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SUMMARY 

The purpose of the research project Dosimetry Brachytherapy is the 

standardisation of calibration nethods and quality control procedures used 

for brachytherapy sources. Proposals to develop measurement standards and 

nethods for calibrating these sources are presented. Brachytherapy sources 

will be calibrated in tens of reference airkeraa rate or in terms of 

absorbed dose in water. Therefore, in this project, special attention will 

be given to the in-phantom measurement method described by Heertens and the 

use of re-entrant ionisation chambers as transfer standards. 

In this report, a workplan and time schedule is included. 
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SAMENVATTING 

In dit rapport worden voorstellen gedaan voor ontwikkeling en verbetering 

van de calibratïe- en kwaliteitscontrolenethoden voor het gebruik van 

brachytherapie bronnen. Als eerste is een inventarisatie uitgevoerd naar de 

radioaktieve bronnen en methoden die in radiotherapie-instituten worden 

toegepast. Op basis van deze inventarisatie zijn een aantal aandachtspunten 

geformuleerd. Uiteindelijk zijn prioriteiten gesteld en is een volledig 

werkplan nee tijdschema opgesteld. 
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l INLEIDING 

Brachytherapie is een behandelingsmodalitïit die wordt toegepast bij 

radiotherapie. Hierbij wordt zeer lokaal een hoge dosis afgegeven, door 

middel van kleine radioaktieve bronnen die in de nabijheid van het te 

bestralen weefsel worden gebracht. Door nieuwe technische mogelijkheden is 

de toepassing sinds de jaren zeventig sterk toegenomen. Daardoor is de 

belangstelling ooi gegevens van verschillende instituten en verschillende 

behandelingsmethoden te kunnen vergelijken groter geworden. Vergelijking 

van behandelingsresultaten is zeer belangrijk omdat zo veel neer gegevens 

over een behandelingsmethode beschikbaar konen en daarmee een behandeling 

geoptimaliseerd kan worden. Een belangrijke grootheid on zo'n vergelijking 

te kunnen doen is de geabsorbeerde dosis . Oa deze te kunnen bepalen zijn 

een tweetal factoren van belang: 

1 De dosimetrische specificatie van de gebruikte bron. De eenduidige 

bepaling hiervan is het doel van het project Dosimetric 

Brachytherapie, dat door het RIVM zal worden uitgevoerd. 

2 De positie van de bron. Deze wordt doorgaans met behulp van 

fotografische vastlegging bepaald. Na lokalisatie van de bronnen wordt 

de dosis op een bepaalde plaats in het weefsel berekend uit de 

dosimetrische specificatie net behulpvan een beproefd algoritme. De 

berekening wordt uitgevoerd door een computerplanningssysteem. Om een 

indruk te krijgen van de nauwkeurigheid in de verschillende stappen om 

tot een dosisbepaling te komen is in 1987 een vergelijking tussen de 

planningssystemen van de Nederlandse radiotherapiecentra, die 

brachytherapie toepassen, uitgevoerd (1). 

In Nederland is het RIVM belast met de ontwikkeling en de handhaving van 

meetstandaarden voor ioniserende straling. Voorts draagt het RIVM er zorg 

voor dat alle meetinstrumenten die gebruikt worden voor calibratie van 

therapiebundels en radioaktieve bronnen direct herleidbaar zijn naar de 

primaire standaarden. . 

In bijlage 1 is een definitielijst opgenomen waarin een uitleg wordt 

gegeven van een aantal vaktermen. 
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Op dit «oitent is de sitt»_,tie ten aanzien van brachytherapie zo dat de 

gebruiker zelf d* dosimetrische specificatie opgegeven door de fabrikant 

moet controleren. Het RIVH biedt alleen caübratie van de meetapparatuur 

voor de radionucliden Gesium-137 en Cobalt-60. Omdat calibratie van bronnen 

een moeilijke kwestie is en een controle door de gebruiker alleen geer 

garantie biedt voor uitwisselbaarheid van klinische gegevens wordt eer 

grotere rol van het RIVH verwacht. Een belangrijke reden hiervoor is dat 

niet duidelijk is in hoeverre de calibraties gedaan door de fabrikant 

herleidbaar zijn naar een standaardlaboratoriua. 

In dit rapport is alleen sprake van unificatie van dosisbepaling ir 

Nederland. Natuurlijk is dit ook op internationaal vlak van het 

allergrootste belang en is internationale vergelijking en afstemming, var 

calibratieprocedures een voorwaarde oa dit te bereiken. 

Een belangrijk aspect van de calibratie procedure is de herleidbaarheid 

naar de primaire standaarden. Deze primaire standaarden zijn gerealiseerd 

in kermatempo vrij in lucht. In het project zullen meetstardaarden 

ontwikkeld worden die de calibratie van de bronnen mogelijk naken in de 

grootheden luchtkerma tempo en/of geabsorbeerde dosis in water, zoals is 

aanbevolen in de literatuur (2,3,6,7 en 13). In deze studie wordt 

vastgelegd wat deze standaarden kunnen inhouden. In het project zal 

onderzocht worden welke standaarden het beste voldoen. 

In hec vierde NCS rapport (2) wordt een onzekerheid in de fysische 

dosisbepaling van brachytherapiebronnen kleiner dan 5% aanbevolen. Deze 

onzekerheid is gedefinieerd als één relatieve standaarddeviatie (1 s.d). 

Dit betekent dat voor de calibratie van bronnen een kleinere onzekerheid 

bereikt moet worden. 

De problemen die tijdens dit project Boeten worden opgelost zijn tweeledig. 

Ten eerste zullen meetmethoden voor calibratie in kermatempo vrij in lucht 

en in geabsorbeerde dosis in «rater van radioaktieve bronnen ontwikkeld 

moeten worden. Beide calibratiemethoden moeten dan vergeleken worden en er 

zal op grond van boven genoemde voorwaarden een keuze gemaakt worden tussen 

de twee specificatie mogelijkheden. Niet duidelijk is of d^ze keuze per 

brontype gelijk zal zijn. 

Ten tweede zullen eenvoudige procedures ontwikkeld moeten worden om deze 

calibratie over te brengen naar de gebruiker. De gedachte die hier achter 

ligt is dat het standaardlaboratorium (het RIVH) niet alle bronnen kan 
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calibreren. Dit kont gedeeltelijk door praktische beperkingen, b.v. doordat 

bronnen in een gesloten sy steen zitten. en doordat het 

standaardlaboratoriua zo ain aogelijk routine ne tingen uitvoert. 

In de eerste fase van het project is besloten een inventarisatie van het 

gebruik van brachy therapiebronnen in Nederland te naken. Deze 

inventarisatie is uitgevoerd door een enquête onder de radiotherapiecentra 

te houden. In deze enquête is onderzocht welke typen bronnen gebruikt 

worden en «et welke frequentie. Ook is onderzocht welke calibratie- en 

kwaliteitscontrole procedures door de gebruikers worden toegepast en wat de 

•ogelijkheden in de toekoast zullen zijn. 

Een volgende stap is een inventarisatie van de gebruikelijke en de 

beschikbare aeetaethoden. Die is gedeeltelijk gedaan door middel van een 

literatuurstudie. Daarvan wordt in dit rapport kort verslag gedaan. 

