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FYSICA IN DE GENEESKUNDE 

donderdag 24 maart 1994 

Grote zaal Auditorium 
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Studievereniging voor Technische Natuurkunde 
.. Johannes Diderik van der Waals" 
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v.l.n.r.: Linda Verschuren, Inesz Weijland, Rob Kooijmans, 
Tony Vandeweijer, Marc Bronzwaer en Annemiek Kamp. 
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---------- Symposiumcommissie 1994 ----------

Voor u ligt het verslag van het symposium "Fysica in de Geneeskunde" dat 
georganiseerd is op donderdag 24 maart 1994 door Studievereniging Voor 
Technische Natuurkunde "Johannes Diderik van der Waals". 

Gedurende de dag werd door de verschillende sprekers een uiteenzetting 
gegeven van de diverse rollen die een klinisch fysicus kan spelen in ziekenhuizen 
en laboratoria. 

In grote ziekenhuizen wordt een klinisch fysicus op stafniveau betrokken bij het 
technisch management. Hij bemoeit zich in deze met de keuze, aanschaf, 
installatie, beveiliging, periodiek onderhoud en afschrijving van de complexe, 
zeer kostbare apparatuur. Hierbij werkt de fysicus in teamverband samen met de 
medici. Het karakter van de taak van de klinisch fysicus kan omschreven 
worden als zijnde ondersteunend, toevoegend, maar toch duidelijk niet onderge
schikt. 

Symposiumcommissie 1994 
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------------ Voorwoord decaan ------------

Het jaarlijks organiseren van een symposium is een van 
de belangrijke activiteiten van studievereniging Van der 
Waals. Tot nu toe is zij er steeds weer in geslaagd een 
pakkend thema te vinden. Stonden de vorige keer de 
grote uitdagingen waar Moeder Natuur ons als fysicus 
voor stelt centraal, nu is het de beurt aan de genees
kunde. 

Onze bemoeienis als faculteit met dit thema is uiteraard 
wei bekend. Oat Van der Waals dit thema nog eens 
extra voor het voetlicht haalt, stelt de faculteit dan ook 
zeer op prijs. Te oordelen naar het aangeboden pro
gramma, en niet in het minst naar de aangetrokken 
sprekers, gaan we een uiterst boeiende, leerzame en 
inspirerende dag tegemoet. 

Ik heb grote bewondering voor de professionele manier waarop Van der Waals 
dit symposium heeft aangepakt. Ik heb respect voor het brede scala van 
onderwerpen dat aan de orde zal komen. 

Ik wil bij voorbaat al de dank overbrengen van de faculteit aan de sprekers die 
van dit symposium ongetwijfeld een groot succes zullen maken. Ons vak, de 
natuurkunde, is razend interessant, maar het is goed dat ons dat regelmatig 
wordt uitgelegd, deze keer in de geneeskundige context. 

Kortom, ik wens ons allen een inspirerende dag toe, waar we met vee I waarde
ring op terug zullen kunnen kijken. 

prof . dr. W. van Haeringen 
Oecaan faculteit der Technische Natuurkunde 
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-------- Voorwoord voorzitter studievereniging --------

Graag wi! ik u van harte welkom heten op dit symposi
um over de klinische fysica. De symposiumcommissie 
1994 van de studievereniging heeft zich meer dan een 
jaar bezig gehouden met de organisatie van deze dag. 
Ik wi! haar dan ook feliciteren met dit fraaie staaltje 
organisatorisch werk waar zij blijk van heeft gegeven 
en bedanken voor de grote inzet. 

Dit symposium wordt georganiseerd door de Studiever
eniging Voor Technische Natuurkunde "J.D. van der 
Waals", verbonden aan de Technische Universiteit 
Eindhoven. De studievereniging is opgericht in 1960. 
Haar naam heeft zij te danken aan de Nederlandse 

fysicus Johannes Diderik van der Waals (1837-1923). In 1910 heeft hij de 
Nobelprijs voor de Fysica gewonnen voor zijn ontdekking van de naar hem 
genoemde intermoleculaire krachten. Deze aantrekkende krachten zijn symbo
lisch voor de onderlinge verbondenheid van de leden van de studievereniging. 
Deze verbondenheid resulteert in een breed scala aan activiteiten, globaal in te 
delen in vier groepen. 

Ten eerste zijn er vakgerichte activiteiten. De studievereniging verkoopt zo 
studieboeken tegen gereduceerde prijzen en organiseert zij excursies naar bedrij
ven en instellingen. Eens per jaar vindt er een buitenlandse reis plaats met een 
thema uit de hedendaagse natuurkunde. In 1994 zal deze reis naar de Verenigde 
Staten gaan. Ook het symposium van vandaag behoort tot deze groep activitei
ten. 

Een volgende groep van activiteiten bestaat uit het maken van informatieve 
uitgaven. Het verenigingsblad "De Koerier", met informatie over vereniging, 
faculteit en fysica komt in deze groep terecht, alsmede het eerstejaarssmoelen
boek. Bovendien geeft de vereniging elk jaar een almanak uit, met daarin een 
uitgebreid verslag van de verenigingsactiviteiten en gebeurtenissen op de 
faculteit in het voorbije studiejaar. 
De derde categorie is het best te omschrijven als gezelligheidsactiviteiten. Naast 
de studie is ontspanning immers ook belangrijk. 
Daarom is er de wekelijkse borrel, waar studenten en medewerkers informeel 
van gedachten kunnen wisselen. Verder organiseert de vereniging in deze 
categorie de jaarlijkse intro, sporttoernooien, N-feesten, het actieve leden-week
end, de ouderdag en het eerstejaarsweekend. 

De laatste groep bestaat uit ondersteunende activiteiten. Hiertoe kunnen de PR
commissie, de PC-commissie en de kascontrole- commissie worden gerekend. 
Deze commissies helpen de andere commissies van de vereniging bij hun werk. 
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-------- Voorwoord voorzitter studievereniging --------

Naast de commissies heeft de vereniging ook nog vijf disputen. Ook zij organise
ren diverse activiteiten. AI met al biedt de vereniging elk jaar zo'n 80 leden de 
mogelijkheid om iets te organiseren en zo ervaring op te doen op creatieve en 
organisatorische gebieden. 

Tot slot wi! ik u als deelnemer aan dit symposium een geslaagde dag toewen
sen. Een dag waarop u de Klinische Fysica als toepassings- gebied van de 
natuurkunde beter leert kennen. 

Alf Kockelkoren 
voorzitter SVTN "J.D. van der Waals" 

Studievereniging Voor Technische Natuurkunde 

"Johannes Diderik van der Waals" 
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----------- Inleiding dagvoorzitter -----------

De fysica in de geneeskunde of wei klinische fysica 
heeft zich duidelijk geprofileerd in de gezondheidszorg. 
Veel diagnostieken, meetmeethoden, bewakingssyste
men en therapeutische technieken zijn gebaseerd op 
fysische principes. Markante voorbeelden zijn o.a 
nucleaire geneeskunde, radiotherapie, rontgendiagnos
tiek, CRT, PET en MRI, lasertechnieken en ultrageluid. 
Er is waarschijnlijk geen afdeling in het ziekenhuis waar 
de fysische principes geen toepassing vinden. 

In de mod erne geneeskunde zijn die principes vaak ver
werkt in complexe apparatuur, veelal gekoppeld aanin
formatiesystemen en automatische beeldverwerking. 

Dit stelt nieuwe eisen aande artsen die zich daartoe laten bijstaan door klinisch
fysicLDeze fysici hebben niet aileen de taak om de goede werking van de appa
ratuur te verzekeren, maar ook om actief deel te nemen aan het selectieproces 
van apparatuur en om nieuwe methoden te implementeren. 

Hiermee staat fysica niet op zichzelf, maar is een multi-disciplinaire activiteit ge
worden, die een directe vertaling vindt in medische technologie. De TUE heeft 
belangrijke activiteiten op het gebied van bio-medische en gezondheidstechnolo
gie (BMGT) waar verschillende faculteiten en instituten aan bijdragen. Het is 
daarom niet zo verwonderlijk dat na enkele jaren experimenteren de NVKF, 
Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica, het Eindhovense model voor de 
opleiding van klinisch-fysici propageert, namelijk twee jaar AIO-2 bij TUE in een 
technologische omgeving met medische aspecten gevolgd door twee jaar zie
kenhuis. 

Het is toe te juichen dat natuurkunde-studenten het initiatief hebben genomen 
om dit symposium over fysica in de geneeskunde te orga- niseren. Ik wens hen 
en aile deelnemers een inspirerende dag toe. 

prof. dr. M.J.A de Voigt 
Technische Universiteit Eindhoven 
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grote afstand allewitte lijnen op 
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---------------------------- Symposium ----------------------------

Guido Zonneveld heeft 
technische natuurkunde 
aan de Technische Uni
versiteit Eindhoven ge
studeerd. In 1991 stu
deerde hij af op een 
onderzoek in het 
Academisch Ziekenhuis 
Maastricht, afdeling 
K.N.O. (evenwichtson
derzoek), waar hij onder
zoek deed naar de moge
lijkheden van positiebe
paling van het hoofd met 
behulp van ultrageluid. In 
1 993 rondde Guido de 
tweejarige opleiding tot 
klinisch-fysicus aan de 
TUE af met het onder
zoek: "Trace elements 
distributions in plaques 
removed from coronairy 
arteries measured with a 
protonmicrobeam. " 
Op dit moment voigt hij 
een vervolgopleiding in 
het Catharina Ziekenhuis 
Eindhoven op de afdeling 
fysica. 

Klinische fysica: een vak apart? 

Met dit verhaal wit ik duidelijk maken wat klinische 
fysica voorstelt en wat de verschillende klinisch fysici 
doen. Klinische fysica is een breed vakgebied waarin 
taken en werkzaamheden van de verschillende klinisch 
fysici enorm kunnen verschillen. Dit verhaal schetst een 
beeld en is zeker niet van toepassing op iedere afdeling 
klinische fysica (of elke andere naam die zo'n afdeling 
bezit) en op iedere klinisch fysicus. Ikzelf ben in oplei
ding tot klinisch fysicus in een perifeer ziekenhuis, het 
Catharina ziekenhuis in Eindhoven. 

