
JA ARGANG14MEI2017 3

CONGRESNIEUWS 117

1radiotherapeut-oncoloog, afdeling Radiotherapie, LUMC, 2klinisch fysicus, afdeling Radiotherapie, UMC Utrecht, 3klinisch fysicus, afdeling Radiothera-

pie, Radboudumc, 4klinisch fysicus, afdeling Radiotherapie, NKI-AvL 5radiotherapeut-oncoloog, afdeling Radiotherapie, Radboudumc, 6radiothera-

peut-oncoloog, afdeling Radiotherapie, UMC Utrecht. Correspondentie graag richten aan dhr. dr. ir. R.G.H. van Leeuwen, klinisch fysicus, afdeling Ra-

diotherapie, Huispost 874 (route 874), Radboudumc, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen, tel.: 024 818 64 84 / 06 4732 4810, e-mailadres: ruud.

vanleeuwen@radboudumc.nl 

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: gefinancierd door Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS) en ELEKTA 

(Veenendaal).

Trefwoorden: brachytherapie, cervixcarcinoom, congres, radiotherapie 

Keywords: brachytherapy, congress, cervix carcinoma, radiation oncology

Implementation and quality assurance of state-of-the-art radiotherapy for 
 advanced cervix carcinoma in The Netherlands: a quality improvement project

dr. R.A. Nout1, dr. A.A.C. de Leeuw2, dr. ir. R.G.H. van Leeuwen3, dr. ir. A. Mans4, dr. C.G. Verhoef5 en 
dr. I.M. Jürgenliemk-Schulz6

Implementatie en ‘quality assurance’ van 
‘state-of-the-art’ radiotherapie voor  
gevorderd cervixcarcinoom in Nederland: 
een kwaliteitsbevorderingsproject

(NED TIJDSCHR ONCOL 2017;14:117-21) 

INLEIDING
In Nederland worden ongeveer 350 patiënten per jaar 
gediagnosticeerd met gevorderd cervixcarcinoom. 
Deze patiënten komen in aanmerking voor behande-
ling in een gespecialiseerd (derdelijns)centrum. Proto-
collaire behandeling bestaat uit een combinatie van 
uitwendige radiotherapie, wekelijks cisplatine-chemo-
therapie, brachytherapie (inwendige bestraling) voor 
de primaire tumor en een uitwendige radiotherapie-
boost op pathologische lymfeklieren. Op dit moment 
zijn er 16 Nederlandse centra die uitwendige radiothe-
rapie voor het cervixcarcinoom geven en 11 centra die 
de brachytherapiebehandeling verzorgen. Over een 