Op grond van deze inventarisaties zijn een tweetal ontwerpen voor een 

calibratie procedure opgesteld. Deze ontwerpen behandelen voornanel ijk de 

overbrenging (transfer) van de calibratie van het standaardlaboratoriun 

naar de gebruiker. On deze ontwerpen te realiseren is een aantal 

ontwikkelingen nodig. Ook uit de inventarisatie onder radiotherapiecentra 

volgen nog enkele vragen waarvoor onderzoek nodig is. Aan het eind van dit 

rapport worden de benodigde onderzoeken op een rij gezet en de prioriteiten 

vastgesteld. 

Uiteindelijk wordt een uitgebreid werkplan met tijdschema van het project 

opgesteld. 
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2 DOEL VA» HET PROJECT DOSIHETRIE BRACHYTHERAPIE 

De ontwikkeling van calibratiemethoden en meetstandaarden voor 

brachycherapiebronnen is het doel van het project Dosimetric 

Brachytherapie. De grootheid, waarnaar de calibratie van de bronnen 

herleidbaar is, zal kermatempo vrij in lucht zijn. De onzekerheid in de 

fysische dosisbepaling moet kleiner zijn dan 5% (1 s.d.). 

Er zullen meetmethoden voor calibratie van radioaktieve bronnen ontwikkeld 

worden en er zullen eenvoudige transferprocedures, die door de gebruiker 

zelf uitgevoerd kunnen worden, ontwikkeld worden. 
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3 INVENTARISATIE VrAS HET GEBRUIK VAN BRACHYTHERAPIEBRONNEN IN SEDERLftND 

3.1 Inhoud van de enauece 

De enquête is gehouden onder 16 instituten waar brachytherapie worde 

toegepast. Bij de meeste instellingen is de enquête telefonisch uitgevoerd. 

Een drietal instellingen zijn bv..ocht om zo een indruk te krijgen van de 

werkwijze. Voor elk toegepast type bron is gevraagd naar de fysische 

parameters de fabrikant, de leverancier, he^ calibratiecertificaat, de 

gebruiksduur van de bronnen, welke controle op de in het 

calibratiecertif icaat opgegeven bronsterkte is uitgevoerd en of gedacht: 

wordt aan een vervanging door een ander type of soort bron. Verder is nog 

gevraagd naar de interesse voor calibratiemogel ij kneden geboden door het 

RIVM. 

3.2 Algemene opmerkingen betreffende de uitkomsten van de enquête 

Vrijwel alle bronnen die in Nederland gebruikt worden, worden geleverd door 

de fima Nucletron. De fabrikant is meestal Amersham, in enkele gevallen is 

dat 3K (Jodiuin) of Kallinckrodt (HDR iridium). In alle gevallen wordt een 

calibratiecertif icaat bijgeleverd. Door Anersham wordt het kermatempo in 

lucht op 1 meter in Gy.s" opgegeven. Door Mallinckrodt wordt daarbij nog 

de schijnbare aktiviteit in Bq opgegeven en door 3H wordt alleen de 

schijnbare aktiviteit opgegeven. De gebruikte kermatempokonstante staat 

ook in het certificaat. De reden dat de schijnbare aktiviteit wordt gegeven 

is dat alle commercieel verkrijgbare planningssystemen invoer van de 
• * 

grootheid aktiviteit vragen. Belangrijk is dat de gebruiker voor zijn 

berekeningen dezelfde kermatempokonstante gebruikt als de bronfabrikant 

voor de bepaling van de schijnbare aktiviteit uit de kerraateraporaeting. 

Vrijwel alle instituten voeren een of andere controle op de aktiviteit uit. 

Meestal wordt wel de opgegeven waarde gebruikt in plaats van de zelf 

gemeten vaarde. 
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3.3 Uitkomsten voor de gebruikte nucliden 

3.3.1 Cs-137 bronnen 

* 
Selectroa Low Dot* Kate (LDK) C*-137 bronnen. Dit soort bronnen wordt 

in circa tien instituten toegepast. De toepassing varieert van een 

enkele keer per maand tot frequent (enkele malen per week) gebruik. In 

totaal wordt dit apparaat in Nederland rond de 1000 maal per jaar 

toegepast. Het gebruik vertoont bij sommige instituten een lichte 

afname. Het aantal instituten dat een Selectron bezit neemt nog vel toe. 

De verkrijgbare aktiviteit van de bronnen ligt tussen 518 en 1680 MBq. 

In de meeste instituten wordt een aktiviteit van 740 MBq gebruikt, in 

één instituut wordt 518 MBq en in een ander instituut wordt 1480 MBq 

toegepast. Door Meertens is in 1985 een vergelijking van de bronsterkte 

tussen Selectrongebruikers gehouden (7). Bij deze vergelijking zijn de 

bronnen gecalibreerd roet een in-fantoom calibratiemethode. De in

fantoom methode kent enkele fysische on2ekerheden. Een evaluatie van 

deze methode m.b.v. vrij in lucht gecalibreerde bronnen wordt door een 

aantal instituten belangrijk geacht. 

C«-137 naalden en tafel. In circa vijf instituten worden deze naalden en 

tubi gebruikt. Het aantal toepassingen varieert sterk per instituut. In 

totaal ligt dat rond de 200 maal per jaar. Door een tweetal instituten 

wordt een vrij in lucht calibratie uitgevoerd, Eén instituut heeft een 

in-fantoomcalibratie gedaan. Slechts door één instituut is de 
* 

lijnhomogeniteit van de naalden getest. 

Hoewel het gebruik in de toekomst zal verminderen, is er vraag naar een 

calibratiemethode. Omdat er veel onderlinge verschillen zijn in 
• * 

geometrie, bronsterkte en filtering zal dit veel tijd kosten. Na een 

verdere inventarisatie kunnen misschien ee:n aantal veel toegepaste 

soorten onderscheiden worden die dan met één methode gecalibreerd kunnen 

worden. 

- flexibele Cetluastrengetjet. Dit type bron wordt nog niet toegepast. 

Echter in 1989 zullen een drietal centra van iridiiundraad overstappen op 

dit type omdat dit een verlaging van kosten, arbeidstijd en 

stralingsbelasting van het personeel betekend. Een nadeel van deze 
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strengetjes is de veel grotere kwetsbaarheid. Uit de ervaringen van de 

eerste gebruikers zal moeten blijken of dit type iridiumdraad gaat 

vervangen. 

Rij toepassing in een Microselectron worden een aantal vaste strengetjes 

net een lengte tussen 5 en 11 co gebruikt. In deze strengetjes zijn 

kleine bolletjes cesium verwerkt. 

3.3.2 Co-60 bronnen 

Selectron High Dose Kate (HDK) Co-60 bronnen. Deze bronnen worden 

slecbts in één instituut toegepast. Di aktiviteit van de bronnen ligt 

bij aanschaf rond 17 TBq. De bronnen zijn gecalibreerd door een directe 

vergelijking in een putlonisatiekamer net een Co-60 bron, welke vrij in 

lucht is gecalibreerd. Deze bronnen worden elke 5 jaar vervaigen. Een 

extra controle is uitgevoerd door uitvoering van in-fantoomcalibratie 

met behulp van TLD-metingen. Ook is meegedaan aan de vergelijking van 

Selectrons door Meertens. Hoewel deze metingen alle redelijk 

overeenkomen bestaat er belangstelling voor een externe 

calibratiemethode, omdat de bronnen regelmatig vervangen moeten worden. 

