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Computer 
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Scanhulp

Het aantal medische scans en röntgenfoto’s stijgt explosief. De 

tijd die medisch specialisten nodig hebben om alle afbeeldingen 

te bekijken, groeit net zo hard mee. Daarom is een (gedeelte

lijke) automatisering van de analyse van deze beelden wenselijk. 

‘De arts krijgt steeds meer een controlerende functie.’

De laatste vijftien jaar is het aantal 
medische onderzoeken waarbij specialisten beeldvormende 
technieken gebruiken, explosief gestegen. Zo is het aantal 
CT-scans (computertomografie) op jaarbasis in de periode 
van 1991 tot 2005 ruimschoots verdubbeld, van 350 000 naar 
800 000. De hoeveelheid MRI-scans (magnetic resonance 
imaging) is van 1993 tot 2005 verzesvoudigd van 75 000 naar 
475 000 en het aantal mammografieën van 1990 tot 2005 
vertienvoudigd tot ruim een miljoen. Al deze scans zorgen 
voor een enorme stroom medische beelden die specialisten 
nauwkeurig moeten bestuderen om de juiste diagnoses te 
stellen. Dit zeer belangrijke werk is erg saai en, gezien de 
hoeveelheid data die blijft groeien en het ernstige personeels-
tekort in de gezondheidszorg, een gebed zonder eind. Daar 
komt bij dat een radioloog eerst jarenlang ervaring moet op-
doen voordat hij in staat is de afbeeldingen goed te interprete-

Automatische analyse neemt  artsen werk uit handen
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ren. En zelfs na dit jarenlange leerproces verschillen de inter-
pretaties van specialisten vaak.

Het ligt daarom voor de hand dit proces, in elk geval voor 
een deel, te automatiseren. Hiervoor is het noodzakelijk om 
een computersysteem te leren om bijvoor-
beeld een CT- of MRI-scan te interpreteren. 
De natuurkundige dr.ir. Nico Karssemeijer, 
universitair hoofddocent en onderzoeker aan 
de Radboud Universiteit Nijmegen, houdt 
zich al jaren bezig met de vraag of dit moge-
lijk is. ‘We zien tegenwoordig veel intelligente 
producten om ons heen, bijvoorbeeld compu-
ters die tekst en spraak kunnen herkennen. Het lijkt daarom 
logisch dat een computer aan de hand van scandata automa-
tisch een diagnose kan stellen. Maar spraak- en tekstherken-
ning zijn eendimensionale processen, terwijl het werkelijk 

‘De wereld werkelijk 
begrijpen aan de hand 
van beeldinformatie is 
razend moeilijk’
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nomen die zich als vlekjes manifesteren, wint een radioloog 
nog. Systemen die automatisch de foto’s van screenings beoor-
delen zijn al op de markt als een extra hulpgereedschap voor 
radiologen. Die systemen omkaderen verdachte plekjes auto-
matisch met een lijntje om de specialist erop te wijzen. In de 
Verenigde Staten zijn momenteel ongeveer achtduizend van 
dit soort systemen in gebruik.’ De grootste fabrikant is het 
Amerikaanse R2 Technology, waarmee Karssemeijer al tien 
jaar samenwerkt. Het bedrijf is vorig jaar opgekocht door Ho-
logic, dat nu ongeveer 80 % van deze markt in handen heeft. 
‘De volgende stap waaraan we nu werken, is de mogelijkheid 
om gemarkeerde structuren aan te klikken. Een getal geeft dan 
aan wat de kans is dat het om een kwaadaardig gezwel gaat.’

HERSENEN
Een andere manier om een computersysteem eventuele 

carcinomen in een mammografie te laten herkennen, is ver-
gelijkbaar met de manier waarop onze hersenen dat doen. 
Prof.dr. Bart ter Haar Romeny, hoogleraar Biomedische Beeld-
analyse aan de TU Eindhoven, bestudeert hoe het menselijk 
brein beelden interpreteert zodat systemen deze trucjes kun-
nen overnemen (zie kader ‘Spieken bij het brein’). ‘In 

begrijpen van de wereld aan de hand van uitsluitend beeld-
informatie razend moeilijk is. Diagnosticeren is eigenlijk niet 
met deze voorbeelden te vergelijken.’ De computer heeft vol-
gens Karssemeijer wel één groot voordeel ten opzichte van de 
mens. ‘Een mens moet alle scandata op basis van weergaven 
in twee dimensies interpreteren of eerst van de data een 3D-
afbeelding maken, waarbij alleen de buitenkant van de anato-
mische onderdelen is ingekleurd. De computer kan de gehele 
dataset in zijn volledige samenhang beoordelen.’