eventuele chirurgische benadering van klierpathologie 
voorafgaand aan de chemoradiatie bestaat momenteel 
geen consensus in Nederland en de beslissing hiervoor 
wordt overgelaten aan het individuele behandelende 
centrum.
In de laatste jaren heeft door de komst van nieuwe me-
dische technologie, de radiotherapie in het algemeen 
en voor het cervixcarcinoom in het bijzonder, een grote 
ontwikkeling doorgemaakt. De komst van 3D en func-
tionele beeldvorming zoals MRI en PET-CT hebben het 
inzicht in uitbreiding van de primaire tumor, lymfe-
kliermetastasen en orgaanmetastasen duidelijk verbe-
terd en leveren tegenwoordig een belangrijke bijdrage 
bij het afbakenen van doelgebieden en omgevende ge-
zonde structuren. Daarnaast zagen we in het afgelopen 
decennium verdere innovatie van bestralingsapparatuur 
en gerelateerde software. Versnellers zijn tegenwoordig 
uitgerust met ‘multi-leaf’ collimatoren en middelen voor 
online 3D-positieverificatie. Deze innovaties maken het 
mogelijk om uitwendig nauwkeuriger te bestralen en de 
bestralingsbelasting in omgevende gezonde organen te 
beperken door toepassing van intensiteitsgemoduleerde 
radiotherapie (IMRT) of volume gemoduleerde boogthe-
rapie (VMAT). Op het gebied van brachytherapie heeft 
de komst van nieuwe applicatoren geleid tot een ruimer 
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therapeutisch venster.  Adaptatie van het doelvolume 
aan het individu, door toepassing van 3D-beeldvor-
ming (MRI) tijdens de brachytherapie, maakt het mo-
gelijk om de primaire tumor met hogedosisbestraling te 
behandelen en gelijktijdig de omgevende gezonde orga-
nen beter te sparen. Maar deze innovaties leiden ook 
tot meer complexiteit en variatiemogelijkheden bij het 
intekenen van doelgebieden en het maken van bestra-
lingsplannen.
Het Landelijke Platform Radiotherapie voor Gynaecolo-
gische Tumoren (LPRGT) stelt zich actief op bij de kli-
nische implementatie van innovatieve technologie. De 
LPRGT is overeengekomen om met betrekking tot cer-
vixcarcinoom adviezen van de EMBRACE study group 
(onderdeel van de Europese GEC ESTRO GYN group) 
te volgen, zoals gedocumenteerd in het EMBRACE 
II-studieprotocol (www.embracestudy.dk). Hierin wordt 
de ‘state of the art’ chemoradiatie en brachytherapie be-
schreven, gebaseerd op resultaten van de recent geslo-
ten EMBRACE I-studie en andere studies die betrek-
king hebben op de behandeling van cervixcarcinoom.
Voor de klinische implementatie is een kwaliteitsbevor-
deringsproject geïnitieerd door de LPRGT, gefinancierd 
door Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten 
(SKMS) en ELEKTA (Veenendaal), met als onderwerpen 
intekenen en planning voor uitwendige radiotherapie en 
brachytherapie. Hierbij wordt een goede samenwerking 
tussen radiotherapeuten, klinisch fysici en laboranten 
beoogd. Het doel van dit artikel is om de opzet en resul-
taten van de eerste drie workshops te presenteren.

WORKSHOP ‘CONTOURING’ 
Het afgrenzen van doelgebieden en risico-organen voor 
zowel uitwendige radiotherapie (CT en MRI) als voor 
de brachytherapie (MRI) werd geëvalueerd tijdens een 
eerste workshop. Van de 14 deelnemende centra hadden 
13 vooraf intekeningen voor de uitwendige radiothera-
pie aangeleverd die tijdens de workshop geanonimiseerd 

werden getoond. In algemene zin was de overeenstem-
ming tussen de verschillende centra groot, echter op een 
aantal punten was er variatie. Voor het primaire doelge-
bied (tumor, resterende cervix, uterus, parametria, 
proximale vagina en paravaginale ruimte) geldt dat het 
afgrenzen van de tumor en de cervix ten opzichte van de 
uterus alleen op MRI goed mogelijk is. Het was duidelijk 
dat de intekeningen op MRI anatomisch nauwkeuriger 
waren, met kleinere volumes en meer overeenstemming 
tussen de centra (zie Figuur 1). Verder was er variatie in 
het afgrenzen van de parametria, zowel in craniale 
 richting (afhankelijk van de ante-/retroflexiestand van 
de uterus), lateraal (overgang naar obturator lymfeklier-
regio) en caudaal (overgang parametria naar paravagi-
nale ruimte). Voor het lymfedrainagegebied viel op dat 
veel centra nog niet gewend waren aan een bovengrens 
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FIGUUR 1. Links: expert GTV-contour ingetekend op MRI ten behoeve van uitwendige bestraling; midden: inzendingen van 

centra die op MRI hebben ingetekend; rechts: inzendingen van centra die op CT hebben ingetekend.

FIGUUR 2. Interobserver-variabiliteit voor brachytherapiecasus.