• Cathetron Co-60 bronnen. Êén instituut gebruikt dit type. Circa 20 

bronnen net een totale sterkte tussen 10 en 20 GBq zijn beschikbaar. Het 

Cathetron wordt circa 100 naai per jaar gebruikt. Een calibratie is 

gedaan door in-fantoom TL0 metingen. 

3.3.3 Ir-192 bronnen 

- draden en plna. Fins zijn door de fabrikant voorbewerkte stukjes draad 

en onderscheiden zich niet van draad bij toepassing. Draden en pins 

worden in tien' instituten toegepast ofwel in een Microselectron ofwel 

door middel van manuele afterloading . Het gebruik varieert per 

instituut tussen enkele meters per jaar tot enkele meters per maand. Het 

totaal aantal toepassingen in Nederland ligt rond de 1000 maal. Het 

aantal gebruikers blijft voorlopig nog toenemen. Echter door de korte 

halveringstijd van het iridium is de bruikbare levensduur van de bronnen 

slechts drie maanden. Daarom wordt gezocht naar een vervanging 

bijvoorbeeld door flexibele cesiumstrengetjes. Het iridiumdraad wordt 
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aangeleverd in klosjes met een lengte van 50 en. De aktiviteit per 

lengte-eenheid van het gebruikte draad ligt tussen 37 tot 56 MBq cm 

Het draad bestaat uit een platina-ïridium legering met een diameter van 

0,3 mm en een capsulering van platina. Ook andere sterktes (tot 370 MBq 

cm ) en diameters zijn verkrijgbaar echter deze worden slechts zelden 

toegepast. Het draad wordt in stukjes van 3 tot 15 en geknipt. Omdat per 

maand in een aantal instituten enkele meters draad worden gebruikt is 

een individuele controle van deze geknipte stukken moeilijk haalbaar. 

Heestal wordt een controle uitgevoerd door elk klosje geheel na te meten 

in een putionisatiekamer. De meting wordt vergeleken met het gemiddelde 

van alle metingen gedaan in de loop der jaren. De meeste waarden komen 

binnen 5 % (1 s.d.) overeen. Een aantal instituten controleert de lange 

termijn stabiliteit van de putionisatiekamer niet zodat de waarde van 

deze metingen beperkt is. In sommige gevallen wordt de aktiviteit 

opgegeven door de firma vergeleken met de waarde verkregen met de 

calibratiefactor die voor de putionisatiekamer voor iridium is gegeven. 

Echter altijd wordt de waarde gebruikt die op het calibratiecertificaat 

is gegeven en is bovenstaande techniek slechts een controle op de 

aktiviteit van het klosje als geheel. De pins kunnen op dezelfde manier 

in de putionisatiekamer worden nagemeten. 

Doordat deze putionisatiekaniermetingen relatief zijn is een vergelijking 

tussen verschillende instituten en de verschillende typen bronnen niet 

mogelijk. Daarom wordt door alle instituten naar een absolute 

calibratiemethode voor deze iridiumbronnen gevraagd. Omdat in het geval 

van draadvorm in één keer het hele klosje genieten wordt, verkrijgt men 

geen inzicht in de homogeniteit van de lineïeke aktiviteit van het 

draad. Door een aantal instituten worde belangstelling getoond voor een 

controlemogelijkheid. Echter uit onderzoek is gebleken (S) dat 

inhonogeniteiten van circa 10% bij de gebruikelijke geometrie waarin de 

bronnen worden geplaatst nauwelijks invloed hebben op het dosisverloop 

in het lichaam van de patient en gezien de wijze waarop het draad 

geproduceerd wordt, waarbij zulke afwijkingen onwaarschijnlijk zijn, 

lijkt controle hierop van minder belang. 
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- Selectron High Dose Rate (HDR) Ir-192 bronnen. In één instituut wordt 

deze bron gebruikt, in drie andere instituten zijn er plannen in die 

richting. De bron heeft een aktiviteit van circa 370 GBq. Omdat deze 

bron ongeveer 4 naai per jaar vervangen wordt is een relatieve 

vergelijking nodig. Op dit moment is er vraag naar calibratie van 

ionisatiekamers voor iridium, zodat analoog aan de in-fantoomcalibratie 

van Selectron-LDR-cesiumbronnen deze calibratiemethode gebruikt kan 

worden. 

De fabrikant van deze bronnen is Mallinckrodt-Diagnostica uit Petten. 

Deze firma is geïnteresseerd in een meetmethode om deze bronnen vrij in 

lucht te kunnen calibreren. Bij een recent bezoek aan deze firma is 

gebleken dat zij zelf een opstelling hebben ontwikkeld. 

3.3.4 1-125 bronnen 

- Jodiuazaadjes worden in vier instituten gebruikt. Per jaar worden rond 

30 behandelingen gedaan, waarbij 20 tot 40 zaadjes met een sterkte van 

20 MBq worden gebruikt. Omdat de toepassing nog in een experimentele 

fase is, lijkt ontwikkeling van een calibratiemethode voorlopig niet 

nodig. 

3.3.5 Ra-226 bronnen 

In slechts twee instituten wordt dit nuclide nog toegepast, waarvan 

één definitieve plannen voor vervanging door cesiumstrengetjes heeft. In 

het NCS rapport 4 (2) wordt het gebruik van radium uit 

stralingshygienisch oogpunt afgeraden. Daarom zijn radiumbronnen voor 

dit project van geen belang. 
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3.4 Conclusies 

1 Het Selectron met LDR-cesiumbronnen wordt door veel instituten gebruikt 

en dat aantal stijgt nog. In de meeste instituten wordt voor de 

bronnen een calibratiefactor ontleend aan de vergelijking van Meertens. 

Een eenmalige controle door vrij in lucht gecalibreerde bronnen wordt 

wenselijk geacht, 

2 Cesium naalden en tubi worden nog regelmatig toegepast. Of dit zo in de 

toekomst blijft, is onduidelijk. Op dit moment is geen goede calibratie 

aanwezig, behalve vrij in lucht metingen uit te voeren door de gebruiker 

zelf. 

3 Iridiumdraden en pins worden veelvuldig toegepast veelal door manuele 

afterloading maar ook in Microselectrons. Door een drietal instituten 

wordt binnenkort overgegaan op cesiumstrengetjes, die zowel in het 

Microselectron als voor manuele afterloading toepasbaar zijn. De 

verwachting is dat dit door meer instituten wordt overgenomen. Momenteel 

wordt alleen een relatieve controle op de sterkte van het draad 

uitgevoerd. 

U De toepassing van HDR-iridiumbronnen is in opkomst. Echter een absolute 

calibratie in kermatempo vrij in lucht is op dit moment nog niet 

mogelijk, ook niet door de fabrikant. 

b Radium wordt binnenkort niet meer gebruikt. 

6 Door een aantal instituten wordt belangstelling voor calibraties door het 

RIVM getoond. Dit betreft dan ondermeer de calibratie van de opstelling 

die gebruikt wordt voor de controle van het iridiundraad en de evaluatie 

van de in-fantoom calibratiemethode voor de LDR-cesiumbronnen. 

7 Calibratie van ionisatiekamers voor iridium wordt belangrijk 

geacht om zo zelf metingen te kunnen uitvoeren die herleidbaar zijn naar 

het standaardlaboratorium. 

