat de beoordeling in handen was van één onderzoeker is
bereikt, dat waargenomen verschillen niet aan onderzoekersvariatie kunnen wor-
den toegeschreven, maar door deze opzet zijn de uitkomsten ook minder algemeen
geldend. Beoordeeld werd of een bepaalde localisatieprocedure beter was drn een

; andere.
Met elke localisatiemethode werd een doelvolume bepaald. Deze doelvolumina wer-
den onderling vergeleken. Moest het doelvolume, bepaald met een bepaalde locali-
satieprocedure op grond van de gegevens van een andere localisatieprocedure, wor-
den veranderd dan werd de laatste localisatieprocedure superieur genoemd. Een
procedure was eveneens superieur als alléén met die localisatie een doelvolume
kon worden bepaald of essentiële anatomische informatie werd verkregen voor
het vaststellen van de bestralingsopzet. Als voorwaarde is gesteld dat het doelvo-
lume ten minste het tumorvolume dient te omvatten met eventueel electief te be-
handelen weefsels en organen en dat een zodanige bestralingsopzet moet worden
gekozen, dat de gewenste dosis zo homogeen mogelijk in het doelvolume wordt
gegeven met een zo gering mogeüjke belasting van gezond weefsel. De vergelijking
vond plaats op basis van de "intekeningen", omdat van te voren niet vaststaat dat
een verandering van intekening ook leidt tot een verandering van bestralingsopzet.

De doelgroep voor ons vergelijkend onderzoek bestond uit die patiënten, bij wie
] volgens onze behandelingsfilosofie een berekening van de dosisverdeling in het

transversale vlak wordt gemaakt. Door het bijzondere gebruik van de transversale
tomografie bij patiënten met een mammacarcinoom en het feit dat deze patiën-
ten door hun relatief grote aantal een grote invloed op de totale uitkomst van de
vergelijking zouden hebben, is deze groep apart besproken. We dienen ons te rea-

ƒ liseren dat "nieuwe" indicatiegebieden voor het gebruik van de transversale tomo-
grafie, mogelijk gemaakt door de nieuwe technologische ontwikkelingen, op deze
wijze kunnen zijn gemist.

84



Met onze opzet en evaluatiecriteria werd gevonden dat de computertomografie
68 maal bij 120 geselecteerde patiënten superieur was aan de conventionele me-
thode. Bij analyse naar de oorzaken voor deze superioriteit bleek dit voor een
belangrijk deel te berusten op een standaard aanpassing van het doelvolume, ver-
oorzaakt door een beter inzicht in de anatomie. Een blijvende aanpassing van het
conventionele standaard doelvolume zou het aantal gevallen, waarin de CT-locali-
satie in de door ons gehanteerde betekenis superieur was, verminderen.

De vraag hoe de computertomografie bij die bestralingsplanningen, waarbij supe-
rioriteit aanwezig werd geacht, het best kan worden gebruikt is niet opgelost. Het
aantal patiënten waarbij het doelvolume moest worden aangepast, dan wel direct
met CT-informatie werd bepaald, is een onderschatting van het aantal patiënten
voor wie de CT-scan van belang was voor de planning. Ook als het doelvolume niet
wordt aangepast, kan de computertomografie waardevol zijn door het verschaffen
van de zekerheid dat een gekozen opzet juist is. Er zijn twee mogelijkheden voor
gebruik van de computertomografie ten behoeve van de radiotherapieplanning:
1. een scan onder therapieomstandigheden (planningscan) wordt bij elke patiënt

gemaakt voor wie transversale informatie gewenst wordt en met een tumor,
waarvan bekend is dat computertomografie essentiële informatie kan leveren;

2. een diagnostische scan wordt bij alle onder 1. genoemde patiënten gemaakt en
vervolgens worden voor planningscans die patiënten geselecteerd wier tumor-
uitbreiding bestraling op een standaard doelvolume onmogelijk maakt.