Prof. P. Wijn, hoogleraar Klinische Fysica aan de Tech
nische Universiteit Eindhoven, benoemde het vakgebied 
Klinische Fysica in zijn intreerede als voigt: "Het ge
deelte van de individuele gezondheidszorg dat gericht is 
op handelingen, zowel behandelingen als diagnostiek, 
waarbij fysische en technische kennis toegepast 
wordt". 
De omschrijving is evenals het vakgebied ruim. Een 
klinisch fysicus zal zich echter niet overal mee bemoei
en. Het gaat vooral om die zaken waarbij fysische 
interpretatie van belang is. Een klinisch fysicus moet 
begrijpen met welke fysische grondslagen er gemeten 
en behandeld wordt en moet kunnen overzien welke 
consequenties de manier van meten en behandelen 
heeft voor de patient, de medewerkers en het resultaat 
van de uitkomst. Vaak is het resultaat zelf daarbij voor 
de klinisch fysicus minder van belang. De interpretatie 
hiervan is de taak van de arts is. Vele metingen in het 
ziekenhuis zijn gebaseerd op fysische principes. Een 
aantal ligt zeer voor de hand. Zo zal niemand ontken
nen dat rontgenfoto's of MRI beelden een puur fysische 
oorsprong hebben. Vee I mensen binnen en buiten het 
ziekenhuis zullen er niet bij stil staan dat fysica ook een 
rol speelt bij bijvoorbeeld temperatuurmetingen of bij de 
beademing van een patient. 

Binnen de gezondheidszorg wordt veel fysica toegepast. Een aantal belangrijke 
delen hiervan zijn: 
* Warmte en stroming (bijv. beademing, stromingen door het lichaam, 

warmte overdracht) 
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---------- Fysica in de geneeskunde ----------

* 

* 
* 

* 
* 

Stralingsfysica/kernfysica (bijv. interactie deeltjes en fotonen met weef
sel) 
Elektriciteit en magnetisme (bijv. MRI, interactie E&M-velden met het 
lichaam) 
Geluid en optica (bijv. ultrageluid) 
Dynamica van gassen en vloeistoffen (bijv. beademing, stroming door het 
lichaam) 
Fysische informatica (koppeling tussen machine en computer) 
Lasertoepassingen (interactie fotonen met weefsel) 

Natuurlijk worden veel van deze principes tegelijkertijd bij een aspect van 
diagnostiek of therapie gebruikt. Om de werking, het gebruik en de interpretatie 
van bijvoorbeeld ultrageluidmachines fysisch goed te kunnen begrijpen zal je 
kennis moeten hebben van warmte en stroming, geluid, optica, vloeistof 
dynamica, fysische informatica, digitale beeldbewerking. 

De klinische fysica is ingedeeld in een vijftal werkterreinen. Deze werkterreinen 
hebben in veel gevallen een historische achtergrond. Van ieder werkterrein 
kunnen de volgende kenmerken en werkzaamheden worden gegeven. 

Audiologie 
Bij de audiologie worden mensen, die slechthorend zijn, onderzocht en geholpen. 
In de regel wordt dit onderzoek verricht bij een van de audiologische centra in 
het land. Aan ieder centrum is een klinisch fysicus verbonden, dietevens leiding 
geeft aan het centrum. In zo'n centrum zijn ook maatschappelijk werk(st)ers, 
technici, logopedisten, kno-artsen en psychotogen werkzaam. De klinisch 
fysicus audioloog bepaalt de aard en de mate van het gehoorverlies. Een 
fysische interpretatie van de testresultaten is hierbij van groot belang. De 
klinisch fysicus audioloog zal adviezen geven over de mogelijkheden tot gehoor
revalidatie en/of tot andere aanpassingen waarbij de omstandigheden van de 
patient kunnen worden verbeterd. Vanwege de verschillende varianten van 
gehoorapparaten, die allemaal hun specifieke kenmerken bezitten is fysische 
inbreng bij technische gehoorrevalidatie belangrijk. 

RadiotheraDie 
Bij radiotherapie worden oncologische patienten (patienten met kanker) behan
deld. Het doel is om het tumorweefsel te doden waarbij het gezonde weefsel zo 
veel mogelijk gespaard moet worden. De behandelingen vinden plaats in 
radiotherapeutische centra. Het tumorweefsel wordt bij radiotherapie bestreden 
met ioniserende straling. Binnen het specialisme radiotherapie is altijd een 
klinisch fysicus werkzaam. Deze heeft invloed op de keuze van de behandeltech
niek en het behandelingsplan. Fysische kennis is noodzakelijk bij het begrijpen 
van de verschillende interacties die binnen het lichaam plaatsvinden met de 
gebruikte stralingssoort. 

11 



------------- Symposium -------------

De klinisch fysicus is verantwoordelijk v~~r de kwaliteit van de gebruikte 
apparatuur. In aile gevallen zal hij zich actief met de kwaliteitscontrole bezig
houden en/of helpen bij de interpretatie van de meetresultaten. Ook is de 
klinisch fysicus lokaal deskundige en verantwoordelijk voor de stralingshygiene 
van zowel patient als medewerker. Daarnaast zal hij of zij een grote invloed 
hebben bij de aanschaf en acceptatie van nieuwe apparatuur. 

Radiodiagnostiek 
Bij de afdeling radiodiagnostiek worden op allerlei manieren afbeeldingen van het 
lichaam gemaakt. De nadruk hierbij ligt op de morfologie van het te onderzoeken 
lichaamsdeel. Gemiddeld gezien over de ziekenhuizen is op deze afdeling het 
meeste kapitaal aan apparatuur aanwezig. Gebruikte technieken op deze 
afdelingen zijn rontgen, ultrageluid, Magnetic Resonance Imaging (MRI), Compu
ter Tomografie (CT). Elke afbeelding is gebaseerd op een fysische interactie van 
energie met de materie in het lichaam. Een klinisch fysicus radiodiagnostiek kent 
aile ins en outs met betrekking tot de fysische achtergrond, de gebruikte 
techniek en de apparatuur. Tevens moet hij op de hoogte zijn van de gebruikte 
beeld- en verwerkingstechnieken. Hij is hierdoor ondersteunend specialist voor 
de radioloog. Daarnaast is de klinisch fysicus verantwoordelijk voor de kwaliteit 
van de gebruikte apparatuur en voor de stralingshygiene van patient en mede
werker. Omdat er bij een grote afdeling radiodiagnostiek vee I investeringen 
verricht moeten worden zal een deel van zijn taak bestaan uit het bekijken, 
evalueren en accepteren van nieuwe apparatuur. 

Nucleaire geneeskunde 
Bij de afdeling nucleaire geneeskunde wordt met behulp van radioactieve 
isotopen onderzoek verricht naar verschillende functies in het lichaam. Deze 
radioactieve isotopen worden aan stoffen gekoppeld die bijvoorbeeld naar 
specifieke plaatsen in het lichaam getransporteerd worden. Met behulp van een 
gammacamera kan de activiteitsverdeling in het lichaam gemeten worden. In 
sommige gevallen kunnen afwijkingen in het lichaam veel eerder geconstateerd 
worden. Een klinisch fysicus is bij een afdeling nucleaire geneeskunde voorna
melijk bezig met de fysische interpretatie van de methode en resultaten. 
Daarnaast heeft hij natuurlijk weer de verantwoordelijkheden voor de kwaliteit 
van de apparatuur en voor de stralingshygiene van patient en medewerker. Ook 
zal de klinisch fysicus bezig zijn met de aanschaf van apparatuur en fysische 
informatica. 

Aigemene klinische fysica 
De algemeen klinisch fysicus is meestal werkzaam voor veel afdelingen binnen 
het ziekenhuis. Een groot gedeelte van de tijd zal worden be steed aan fysische 
ondersteuning van de artsen. Dit gebeurt zowel bij de diagnostiek als bij de 
behandelingen. Meestal komt dit duidelijk naar voren bij de aanschaf van nieuwe 
apparatuur, waarbij intensieve samenwerking tussen artsen, laboranten, technici 
en de klinisch fysicus nodig is. 

----00----
12 



---------- Fysica in de geneeskunde ----------

Een algemeen klinisch fysicus is in de regel ook hoofd van de afdeling medische 
instrumentatie. In vee I gevallen zal de kwaliteit van diagnostiek en therapie zijn 
aandacht hebben. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de veiligheid van 
medische apparatuur (elektrische-, mechanische- en stralingsveiligheid). 
In academische ziekenhuizen zijn er ook nog een aantal "specialistische" klinisch 
fysici werkzaam. Vaak zijn deze werkzaam binnen een enkele afdeling waarbij zij 
veel van de eerder genoemde taken uitvoeren. Een groot gedeelte van hun tijd 
zal worden ingenomen door research en de ondersteuning van specialisten. Zo 
zijn er bijvoorbeeld klinisch fysici die aileen werkzaam zijn binnen een afdeling 
cardiologie, urologie. neurologie of lasertoepassingen. 
Er kan worden samengevat dat er verschillende terreinen zijn waarbinnen de 
klinisch fysicus werkzaam is. In veel gevallen overlappen de verschillende 
werkterreinen en zijn de werkzaamheden per ziekenhuis en zelfs per klinisch 
fysicus zeer verschillend. 
Er zijn in Nederland ongeveer 200 geregistreerde klinisch fysici. Er zijn ongeveer 
25 personen in opleiding. De klinisch fysici zijn te vinden in academische 
ziekenhuizen, grotere perifere ziekenhuizen, audiologische centra en radiothera
peutische centra en een aantal is werkzaam bij TNO en KEMA. 
De Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (NVKF) behartigt de belangen 
van de klinische fysica. Deze vereniging heeft momenteel ongeveer 250 leden. 
Zij geven het tijdschrift Klinische Fysica uit waarin allerlei facetten van het 
vakgebied aan de orde komen. 
Er is een opleiding tot klinisch fysicus. Deze opleiding is gebaseerd op de duur 
van 4 jaar. De opleiding wordt gecontroleerd door de toetsingscommissie van de 
NVKF. Ais een instituut een opleiding wit starten wordt er door deze commissie 
eerst bekeken of het instituut en de persoon die een klinisch fysicus wit opleiden 
geschikt zijn. Ais dit akkoord is kan de opleiding worden gestart. Aileen mensen 
die een academische studie fysica hebben voltooid kunnen tot de opleiding 
worden toegelaten. 
Er is sinds 4 jaar een opleiding in samenwerking met de TUE. Deze opleiding is 
gecombineerd met een korte onderzoekers opleiding (AIO-2). De eerste twee 
jaar van de opleiding worden gevuld met onderwijs krijgen, onderwijs geven, 
enkele stages en een onderzoek van een jaar. In de laatste twee jaar wordt de 
opleiding vervolgd aan het opleidingsinstituut. De werkzaamheden van de twee 
delen lopen geleidelijk in elkaar over. Op dit moment zijn er 4 personen binnen 
dit samenwerkingsverband werkzaam. 
Tijdens de opleiding kom je, onder supervisie van een klinisch fysicus die al 
enige tijd in het vakgebied werkzaam is, in aanraking met de facetten van de 
klinische fysica. Tijdens de opleiding zullen in ieder geval de volgende onderwer
pen behandeld moeten worden: 
* Anatomie 
* (Patho-)fysiologie 
* Veiligheid en stralingshygiene 
* Functieonderzoek en patientbewaking 
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------------- Symposium -------------

* Therapeutische technieken 
* Medische beeldvormende technieken 
* Informatica en medische statistiek 
* Management in een ziekenhuisomgeving 
* Organisatie gezondheidszorg 
* Onderzoek 
* Onderwijs 
Aan het einde van de opleiding zal de persoon als klinisch fysicus zelfstandig de 
werkzaamheden moeten kunnen uitvoeren. 

