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DE AFDELING



Rotterdam – Dr Molewaterplein

 Erasmus MC 
Kanker Instituut 

 2x Cyberknife met 
in-room CT

 6x Versa HD met 
CBCT

 2x Siemens CT



Dordrecht – naast Albert Schweitzer

 4x Elekta linacs met MLCi2 en CBCT
 1x Siemens CT

 Circa 55% van de mamma-patiënten



Specials

 Rotterdam:
 Hyperthermie
 Brachytherapie HDR

 Delft:
 Protonen HollandPTC



Organisatie van de afdeling

 Team 2: geen klierstations, thoraxwand, breathhold of APBI
 Team 3: APBI stereotactisch

BH BH4D



BEHANDELING
Positionering, imaging



Mamma wigplank, beide armen omhoog

 Dordrecht: Civco Mastercouch met losse mammaplank
 Rotterdam: MacroMedics Omnicouch met wig insert



Alles online CBCT

 Eenduidige werkwijze voor de gehele 
afdeling, alle doelgebieden

 Kleinere systematische fout
 Informatie ligging en 

anatomieveranderingen
 Van 2D naar 3D denken

 Ademhaling
 Rotaties
 Zwelling
 Tumorreductie

Voorheen: 
off-line 2D match

Nu: online CBCT match



Online correctie met CBCT

 S20 filter, 100 kV, 180 graden (half rondje), 35 sec, 0.2-0.5 cGy
 Start op 180 graden, draaiend over de aangedane zijde naar ML hoek



Stoplicht protocollen

 Wat te doen als… bij afwijkingen
 Duidelijke communicatielijnen (arts, fysicus, IGRT expert)

Code groen;
Arts mailen ter informatie: geen reactie vereist

Code geel/oranje;
Arts/ fysica mailen. Reactie binnen 2 fracties, na de fractie waarover gemaild 
wordt. D.w.z. nog 1 fractie online behandelen.

Code rood;
Niet stralen en direct arts bellen



Bevindingen noteren

 IGRT log Mosaiq

 Indien herpositioneren niet 
helpt, dan niet stralen

Bij kortdurende series zoals APBI en 
Ultra-prostaat kortere reactietijd



BREATH-HOLD
Bestraling in herhaalde diepe inademing



Voorheen: online treatment monitor

 Online EPID beelden van behandelbundels in Theraview tijdens de 
behandeling: “what you see is what you treat”



Breathhold: surface monitoring

Geen extra dosis
Continue monitoring mogelijk
Géén inwendige anatomie



Klinische workflow - AlignRT
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Monitoring real-time



Inzet feedback systeem: real time coach

 Visuele weergave diepe inademing 

 Verhoogt de reproduceerbaarheid 
van de diepe inademing, niet zozeer 
de stabiliteit

 Sommige patiënten houden liever de 
ogen gesloten. De RTC is dan eerder 
een bron van stress

Studie Kirsten Offereins



TREATMENT PLANNING



Voorkeurstechniek

 Hybride techniek: 
 Tangentiële velden 
 Open bundels met IMRT aanvulling

Open velden IMRT aanvulling



Hybride techniek

 Robuust voor zwelling en vormverandering van borst
 Open velden ruim aan ventrale kant opgezet
 “Beredeneerbaar”

Patiënt in omvang 1 cm toegenomen



Tangentiële bundelopzet

 Bundelhoek bepaalt voor een groot deel dosis in OAR
 Automatisch plannen met hoge PTV dekking

Penninkhof et al,  Int J Radiation Oncol Biol Phys, Vol. 98, No. 2, pp. 447e453, 2017 

Pareto-optimaal: er is geen parameter te verbeteren 
zonder dat een andere parameter slechter wordt

Klinisch 
acceptabel



Tangentiële bundelopzet

 Vorm pseudo-pareto front is patiënt-afhankelijk
 Klinische hoeken vaak in gebied van klinisch acceptabele plannen

Penninkhof et al,  Int J Radiation Oncol Biol Phys, Vol. 98, No. 2, pp. 447e453, 2017 



Bundelhoek tangenten

 Bundels worden steiler opgezet
 Grotere doelgebieden? Lage oksel 
 Meer doorstraling gezond weefsel / long? 

ML RE LM LI ML LIML RE



VMAT
Indien hybride niet toereikend is…



Alternatieven

 2e optie: VMAT (20-25%) 
 3e optie: Protonen

fotonen

protonen

VMATHybride

10%30%



Tangential arcs vs. grote arc VMAT

Mean long links dosis 
1 Gy hoger met 
volledig VMAT 

Meer lage dosis in 
contralaterale borst, 
long en in patiënt

Hartdosis en coverage
hetzelfde



Tangential arcs vs. grote arc VMAT

Coverage veel beter met 
grotere boog VMAT

Hartdosis gelijk

Iets meer lage dosis in 
contralaterale long



Boost

 Partiële arc VMAT, 120-200 graden boog
 APBI: ook stereotactisch op Cyberknife

Welke keuze maak je in sparing van gezond weefsel?

Inductie secundaire tumoren, kans op fibrose, kans op hartschade, …



coplanar

Borst sparing Gelijke prioriteiten Long sparing

non-coplanar
Cyberknife

APBI – keuze sparing gezond weefsel

Hoekstra et al, Front. Oncol. 10:1445. (2020)   doi: 10.3389/fonc.2020.01445



APBI: ipsilaterale mamma versus longen

Hoekstra et al, Front. Oncol. 10:1445. (2020)   doi: 10.3389/fonc.2020.01445

Linac coplanar
Cyberknife non-coplanar



Alle patiënten

Hoekstra et al, Front. Oncol. 10:1445. (2020)   doi: 10.3389/fonc.2020.01445

Linac co-planar
Cyberknife non-coplanar



• APBI
• Prioriteit op longen vermindert de kans op tumorinductie in de long

• Risico op fibrose vergelijkbaar
• Tevens reductie in hart dosis

• Met stereotactische technieken minder OAR dosis

• Sequentiële boost
• Prioriteiten kunnen anders liggen afhankelijk van bestaande

comorbiditeit en reeds gegeven dosis



TAKE HOME MESSAGE



 Uitdagende patiëntengroep met goede overleving
 Behandeling wordt steeds meer op maat

 Goede techniekkeuze draagt bij aan vermindering van late toxiciteit
 Verschillen in dosisplanning kunnen op langere termijn levens redden
 Bundelhoekkeuze en duidelijke prioritering tussen OAR zijn hierin 

belangrijk

Hoekstra et al, Front. Oncol. 10:1445. (2020)   doi: 10.3389/fonc.2020.01445
Penninkhof et al,  Int J Radiation Oncol Biol Phys, Vol. 98, No. 2, pp. 447e453, 2017 
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