8 De meeste instituten hebben een putionisatiekamer in beheer of hebben de 

mogelijkheid tot gebruik via een isotopenlaboratorium. 
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4 INVENTARISATIE VAN GEBRUIKELIJKE EN BESCHIKBARE MEETMETHODEN 

4.1 Iononetrische &.etmethoden 

4.1.1 Calibratie en gebruik 

Een groot g«ieelte van metingen aan ioniserende straling worde gedaan 

d.ni.v. ionometrische meetmethoden. Heestal wordt voor dosimetric gebruik 

genaakt van ionisatiekamers omdat de energieafhankelijkheid van deze 

detectoren klein is. 

Als eerste stap in het gebruik van een ionisatiekamer moet deze 

gecalibreerd worden voor de te gebruiken stralingskwaliteit. Om in 

de praktijk absolute metingen net een gecalibreerde ionisatiekamer te 

kunnen doen moeten een aantal eigenschappen van de kamer bekend 

zijn. Dit betreft : 

Temperatuur- en drukafhankeliikheid. Voor de bepaling van het kermatempo 

uit de hoeveelheid geproduceerde lading noet het aantal atomen in het 

collectievolume bekend zijn. Dat aantal is voor een open ionisatiekamer 

afhankelijk van de luchttemperatuur en -druk van de omgeving, zodat de 

metingen gecorrigeerd moeten worden naar de luchtdruk en -temperatuur 

ten tijde van de calibratie. 

- Energieafhankelijkheid. In de naterie rond de ionisatiekamer verliezen 
a 

fotonen die een comptonproces ondergaan een deel van hun energie. Als 

de omringende materie bij de neting anders is als ten tijde van de 

calibratie zal ook het aantal fotonen dat een comptonproces ondergaat 

anders zijn. Daarmee is ook het spectrum van de fotonen anders. Om te 

bepalen wat de invloed hiervan op de calibratiefactor is moet de 

energieafhankelijkheid van de kamer bekend zijn. Ionisatiekaners worden 

vrijwel altijd in lucht in een gecollinteerde bundel gecalibreerd. Omdat 

de kans op een comptonproces in lucht klein is kan de kamer voor 

metingen in lucht zondermeer gebruikt worden. Bij gebruik in meer 

verstrooiende materie zoals bijvoorbeeld in een fantoom, zal meer build

up door comptonprocessen optreden. De grootte van de 

energieafhankelijkheid van de kamer zal de invloed op de 

calibratiefactor voor in-fantoommetingen bepalen. 

- Afhankelijkheid van de collectiesoanning is van belang als met 

verschillende spanningen wordt gewerkt. Verantwoordelijk voor 
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deze afhankelijkheid zijn recombinatieprocessen (9). De kans op 

recombinatie neemt af als de collectiespanning wordt verhoogd. Verhoging, 

heeft zin als relatief veel recombinatie 0 reeit. In een ionisatiekamer 

treden twee soorten recombinatie op: 

Initiële recombinatie: Dit process h^ngt alleen af van de 

collectiespanning. 

Volume recombinatie- Dit proces hangt af van de collectiespanning 

en het kermatempo. De laatste afhankelijkheid kan de oorzaak zijn 

van niet lineair gedrag van de kamer. 

Niet-lineariteit. Hiervoor zijn een tweetal oorzaken aan te wijzen. Dit 

zijn voluraerecorabinatie en verminderde efficiëntie van oe 

ladïngscollectie bij lage en hoge kermatempi. In referentie 9 vordt 

uiteengezet hoe voor volumerecombinatie gecorrigeerd kan worden. 

Lange termijn stabiliteit. Als een kamer over langere termijn gebruikt 

wordt, moet het instrument voldoende stabiliteit hebben. 

Polariteit. Als de aansluiting van de collectiespanning op de 

elektroden wordt omgedraaid zal de absolute waarde van het genieten 

signaal veranderen. Door bij beide polariteiten te meten is voor dit 

effect te corrigeren. 

Steeleffect. Door verstrooiing van de fotonen in de steel van de 

ionisatiekamer wordt het meetsignaal verhoogd. Omdat niet verwacht kan 

worden dat de relatieve bijdrage voor elke meting gelijk zal zijn, moet 

de grootte van dit effect voor elke meting bepaald worden, tenzij de 

bijdrage erg klein is. 

4.1.2. Vrij in lucht metingen 

Het kermatempo vrij in lucht van een radioaktieve bron kan bepaald worden 

door vrij in lucht nietingen te doen met behulp van een ionisatiekamer. Vrij 

in lucht betekent in de praktijk dat de ruimte rond de meetopstelling en de 

bron zo groot is dat verstrooiende materie anders dan lucht een 

verwaarloosbare invloed op de meting heeft. Meestal wordt een afmeting van 

1 tot 6 meter tussen bron, meetopstelling en wand voldoende geacht (10). 

Een voorwaarde voor dit soort metingen is dat zowel bron als detect'- • als 

punt beschouwd kunnen worden. Dit betekent dat de afstand tussen bron en 
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detector, grootte van bron en detectcr en bronsterkte op elkaar afgestemd 

moeten worden. Een beperking bij deze oetingen i; dac de bronstetkte klein 

moet zijn om zo de stralingsbelasting van het uitvoeretui personeel laag te 

houden. 

In referenties 10 tot 12 worden absolute vrij in lucht calibraties van 

radioaktieve bronmn beschreven. In referentie 10 (Loftus, 1970) en 

referentie 11 (Read, 1978) wordt verslag gedaan van metingen aan 

cesiumbTonnen met een aktiviteit van 17 MBq tot 1,7 GBq. Loftus heeft de 
3 

metingen uitgevoerd met een kamer net een volume van 1000 cm . De afstand 

tussen bron en detector was 0,5 meter. De kortste afstand tot verstrooiend 

materiaal was 2 meter De onzekerheid van deze metingen lag rond 3 % (2 

s.d.). 

Door Read en collega's zijn metingen ^.eda&n met een 3500 cm protectie-

niveau ionisatiekamer. De metingen zijn op verschillende afstanden 
* 

uitgevoerd, zodat een controle op de kwadratenwet uitgevoerd kan worden. 

Ook voor deze metingen lag de gevonden onzekerheid rond 3 % (1 s.d.). 

Door Loftus (12, 1980) is ook een beschrijving gegeven van een 

calibratiemeting vrij in lucht van iridiumzaadjes met een aktiviteit var. 36 

MBq. De metingen zijn uitgevoerd met een speciaal geconstrueerde 
3 

ionisatiekaaer met een volume van 50 cm . Van deze kamer zijn de 
* * 

verhoudingen van stopping power en energie-absorptiecoefficiencen voor 

wandmateriaal en lucht (nodig voor de Bragg-Gray cavity theorie ) bekend. 

De metingen zijn uitgevoerd aan een array van 50 zaadjes op een afstand van 

0,5 meter. De sterkte van de individuele zaadjes is bepaald door een 

relatieve meting in een putionisatiekamer. De onzekerheid in de calibratie 

van de zaadjes was 2 % (2 s.d.). 