Ikzelf ben in opleiding binnen het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Het heeft 
756 bedden en er is werk voor 1675 personen. Aan het ziekenhuis is ook een 
radio-therapeutisch centrum verbonden. 
Het ziekenhuis heeft een aantal specialismen zoals: 
* Cardiochirurgie (open-hart operaties) 
* Interventie cardiologie (o.a. dotteren van de kransslagaderen) 
* Radiotherapie (met interoperatieve radiotherapie) 
* Dialyse 
* Traumatologie 
* Nucleaire geneeskunde 
Verder zijn er in het ziekenhuis een MRI en een CT-scanner aanwezig. 
Het Catharina Ziekenhuis heeft twee klinisch fysici bij radiotherapie en een 
algemeen klinisch fysicus in dienst. Er zijn twee personen in opleiding in 
samenwerking met de TUE: een als algemeen klinisch fysicus en een bij radio
therapie. Binnen het ziekenhuis bestaat een klinisch fysische dienst. Binnen deze 
dienst zijn drie groepen werkzaam: een groep radiotherapie (10 personen). Een 
groep medische instrumentatie (15 personen), die het onderhoud aan medische 
apparatuur uitvoert en helpt bij de aanschaf van de medische apparatuur. De 
derde groep is de afdeling fysica. Binnen deze groep zijn momenteel 3 personen 
werkzaam. Zij voeren taken uit op het gebied van de algemene klinische fysica. 
De groep fysica heeft een aantal reguliere ondersteuningen op het gebied van de 

. nucleaire geneeskunde, bij lasertoepassingen en op het gebied van de statistiek. 
Verder steekt de afdeling fysica veel werk in het begeleiden van investeringen, 
projecten om de kwaliteit van apparatuur en het medisch handelen te vergroten. 
Een van de lopende projecten is de kwaliteitscontrole van ultrageluidsappara
tuur. Hierover wil ik wat meer vertellen. 

Kwaliteitscontrole ultrageluidsapparatuur 
In het Catharina Ziekenhuis zijn 14 ultrageluidsapparaten aanwezig. In totaal 
bedraagt dit een investering van bijna 3 miljoen gulden. Met ultrageluid kan een 
anatomisch beeld worden opgenomen. Daarnaast is het mogelijk om stromingen 
in het lichaam te visualiseren. De afdeling fysica is sinds enige tijd bezig om een 
systeem op te zetten om de kwaliteit van ultrageluidsapparatuur te kunnen 
objectiveren. Hierbij moet de werking van de apparatuur bekeken worden, en er 
moet onderzocht worden welke aspecten belangrijk zijn bij het klinische gebruik. 

----00----
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Vervolgens wordt een methode verzonnen hoe aile kwaliteitsaspecten gemeten 
kunnen worden. 
Er is een test protocol ontwikkeld waarmee technische beeldkwaliteit van 
ultrageluidsapparaten op een aantal aspecten getoetst kan worden. Deze test 
wordt uitgevoerd met een ultrageluidstestfantoom. Dit is een bak met een 
substantie, die wat betreft akoestische eigenschappen lijkt op weefsel. In deze 
weefsel-equivalente massa zijn een aantal draden en holten aanwezig, die op 
een ultrageluidsscan zichtbaar gemaakt kunnen worden. Door metingen aan het 
fantoom kan een aantal aspecten van de technische beeldkwaliteit geevalueerd 
worden. 
In deze test zijn een aantal objectieve metingen aanwezig. Een voorbeeld 
hiervan is het meten van de spatiele resolutie van het apparaat. Hiermee kan be
paald worden hoe ver puntvormige reflectoren uit elkaar moeten liggen om door 
het apparaat nog afzonderlijk te kunnen worden waargenomen. In het fantoom 
is zo'n resolutiepatroon (draden op korte afstanden van elkaar) op verschillende 
dieptes aanwezig. De meting is grotendeels afhankelijk van de waarnemer 
omdat niet altijd duidelijk is hoeveel punten in het patroon waargenomen 
worden. Om dit probleem te verhelpen en om tot een systeem te komen 
waarmee dit soort aspecten objectief en reproduceerbaar onderzocht kunnen 
worden is gekozen voor het verwerken van de beelden met een computer. 
Probleem hierbij is dat bij de meeste ultrageluidsapparaten de beelden niet 
rechtstreeks digitaal uitgelezen kunnen worden. Om dit toch mogelijk te maken 
moet er een kunstgreep worden toegepast waarbij het videobeeld met een 
videoframegrabber gedigitaliseerd wordt waarna aan dit beeld gerekend kan 
worden. Gedigitaliseerde beelden van bijvoorbeeld het resolutiepatroon kunnen 
met vaste en vooraf gekozen criteria geanalyseerd worden. 
Met de computer kan het resolutiepatroon geanalyseerd worden. De computer 
heeft eigenlijk maar een puntreflector nodig om de resolutie te bepalen. De 
computer kan de omvang van deze reflector bepalen en hiermee is de resolutie 
bekend. Aangezien er in het fantoom in de diepte een rij van puntreflectoren 
aanwezig is, kan de resolutie als functie van de diepte worden uitgerekend. 
Door deze opzet met een computer te combineren kunnen de metingen groten
deels geobjectiveerd worden. Er zijn complexere berekeningen mogelijk en de 
reproduceerbaarheid van de berekeningen is verbeterd. Tevens is het mogelijk 
om de beelden digitaal op te slaan, zodat na een zekere periode deze beelden 
objectief met elkaar vergeleken kunnen worden. 
Dit is een van de vele voorbeelden waarbij in een afdeling fysica de kwaliteit van 
diagnostiek en behandeling in het ziekenhuis vergroot. Dit kan aileen tot stand 
komen als de personen goed kunnen samenwerken met de overige mensen in 
het ziekenhuis. Dit is ook de reden voor de keuze van de titel van dit verhaal. 
Klinische fysica is geen vak wat je ge"isoleerd binnen een instelling kan uitvoe
ren. Het is wei een speciaal vak. Klinische fysica is geen vak apart maar een 
apart vak! 

ir. G.A.M. Zonneveld 

15 



------------- Symposium -------------

Robert Reneman studeer
de, na stage in het Aca
demisch Ziekenhuis in 
1 961 af in de genees
kunde aan de Universiteit 
van Amsterdam. Hij 
promoveerde in 1 966, na 
diverse functies in het 
Militaire Ziekenhuis te 
Utrecht, aan de medische 
faculteit te Utrecht. 
Voordat hij in 1967 
hoofd werd van het 
experimentele klinische 
onderzoek cardiovas
culaire chirurgie in het 
utrechtse ziekenhuis, 
werkte hij er als anesthe
sisto Van 1972 tot 1974 
was hij ook medisch spe
cialist in de vakgroep 
Biomedische T echnologie 
aan de TU Eindhoven. 
Sinds 1974 is hij profes
sor fysiologie aan de 
Rijksuniversiteit limburg, 
was voorzitter tot 1990 
en is sinds 1985 tevens 
professor fysiologie aan 
de TUE. Sinds 1 988 is hij 
directeur van het Cardio
vasculaire Onderzoeksin
stituut te Maastricht. 

16 

Ultrageluid in de vasculaire geneeskunde 

Alhoewel Buys Ballot in 1845 aantoonde dat het Dop
pler principe, door Doppler in 1842 beschreven voor 
licht, ook voor geluid geldt, is het pas in het begin van 
de zestiger jaren mogelijk geworden dit principe toe te 
passen bij het onderzoek aan bloedvaten. Met behulp 
van Doppler technieken slaagde men er voor het eerst 
in de stroomsnelheid van het bloed bij proefpersonen 
en patianten te meten. Bij deze metingen werden ge
luidsgolven (MHz niveau) continu uitgezonden en via 
een transducer op de huid in het lichaam gebracht. Het 
vanuit de bloedvaten door de bewegende rode bloed
cellen teruggekaatste geJuidsgolven wordt in frequentie 
verschoven (Doppler frequentie), een frequentiever
schuiving evenredig met de stroomsnelheid van het 
bloed. In latere systemen werden de geluidsgolven niet 
continu, maar gepulst uitgezonden. Hierdoor werd het, 
gebruik makend van gating, mogelijk de stroomsnelheid 
van het bloed op een bepaalde plaats in het bloedvat te 
meten en de van de vaatwand, een zeer sterke reflec
tor, teruggekaatste signalen gemakkelijker te scheiden 
van die teruggekaatst van de rode bloedcellen. Eind 
zeventiger jaren werden gelijktijdig in Zurich (Keller 
e.a., 1976; Brandestini, 1978) en Maastricht (Hoeks 
e.a., 1981) meerkanaals gepulste Doppler systemen 
ontwikkeld waarmee het mogelijk werd de stroomsnel
heid van het bloed gelijktijdig op meer plaatsen in het 
vat te meten (bijvoorbeeld op 14 plaatsen in een bloed
vat van 7 mm doorsnede) en daardoor on-line snel
heidsprofielen (de snelheidsverdeling over de dwars
doorsnede van het vat) te registreren. Hierdoor werd 
het mogelijk bij mensen verhoudingsgewijs gedetailleer
de informatie te verkrijgen over stroompatronen in 
arterian (slagaders) en in arteriale vertakkingen onder 
norma Ie omstandigheden en in de aanwezigheid van 
atherosclerotische vaatveranderingen. Met meerkanaals 
gepulste Doppler systemen kan men eveneens gelijktij
dig met het registreren van de stroomsnelheid de ver
plaatsing van de wand van arterian tijdens de hartcy
clus meten. (Voor overzicht zie Reneman e.a., 1986). 



