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Surface Guided Radiotherapie

• Real-time feedback tijdens setup en behandeling
• Sub-millimeter spatiele resolutie
• Groot FOV



Surface Guided Radiotherapy

• Positionering:
– Nauwkeurigheid (bv Kügele JACMP 2019)

• Catalyst en NAL protocol: mediane vector offset was 4.2 mm met 
laser setup en 2.4 mm voor SGRT setup

– Efficiency (e.g. Haraldsson JACMP 2020):
• Voor Tomotherapie gebruiken zij dagelijkse SGRT met wekelijkse

MVCT voor dezelfde marges als dagelijkse MVCT voor HH, CZS, 
en thorax, met gereduceerde imaging tijd

– Behandelingen zonder tattoos (e.g. Jimenez JACMP 2019)



Surface Guided Radiotherapy

• Motion monitoring:
– DIBH monitoring & visual feedback (e.g. Cervino BMP 2009)

• Vision RT systeem: gemiddelde reproduceerbaarheid 0.5 mm en stabiliteit 
0.7 mm met visual feedback (2.1 mm en 1.5 mm zonder feedback)

– SRS and noncoplanar treatments (e.g. Swinnen RadOncPhys 2020)
• Zeer nauwkeurige isocentrum positie bij rotatie en translatie, gemeten 

met Catalyst systeem
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Time of flight camera 
voor whole body setup 
en check van 
accessories

IDENTIFYTM (Varian)



Accessory verification



3 structured light 
projecters met elk 2 
camera’s
• setup 
• Motion monitoring



Phantom measurements
accuracy & end-to-end test



SGRT setup (DIBH breast) 



SGRT setup (DIBH breast) 



DIBH monitoring



• Catalyst vanaf 2015: Stralen zonder masker (SZM) okt 
2017-okt 2018

• IDENTIFY™ vanaf 2019, we doen nu:
– Mamma, long en haematologie zonder tattoos (DIBH & FB)
– WBRT & PCI Stralen zonder Masker
– Klinische trial HH patiënten

• Volgende toepassingen:
– Extremititeiten
– SRS met Hyperarc en open fase masker
– Wellicht GBM / HH?

• Uiteindelijk:
– Alle patiënten

SGRT in Instituut Verbeeten
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Stralen zonder Masker

• Klinische studie met 30 WBRT patiënten (2017-2018)
• Achterhoofd stabiliseren in kussen
• Patiënt ligt zo stil mogelijk

• Positioneren m.b.v. oppervlaktescanner (Catalyst)
• Beweging meten met oppervlaktescanner
• Bestraling stoppen bij te veel beweging (>3 mm of 3˚)

Oppervlakte
scanner



Stralen zonder masker - resultaten

• 93% van de patiënten is succesvol zonder masker bestraald:
• 2 van de 30 patiënten konden niet stil genoeg liggen
• Herpositionering voor 19 van 140 fracties (14%)
• 16 fracties met 1 herpositionering, 2 met 2 en 1 met 4 (= 

onsuccesvolle patiënt)



Stralen zonder masker - resultaten



Stralen zonder masker met Identify 
- setup



Stralen zonder masker met Identify 
– motion monitoring



Stralen zonder masker met Identify

• Vanaf januari 2020 voor 72 patiënten
– 44 palliatief WBRT
– 25 PCI (10 fracties)
– 1 stereo (3 fracties) met claustrofobie
– 1 33x1.8Gy met claustrofobie
– 1x8 Gy

• Gebaseerd op studie: drempelwaarde 3 mm en 2˚



Stralen zonder masker met Identify

– 44 palliatief WBRT
• 31 patiënten nooit ingegrepen (70%)
• 13 fracties vooraf opnieuw rechtgelegd en nieuwe images (6%)
• 13 fracties tijdens behandeling opnieuw rechtgelegd (6%)

– 25 PCI (10 fracties)
• 12 patiënten nooit ingegrepen (48%)
• 18 fracties vooraf opnieuw rechtgelegd en nieuwe images (7%)
• 17 fracties tijdens behandeling opnieuw rechtgelegd (7%)

– 1 stereo (3 fracties) met claustrofobie; niet ingegrepen
– 1 33x1.8Gy met claustrofobie

• 1 fractie 2x rechtgelegd
– 1x8 Gy; niet ingegrepen

– 7 patiënten met > 3 fracties (10%)



SZM met SGRT intracranieel / HH

• HH klinische trial
– 20 patiënten
– 1x per week zonder masker: CBCT – simulatie - CBCT
– Bestraling met masker
– Haalbaarheidsstudie:

• Positioneringsnauwkeurigheid
• Stabiliteit / bepalen drempelwaarden
• Vragenlijst over patiëntvriendelijkheid

• Toekomst:
– GBM patiënten
– HyperArc (open face masker)



Nog verder uitwerken

J. Dekker et al: Physics and Imaging in Radiation Oncology (2021)

• Welke drempelwaarden zijn nodig om juiste GTV/CTV 
coverage te garanderen? 

• Isocentrum translatie en rotatie uitgerekend vanuit ROI 
oppervlakte afwijkingen
• ROI afhankelijk
• Kleine rotatie in isoc kan grote verplaatsing op oppervlak

GTV als gevolg hebben



GTV / CTV coverage

Factoren die van belang zijn:
• PTV marge
• Bestralingstechniek
• Afstand van isoc tot het verste punt

• Rotatie

• Translatie

• Welke PTV coverage wil je halen?



Volume coverage

J. Dekker et al: Physics and Imaging in Radiation Oncology (2021)



• Patiënt immobilisatie met 
Encompass open-face SRS 
masker

• Tafelhoekkeuze afhankelijk
van isoc positie (botsingen)

• Zeer sterke dosisafval
buiten de (tot 10) PTVs

• Minder haaruitval

• Automatische behandeling
met remote couch rotatie

• IDENTIFYTM voor patient 
tracking gedurende
behandeling

• IDENTIFYTM voor QA 
tafelrotatie

HyperArc



HyperArc



Stralen zonder masker

• Patiëntvriendelijk
• Nauwkeurige en stabiele patiënt setup
• Minder maskers

– Stabielere hoofdsteun

• Te gebruiken bij:
– WBRT en PCI
– Stereotaxie (zonder masker of open face masker)
– Hoofdhals (zonder masker of open face masker)