Uit deze referenties blijkt dat het meten vrij in lucht een moeilijke 

kwestie is. Geometrie, sterkte van de bron(nen) en grootte van de 

ionisatiekamer moeten zorgvuldig gekozen worden. Voor iridiumbronnen is de 

relatief lage specifieke aktiviteit een extra moeilijkheid. De onzekerheid 

van de netingen ligt in de orde van 1 a 2% (1 s.d.). 
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4.1.3 In-fantoommetingen onder volledige verstrooiingscondi'ies 

Bij metingen in-fantoom spreekt men van volledige verstrooiingscondities 

als de vergroting van het fantoom bij konstant houden van de afstand tussen 

bron en detector geen verdere invloed heeft op de signaalgrootte. De 

gemeten grootheid is luchtkerma in water of de geabsorbeerde dosis in 

water. In principe rijn dit de grootheden die van belang rijn voor de 

geabsorbeerde dosisbepaling in water (13). Het voordeel is namelijk d.it 

geen omrekening naar geabsorbeerde dosis in water meer nodig is. en dat de 

onzekerheid in deze omrekeningsfactor niet bijdraagt tot de onzekerheid in 

de fysische dosisbepaling. Dit is belangrijk omdat berekeningen en netingen 

van deze factor niet voor elk radionuclide overeenkomen (14,15). 

In-fantoommetingen zijn ook toegepast door Meertens voor de vergelijking 

tussen de LDR-Selectrons (7). Voor deze metingen is een Perspexfantoom 

geconstrueerd. De metingen met dit fantoom zijn vergeleken met metingen in 

een waterfantoom. De gebruikte ionisatiekamer is een Baldwin-Farmer met een 

volume van 0,6 ca . Deze kamer is gecalibreerd voor cobalt-60. 0e 

cesiumbronnen werden symmetrisch rond de kamer op een afstand van S cm 

gebracht. De totale fout in deze metingen wordt op 1,2 * (1 s.d.) gesteld. 

Een probleem bij deze metingen is de verstoring die het inbrengen van een 

ionisatiekamer heeft op het stralingsveld ter plaatse van de kamer. Een 

korrektie hiervoor wordt de perturbatiefactor genoemd en is het onderwerp 

van menige studie (16). Meertens (7) heeft deze factor bepaald door 

metingen te doen net kamers van verschillend volume, vervolgens een 

extrapolatie naar meetvoluroe nul gedaan. 

Omdat in het fantoom verstrooiing optreedt, zal het spectrum verschillen 

van het spectrum tijdens de vrij in lucht calibratie. De invloed van deze 

verschillen op de calibratlefactor van de ionisatiekamer en dus op de 

calibratiefactor van de bronnen is niet bekend. 

4.1.4 Metingen «et een putionisatiekamer 

Een putionisatiekamer wordt vaak gebruikt als aktiviteitsmeter. Daarbij 

wordt gebruik gemaakt van het feit dat door de 4w-geometrie vrijwel alle 



-15-

uitgezonden fotonen worden waargenomen en daar.ee de a k t i v i t e i t bepaald kan 

worden. 

Om een putionisatiekamer te gebruiken voor kermametingen moet de kamer in 

kerma gecalibreerd worden. Dit kan niet gebeuren door vergelijking met een 

standaard in een calibratiebundel. Daarom moet gebruik vorden gemaakt van 

een referentiebron. Deze bron moet vergelijkbaar zijn met de bronnen die in 

de putionisatiekamer gecalibreerd gaan worden qua geometrie, 

fotonenspectrum en kermatempo. 

Door de eenvoudige bediening is de putionisatiekamer bij uitstek de methode 

om grotere aantallen bronnen met elkaar te vergelijken. Dit zijn geen 

absolute maar relatieve metingen. Een absolute waarde wordt dan vastgelegd 

door een vergelijking met een bron waarvan het kermatempo vrij in lucht op 

een andere manier bepaald is. 

Bij het uitvoeren van zulke vergelijkende metingen is het van belang dat de 

bron gepositioneerd kan worden op reproduceerbare wijze. Als het apparaat 

over langere periodes wordt gebruikt is het van belang de lange termijn 

stabiliteit van het instrument te controleren. Dit dient te gebeuren met 

een referentiebron met grote halveringstijd. 

4.2 Overige meetmethoden 

Buiten de ionometrische meetmethoden is er een heel skala van meetmethoden 

beschikbaar. De te gebruiken meetmethode moet aan een aantal voorwaarden 

voldoen: 

- lineariteit 

- beperkte energieafhankelijkheid 

- kleine statistische onzekerheid 

- eenvoudig in gebruik 

Belangrijk zijn densitometrische meetmethoden waarmee de homogeniteit van 

lijnbronnen bepaald kan worden (2). Spectroaetrische meetmethoden zijn van 

belang om spectra van bronnen te kunnen bepalen. Dit is belangrijk omdat 

een verschil in het spectrum van een bron een verschil geeft in de 

calibratlefactor van de detector voor metingen aan deze bron. 

Thermoluminescentie dosimeters (TLD's) hebben het voordeel van zeer geringe 

grootte. Dit beperkt bijvoorbeeld perturbatie en er kan op geringe afstand 

http://daar.ee
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van een bron worden gemeten. Nadelen zijn de relatief grote energie -

afhankelijkheid. In het gebruik zijn de TLD's nogal arbeidsintensief. De 

onnauwkeurigheid is veelal groter dan bij het gebruik van ionisatiekamers. 

4.3 Monte Carlo berekeningen 

Nonce Carlo berekeningen zijn vooral geschikt on allerlei situaties waarin 

noeilijk geneten kan worden na te bootsen. Dit blijkt uit de publicaties 

waarbij Monte Carlo berekeningen op het gebied van brachytherapie gebruikt 

zijn (14 en 17-18). Voor het project Dosmimetrie Brachytherapie zijn vooral 

berekeningen op het gebied van spectra van verschillende bronnen nodig. 

Dit geldt zeker voor in-fantoom metingen, omdat in deze situatie meten van 

een spectrum vrijwel onmogelijk is, terwijl het spectrum ter plaatse van de 

detector door build-up in het fantoom duidelijk anders zal worden dan het 

spectrum van de bron. De calibratiefactor van een ionisatiekanter voor het 

meten in-fantoom zal daarom verschillen van de calibratiefactor voor vrij 

in lucht netingen. 
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** .4 Conclusies 

1 Om in de praktijk met ionisatiekaners te meten is behalve calibratie ook 

kennis van een aantal eigenschappen van de kaaer nodig. Belangrijke 

eigenschappen zijn het niet-lineaire gedrag en de 

energieafhankelijkheid. 

2 Vrij in luchtmetingen zijn in de praktijk uitvoerbaar en voldoende 

nauwkeurig uit te voeren. Veel aandacht moet besteed worden aan de 

afstemming van geometrie, bronsterkte en meet volume van de 

ionisatiekamer. 

3 In-fantooouaetingen kunnen een nauwkeurige calibratie geven. Echter een 

aantal fundamenteel fysische problemen moeten daarbij opgelost worden. 

Dit zijn de spectrale verdeling in-fantoom terplaatse van de detector en 

de verstoring van het stralingsveld door de detector. 

h Putionisatiekaners zijn eenvoudig te gebruiken voor het doen van veel 

relatieve metingen. Aandacht moet besteed worden aan reproduceerbare 

plaatsing van de te vergelijken bronnen. 