---------- Fysica in de geneeskunde ----------

Parallel aan deze ontwikkelingen werden ultrageluid echosystemen geproduceerd 
waarmee bloedvaten afgebeeld en verplaatsingen ven structuren in de tijd 
gevolgd kunnen worden (de M-mode van echosystemenl. Zeer recent werd door 
ons, gebruik makend van deze M-mode, een ultrageluid systeem ontwikkeld 
waarmee verplaatsingen van de arteriewand (in de orde van micrometers), en 
daardoor de arteritHe diameterveranderingen tijdens de hartcyclus, nauwkeurig 
bepaald kunnen worden (Hoeks e.a., 1990). 

Tegenwoordig worden deze ultrageluidtechnieken onder andere gebruikt bij de 
niet-invasief opsporen van atherosclerose, bij het onderzoek naar de relatie 
tussen stroompatronen in arterien en het ontstaan van atherosclerose, en bij het 
bepalen van de eigenschappen van arteriewanden. Vooral dit laatste onderzoek 
heeft de laatste jaren interessante gegevens opgeleverd. De door ons ontwikkel
de methode maakt het ondermeer mogelijk om op korte afstanden van elkaar de 
relatieve diameterverandering (ad/d; een strain maat) tijdens de hartcyclus te 
bepalen, en op deze wijze inzicht te verkrijgen in de vaatwandeigenschappen 
langs arteriele vertakkingen. V~~r vergelijking van de eigenschappen van arterie
wanden tussen groepen worden distensibiliteit (D) en compliantie (el berekend 
uit gemeten parameters met behulp van de vergelijkingen, 

D= 2fldld en C= fld'rrd 
flp 2flp , 

waarin ad = maximale arteriele diameter toename tijdens systole (de pompfase 
van het hart); d = de arteriele diameter aan het einde van de diastole (de 
"rustfase" van het hart) en flp de arteriele druktoename tijdens de pompfase 
(systolische minus diastolische druk). De arteriele bloeddruk wordt niet-invasief 
gemeten op een representatieve plaats. Deze afleidingen kunnen gebruikt 
worden, omdat de volumetoename van de arterien tijdens de hartcyclus prak
tisch uitsluitend plaatsvindt via vergroting van het dwarsdoorsnede oppervlak en 
niet via verlenging van het vat. 
Ons eigen onderzoek heeft zich, voor wat het utrageluid betreft, in de afgelopen 
jaren in belangrijke mate gericht op het bepalen van de eigenschappen van de 
wand van de arteria carotis (de halsslagader) als functie van de leeftijd en bij 
patienten met hoge bloeddruk (hypertensie). Onder norma Ie omstandigheden zijn 
arterien elastisch, waardoor tijdens de pompfase van het hart de stijging van 
bloeddruk beperkt blijft. Bij het ouder worden neemt zowel de distensibiliteit als 
de compliantie van de wand van de arteria carotis af, een proces dat al in de 
derde levensdecade begint. Dit verlies in elastische eigenschappen, dat ook in 
andere arterien wordt waargenomen, is de belangrijkste oorzaak van het stijgen 
van de systolische bloeddruk bij het voortschrijden van de leeftijd, Een interes
sante observatie is dat dit verlies van elastische eigenschappen niet op aile 
plaatsen langs de arteria carotis bifurcatie gelijk is. Het verlies van elasticiteit is 
het meest uitgesproken in het proximale deel van de arteria carotis interna 
(Reneman e.a., 1985), die in dat deel plaatselijk verwijd is (de bulb) en de 
hersenen van bloed voorziet. ' 
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In de wand van deze bulb bevinden zich de drukreceptoren, die een belangrijke 
rol spelen bij de bloeddrukregulatie van ons lichaam. Oeze drukreceptoren 
reageren op rek en zullen dus in gevoeligheid afnemen wanneer de elasticiteit 
van de wand afneemt. Bij mensen met hypertensie zijn de distensibiliteit en 
compliantie van de arteriewand duidelijk lager dan bij mensen van vergelijkbare 
leeftijd zonder hoge bloeddruk. Niet aileen bij mensen met gefixeerde hoge 
bloeddruk is dit het geval, maar ook bij relatief jonge mensen (25-35 jaar) met 
slechts geringe bloeddrukverhoging (< 160/100 mmHg), de zogenaamde 
"borderline hypertensieven" (Van Merode e.a., 1988). Oit laatste verraste ~ns 
zeer omdat deze mensen jong waren en bij hen de bloeddruk slechts gering 
verhoogd was en gedurende vele uren per dag (tijdens slapen en ontspannen) 
normaal blijkt te zijn. Het is dus niet aannemelijk dat bij deze patienten de 
bloeddrukverhoging de oorzaak is van het verkies van elasticiteit van de arterie
wand. Oit heeft ons gebracht tot de hypothese dat arterien sneller verouderen 
bij mensen met (borderline) hypertensie dan bij mensen met normale bloeddruk. 
Indien dit het geval is, zou bij (borderline) hypertensieve mensen het verlies van 
elasticiteit meer uitgesproken moeten zijn in de bulb dan in de rest van de arteria 
carotis bifurcatie, omdat dit een kenmerk is van veroudering van het vaatstelsel 
(zie boven). In een recente studie hebben wij dit inderdaad kunnen vaststellen 
(Van Merode e.a., 1993). Wij denken daarom dat arterien sneller verouderen bij 
(borderline) hypertensieven dan bij normotensieven. Oit werpt een nieuw licht op 
het ontstaan van hoge bloeddruk, niet allen door het vroege verlies van elastici
teit van de arteriewand, maar ook door de afname van gevoeligheid van de 
drukreceptoren in de arteriewand. 

prof. dr. R. Reneman 
Rijksuniversiteit Limburg 
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De zin en onzin van bloeddrukmetingen 

De meeste zoogdieren weten niet dat ze een bloeddruk 
hebben. Waarom zou de mens dat dan wei moeten 
weten? 
Dominee Stephen Hales (1677-1761) deed onderzoek 
naar stromingen van sappen. Zo ontstond de eerste 
meting van de bloeddruk, niet met als doel diagnose te 
stellen maar uit pure nieuwsgierigheid. Hij bracht een 
koperen pijp in de halsslagader van een paard. Hieraan 
verbond hij d.m.v. de luchtpijp van een gans een glazen 
stijgbuis. Zijn assistent las hierop de bloeddruk af in 
voeten en inches. Naast metingen bij paarden verrichtte 
hij ook metingen bij andere dieren. 
Bij de mens registreerde Stephen Hales de drukcurve 
opgewekt door de linker ventrikel. In de aorta heerst 
een bepaalde druk. Deze druk daalt langzaam, vanwege 
het feit dat de aorta een compliant vat is. In de linker 
ventrikel wordt de druk weer opgebouwd en na ope
ning van de ventrikelklep zal de druk in de aorta weer 
toenemen. Ais de druk in de aorta groter is dan de druk 
in de linker ventrikel sluit de klep zich weer. Buiten 
deze variatie in de aortadruk zijn er nog andere pulsa
ties op de bloeddruk in de aorta waarneembaar. Men 
ging echter op zoek naar andere methoden om de 
bloeddruk te meten, omdat verplaatsing van de vloei
stofko 10m in de stijgbuis moeilijk bleek. 
Er werd overgegaan op een catheter-manometersys
teem, wat bestond uit een druklijn met een kraantje, 
waarbij een flush-systeem er voor zorgde dat er een 
continue vloeistofstroom door een plastic buis stroom
de, zodat er geen stollingen zouden optreden. Oit flush
systeem werd gevoed door een plastic zak gevuld met 
vocht onder een bepaalde druk. In de druklijn zat een 
capillair om ervoor te zorgen, dat er altijd bloed bleef 
stromen. Aan het einde bevond zich een druktransdu
cer, die het druksignaal omzette in een elektrisch sig
naal. Met behulp van een lange catheter was het moge
lijk om op deze manier op vele plaatsen in het arteriele 
systeem de bloeddruk invasief te meten. 
Het catheter-manometersysteem gedraagt zich nage
noeg als een tweede orde systeem, waarbij echter ook 
hogere frequenties worden waargenomen. Hierdoor 
ontstaat een resonant systeem, waarmee geen goede 
metingen verricht kunnen worden. 

-------~-------
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Afwijkingen van 100% t.o.v. ideale bloeddrukmetingen zijn bij dit systeem geen 
uitzondering. De vraag is of het meten van de bloeddruk op deze manier wei 
zinvol is? Het blijkt dat de bloeddruk afhankelijk is van de plaats in het arteriele 
systeem, en van de persoon waaraan gemeten wordt. 
In 1872 werd een andere invasieve methode ontwikkeld om de bloeddruk te 
meten; er werd een capillair in de arterie aangebracht, waardoor het bloed naar 
buiten spoot. Ais de druk hoog was spoot het bloed harder eruit dan wanneer 
de bloeddruk laag was. Dit werd op papier geregistreerd. 
Na deze invasieve methoden werd er op zoek gegaan naar niet-invasieve metho
den. Etienne Marey (1830-1904) ontwikkelde de polygraaf, waarmee op 
meerdere plaatsen de druk van de arterie radiaal in de pols gemeten kon 
worden. Er werd gebruik gemaakt van luchtdruk om de signalen over te brengen 
naar een mechanische schrijfrol. 
Tegenwoordig gaat het gemakkelijker met behulp van een ring aangebracht op 
de huid met in het midden een puntige opnemer waarmee pulsaties van de 
arterie ten opzichte van de omringende huid kunnen worden waargenomen. Het 
voordeel van deze methode is, dat de drukmeter niet nauwkeurig gepositioneerd 
hoeft te worden en dat over het hele lichaam de bloeddruk gemeten kan wor
den. 
Om te komen tot een gecalibreerde bloeddruk wordt de arm in een metalen 
cilinder geplaatst die onder druk gebracht wordt. Deze druk is af te lezen op 
zowel een waterkolom als op een kwikmanometer. Pulsaties die zo in de 
vloeistofkolom optreden, worden omgezet in luchtpulsaties, die mechanisch 
geschreven kunnen worden op een meerkanaalsschrijver. Daar waar de pulsaties 
maximaal zijn, wordt de bloeddruk gemeten. 
Om dit apparaat handzamer te maken, werd de waterkolom vervangen door een 
systeem met luchtdruk. Nog later werd niet langer meer de polsdruk gemeten, 
maar de druk in de bovenarm. Dit gebeurde door een manchet om de bovenarm 
waardoor de bloedstroom afgekneld werd en er een tegendruk ontstond, die 
gemeten werd met behulp van een barometer. De manchet diende breed genoeg 
te zijn om invloeden van de weefselverplaatsing aan de randen van het manchet 
zo klein mogelijk te maken. Het probleem was nu nog het moment van de 
precieze drukopname. 
Een Russische arts luisterde met behulp van een stethoscoop naar de vaattonen. 
Op het moment dat de manchetdruk zo laag werd dat het arteriele bloed weer 
ging stromen, werden kloptonen gehoord. De tonen waren dusdanig zwak en de 
omgevingsgeluiden dusdanig sterk, dat een absoluut gehoor noodzakelijk was. 
Andere foutenbronnen zijn het ontstaan van een drukgradient en het niet horen 
van de eerste kloptoon. 
Uit latere metingen blijkt dat de bloeddruk over een etmaal sterk kan varieren. 
Het belangrijkste is dan ook dat er een gevoel voor relativiteit aangekweekt 
wordt bij zowel de fysicus als de geneeskundige. 