Voor de interpretatie van de CT-beelden is een aanzienlijke diagnostische vaardig-
heid vereist, waarover de meeste radiotherapeuten niet beschikken. Interpretatie-
onnauwkeurigheden kunnen bij het bepalen van het doelvolume de winst die de
informatie van de CT-scan kan brengen teniet doen. Radiotherapeuten moeten
zichzelf vertrouwd maken met de CT-beelden. Doordat altijd interpretatiemoei-
lijkheden blijven voorkomen, is een zeer nauwe samenwerking met de radiodiagnost
noodzakelijk. Daar de omstandigheden waaronder een planningscan moet worden
gemaakt en de vraagstelling van de planningscan eveneens speciale vaardigheden
verlangen, zal bij de planningscan ook een radiotherapeut of andere planningdes-
kundige (laborante, maar dit kan ook de radiodiagnost zijn) aanwezig moeten zijn.
Hoe meer de CT-scanner als localisator wordt gebruikt, hoe groter de behoefte aan
planningdeskundigheid en aan de radiotherapeut tijdens het onderzoek. Hierdoor
heeft de eerste van bovengenoemde mogelijkheden veel logistieke bezwaren. De
tweede mogelijkheid is kostbaarder en vooral ook belastender voor de patiënt.
Onvermijdelijke onnauwkeurigheden in de repositionering in therapiehouding op
de CT-scanner, houdingsveranderingen tijdens het CT-onderzoek, onnauwkeurig-

) heden in repositionering gedurende de hele bestralingsperiode en onzekerheden,
• ook met de CT-scan, met betrekking tot de afgrenzing van tumoren, blijven het

onder andere noodzakelijk maken, het doelvolume met zekere marges om het tu-
morgebied te plaatsen. Het is momenteel niet praktisch uitvoerbaar de doelvolumi-
na ook driedimensionaal geheel met behulp van computertomografische gegevens
te bepalen, meestal wordt volstaan met het controleren of een in ée'n vlak bereken-
de dosisverdeling ook op andere niveaus voldoet. Ook om deze reden zal het be-
handelingsvolume op bepaalde niveaus in de patiënt ruime marges om het tumor-
volume hebben. Door deze huidige stand van zaken is het gebruik van een "stan-
daard doelvolume" niet obsoleet.
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Pixel voor pixel correcties voor inhomogeniteiten lijken op dit moment evenmin
voor elke patiënt, die met hoog-energetische fotonenstraling behandeld wordt,
noodzakelijk. Niet alleen zijn de correctiemethoden nog niet volmaakt, maar ook
de delen in het lichaam waar deze correcties, althans voor hoog-energetische foto-
nenstralen, zinvol zijn, zijn beperkt. Een optimaal gebruik van de anatomische in-
formatie met een gemiddelde correctie voldoet goed.

Het indicatiegebied voor het gebruik van de computertomografie bij de radiothe-
rapieplanning zal voorlopig voornamelijk beperkt blijven tot het verkrijgen van
aanvullende anatomische informatie en betere afgrenzing van tumoren.
Verdere verfijning van een deel van de localisatieprocedure is alleen zinvol als ook
de nauwkeurigheid van de andere facetten (bijvoorbeeld positionering) van locali-
satie en bestraling kan worden vergroot.
Dit betekent niet dat men de mogelijkheden tot het verkrijgen van grotere nauw-
keurigheden niet zou moeten onderzoeken. Hoewel het bijzonder moeilijk is de
klinische betekenis van dit soort verbeteringen van de behandeling vast te stellen,
moet dit aspect toch zoveel mogelijk bij een dergelijk onderzoek worden betrok-
ken.