Figuur 1.
Links:	expert	GTV-contour	ingetekend op	MRI	ten	behoeve van	uitwendige
bestraling;	midden:	inzendingen van	centra die	op	MRI	hebben ingetekend;	rechts:	
inzendingen van	centra die	op	CT	hebben ingetekend.	

Figuur 2.	Interobserver ariabiliteit voor brachytherapiecasus.
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(aortabifurcatie of inclusief para-aortaal) aan de hand 
van het protocollair ingevoerde risicoprofiel. Daarnaast 
was de meeste variatie zichtbaar in de marge rond de 
aorta en vena cava, de caudale begrenzing van de pre-
sacrale ruimte, de caudale grens rond de iliaca-exter-
na-vaten en het voldoende meenemen van de obtura-
torregio naar caudaal. 
Vervolgens werd aandacht geschonken aan twee con-
cepten die het toelaten om een bestralingsvolume te cre-
eren dat rekening houdt met interne orgaanbeweging en 
volumeveranderingen (ITV), 1) gebruik van standaard-
marges met isotrope expansie op basis van populatiege-
gevens en 2) geïndividualiseerde marges op basis van 
veranderingen van individuele anatomie zoals aanwezig 
tijdens verschillende momenten van beeldvorming. Het 
belang van de beschikbaarheid van verschillende beeld-
vormingsmodaliteiten (MRI, CT, PET-CT) vóór start van 
de behandeling met daarop een verschillende vulling 
van blaas en darm werd hierbij onderstreept. 
Voor de brachytherapie waren van 10 van de 11 deelne-
mende centra intekeningen beschikbaar (ingetekend 
op MRI ten tijde van de brachytherapie; zie Figuur 2). 
Hiervoor gold eveneens dat er grote overeenstemming 
was. Wel viel op dat centra met langere ervaring in 
MRI-gestuurde brachytherapie meer op één lijn zaten 
en de tumor in principe kleiner intekenden, maar het 
hoogrisico-doelvolume juist wat groter. Tijdens de be-
spreking werd duidelijk dat de meeste variatie werd 
veroorzaakt door verschil in interpretatie van de MRI, 
dat onder andere door tumorregressie en behandelef-
fecten werd bemoeilijkt.
De workshop bood een goed platform om verschillen 
tussen de intekeningen van de deelnemers en de ex-
pert-intekeningen toe te lichten en ‘tips and tricks’ te 
bespreken om meer uniformiteit te bereiken. 

WORKSHOP ‘EXTERNAL BEAM’-RADIO-
THERAPIEPLANNING 
Het EMBRACE II-protocol schrijft bij de externe be-
straling een boostdosis voor op aangedane lymfeklie-
ren die tegelijk met de electieve bestralingsdosis wordt 
afgegeven (‘simultaneously integrated boost’; SIB), en 
kleine veiligheidsmarges rondom de doelvolumes. Bei-
de hebben als doel de morbiditeit als gevolg van stra-
lingsbelasting van risico-organen te verminderen. 
Daarnaast worden maximumdoses voorgeschreven 
voor deze risico-organen, die zijn gebaseerd op resulta-
ten uit de retroEMBRACE- en EMBRACE-studies. De 
bestraling dient verder te gebeuren met een IMRT- of 
VMAT-techniek. Deze voorschriften werden wederom 
gebruikt als uitgangspunt voor een workshop, waarbij 
vooral planningslaboranten en klinisch fysici aanwezig 
waren. Om vertrouwd te raken met deze voor veel insti-
tuten nieuwe voorschriften werd de deelnemers de op-
dracht gegeven een bestralingsplan te maken volgens 
de nieuwe voorschriften. Hiervoor werden voorafgaand 
aan de workshop een CT-scan inclusief ingetekende 
doelvolumes en risico-organen toegestuurd. Het betrof 
de casus van een patiënte met vijf positieve lymfeklie-
ren, met in totaal drie verschillende dosisniveaus.
Vijftien centra hadden een plan aangeleverd, waarvan 
14 IMRT-plannen (inclusief 11 VMAT) en één tomo-
therapieplan. Het bleek een lastige casus; geen enkel 
centrum slaagde er bij het plannen in om aan alle door 
de nieuwe aanbevelingen gestelde dosisvoorschriften te 
voldoen. Slechts vijf centra slaagden erin 32 of meer van 
de 36 geanalyseerde dosisvoorschriften te halen. Met 
name de eisen voor homogeniteit rond de primaire tu-
mor, voor de maximumdosis in de blaas, en voor de 
minimumdosis van het doelgebied bleken moeilijk te 
halen. De aanbevelingen schrijven kleine veiligheids-
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FIGUUR 3. Coronale doorsneden van de dosisverdeling van drie deelnemende centra waarvan dosisvoorschriften goed 