Verslag van de lezing van prof. Wesseling, door symposiumcommissie. 
(symposiumcommissie is verantwoordelijk voor mogelijke onvolkomenheden) 

-------~-------
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Magnetische resonantie in de geneeskunde 

Inleiding. 
Magnetische resonantie is geen nieuwe techniek. Reeds 
in 1952 werd de Nobelprijs voor Fysica toegekend aan 
de fysici Bloch en Purcell voor het experimenteel aanto
nen van het fenomeen "kernspinresonantie". In de jaren 
daarna ontwikkelde NMR zich al snel tot een weten
schappelijke discipline. Met name in de (fysische) che
mie werd NMR een standaard techniek voor analytische 
doeleinden en voor de studie van moleculaire structu
ren. AI gauw werd deze techniek ook benut als een 
methode van onderzoek van biologische systemen 
(celculturen) en biologisch materiaal (pezen, zenuwen, 
spieren, lichaamsvloeistoffen). Vele grondbeginselen en 
methoden van NMR werden in deze beginjaren van de 
techniek beschreven en experimenteel getest. Van deze 
kennis en ervaringen werd in het latere "MR Imaging 
Tijdperk" dankbaar gebruik gemaakt. 
Baanbrekend hierin was uiteindelijk het idee van Lauter
bur (1), om NMR te gebruiken als een niet invasieve 
afbeeldingstechniek. De gedachte om het magneetveld 
ruimtelijk te coderen en 'gebruik te maken van de ver
schillende relaxatiekarakteristieken van weefsels voor 
kontrastvorming zette een geheel nieuwe ontwikkeling 
in gang. 

De moleculaire basis van kontrastvorming bij MR Ima
ging is de relaxatie van protonen of waterstofkernen. 
Beweeglijke protonen, zoals die in hoge concentratie 
voorkomen in waterrijk weefsel, maar ook in vetweef
sel, vertonen een scherpe resonantie wanneer zij zich in 
een sterk permanent magneetveld bevinden. Bij een 
magneetveld van 0.5 Tesla ligt deze resonantie op ca 
20 MHz. 
Bevinden de protonen zich in een magneetveldgradient, 
dan zal de resonantiefrequentie afhangen van de plaats 
in het veld waar de protonen zich bevinden. Het waar
genomen signaal bevat dan de informatie van de ruim
telijke verdeling van de beweeglijke protonen. Door 
middel van reconstructietechnieken kan vervolgens de 
twee dimensionale verdeling van deze protonen in een 
beeld weergegeven worden: de MR opname. 
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De resonantie wordt opgewekt via radiofrequente pulsen. Deze brengen de 
protonen als het ware synchroon in trilling. Na de puis zullen de protonen uittril
len, in eerste instantie in fase, hetgeen een detecteerbaar signaal oplevert. Door 
allerlei oorzaken raken ze echter uit fase waardoor er na enige tijd geen signaal 
meer waarneembaar zal zijn. De karakteristieke levensduur van het signaal van 
een weefselsoort wordt aangeduid als de T 2 relaxatietijd of spin-spin relaxatie
tijd. 
Er is nog een tweede karakteristieke tijd, de spin-rooster relaxatietijd T1• Dit is 
de tijd die het systeem van protonspins nodig heeft, om de opgenomen energie 
(uit de radiofrequente golven) weer met de omgeving uit te wisselen. 
De relaxatietijden T 1 en T 2 zijn beide karakteristiek voor het type weefsel en de 
fysiologische of pathologische toestand waarin het weefsel zich bevindt. De 
verschillen in relaxatietijden tussen de diverse weefsels en tussen ziek en 
gezond weefsel worden benut voor de kontrastvorming in MR beelden. 

Klinische toepassingen van MR 
In de afgelopen jaren is het duidelijk geworden dat de techniek van Magnetische 
Resonantie een schat aan mogelijkheden in zich bergt voor toepassingen in een 
klinische setting. Niet aileen voor het afbeelden van structuren in het menselijk 
lichaam, maar ook voor het bestuderen van fysiologische processen daarin. Het 
resultaat is dan ook dat daar waar veel andere diagnostische methoden uitmon
den in een beperkt aantal optima Ie standaardprocedures, zich steeds weer 
nieuwe MR methoden en technieken blijven aandienen. Tot op de dag van 
vandaag bestaan er weinig andere technieken die zoveel mogelijkheden en 
"sUmme trucs" in zich bergen als MR (2-5). 
In deze bijdrage zullen enkele van deze nieuwe ontwikkelingen de revue passe
ren. 

MR-beeldvorming 
In de klinische praktijk heeft MR zich in eerste instantie gemanifesteerd als een 
pure afbeeldingstechniek: MRI (Magnetic Resonance Imaging). Hierbij werd 
gebruik gemaakt van standaard-technieken: Spin-Echo, Inversion-Recovery en 
Gradient Echo. 
Deze standaardtechnieken hebben echter wei een voortdurende evolutie 
doorgemaakt. Zo werden allerlei methoden ge'implementeerd om storende 
artefacten, veroorzaakt door stromend bloed, te onderdrukken, werd ECG
triggering toegepast om het hart af te kunnen beelden en werden er methoden 
ontworpen om storende effecten van de ademhaling te omzeilen. 

Ontwikkelingen 
Aile nieuwe vormen van beeldacquisitie in Magnetische Resonantie zijn ontstaan 
uit de eerder genoemde Spin-Echo, Inversion-Recovery en Gradient-Echo 
pulssequenties. 
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Maar met name de laatste jaren zien we een enorme ontwikkeling in het aantal 
opties die aan een specifieke pulssequentie toegevoegd kunnen worden: 
presaturatie van omliggende gebieden voor het onderdrukken van artefacten, 
pre-pulsen voor contrastbeinvloeding, vetsignaal onderdrukkende technieken, 
Magnetization Transfer Contrast (MTC) v~~r O.a. het accentueren van de 
vaatstructuur in MR Angiografie, reductie van de acquisitietijd door "turbo"
technieken, dynamisch scannen en nog vele andere. 

(Zeer) Snelle scantechnieken 
De hardware verbeteringen van de laatste jaren hebben ervoor gezorgd dat 
scantijden sterk zijn afgenomen (6). Langdurige T 2-gewogen series worden 
vervangen door "turbo-spin-echo en turbo-gradient-echo" methoden die een 
versnelling van de beeldacquisitie te zien geven. In deze "turbo"-technieken 
worden niet een of twee echo's gegenereerd maar een zeer groot aantal echo's 
(soms tot 128). En elke echo wordt zodanig gecodeerd, dat deze de informatie 
voor een volledige fase-coderende stap in zich draagt. Worden er in een sequen
tie 8 echo's gecodeerd, dan heeft dit een versnellingsfactor voor de gehele 
acquisitie van een factor 8 tot gevolg. Andere methoden, veelal gebaseerd op 
de Gradient-Echo techniek, geven de mogelijkheid om opnamen te vervaardigen 
in de orde grootte van seconden. De snelste opnamen worden op dit moment 
gehaald met de techniek EPI (echo-planar-imaging), waarbij acquisitietijden van 
100 msec of minder per snede mogelijk zijn. Hiervoor is dan wei speciale 
hardware (met name voor de gradienten) vereist. 
Deze snelle scantechnieken worden steeds meer ingebed in applicaties als MR 
Angiografie (MRA) en MR Spectroscopie (MRS)' hetgeen aanzienlijk gereduceer
de scantijden oplevert. 
Daarnaast openen de snelle turbo-scantechnieken nieuwe mogelijkheden om 
bewegende structuren zonder artefacten af te beelden. Hierbij moet met name 
gedacht worden aan zeer snelle beeldvorming in het abdomen, centraal zenuw
stelsel en het hart. Niet aileen wordt hiermee de anatomie duidelijk weergegeven 
maar ook is het mogelijk verplaatsingen en vormveranderingen van structuren, 
bijvoorbeeld van het hart gedurende de hartcyclus, duidelijk in kaart te brengen. 

MR-Angiografie 
MR-Angiografie (MRA) is een techniek waarbij op niet invasieve wijze (geen 
kontrastmiddel) en zonder stralingsbelasting het vaatstelsel van het menselijk 
Iichaam en de daarbij horende pathologieen (verstoppingen, vernauwingen, 
aneurismas), in beeld gebracht worden. De essentie van aile in dit vakgebied 
toegepaste methodes is, dat de intensiteit van stromend bloed versterkt en van 
stilstaande structuren onderdrukt wordt. MR-Angiogrammen geven echter niet 
dezelfde informatie als conventionele angiogrammen. Bij MRA kijken we naar de 
afbeelding van het bloed zelf, waarbij de intensiteit van het afgebeelde bloed 
afhangt van de stroom-snelheid en het stroomprofiel in de betreffende vaat
structuur. In een conventionele angiogram kijken we naar een kontrastmiddel en 
de verspreiding daarvan in de bfoedbaan. 

-------~-------
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De huidige generatie MR-scanners beschikken over een aantal standaard MRA 
technieken (7,8). Elk van deze technieken (2D-inflow, 3D-inflow, Fase-contrast) 
heeft zo zijn eigen specifiek toepassingsgebied. De voortdurende verbetering 
van de beeldkwaliteit van de MRA opnamen (hoog contrast en hoog ruimtelijk 
oplossend vermogen), de korte scanduur (intrede van snelle scantechnieken) en 
de mogelijkheid om in korte tijd 3D-informatie te krijgen over de vaatstructuur 
(snelle reconstructie-methoden) hebben de interesse in MRA zeer sterk doen 
toenemen. 

Functie-onderzoek 
De tot dusverre behandelde method en en technieken hebben vooral te maken 
met het afbeelden van anatomische structuren en pathologische processen. MR 
biedt echter ook diverse mogelijkheden om functionele studies aan het menselijk 
lichaam uit te voeren. Hieronder vallen bijvoorbeeld studies naar metabole 
processen (MR-Spectroscopie) en activiteitsstudies (Functional MR-Imaging). 