Rekening houdend met vorenstaande overwegingen en door extrapolatie van de
gegevens uit het vergelijkend onderzoek is geschat dat in onze situatie de CT-infor-
matie voor ca. 270 per 1 000 nieuw aangeboden patiënten van waarde zal zijn en
voor ca. 140 per 1 000 nieuw aangeboden patiënten noodzakelijk (planningscan).
Deze cijfers zijn min of meer in overeenstemming met de getallen van Hobday e.a.
(1979) en lager dan die uit de Verenigde Staten. Al de opgegeven percentages heb-
ben betrekking op geselecteerde patiënten. De uitgevoerde planningscans in de
eerste acht maanden van 1981 zijn niet in tegenspraak met deze schattingen.

Gezien deze aantallen en de hoge kosten per scan is de aanschaf van een compu-
tertomograaf uitsluitend ten behoeve van radiotherapieplanning niet aan te beve-
len, tenzij bij een aanbod van minstens 4 000 nieuw aangeboden patiënten per
jaar. Op grond van deze berekeningen zal over het algemeen de computertomo-
graaf op de radiodiagnostiekafdeling worden gebruikt. Voor de beoordeling of
een diagnostiekafdeling een computertomograaf voor lichaamsonderzoek mag
aanschaffen, is de aanwezigheid van voorzieningen voor radiotherapie een criteri-
um {Nederlandse Staats Courant 1981).
Hoe meer de CT-scanner als localisator wordt gebruikt des te meer ook de radiothe-
rapeut betrokken zal moeten zijn bij het onderzoek zelf. Hierdoor ontstaat een
gedeeld gebruik van apparatuur hetgeen hoge eisen stelt aan de samenwerking van
radiodiagnosten en radiotherapeuten.

De computertomografie maakt de simulator vooralsnog niet overbodig. Er zijn ve-
le planningsprocedures waarbij de conventionele methode met de simulator ge-
heel voldoet; zeker als men met standaard doelvolumina blijft bestralen.
Het gebruik van de simulator in combinatie met de computertomograaf heeft naar
ons idee, gegeven de huidige mogelijkheden, voordelen boven het gebruik van de
CT-scanner als localisator. Primaire positionering in therapiepositie is op de simu-
lator beter mogelijk dan op de CT-scanner. De verdere ontwikkeling van het
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SCANOGRAM is in dit opzicht van groot belang. Scanograms die een goed inzicht
verschaffen in de anatomie in de lengterichting van de patiënt en geschikt zijn voor
exacte niveaubepaling van de te nemen of genomen coupes en bovendien ook ge-
bruikt kunnen worden bij de vervaardiging van afdekkingen voor onregelmatige
veld*u, zullen de bruikbaarheid van de CT-scanner voor localisatie doen toenemen.
Maar zelfs met deze verdere verbeteringen is het twijfelachtig of de CT-scanner de
simulator geheel zal dienen te vervangen. De kosten, het percentage patiënten waar-
voor de transversale informatie noodzakelijk is en het feit dat met de CT-scanner
wel gelocaliseerd maar niet gesimuleerd kan worden, zijn redenen waarom de CT-
scanner de rol van de simulator vooralsnog niet zal overnemen.

Ervan uitgaande dat de simulator een noodzakelijk onderdeel blijft van de uitrus-
ting van een radiotherapieafdeling, bestaat er zeker een reden de mogelijkheden te
onderzoeken van het vervaardigen van transversale beelden, gebruikmakend van de
simulator. Niet alleen zou dit praktische voordelen hebben boven het deelgebruik
van de computertomograaf, maar analoge tomografie kan waarschijnlijk ook goed-
koper verwezenlijkt worden. Op dit moment is de transversale tomografie echter
kwalitatief onvoldoende, althans bij het gebruik van het apparaat dat ons ter be-
schikking staat. Welke ontwikkelingen op dit gebied te verwachten zijn, is op dit
moment nog onzeker.

