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List of abbreviations

3DCRT 3-dimensional conformal radiotherapy
AAPM American assosiation of physicists in medicine
CBCT Cone-beam CT
CI Conformity index
CT Computed tomography
CTV Clinical target volume
DDM Distance discordance metric
DIR Deformable image registration
DMR Dose mimicking and reduce
DVH Dose volume histogram
DYS Dysphagia
EAGD Estimated actually given dose
EIM Esophageal inlet muscle
FOV Field-of-view
(g)EUD (generalized) Equivalent uniform dose
HE Harmonic energy
HI Homogeneity index
HNC Head and neck cancer
ICC Intra-class correlation coefficient
ICE Inverse consistency error
IMRT Intensity modulated radiation therapy
JAC Jacobian
LKB Lyman-Kutcher-Burman
MCO Multicriteria optimization
MFO Multi-field optimization
MLC Multi-leaf collimator
MRI Magnetic resonance imaging
MU Monitor unit
NTCP Normal tissue complication probability
OAR Organ at risk
OF Objective function
OSS Octahedral shear strain
PBS Pencil beam scanning
PCM Pharyngeal constrictor muscle
PET Positron emission tomography
PF Pareto front
PTV Planning target volume
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RBE Relative biological effect
RO Radiation oncologist
RO Robust optimization (chapter 7)
RTOG Radiation therapy oncology group
TCP Tumor control probability
TE Transitivity error
TFD Tube feeding dependence
TPS Treatment planning system
VMAT Volumetric modulated arc therapy
XER Xerostomia
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