MR-spectroscopie 
MR spectroscopisch onderzoek wordt uitgevoerd om inzicht te krijgen in 
stofwisselingsprocessen in het lichaam. Met deze techniek is het mogelijk een 
afbeelding te maken van concentratieverschillen van in het metabolisme actieve 
stoffen (metabolieten), bijvoorbeeld in hersenweefsel of in hersentumoren. Met 
MRS kunnen onder andere de meer actieve gedeelten van een tumor gelokali
seerd worden, en deze informatie kan weer worden gebruikt bij het selecteren 
van het bestralingsveld bij radiotherapie of bij het plannen van een stereotaxi
sche ingreep voor het nemen van een bioptie teneinde de histologie van een 
proces te bepalen. MR geeft op deze wijze naast structurele anatomische 
informatie (MR-Imaging) tevens fysiologische informatie (MR-Spectroscopie) die 
op geen ander wijze simultaan verkregen kan worden. Er zijn een aantal belang
rijke technische verbeteringen in ontwikkeling die de toepassing van MRS in een 
klinische setting sterk zullen vereenvoudigen en daarmee het gebruik van 
spectroscopie verder zullen kunnen stimuleren. Dit zijn bijvoorbeelden op het 
gebied van protonspectroscopie, de mogelijkheden van multiple-slice spectrosco
pic-imaging en spectrale quantificering. 

Functional Magnetic Resonance Imaging. 
FMRI is een techniek waarbij actieve functionele gebieden (motorische schors, 
visuele schors) in de hersenen en het centrale zenuwstelsel zichtbaar gemaakt 
kunnen worden met een groot tijdsoplossend vermogen (9,10). In grote lijnen 
komt deze methode erop neer dat in geactiveerde gebieden in de hersenen extra 
toevoer van bloed, of de in het bloed veranderende zuurstofconcentratie, 
intensiteits-veranderingen induceert. Deze geactiveerde gebieden worden dan in 
kleur weergegeven in de oorspronkelijke MR-opname, zodat een optimale 
correlatie verkregen wordt met de onderliggende anatomie. 
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Deze techniek schept onder andere nieuwe mogelijkheden om de positie te 
bepalen van primaire centra (o.a. spraakcentrum) voorafgaand aan chirurgie en 
om studies van (afwijkingen in) visuele functies of studies van (afwijkingen in) 
motorische functies uit te voeren. Dit vakgebied is aan te duiden als "functione
Ie neuro beeldvorming". Er is, voor wat betreft het toepassingsgebied, een sterk 
raakvlak met huidig Positron Emissie Tomografie (PET) onderzoek. 

dr. R.L. Kamman 
Academisch Ziekenhuis Groningen 
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Biomagnetisme 

Inleiding 
Het lokaliseren van hersenactiviteit kan op verschillen
de manieren gebeuren, namelijk met behulp van Posit
ron Emissie Tomografie (PET), Single Positron Emissie 
Tomografie (SPECT), Functional Magnetic Resonance 
Imaging (FMRI), magnetoencephalografie (MEG) en 
electroencephalografie (EEG). Het voordeel van MEG en 
EEG is dat de metingen niet invasief zijn en dat de 
tijdresolutie in de orde van milliseconden Iigt, terwijl 
voor de andere genoemde method en de tijdresolutie 
meer is dan 1 seconde. Een EEG is de registratie van 
de electrische potentiaal op de hoofdhuid als functie 
van de tijd. Hans Berger was de eerste (1924) die het 
EEG van de mens bestudeerde. Een MEG is de registra
tie van een component van het magneetveld op loka
ties dicht bij het hoofdoppervlak als functie van de tijd. 
Het eerste MEG is gemeten door David Cohen in 1968. 

Zeer gevoelige sensoren, zogenaamde SQUIDS (een 
acronym voor Superconducting Quantum Interference 
Devices), zijn nodig om de zeer zwakke neuromagneti
sche velden te meten. Aangezien de sensoren superge
leidend moeten zijn, bevinden zij zich in vloeibaar"heli
urn. Een vat voor vloeibaar helium wordt cryostaat 
genoemd. De onderkant van de cryostaat wordt zo 
dicht mogelijk bij het hoofd gebracht, zie figuur 1. 

Figuur 1: De cryostaat is zo dicht moge/ijk bij het hoofd gebracht. 

Maria Peters studeerde 
experimentele natuurkun
de in Leiden gestudeerd 
en studeerde af in 1964 
op een studie naar de 
warmtegeleiding van 
staal bij lage temperatu
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Twente. waar ze in 1981 
promoveerde op 
Magnetocardiografie. 
Sindsdien houdt ze zich 
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me, in het bijzonder met 
magnetoencephalografie. 
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Typische waarden voor het veld in de buurt van het hoofd zijn in de orde van 
10.13 Tesla. Ter vergelijking, het aardmagnetisch veld is 10.5 Tesla. Behalve dat 
zeer gevoelige sensoren nodig zijn om neuromagnetische velden te meten, is het 
verbeteren van de signaal-ruis verhouding een kwestie van veel zorg. Meestal 
worden de metingen gedaan in een magnetisch afgeschermde kamer, MEG 
signalen worden gemiddeld, gefilterd en homogene veldveranderingen worden 
geelimineerd door het gebruik van een fluxtransformer. De potentialen en 
magneetvelden worden gegenereerd door elektrische activiteit in de hersenen, 
met name in de neuronen. Minstens 104 neuronen moeten synchroon actief zijn 
om een meetbare potentiaal of magneetveld te geven. Het is mogelijk spontane 
hersenpotentialen en velden te meten. 
Het is ook mogelijk hersenactiviteit op te wekken door het aanbieden van 
bijvoorbeeld visuele of auditieve prikkels. We spreken dan van Event Related 
Potentials (ERP's) of Event Related Fields (ERF's). 
Uit de gemeten verdeling van EEG's en MEG's kan de plaats van de elektrische 
aktiviteit worden berekend. Men noemt dit de oplossing voor het inverse 
probleem. Het inverse probleem voor MEG en EEG heeft echter geen unieke 
oplossing. Daarom is het van belang om over zoveel mogelijk a-priori informatie 
te beschikken. Zulke informatie kan verkregen worden uit electrofysiologisch, 
neoroanatomisch, neuropathologisch en neurochirurgisch onderzoek. De 
berekende elektrische aktiviteit wordt afgebeeld in magnetic resonance images 
(MRI). 
Het aantal medische toepassingen van lokalisatie van hersenfuncties uit MEG 
en/of EEG is nog beperkt. Een' van de toepassingen is de bepaling van het focus 
van epilepsie bij epileptische patienten die niet op medicijnen reageren en 
daarom in aanmerking komen voor een operatie. Verder wordt MEG gebruikt 
voor het lokaliseren van vitale functies bij patienten die een hersentumor 
hebben. Over het algemeen is de plaats van die hersenfuncties verschoven. Het 
weten van de nieuwe lokatie kan de chirurg die de tumor gaat verwijderen 
helpen de operatie te plannen. MEG wordt ook gebruikt om een hersenbloeding 
te lokaliseren in gevallen dat op een andere manier geen bloeding kan worden 
aangetoond. Naast het belang voor medische diagnoses is de methode voor de 
lokalisatie van hersenfuncties op grond van gemeten MEG van belang voor 
fundamenteel hersenonderzoek, zoals de studie naar het verwerken van taal 
door de hersenen. 

Meetopstelling 
In een SQUID wordt een magnetische veldverandering omgezet in een span
ningsverandering. SQUID's met een instrinsieke ruis, die laag genoeg is om 
MEG's mee te meten, moeten gekoeld worden met vloeibaar helium. Meestal 
zijn ze gemaakt met behulp van dunne film technieken en is het supergeleidend 
materiaal niobium. SQUID's gemaakt van hoge Tc supergeleiders hebben 
momenteel nog een te hoog ruisniveau voor het gebruik van MEG. 
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De te meten magnetische flux wordt inductief gekoppeld in een SQUID via een 
fluxtransformer. Een fluxtransformer bestaat in principe uit twee even grote, 
evenwijdige wikkelingen van supergeleidend materiaal. Een homogene veldver
andering wekt in beide wikkelingen even grote maar tegengestelde stromen. 
Daarom is het systeem ongevoelig voor storingen die zich ver van de fluxtrans
former bevinden. Aangezien de lokalisatie procedure be rust op de gemeten 
magnetische veldverdeling is het het efficientst om tegelijkertijd het magnetisch 
veld in veel punten in de nabijheid van het hoofd te meten,. zie figuur 2. Op dit 
moment zijn er magnetometer systemen te koop die al een honderdtal meetka
nalen bevatten. De cryostaat heeft de vorm van een helm. Het biomagnetisch 
centrum in Twente beschikt over een 19-kanaals magnetometersysteem en een 
magnetisch afgeschermde kamer. Een magnetisch afgeschermde kamer heeft 
een wand met een of meer lagen ,u-metaal, dat een magnetische susceptibiliteit 
in de orde van 50000 heeft, en een laag aluminium. Magnetische stoorvelden 
met lage frequentie worden door het ,u-metaal omgebogen en verder worden 
stoorvelden afgebogen door het skin-effect. 