Bij de ontwikkeling van nieuwe apparatuur is een analyse van de voordelen van de-
ze apparatuur ten opzichte van de reeds bestaande van belang. Deze onderzoeken
zullen ons helpen ons een idee te vormen over de waarde van een apparaat voor de
gezondheidszorg.
Spiro schreef (1974): "Supply creates demand and because a technique is available
it is used".
Terecht meent Centerwall (1981) dat na de vraag: "Can it be done?", ook de vraag:
"Should it be done?" gesteld moet worden.
Evenals deze auteurs geloven we dat de uiteindelijke beslissingen op dit gebied ook
politiek bepaald zuilen worden.
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Summary and conclusions
This study was intended to delineate the indications for radiotherapy treatment-
planning with the help of computerized axial tomography (C.T.) and transverse
analog tomography (T.A.T.). Due to the influence of the treatment-philosophy,
a universal conclusion cannot be provided with this kind of studies.
Radiotherapy localisation procedures with the conventional method (simulator),
with the CT-scanner and with the transverse analog tomograph (T.A.T., Simtomix,
Oldelft) were compared. As criterium for evaluation differences in reconstruction
drawing based on these methods were used. A certain method was judged
"superior" to an other if the delineation of the targetvolume was more secure, a
better impression was gained of the site of (for irradiation) organs at risk, or the
localisation could only be performed with that method.
Any change in the reconstruction drawings can be of importance, not only the
fact that according to a certain method after calculation of the dose distribution
part of a tumour is missed.

Our selected group of patients consisted of 120 patients for whom a reconstruction
drawing in the transverseplane was made according to our treatment philosophy.
In this group CT-assisted localisation was judged on 68 occasions superior to the
conventional method. In a number of cases it was found that a "standard" change
in a standard targetvolume, on the base of augmented anatomical knowledge,
made the conventional method sufficient.

For treatment planning the CT-scanner can be used in two ways. Firstly a scan
under therapy conditions (planningscan) is made for all patients for whom
information in the transverse axial plane is considered necessary. Secondly a scan
is made for all these patients under normal conditions (diagnostic scan) and a
second scan under therapy conditions is made for those patients for whom the
diagnostic scan has shown that no standard targetvolume can be used. The more
the CT-scanner is used for localisation the more the assistance of the radiotherapist
is needed. The first way of usage therefore has a lot of logistical problems. The
use of a standard treatment volume is not obsolete as long as a real individual
three dimensional treatment plan cannot be easily executed. Therefore the second
way of using the CT-scanner is a real possibility, but more expensive and
burdensome for the patient. According to the literature the extra anatomical
information that can be obtained from the CT-scan is of more importance for
treatment planning than pixel by pixel inhomogeneity corrections for the usage
of high energy photonbeams.

On the basis of these considerations we did an estimation of the use of CT-scanner
for treatment planning according to our treatmentphilosophy. For ca. 270/1 000
new patients a CT-scan is helpful (diagnostic scan), for 140 of them the scan is
necessary (planningscan). This estimation means in the Dutch situation that at
least 4 000 new patients a year to be treated with radiotherapy are necessary for
an acceptable exploitation of a scanner for treatment planning only.

Most of the Dutch institutes are not that big. Therefore the CT-scanner must be
shared with the radiodiagnostic department. Because of this fact and the fact that
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we do not believe that the CT-scanner makes the simulator useless it is worthwhile
to investigate other ways of transverse tomography based on these simulators.
The quality however of the anatomical information that can be obtained from the
T.A.T. does not fall within acceptable limits, but progress has been made.

For the CT-assisted treatment planning research should be done to improve
scanograms and to make them more suitable for planningpurposes.

Further refinement of the localisationprocedure with for instance complicated and
expensive dose distribution calculations is useless as long as other aspects in the
whole treatmentprocedure, for example positionreproducebility are not improved
either. We agree with Centerwall (1981) that one should not only ask "Can it be
done?" but also: "Should it be done?".
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STELLINGEN

behorend bij het proefschrift van J.W.H. Leer

1. Het resultaat van keuzen gemaakt bij de oplossing van medische vraag-
; stukken, is de behandelingsfilosofie. Over de totstandkoming van be-

handelingsfilosofieën is weinig bekend, toch hebben ze een grote in-
vloed op onder andere de behoefte aan medische hulpapparatuur.