5 Monte Carlo rekenmethoden kunnen gebruikt worden om spectrale 

verdelingen te bepalen in ingewikkelde geometrieën. 
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5 TOEKOMSTIGE CALIBRATIEPROCEOURES VOOR BRACHYTHERAPIERRONNEN 

In het vierde NCS-rapport (2) worden aanbevelingen gedaan voor 

calibratie van brachytherapie bronnen. De bedoeling is on dit te doen dcor 

bepaling van het kernatempo in lucht of de geabsorbeerde dosis in water in 

pl.-.ats van het vaststellen van de akciviteit. Op dit moment is de rol die 

het RIVM in het calibratieproces heeft beperkt tot de calibratie van de 

gebruikte ionisatiekamers voor de stralingskwaliteiten *°Co, 13TCs en een 

aantal röntgenkwaliteiten. In deze paragraaf worden twee voorstellen gedaan 

om de calibratie van bronnen te verbeteren waarbij de rol van het RIVM 

vergroot wordt. Één voorstel beschrijft de procedure voor calibratie van 

Selectron-LDR-cesiun en HDR-cobalt bronnen en het andere voorstel 

beschrijft de procedure voor iridiundraad. Voor de andere type bronnen 

worden nog geen concrete voorstellen gedaan. De reden hiervoor is dat de 

procedures gedeeltelijk overeen zullen konen net de al genoemde voorstellen 

en nu nog geen preciezere keuzes genaakt kunnen worden. Voor de 

Selectronbronnen en het iridiundraad liggen de procedures vast door de 

randvoorwaarden. Voor het Selectron staat vast dat de cesiumbronnen niet op 

een eenvoudige manier uit het apparaat verwijderd kunnen worden. Voor 

iridiumdraad geldt dat door de korte halveringstijd en het grote verbruik 

externe calibratie onpraktisch is. 

5.1 Calibratieprocedures van Selectron Cs-137 en Co-60 bronnen 

In de meeste instituten is alleen een vergelijkende meting van bronnen in 

een putionisatiekaaer mogelijk. Omdat de uitslag van de putionisatiekamer 

afhankelijk is van de geometrie waarin de kamer is opgesteld is het 

onmogelijk om deze in het standaardlaboratorium te calibreren. Daarom wordt 

de volgende procedure voorgesteld: 

• Het RIVM beheert van elke (gebruikte) soort een gecalibreerde 

Selectronbron (referentiebron), die op vraag aan een instituut 

wordt uitgeleend. 

- Door de gebruiker wordt een vergelijkende meting gedaan in de 

putionisatiekamer. Hierbij moet aandacht verden besteed aan een 

vaste geometrie en een reproduceerbare positionering. 
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Het RIVM zal de Selectronbronnen vrij in lucht of in-f an toon calibreren. ïn 

figuur 1 is deze procedure scheaatis h weergegeven. 

Ondat vrijwel alle Selectrons door Heertens m.b.v de volledige 

verstrooiïngsnethode rijn vergeleken, wordt voorgesteld deze methode te 

evalueren. Dit kan gebeuren door *e in-fantooacalibratie te vergelijken met 

de vrij in lucht calibracie. Ai lelijk van de resultaten van deze 

vergelijking is volledige uitvoering van de hierboven voorgestelde 

procedure nodig. Als blijkt dat de fantooncalibratie voldoet kan calibratie 

van de Selectrons die in Nederland in gebruik zijn door de gebruiker worden 

uitgevoerd. 

5.2 Calibratieprocedures voor Ir-192 bronnen 

Door het zeer grote verbruik van iridiundraad is het onmogelijk on elk te 

gebruiken stukje te calibreren. Daarom vordt voorgesteld dat de gebruikers 

zelf elk klos je van 50 ca na «eten in een putionïsatïekaner. Door van elk 

soort draad een klosje Ce laten calibreren in keraacenpo vrij in lucht of 

in geabsorbeerde dosis in water door het RIVM en daarmee de gebruikte 

pucionisatiekaaer in de kliniek eennalig te calibreren kan deze als 

referentie-standaard gebruikt worden on soortgelijke klosjes te calibreren. 

Wel is het belangrijk on de lange termijn stabiliteit van de 

putionisatiekaner te controleren net een radioaktieve bron net een lange 

halveringstijd. 

Voor elke kliniek wordt van elke soort draad één klosje in de referentie 

put-ionisatiekaner van het RIVM gecalibreerd. 

Deze referentie puc-ionisatiekaner, die bij bovengenoemde procedure wordt 

toegepast, is gecalibreerd net klosjes van elke soort iridiumdraad 

{referentiebron), die in-fantoon of vrij in lucht gecalibreerd zijn. 

Van dit draad noet dus het kernatenpo vrij in lucht of de geabsorbeerde 

dosis in water worden bepaald. In figuur 1 is een overzicht van de 

procedure gegeven. 
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standaard 
CaUOrat'* referentie 

•opkamer 

. caitrat* 

v^rgth^mo 

broo(nen) 
kliniek 

vwgatiffina 

ca'ferati» « 

outkamer 
khmek 

referentie 
bron I 

S C*lifcr«1>* 

\ 

Dutkamer 
RIVM 

calibrat** x caitrati* 

figuur 1 Schema van calibratieprocedures van brachytherapiebronnen voor 

kortlevende en langlevende radionucliden 

De methode voor single en hair-pins is ongeveer dezelfde. Alleen zijn voor 

het bepalen van het kermatempo vrij in lucht door de lage aktiviteit 

meerdere pins nodig. In welke geometrie deze geplaatst moeten worden is nog 

onduidelijk. Heting in de putionisatiekaroer moet in een vaste geometrie 

gebeuren zodat de pins op reproduceerbare wijze in de krmer geplaatst 

kunnen worden (2). 
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6 PRIORITEITEN VOOR HET VERLOOP VAN HET PROJECT DOSIMETRIE BRACHYTHERAPTE 

6.1 Prioriteitstelling 

1 Calibratie van ionisatiekaaers voor iridiua. Bij het meten van het 

kermatempo van iridiumbronnen worden ionisatiekamers gebruikt. Die 

geldt voor metingen vrij in lucht alswel voor metingen in-fantoom. 

Daarom zal een calibratiemethode van ionisatiekamers voor iridium 

ontwikkeld worden. Dit betekent hoogstwaarschijnlijk het bepalen van de 

energieafhankelijkheid van de kamer in het gebied van 30 tot 1000 keV. 

Gedeeltelijk zal gewerkt worden met smalbandige röntgenkwaliteiten en 

met cesium en cobalt gammastraling. Omdat het fotonenspectrum 

afhankelijk is van de geometrie van de bron en de meetopstelling, 

moet in het kader van deze calibratiemethode ook worden onderzocht wat 

de invloed van brongeometrie en meetopstelling op de calibratiefactor 

is. 

2 Vergelijking van calibratie in geabsorbeerde dosis in water en in 

referentie-luchtkersateapo. Voorgesteld wordt om de in-fantoom 

calibratiemethode uitgevoerd door Meertens op de Selectron-LDR-

cesiurabronnen en de HDR-iridiumbron te controleren m«t vrij in lucht 

gecalibreerde bronnen. Daarbij moet de grootte van en de 

onnauwkeurigheid in de perturbatiefactor bij in-fantoom metingen 

bepaald worden. Omdat een belangrijk criterium de onzekerheid in de 

fysische dosisbepaling is moet deze voor beide methoden bepaald worden. 