Figuur 2: Veldverdeling van een magnetische dipool in het occipitale gebied. 
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De invloed van het hoofd op MEG en EEG 
Gewoonlijk wordt de electrische activiteit in de hersenen, die ten grondslag ligt 
aan MEG en EEG, gemodelleerd als een verzameling stroomdipolen. Een stroom
dipool wordt gedefinieerd als een infinitecimaal stroomelement. De einden van 
dit stroomelement gedragen zich als een stroombron en een stroomput. De 
stromen die ten gevolge hiervan in het hoofd gaan lopen, de zogenaamde 
volumestromen, hebben natuurlijk invloed op zowel het MEG als het EEG. De 
stroomverdeling in het hoofd speelt daarom in de oplossing van het inverse 
probleem een belangrijke rol. Gewoonlijk wordt het hoofd beschreven door een 
compartimentenmodel, waarin ieder compartiment een homogene geleidbaarheid 
heeft. De geleidbaarheden van hersenen, cerebrospinale vloeistof, schedel en 
huid verhouden zich als 1: 3: 1/80: 1. De nauwkeurigheid van deze geleidbaar
heden is echter zeer beperkt. MEG blijkt vee I minder afhankelijk te zijn van de 
volumestromen, en dus van de geleidbaarheden in het hoofd, dan EEG. Daarom 
is de nauwkeurigheid in de lokalisatie van de bronnen berekend uit MEG groter 
dan die uit EEG. Echter het MEG is veel gevoeliger voor stroomdipolen, die 
parallel georienteerd zijn aan het hoofdoppervlak dan voor stroomdipole,n die 
loodrecht op het hoofdoppervlak georienteerd zijn. Voor EEG geldt dit niet. 
Daarom levert EEG informatie die complementair is aan de gegevens uit MEG. 
Bovendien is het van belang de gegevens verkregen uit MEG te vergelijken met 
die uit EEG, omdat het inverse probleem geen unieke oplossing heeft. Ais beide 
oplossingen samenvallen dan versterkt dat het vertrouwen in de verkregen 
resultaten. Vooral voor cognitief onderzoek lijkt dit essentieel. 
Op dit moment gebruikt men voor de oplossing van het inverse probleem uit 
MEG een model van een hoofd dat bestaat uit een bol. Deze bol wordt in de 
buurt van de bron plaatselijk gefit aan het hoofd. Duidelijk is dat zo'n bol niet 
goed gedefinieerd is. Voor EEG wordt een stelsel van concentrische bollen als 
model gebruikt. Meestal bestaat dit stelsel uit 3 bollen. De binnenste bol 
beschrijft de hersenen plus vloeistof, de binnenste bolschil de schedel en de 
buitenste bolschil de hoofdhuid. Duidelijk is dat dit model de realistische geome
trie niet adequaat beschrijft. Een bijkomende moeilijkheid is dat de elektrode 
posities, dus de meetpunten, zich soms ver van het buitenste boloppervlak, dat 
als model dient voor het hoofdoppervlak, bevinden. Het moge dus duidelijk zijn 
dat het gebruik van realistisch gevormde modellen tot verbetering van de 
procedure zal leiden. 
Numerieke berekeningen maken tot nu toe gebruik van boundary element of van 
de finite element methode. Voor de boundary element methode moeten de 
compartimenten gesloten oppervlakken hebben en moet de geleidbaarheid iso
troop zijn. In dit geval kan de invloed van de volumestromen vervangen worden 
door de equivalente bijdragen van secundaire bronnen die gesitueerd zijn op 
grensvlakken tussen gebieden met verschillende geleidbaarheid, inclusief het 
hoofdoppervlak. De secundaire bronnen zijn evenredig met de potentiaal ter 
plaatste. Het is dus noodzakelijk eerst de potentiaalverdeling op de grensvlakken 
uit te rekenen, voordat het inverse probleem van het magnetische veld kan 
worden opgelost. 

-------------~----------
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De grensvlakken worden belegd met driehoeken en aangenomen wordt dat de 
potentiaal constant is over de driehoek of dat deze lineair verloopt. Een voor
beeld van een driehoeks belegd oppervlak wordt gegeven in figuur 3. 

z 

scalp skull brain 

Figuur 3: Driedelig 3D model van een menselijk hoofd. 

Verwacht mag worden dat een model, waarbij geen gaten in de schedel mogen 
voorkomen en waarbij de weefsels geen richtingsafhankelijkheid mogen hebben, 
soms tot onnodige onnauwkeurigheden in de reultaten zal leiden. De schedel 
vertoont immers gaten en de weefsels hebben een structuur, waardoor bijvoor
beeld de geleidbaarheid in de richting van de vezels anders is dan die in de 
richting loodrecht op de vezels. De geleidbaarheid in de richting loodrecht op het 
schedeloppervlak is bijvoorbeeld een factor drie anders dan voor die in de rich
ting parallel aan het oppervlak. 

-------~-------
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De finite element methode kan ook gebruikt worden als er rekening moet 
worden gehouden met gaten in de schedel of met richtingsafhankelijke geleid
baarheid. Bovendien kan er beter rekening worden gehouden met de zeer 
complexe vorm van bepaalde compartimenten, zoals de met vloeistof gevulde 
ventrikels. Voor de finite element methode wordt het volume benaderd door een 
verzamelijng viervlakken (tetraeders). De generatie van een verzameling tetrae
ders, die het volume beschrijven, het zogenaamde mesh, is echter tijdrovend en 
gecompliceerd, zie "figuur 3. 
Omdat de schedel een slechte geleider is blijven de volumestromen hoofdzakelijk 
beperkt tot de gebieden binnen de schedel. Daarom is voor MEG een homogene 
geleider met de vorm van de binnenkant van de schedel een goed model. Voor 
EEG zijn minstens drie compartimenten nodig namelijk de hersenen, de schedel 
en de huid. De driehoeken op de oppervlakken van hersenen en huid worden 
automatisch gegenereerd na automatische segmentatie van de MRI scans. 256 
MRI scans worden van het hoofd gemaakt uit 256 x 256 voxels met een 
volume van 1 x 1 x 1 mm. De generatie van het buitenoppervlak uit MRI 
gebeurt semi-automatisch. Desondanks is het maken van MRI scans duur en 
tijdrovend en vraagt het enjge kennis van de rekenalgoritmes. Daarom wordt 
getracht om voor MEG een serie standaard hoofdmodellen te zoeken en deze 
samen met de rekenkundige verwerking in de database op te nemen. Uiteindelijk 
worden de gevonden bronnen afgebeeld in een MRI. 

mw. dr. M. Peters 
Universiteit Twente 
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Moderne ontwikkelingen in de beeldverwerking in de geneeskunde 

Inleiding 
Beeldverwerking in de geneeskunde heeft wellicht nog 
een grotere vlucht genomen dan in andere vakgebie~ 
den, zoals astronomie, carthografie etc. Hieraan liggen 
met name de ontwikkelingen in de tomografische scan
ners (CT: Computer Tomografie, MRI: Magnetische 
Resonantie Imaging, PET: Positron Emissie Tomografie, 
SPECT: Single Photon Emissie Computed Tomography, 
en US: Ultrasound) ten grondslag, zowel op het gebied 
van diagnostische waarde, resolutie als snelheid. Het 
aantal ge'installeerde scanners neemt exponentiee' toe. 
Zo is bijv. door Philips recent de 25e MR in Nederland 
ge'installeerd. AI deze modaliteiten generen direct digi~ 
tale data, met typische resoluties van 256 x 256 of 
512 x 512 pixels per plak, 8~10 bit (ultrasound, 
SPECT, PET) of 12 bit (CT, MR) per pixel, en zo'n 20 
to 80 sneden per onderzoek. Digitale beeldverwerking 
van deze medische beelden omvat vele technieken, 
velen ontleend aan andere vakgebieden. Zo is v~~r 3D 
weergave dankbaar gebruik gemaakt van ray-tracing en 
rendering technieken uit de CADI CAM wereld, en 
worden steeds meer 'computer vision' technieken 
ingezet, voor segmentatie, temporale analyse, object
definitie, beeldverbetering etc. Naast het in huis en 
onder de knie krijgen van deze geavanceerde methoden 
geeft het ook de noodzaak voor een modeme diagnos
tiek afdeling een goed beleid te voeren t.a.v. beheer, 
opslag en distributie van deze beeldenstroom zonder en 
langzamerhand steeds meer met de toegevoegde meer~ 
waarde van beeldverwerking en -visualisatie. 
Van de vele ontwikkelingen kan slechts in vogelvlucht 
een korte schets worden gegeven. Er wordt, nationaal 
en internationaal, veel onderzoek op dit terrein verricht. 
De voorbeelden zijn aile afkomstig van de research
groep "3D computer Vision' en de faculteit Geneeskun
del Akademisch Ziekenhuis te Utrecht. 

Beeldacg uisitie 
V~~r optimale beeldpresentatie is optimale beelsacqui
sitie een voorwaarde. De MRI is niet meer weg te 
denken uit de moderne diagnostische beeldvorming. 
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Regelmatig dienen nieuwe pulssequenties zich aan, waardoor met name snellere 
en contrastrijkere acquisitie kan worden verkregen. Een treffend voorbeeld is 
MR-Angiografie (MRA), waarbij de afwezigheid van geexciteerde protonen in het 
lumen van het vat (omdat ze uit het vlak van excitatie zijn gestroomd) een 
goede aanduiding van het stromende bloed geeft. Deze extra lage waarden kun
nen (na inversie) goed zichtbaar worden gemaakt met de zgn. techniek van 
Maximum Intensity Projection (MIP). De 'ray' zoekt tijdens de 'tracing' naar het 
pixel met de maxima Ie waarde: het vat. Een voorbeeld is te zien in figuur 1. Hier 
is een stereopaar afgebeeld: vooral dynamische (bewegende) enl of stereo-pres
entatie versterkt de ruimtelijke perceptie. 

Figuur 1: Stereoscopisch paar van een Maximum Intensity Projection van MR-angiografie 
data. Visualiatie: ir. K.J. Zuiderveld (3DCV), mb. v. het binnen 3DCV ontwikkelde software
pakket VROOM (Volume Rendering by Object Oriented Methods). 

In moderne zgn. slipring-CT scanners draait de rontgenbuis en het tegenoverlig
gende detector-array continu om de patient, waarbij het vermogen (tot 100 kilo
Watt) voor de buis via een slipring wordt overgebracht. Data-overdracht van de 
detectors gebeurt vaak optisch. De patient schuift continu door de gantry I 
terwijl ongeveer eens per seconde een omwenteling en dus een snede kan 
worden gemaakt. De reconstructie van de vlakken kan, door juiste interpolatie, 
op iedere plaats worden gemaakt. Deze ontwikkeling in CT technologie is 
uitermate belangrijk voor 3D opnamen: de patient kan nu in een adem-inhoud
periode worden gescand, er wordt een zeer goede resolutie in aile drie de 
richtingen verkregen, en men kan in korte tijd voldoende plakken verkrijgen voor 
de 3D reconstructie. 
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Drie-Dimensionale Weergave 
De huidige kwaliteit van het generen van 3D beelden m.b.v. grafische technie
ken als 'ray tracing' is hoog. Technieken als 'surface-rendering' en 'volume
rendering' (met transparantie van de voxels) zijn reeds geruime tijd gemeengoed. 
Het grootste probleem zit in de segmentatie, het (liefst automatisch) aangeven 
en afgrenzen van de objecten die men wi! zien. Deze objecten kunnen tegen
woordig redelijk interactief worden gemanipuleerd en gemeten. Belangrijke 
ontwikkelingen in de visualisatie vinden plaats in het object-georienteerd 
programmeren van de inmiddels zeer uitgebreide functionaliteit, en het parallelli
seren t.b.v. de voor interaktieve gebruikers-interaktie benodigde snelheid. Ook 
op het gebied van 3D echografie wordt enorme vooruitgang geboekt: figuur 2 
laat een 12 weken oude foetus zien verkregen m.b.v. echografie, waarbij de 
2563 kubische dataset is gesegmenteerd op de huid. Deze acquisitie, mogelijk in 
een aantal seconden, is vrij van rontgenstraling en verkregen met relatief minder 
kostbare apparatuur. 