2. Het CT-beeld is een "gevisualiseerde" rekenuitkomst. Bij de beoorde-
ling van CT-beelden moet men beseffen dat wat wordt afgebeeld, af-
hangt van de keuze van "window" en "mean".

3. Het is voor de praktijk van belang onderscheid te maken tussen plan-
ningscans en diagnostische scans.

4. De CT-scan is van grote betekenis voor de opsporing en de bestralings-
''•••- planning van het, na abdomino-perineale resectie, recidiverend rectum-
• I carcinoom.

5. De aanschaf van een CT-scanner uitsluitend voor de radiotherapieplan-
' ning is voor de meeste radio therapieafdelingen niet gerechtvaardigd.

6. Het is niet zinvol verdere verfijning aan te brengen in de localisatiepro-
cedure als geen rekening wordt gehouden met onnauwkeurigheden in
andere fasen van de radiotherapie.

7. Op de vraag of het gebruik van bepaalde apparatuur of het geven van
een bepaalde behandeling binnen de gezondheidszorg economisch ver-
antwoord is, kunnen kosten—batenanalyses geen antwoord geven.
(Centerwall, New Engl. J. Med. 304,15: pp. 901-903,1981)

8. Er van uitgaande dat de simulator een noodzakelijk onderdeel blijft
van de uitrusting van een radiotherapieafdeling en gezien de bezwaren
die kleven aan het deelgebmik van de CT-scanner, bestaat er zeker een
reden om de mogelijkheden te onderzoeken van het vervaardigen van
transversale beelden gebruikmakend van de simulator.

9. Voor de optimale begeleiding van patiënten met kanker is continuïteit
van de arts- patièntrelatie een voorwaarde. Een steeds verdergaande
(sub>pecialisatie zonder voorzorgen is in dit opzicht niet wenselijk.
(Begeleiding van patiënten met kanker. Med. Psych. Reeks, 5 Stafleu,
1982)



10. De aanvaarding van de hypothese dat patiënten met een mammacarci-
noom bij wie lymfkliermetastasen in de oksel zijn aangetoond, maar
nog geen metastasen op afstand, toch reeds lijden aan een gegenerali-
seerd ziekteproces, betekent, dat zowel de locoregionale postoperatieve
radiotherapie als de chirurgische benadering in de primaire behandeling
van borstkanker ter discussie staat.

11. De waarde van palliatieve behandeling dient in het curriculum meer
aandacht te krijgen.

12. The history of medical progress makes it abundantly clear that major
contributions often come from unfocused basic science.
(Moloney, T.W. en Rogers, D.E. New Engl. J. Med. 301, 26: pp. 1413,
1979)

13. Lege artis uitgevoerde pre-operatieve bestraling van tumoren in het
hoofd/halsgebied, verhoogt de kans op chirurgische complicaties niet.
(Marcial, V.A., Gelber, R., Kramer, S. et. al. Cancer 49: pp. 1297,
1982)

14. Het feit dat dermatologen zich tijdens hun opleiding onvoldoende ver-
trouwd kunnen maken met radiotherapie is geen reden de radiothera-
pie als behandelingsmodaliteit voor huidtumoren te laten vervallen.

15. Voor de cytoloog geldt bij het puncteren het adagium: "Nice to the
patient, cruel to the lesion".
(P. Lopes Cardozo)

16. "The vast majority of people in our culture is well adjusted because
they have given up the battle for independence sooner and more
radically than the neurotic person".
"While they are healthy from the standpoint of "adjustment", they are
more sick than the neurotic person from the standpoint of the
realization for their aims as human beings".
(Psychoanalysis and religion E. Fromm, Yale University press, 1980)


