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Lineaire versnellers in de Geneeskunde
De geschiedenis van externe straalapparaten
Een lineaire versneller is een apparaat dat hoge
radiofrequente elektromagnetische golven gebruikt om
geladen deeltjes te versnellen. Het concept voor de eerste
Linac werd voorgesteld door Gustav Ising, en de eerste
succesvolle machine werd gebouwd door Rolf Wideröe in
1928. Ising’s paper
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Radiotherapie begon zich snel te ontwikkelen na het
einde van de Tweede Wereldoorlog. De eerste lineaire
versneller met klystron werd gemaakt in 1946. De eerste
patiëntenbehandeling vond plaats in Europa in 1953 in
het Hammersmith Hospital in Londen.
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Development of Linacs

Wat voor soort deeltjes gebruiken we?
Versneller

Primaire straal
Elektronen
Protonen

● Gantry
● Gantry-standaard of -ondersteuning
● Modulatorkast
● Montage van patiëntenondersteuning (d.w.z.
behandelingstafel)
● Bedieningsconsole.
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Delen van een moderne lineaire versneller (Linac)
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Hadron therapy

Secundaire straal
Neutronen
röntgenstralen
Radiation therapy

In het geval van neutronen en röntgenstralen richt het
portaalsysteem de primaire bundel op een doelwit waar door
de botsingen hoogenergetische deeltjes worden geproduceerd.

In de afgelopen 40 jaar medische
linacs zijn zeer geavanceerd
geworden in vergelijking met de
machines van de jaren 1960.
De tweede generatie kon
gebruik maken van lage energie
fotonen, had kleinere omvang
en isocentrische montage met
360o rotatiebeweging van het
portaal.
Tegenwoordig zijn er een breed scala
aan straalenergie, dosissnelheden,
veldmaten en bedrijfsmodi beschikbaar.
De nauwkeurigheid van de dosisafgifte
is verbeterd.
Er
zijn
verschillende
beam
modificerende
accessoires
beschikbaar. Beeldvormingssystemen
zijn gemonteerd op de Linac voor een
betere patiënt positionering. Het
systeem
is
volledig
computergestuurd.
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