Figuur 2: 3D volume rendering van een 12 
weken oude menselijke in vivo foetus, verkre
gen met ultrasound. Dataset 2563 pixels 
(combison 530 dataset welwillend beschik
baar gesteld door Kretz Ultrasound TechnikJ. 
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Beeldmatching 
Verschillende modaliteiten beelden verschillende fysische parameters af, en het 
komt regelmatig voor dat men van 1 patient verschillende complementaire 
metingen van dezelfde anatomie wil vergelijken, en het liefst in een enkele 
presentatie willen zien. Hiervoor zijn diverse technieken voor beeldmatching 
ontwikkeld. Enerzijds kan men de patient van markers voorzien, die zichtbaar 
zijn in de verschillende acquisities (zie figuur 3), anderzijds kan men op de data 
zelf matchen. 
Door het minimaliseren van een overall afstand tussen bijvoorbeeld oppervlakken 
van botsstructuren, of berekende geometrische structuren (3D skeleton, 3D 'rid
ges') kan men een globale match (translatie of rotatie van de dataset als geheel) 
of een lokale match (Jokale deformatie, 'rubber-sheet matching') vinden. Figuur 
3 geeft een voorbeeld waarbij de cortex van MR-data en het bot van CT-data 
afkomstig is. De modaliteiten kunnen dus elk voor hun grootste doelmatigheid 
worden gebruikt. 
Naast anatomische beelden kunnen dus steeds meer functionele parameters 
worden verkregen, zoals gegevens over de bloedstroom (MRA), spectroscopie 
van verschillende elementen (MRS), nuclide labeling (SPECT en PET) etc. Een 
uitdaging vormt het ge'intergreerd presenteren van deze data. In figuur 4 is een 
voorbeeld gegeven van de menselijke cortex, verkregen met MR, en in kleur 
daarop aangegeven de SPECT aktiviteit van de oppervlaktelaag van de cortex. 
Donkere gebieden geven een hoger functionele aktiviteit weer. 

Figuur 3: Stereoscopische presentstie vsn een multimodsle driedimensionsle opnsme. De 
cortex vsn de hersenen is verkregen uit MRI dsts, de schede/ uit CT-dsts. Let op de msrkers 
(zichtbssr in MR en cn die gebruikt zijn voor optimsle mstching. Op de cortex zlln ook de 
elektrodes ssngegeven, wssrmee epi/eptische hssrden kunnen worden gemeten. Bee/dre
construnctie: ir. K.J. Zuiderve/d, 3DCY, m.b. v. VROOM (Volume Rendering BV Object 
Oriented Methods). 
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Figuur 4: Geintegreerde 3D presentatie van anatomie en functie: De kleur van de MR 
corticale data is berekend uit de amplitude van SPECr data, gemiddeld over 10 pixels naar 
binnen langs de normaal van het oppervlak, in elk punt. Visualis.: drs. R. Stokking, 30CV. 

Segmentatie 
Het automatisch segmenteren en herkennen van structuren ten behoeve van 3D 
visualisatie of kwantifikatie (volume metingen) is echter nog een serieuze bottle
neck. Er zijn nog geen goede segmentatie mogelijkheden. Hier kunnen we een 
hoop inzicht verwerven door studie van het menselijk visueel systeem. Het lijkt 
aannemelijk dat de eerste stadia van het visueel syteem de spatio-temporale 
differentiaalstructuur van beelden meten. Deze kenmerken, gemeten in beelden, 
geven een goede detektie van vooraf goed omschreven structuur, en geven 
dieper inzicht in de processen van beeldbeschrijving en de perceptie van 
beelden. Vooral het (relatief recente) inzicht dat het visueel systeem een analyse 
op meerdere resoluties tegelijk uitvoert, heeft tot vele ontwikkelingen van de 
beeldverwerkingsalgoritmen voor medische beelden geleid. Voorbeelden zijn het 
ruisarmer maken van beelden zonder de randen van objekten aan te tasten, het 
opscherpen van beelden, multiresolutie segmentatie, textuur analyse etc. 

Beeldverwerking 
Van de zeer vele mogelijkheden zal slechts een enkel voorbeeld hier worden 
besproken: Subtractie van beelden, zoals bij Digitale Subtractie Aniografie (DSA) 
in 2D wordt toegepast (voor en na het inspuiten van een contrast middel in de 
bloedvaten) geeft een aanzienlijke contrastverbetering, en kan dankzij de slipring 
CT technologie ook worden toegepast op 3D CT volume datasets. Een voor
waarde is een uitstekende matching voor subtractie. De contrastverbeteringen 
zijn zo goed, dat dit een belangrijke ontwikkeling kan zijn in de automatische 
segmentatie (m.b.v. drempelen) van bloedvaten. In figuur 5 is een voorbeeld 
gegeven van een automatisch gesegmenteerd bloedvat in de knie m.b.v. 3D 
slip ring CTA. 
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Figuur 5: 3D Subtractie Angiografie van hoog-reso/utie CT data. Automatische segmentatie 
en visua/isatie is moge/ijk door de sterke contrasttoename inherent aan subtractie, en na 
goede matching. Data bewerkt door drs. F.H. Bastin, 3DCV. 

Interaktieve manipulatie 
De flexibilteit van de data en de ontwikkelingen in uiterst krachtige werkstations 
laat een volgende ontwikkeling toe: het interactief manipuleren van patientdata 
als 'virtual reality' data, bijv. t.b.v. exploratie chirurgie. Hiertoe worden, zij het 
nog erg in de beginfase, de eerste stappen gezet zoals een interaktief anatomi
sche atlas op CD-I of CD-ROM. Deze applikatie, zowel voor CD-I als MS
Windows geschikt, is o.a. ontwikkeld door prof. B. Hillen te Utrecht (vakgroep 
Functionele Anatomie) en door prof. K.H. Hahne te Hamburg. Enige gegevens 
van de Urechtse CD-ROM: van een hoofd zijn m.b.v. een cryotoom enkele 20 
micron coupes gesneden en histologische gekleurd. Een camera erboven 
digitaliseerd de visuele opname, en van het hoofd zijn hoog-resolutie CT- en MR
opnamen gemaakt. Men kan nu niet aileen snel voor- of achteruit cinematogra
fisch door de coupes lopen om zo diverse structuren te volgen, maar ook kan 
men dit doen in de vlakken die hier loodrecht op staan (coranale en sagittale 
snedes, berekend uit transversale snedes), en men kan snel van modaliteit 
wisselen, zodat het het eenvoudig is de visuele opname met bijv. de MR of CT 
opname te vergelijken. De voordelen voor onderwijs en training zijn duidelijk. 
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Figuur 6: Voorbeeld van een interaktieve anatomie-atlas. Aile beelden van dezelfde lokatie. 
Links boven: visueel beeld van een 20 micron coupe, coronale snede achter het oog. Let op 
de oogspieren en de nervus opticus. Rechts boven: Histologie. Links onder: CT. Rechts 
onder: MR. Atlas geprepareerd door prof. 8. Hillen et al., Fac Geneeskunde, Universiteit 
Utrecht, i.s.m. Elsevier. 

Met de muis aangegeven structuren worden automatisch gelabeld, en er zijn 
uitgebreide indexmogelijkheden. Een volgende stap is 3D (Hahne): de dataset is 
van te voren gesegmenteerd in objecten, die afzonderlijk, in relatie tot elkaar, of 
gedeeltelijk zichtbaar (cutplanes, transparency) kunnen woren getoond, vaak in 
een duidelijk opvallende kleur. 

Conclusie 
De ontwikkelingen gaan snel. Parallel aan de toenemende kracht van visuaJisa
tie- en beeldverwerkingsmogelijkheden nemen ook de mogeJijkheden van 
netwerken snel toe. De impact van een globaal netwerk als Internet wordt ook 
steeds duidelijker zichtbaar in de medische beeldverwerking. De fysica tenslotte 
komt steeds beter tot zijn recht: gerntegreerd en interaktief kan de medicus nu 
vrijwel aile fysische parameters van zijn patient in beeld brengen, en gebruik 
maken van "een beeld zegt meer dan duizend woorden". 

dr. ir. B.M. ter Haar Romeny 
Academisch Ziekenhuis Utrecht 
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-------------- Colofon ------------~ 

Uitgever 
MRI scan 

Ontwerp kaft 

Samenstelling en redactie 
Druk- en bindwerk 

: SVTN "Johannes Diderik van der Waals" 
: ir G.R.P. Thelissen 

Academisch Ziekenhuis Maastricht 
: Wouter van Nieuwland 

(met dank aan Howard IMC Eindhoven) 
: Symposiumcommissie 1994 
: Drukkerij Best 
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SIEMENS 
Bibliotheek Technische Universiteit Eindhoven 

ifJ~:~!5n13 111III11111111111 1111111111111111111111111111 tl8 
Telefoon (040) 472224 9310797 

Welk MRI-beeld verwerk je 
in jouw toekomstbeeld? 

Kun je een ziektebeeld zichtbaar en meet
baar maken? Ben jij gei'nteresseerd om 
vanuit je technisch -natuurkundige achter
grond dat beeld als toekomstbeeld door te 
lichten? 

MRI is een goed voorbeeld van een 
innovatieve diagnostische techniek. 
De radioloog kan de anatomie van de patient 
bestuderen zonder schadelijke bijwerking 
van rontgenstralen, ongeacht de snede
richting. 
Bovendien kan er een aantal functie
onderzoeken aan worden gekoppeld zoals 
van de richting en hoeveelheid van een 
bloedstroom en weefselanalyse, 
MRI is technologie in mensenhanden, van 
diagnostisch onderzoek tot vervanging van 
contrastonderzoek en kijkoperaties. 

Siemens is actief op het gehele gebied van de elektrotechniek 
en elektronica. Wij komen je graag tegen, ook op het gebied 
van de medische techniek. Ais onderneming hebben wij een 
duidelijk beeld op de toekomst, waarvan onze inspanningen 
op het gebied van MRI een goed voorbeeld zijn. 

Technologie in mensenhanden 

Siemens in Nederland 
is in de medische techniek actief op het gebied van beeldvormende 
techniek en therapie, rontgenfilmprodukten, elektromedische 
apparatuur, pacemakers en toebehoren, inrichtingen voor operatie
afdelingen, hoortoestellen alsmede apparatuur voor klassikaal 
onderwijs 
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