Een belangrijke factor daarbij is de onnauwkeurigheid in de korrektie 

voor verstrooiing en verzwakking in water of weefsel. Voorgesteld wordt 

om een onderzoek naar deze factor te starten, waarbij de invloed van 

brongeometrie op deze factor onderzocht moet worden. 

3 CalibratieBethoden ontwikkelen voor lijnbronnen. Daarbij wordt de 

volgende prioriteit gesteld: 

- jridiurodraad: Extra moeilijkheid hierbij is het zeer ingewikkelde 

spectrum dat eisen stelt aan de te gebruiken ionisatiekamer en de 

lage aktiviteit van het draad die speciale eisen oplegt aan de 

geometrie. 
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- flexibele cesiurastrengetjes: Voor dit type is nog onduidelijk 

hoeveel het in de toekomst gebruikt gaat worden. 

- cesiumnaalden: Dit type heeft als nadeel de zeer grote 

verscheidenheid aan geometrieën en capsuleringen. 

Een keuze moet nog gemaakt worden met welke methode de bronnen 

gecalïbraard gaan worden. De keuze tussen de in

fant oonunethode en de vrij in lucht methode hangt natuurlijk af van de 

ervaringen onder punt 2 opgedaan. 

Omdat de putionisatiekamer van het RIVM waarschijnlijk gebruikt zal 

worden voor iridiumbronnen, aoeten de eigenschappen van deze kamer voor 

de verschillende type bronnen en de vorm waarin de lijnbronnen in de 

putionisatiekamer worden geplaatst bepaald worden. 

6.2 Verantwoording van de prioriteitstelling 

Uit de inventarisatie onder de brachytherapiecentra is gebleken dat op dit 

moment nog geen enkele absolute meetmethode voor iridiumbronnen voorhanden 

is. Daarom wordt aan de ontwikkeling van een calibratiemethode voor 

ionisatiekamers voor iridium de hoogste prioriteit gegeven. Belangrijk is 

om zo snel mogelijk een redelijk betrouwbare calibratie te kunnen uitvoeren 

en daarbij aan te kunnen geven onder welke condities de c«libratiefactor 

gebruikt kan worden. Deze calibratiemethode is een tussenstap om tot 

standaardisatie van calibratie van iridiumbronnen te komen. Om deze 

standaardisatie te bewerkstelligen is het eerst nodig om meer te weten te 

komen van de twee beschikbare methoden. Dit wordt in stap 2 gedaan. 

Op dit moment worden Selectron-LDR-cesiunbronnen in Nederland het 

meeste toegepast. Omdat vrijwel alle Selectrons onderling vergeleken zijn, 

is de snelste methode om tot een calibratie te komen een evaluatie van de 

toegepaste methode. Daarbij kan direct de vraag onderzocht worden welke 

grootheid de meest geschikte is voor de calibratie van 

brachytherapiebronnen. Een belangrijk fenomeen dat ook bij andere projecten 

van belang is, is de korrektie van perturbatie. 

Voor lijnbronnen is de prioriteit op bovenstaande manier gekozen omdat 

cesiunbronnen een grote levensduur hebben. Iridiumbronnen moeten zeer 
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regelmatïg vervangen worden, zodat naast c a l i b r a t i c de kwa l i t e i t s con t ro le 

een veel be langr i jker ro l zal innemen. 

In deze p r i o r i t e i t s t e l l i n g z i i n jodiumzaadjes n i e t opgenomen. De toepassing 

i s nog experimenteel. 
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7 WERKPLAN EN TIJDSCHEMA 

7.1 produkten en tijdpad 

Onderstaand lijstje geeft de produkten van het project brachytherapie: 

1 Calibratiemethode van ionisatiekamers voor iridium. Hierbij hoort een 

afbakening van het geldigheidsgebied van de calibratiefactor. 

Benodigde tijd 4 maanden, beschikbaar halverwege 1989 

2 Calibratie van Selectron-LDR-cesimabronnen; 

Aangeboden kan worden een gecalibreerde Selectron-LDR-cesiumbron 

als werkstandaard. 

De controle van de in-fantoom methode houdt impliciet in vrij in 

lucht calibratie van de Selectronbronnen die aan de vergelijking 

van Meertens hebben meegedaan. 

Benodigde tijd 7 maanden, uitgevoerd begin 1990 

3 Calibratie van iridiumdraad in de gecalibreerde putionisatiekamer van 

het RIVM. Met dit draad kan de putionisatiekamer van de gebruiker 

gecalibreerd worden. 

Benodigde tijd 4 maanden, beschikbaar 3e-kwartaal 1990 

4 Calibratiemethode c.q. meetstandaarden voor cesiuostrengetjes. 

Benodigde tijd 4 maanden, beschikbaar begin 1991 

5 Calibratiemethode c.q. meetstandaarden voor cesiumnaalden en -tubi. 

Benodigde tijd 4 maanden, beschikbaar halverwege 1991 

Na elk punt volgt rapportage. Uiteindelijk wordt een eindrapport 

samengesteld. De benodigde tijd voor elk van de produkten volgt uit de 

tijdsduur van de aktiviteiten zoals die uitgevoerd moeten worden. In de 

volgende paragraaf volgt een opsomming van al deze aktiviteiten en de 

tijdsduur. 

7-2 Aktiviteiten en pijdsduur 

1 calibratie van ionisatiekamers voor iridium 

a Eigenschappen bepalen van te gebruiken ionisatiekamers. Voorlopig 

worden de kamers van Exradin serie A4, A5 en A6 voorgesteld. Dit zijn 
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luchtequiva len te kamers gemaakt van luchtequivalent p l a s t i c . Te 

bestuderen eigenschappen z i jn : 

- lineariteit; uitgevoerd 

- stabiliteit; doorlopend 

- verzadiging; uitgevoerd 

b Onderzoek naar geschikte röntgenkwaliteiten voor de bepaling van 

energieresponsie van ionisatiekamers. Dit houdt ook in dat van de 

voorgestelde kwaliteiten het fotoxienspectrum gemeten wordt met behulp 

van röntgenspectrometrie on zo de gemiddelde energie en de breedte van 

de kwaliteit te bepalen. Voorlopig zal worden volstaan met gegevens uit 

de literatuur (19). 

c Energieresponsie van de voorgestelde Exradin ionisatiekamers bepalen. 