werden gehaald. 
Figuur	3.	Coronale	doorsneden	van	de	dosisverdeling	van	drie	deelnemende	
centra	waarvan	dosisvoorschriften	goed	werden	gehaald.	



JA ARGANG14MEI2017

marges rond het doelgebied voor positioneringson-
nauwkeurigheid en intrafractiebeweging voor. Veel cen-
tra moesten hier duidelijk nog aan wennen, terwijl 
andere centra er al in slaagden een heel conformeel plan 
af te leveren. Verder viel op dat er grote verschillen wa-
ren in dosisverdelingen rond de te boosten lymfeklie-
ren, maar over het algemeen voldeden de plannen ver-
der goed aan de planningvoorwaarden (zie Figuur 3). 
Het aanmaken van een bestralingsplan is een langdurig 
en ingewikkeld proces; inclusief rekentijd en controles 
kan het tot een paar dagen duren totdat er een definitief 
plan is. Tijdens de workshop was veel ruimte ingepland 
voor discussie tussen deelnemers over hoe de plan-
ningskwaliteit in die tijd toch kan worden verbeterd.
Naast het bespreken van de planningen werd tijdens de 
workshop ingegaan op QA-metingen van planningen, 
en op verschillende manieren om een ‘library-of-plans’-, 
of ‘plan-of-the-day’-techniek te introduceren bij deze 
bestraling. Bij deze laatste techniek worden van tevoren 
meerdere bestralingsplannen aangemaakt, uitgaande 
van verschillende ligging van de uterus ten gevolge van 
rectum- of blaasvulling, en wordt elke dag vlak vóór de 
bestraling het best passende plan gekozen op basis van 
‘conebeam’-CT.

WORKSHOP BRACHYPLANNING
Voorafgaand aan deze workshop werd een planningsop-
dracht gegeven aan alle centra. MRI-beelden van een 
brachytherapiecasus, met expert-intekeningen en re-
constructiegegevens van de applicator (bestaande uit 
een intra-uteriene tandem, twee ovoïden en drie inter-
stitiële naalden) werden beschikbaar gesteld. De op-
dracht aan de centra was om dosispunten te reconstru-
eren en drie brachyplannen te maken, namelijk twee 
zogenoemde standaardplannen (d.w.z. niet-geïndividu-
aliseerd) en een geoptimaliseerd plan volgens de richt-
lijnen van EMBRACE II. Tijdens de workshop is aller-
eerst aandacht besteed aan de prioriteiten die worden 
gesteld aan dosisdoelen en -limieten met betrekking tot 
doelvolumes en risico-organen. Aansluitend werden de 
resultaten van de planningsopdracht (gemaakt door 10 
van de 11 deelnemende centra), gepresenteerd en be-
discussieerd. Meest opvallend was dat de locatie van 
het recto-vaginale dosispunt nogal verschillend bepaald 
bleek te zijn, wat resulteerde in grote verschillen in de 
gerapporteerde dosis. Ter plekke is een demo gegeven 
voor het bepalen van de juiste locatie. Verder bleek dat 
niet elk centrum begint met het maken van een stan-
daardplan, zoals aanbevolen. Analyse van deze stan-
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FIGUUR 4. Gecombineerde doeldosis van de verschillen-

de centra. Hiermee zijn de variaties  tussen de centra zicht-

baar, vooral in het craniale en caudale gedeelte treden ver-

schillen op.