(tijd 1 maand) 

d Berekenen met Monte Carlo rekenmethode van spectra voor verschillende 

brongeometrieën. Het spectrum is afhankelijk van: 

- bronstraal 

- broncapsulering 

- bronomhulling (fantoom resp. lucht) 

(tijd 2 tot 3 naanden) 

e Berekenen van calibratiefactoren van de Exradinkamers voor iridium voor 

de onder punt 4 bepaalde spectra. 

f Bepaling energieresponsie en calibratiefactor voor iridium van veel 
3 

gebruikte ionisatiekamers, zoals NE 2505/3A (Baldwin-Farmer 0,6 cm 

kamer) en de NE 2571. Speciaal moet bij deze kamers gelet worden op de 

verscheidenheid aan build-up caps, (tijd 1 maand) 

2 Vergelijking van calibratie in referentie-iuchckermacempo en in 

geabsorbeerde dosis in water: 

a Het uitvoeren van een eenmalige vrij in lucht calibratie met een 

Selectron-LDR-cesiumbron en calibratie van Selectron-HDR-iridiuntbron 

(tijd 2 maanden) 

b Reproduceerbaarheid van metingen in putionisatiekamer nagaan niet vrij 

in lucht gecalibreerde bron. Daarmee blijkt of calibratie van 

Selectronbronnen in putionisatiekamer mogelijk is. (tijd 1 maand) 
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c Een set Selectronbronnen calibreren door een vergelijkende metingen in 

een putiortisatiekamer te doen met deze vrij in lucht gecalibreerde 

bron. (tijd 1 maand) 

d Een controle uitvoeren van de in-fantoommethode met deze "vrij in 

lucht" gecalibreerde bronnen, (tijd 1 maand) 

e Een nauwkeurigheidsanalyse van de in-fantoomraethode en de vrij in lucht 

methode uitvoeren; hierbij zullen met name de invloed van een aantal 

korrektiefactoren worden onderzocht, zoals perturbatie, verstrooiing en 

absorptie in water en invloed van het spectrum op de calibraciefactor 

van de ionisatiekamer. (tijd 2 maanden) 

3 Calibratie methode ontwikkelen voor iridiumdraad: 

a Keuze maken uit meetmethoden voor iridiumdraad. Mogelijk zijn vrij in 

lucht en in-fantoom, 

b Calibratie van draad herleidbaar naar de primaire standaarden voor 

luchtkerraatempo vrij in lucht, (tijd 1 maand) 

c Met gecalibreerd draad eigenschappen van NPL-putionisatiekamer nagaan. 

De vraag of deze kamer geschikt is als referentiestandaard voor 

iridiumdraad moet beantwoord worden, (tijd 1 maand) 

4 Calibratie methode ontwikkelen voor cesiunmaalden 

a Inventarisatie van de toegepaste soorten cesiunmaalden en -tubi. De 

bedoeling is om een gemene deler te vinden, die als standaard geschikt 

is. (tijd 2 weken) 

b Meetmethode kiezen voor calibratie. 

5 Voor cesiumstrengetjes gelden dezelfde stappen als voor iridiumdraad en 

cesiunmaalden. Of het mogelijk en nodig is om standaarden te 

ontwikkelen zal uit onderzoek moeten blijken, (tijd 3 maanden) 
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BIJU.GE 

Definities 

30-

afterloading De radioaktieve bron wordt in een catheter geplaatst, welke 

van te voren in het weefsel is ingebracht. Het bronnen 

transport kan zovel automatisch, zoals bijvoorbeeld in het 

Selectron, als net de hand (manueel), geschieden 

aktiviteit is het aantal spontane kemmutaties in een gegeven 

hoeveelheid materiaal gedurende een klein 

tijdsinterval gedeeld door dit tijdsinterval (SI eenheid is 

de becquerel). 

becquerel is eenheid van aktiviteit (1 Bq is een kernmutatie per 

seconde). 

BIPM is het Bureau International des Poids et Mésures 

build-up 

factor is, bij doorgang van straling door materie, de verhouding 

van de totale hoeveelheid opvallende straling in een 

willekeurig punt gedeeld door de hoeveelheid opvallende 

straling die dat punt bereikt zonder interaktie te hebben 

ondergaan. 

comptonproces is de interaktie van een foton net een elektron waarbij het 

foton een deel van zijn kinetische energie aan het elektron 

overdraagt. 

geabsorbeerde 

dosis is de hoeveelheid afgegeven energie aan een klein volume 

materiaal gedeeld door de massa van dat volume (eenheid 

is Gy of J.kg*1). 
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energie-

absorptie

coëfficiënt voor een materiaal is de fractie van de energie die 

overgedragen wordt aan dat materiaal door indirekt 

ioniserende straling bij doorgang van een dunne laag van 

dat materiaal gedeeld door de dikte (eenheid is m ). 

f i l t e r i n g i s modificatie van de spectrale verdeling van heterogene 

s tral ing door verzwakking in het f i l t e r . 

fysische dosi' 

bepaling i s de bepaling van de geabsorbeerde dosis in water op 1 

vastgestelde afstand door meting of berekening. 

gecollideerde 

bundel i s een begrensde bundel. Collimatie wordt gebruikt on de 

hoeveelheid verstrooide stral ing van buiten de 

meetopstelling te beperken. 

in-fantoon-

cal ibrat ie ca l ibrat ie van een radioactieve bron in de grootheid 

geabsorbeerde dosis op een bepaalde diepte in een fantoom. 

ionisatiekaniEr i s een detector voor ioniserende s tra l ing . Daarbij wordt de 

hoeveelheid lading, die door de stral ing in het neetvolurne 

wordt gevormd, gecollecteerd. Dit i s een naat voor het 

kermatempo. 

kerna is de hoeveelheid overgedragen energie van indirect 

ioniserende straling aan een klein volume materiaal gedeeld 

door de nassa van dac volume. Deze verschilt van de 

geabsorbeerde dosis doordat dit de werkelijk afgegeven 

energie aan de secundaire direct ioniserende deeltjes is. 

(eenheid van kerna is Gy of J.kg' ). 
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kermatempo-

konstante is het kermatempo op 1 meter afstand van een bron met een 
-1 -1 2 

aktiviteit van 1 becqucrel (eenheid is Gy.s .Bq .m >. 

lijn-

homogeniteit is de verdeling van de aktiviteit over een lijnbron. 

meetstandaard is een meetinstrument die door vergelijking met de primaire 

standaard, bijvoorbeeld door calibratie tegen een 

secundaire standaard, is gecalibreerd. De eisen waaraan 

deze standaard moet voldoen zijn minder stringent als voor 

een secundaire standaard. 

NCS is de Nederlandse Commisie voor Stralingsdosimetrie 

primaire 

standaard is een neetstandaard die door directe meting de grootheid 

(kerma) absoluut vastlegd. In Nederland beheert het RIVM de 

luchtkerma-standaarden, die geëvalueerd zijn door 

vergelijking net het BIPM. 

putionisatie-

karaer is een ionisatiekamer waarbij de stralingsbron in de kamer 

wordt geplaatst en rondom de bron gemeten wordt (4w 

geometrie). 

recombinatie is het samengaan van een positief en een negatief ion. 

referentie-

luchtkermatempo is het luchtkeraatempo in lucht geneten op 1 neter afstand 

van de bron en gecorrigeerd voor verzwakking en 

verstrooiing in lucht. 
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schijnbare 

aktiviteit is de akt iv i te i t van een f ict ieve puntbron die hetzelfde 

kermatenpo afgeeft als de werkelijke bron. In f e i t e wordt 

dus een korrektie op de akt ivicei t van de werkelijke bron 

toegepast on zelf-absorptie en zelfbuild-up in rekening te 

brengen. 

secundaire 

standaard is een meetinstrument die door directe vergelijking is 

gecalibreerd tegen de primaire standaard. Dit 

meetinstrument aoet aan een aantal stringente eisen 

voldoen, bijvoorbeeld betreffende de lange termijn 

stabiliteit. 

Selectron is een type automatische afterloader. 

specifieke 

aktiviteit is de aktiviteit per massa-eenheid van een bepaalde 
-1 

stof (eenheid is Bq kg ). 

stopping power is het remmend vermogen van een materiaal voor geladen 

deeltjes (eenheid is Ja ). 