FIGUUR 5. Relatieve  bijdrage van de verschillende appli-

catoronderdelen aan de dosis, voor de eerste  (boven) en 

tweede (onder) planning. Blauw=tandem, rood=ovoïden, 

groen=de verschillende naalden.

Figuur 4.	Gecombineerde doeldosis van	de	verschillende centra.	Hiermee zijn de	variaties
tussen de	centra zichtbaar,	vooral in	het	craniale en	caudale gedeelte treden verschillen op.

Figuur 5.	Relatieve bijdrage van	de	
verschillende applicatoronderdelen aan de	
dosis,	voor de	eerste (boven)	en	tweede
(onder)	planning.	Blauw=tandem,	
rood=ovoïden,	groen=de	verschillende naalden.
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daardplannen liet echter zien dat er duidelijk twee ver-
schillende ‘tradities’ bestaan in Nederland, wat in het 
bijzonder effect kan hebben op de dosis in het rectum. 
De dosisparameters van de geoptimaliseerde plannen 
lieten een betere balans zien tussen dosis in de tumor 
en dosis in de omgevende organen. Tevens was er, ver-
geleken met de standaardplannen, minder variatie tus-
sen de centra. Enkele centra bereikten voor doelgebie-
den niet de geldende minimale voorgeschreven dosis, 
wat wel de hoogste prioriteit heeft in het planningspro-
ces. Bij andere centra was de dosis op de risico-organen 
hoger dan nodig. Niet alle planningsdoelen waren mak-
kelijk haalbaar voor deze casus. De plannen waren in 
het algemeen acceptabel, maar er werden door de centra 
verschillende keuzes gemaakt. Bij de beoordeling van 
een plan is naast de dosisparameters ook de ruimtelijke 
dosisverdeling belangrijk. In het bijzonder werden vari-
aties gezien in het caudale en craniale gedeelte van het 
doelgebied (zie Figuur 4). Er bleken ook verschillen in 
het gebruik van de onderdelen van de applicator (tan-
dem, ovoïden en naalden): de bijdrage van de naalden 
bleek bijvoorbeeld te variëren tussen 16 en 40%. 
Na de bespreking van de resultaten werd door de deelne-
mers een plan gemaakt voor de tweede applicatie van 

dezelfde patiënt. Deze bleek makkelijker te plannen en er 
was minder variatie in de dosisparameters, maar meer 
variatie in het gebruik van de applicatoronderdelen (zie 
Figuur 5). Door meer dosis te geven met de naalden en 
minder met de ovoïden kan de dosis in de vaginatop wor-
den verlaagd, met kans op vermindering van morbiditeit. 
Het zien en bespreken van de verschillende resultaten en 
de ‘klinische praktijken’ was waardevol en kan helpen bij 
het zoeken naar de beste techniek en dosisverdeling.

SLOT
Ondanks de gevonden verschillen voor ‘contouring’ en 
bestralingsplanning is radiotherapie voor het gevorderd 
cervixcarcinoom in Nederland doorgaans op hoog en 
internationaal geaccepteerd niveau. De gehouden 
workshops boden een zeer geschikt platform voor uit-
wisseling van praktische ervaringen en werden door de 
deelnemers erg goed gewaardeerd, blijkend uit de eva-
luatievragen. Begin 2017 zullen nieuwe workshops 
worden gehouden om te evalueren of de gedetailleerde 
discussies over gevonden verschillen en mogelijke op-
lossingen tot een meer uniforme aanpak hebben geleid. 
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CONGRESNIEUWS 121