BORSTKANKER
Bij de tweejaarlijkse screenings op borstkanker kan een au-

tomatiseringsslag een enorme steun vormen voor de specialis-
ten, denkt Karssemeijer. Het Bevolkingsonderzoek Borstkan-
ker Nederland screent per jaar ongeveer 800 000 vrouwen 
boven vijftig jaar op de ziekte. Gemiddeld wordt bij 11 000 
deelnemers aan het onderzoek borstkanker geconstateerd. 
‘Ongeveer 30 % van de kwaadaardige kankergezwellen, ofwel 
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Als het aankomt op het analyseren van medische 
beelden, steekt prof.dr. Bart ter Haar Romeny, 
hoogleraar Biomedische Beeldanalyse aan de TU 
Eindhoven, graag zijn licht op bij de natuur. ‘Onze 
hersenen komen bij het analyseren van beeldinfor-
matie die via onze ogen binnenkomt, dezelfde pro-
blemen tegen als de computer bij scandata. Veel 
technische oplossingen die bij automatische 
detectie worden gebruikt, komen overeen met de 
methoden die ons brein ook toepast. Zo identifi-
ceert de computer de randen in het beeld door de 
eerste afgeleide van een dataset te berekenen, de 
tweede afgeleide herkent hoeken en de derde 

eventuele T-splitsingen. Onze hersencellen blijken 
exact dezelfde wiskundige bewerkingen toe te pas-
sen op het beeld dat via het netvlies binnenkomt.’
Bij het oplossen van een beeldanalyseprobleem 
kan de mens zich in sommige gevallen een hoop 
werk besparen door eerst te kijken hoe de herse-
nen dit oplossen. ‘Zo maken ons brein bewust 
gebruik van onscherpe beelden’, vertelt Ter Haar 
Romeny. Het menselijk oog verwerkt de beelden 
van de wereld het beste in het centrum van het 
netvlies. Op dit vlies zitten lichtgevoelige cellen of 
fotoreceptoren, in de volksmond bekend als staaf-
jes en kegeltjes. De reden dat het netvlies in het 

centrum gevoeliger is, komt doordat de fotorecep-
toren hier veel dichter op elkaar staan. ‘De recep-
toren zijn onderverdeeld in groepen met evenveel 
staafjes en kegeltjes. Zo’n groep of receptief veld 
is, afhankelijk van de receptordichtheid, groot en 
onscherp of klein en scherp. De onscherpe beel-
den verliezen detail, maar laten duidelijker zien 
waar de contrastovergangen zitten dan de scherpe 
beelden. Doordat de grote en kleine receptieve 
 velden elkaar, vooral in het centrum, overlappen, 
kunnen onze hersenen de randen van zowel gro-
tere als kleinere details gemakkelijker onder-
scheiden.’

De computer 
geeft op een 

mammogram 
automatisch een 

verdacht vlekje 
aan door er  

een blauwe lijn 
omheen te 

 tekenen.
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carcinomen, wordt echter niet gevonden’, stelt Karssemeijer. 
‘Dat komt in een aantal gevallen doordat ze bij het maken van 
de mammografie nog niet zichtbaar waren en zich daarna 
agressief hebben ontwikkeld. Om dit type carcinoom tijdig te 
ontdekken is eigenlijk een hogere screeningsfrequentie nood-
zakelijk. Maar achteraf bezien was in de helft van de gevallen 
al wel degelijk iets verdachts op de foto’s te vinden. Bij zo’n  
25 % is zelfs sprake van een medische misser.’

Bij het beoordelen van de mammogrammen letten artsen 
op verschillende ongeregeldheden die kunnen duiden op 
borstkanker. ‘Vlekjes met een rafelige of onscherpe rand zijn 
zeer verdacht’, geeft Karssemeijer aan. ‘Ook microcalcifica-
ties, kleine kalkspatjes die als witte puntjes op de foto’s zijn 
te zien, kunnen duiden op het ontstaan van een tumor. Bij 
twijfel is het nuttig om de oude foto’s naast de nieuwe te leg-
gen. Wanneer een vlekje is gegroeid, is de kans groot dat het 
kwaadaardig is.’

In absolute zin is de computer volgens Karssemeijer veel 
beter in het speuren naar contrastverschil-
len dan de mens. ‘Wij zoeken alleen in re-
latieve zin, ten opzichte van de directe om-
geving, naar dit soort verschillen’, legt hij 
uit. ‘Lichte vlekjes en witte puntjes zijn 
dus zeker niet te moeilijk voor de compu-
ter.’ Het probleem is waarschijnlijk dat de 
computer veel te snel alarm slaat. ‘We kun-
nen het programma leren niet te snel te 
waarschuwen door het te trainen met een 
database. Als de computer duizend geval-
len met een positieve uitslag kent en bij-
voorbeeld tienduizend met een negatieve, 
kan het systeem voor een nieuwe casus 
statistisch bepalen hoe groot de kans is dat 
het mis is. Ook is de computer in staat de 
nieuwe beelden te vergelijken met de foto’s 
van een voorgaande screening om na te 
gaan hoe eventuele carcinomen zich ont-
wikkelen.’ Als er voldoende ‘lesmateriaal’ 
beschikbaar is, kan een computersysteem 
dus veel sneller leren de data van de mam-
mografieën te interpreteren. ‘In het vinden 
van microcalcificaties is de computer mo-
menteel al beter dan de mens’, zegt Kars-
semeijer. ‘Maar in het ontdekken van carci-

vrouwenborsten zitten veel kanaaltjes of buisjes van melk-
klieren. Wanneer een tumor groeit, verspreiden de uitlopers 
zich meestal via deze buisjes en ontstaat een soort stervorm. 
Het is de kunst om het ontstaan van deze stervorm zo vroeg 
mogelijk te detecteren.’

Hiervoor zijn volgens Ter Haar Romeny systemen uitge-
vonden, onder meer door Karssemeijer, die werken met rota-
tiefilters. Deze filters zijn cirkelvormig en verdeeld in drie 
rechte banen met afwisselend contrast, bijvoorbeeld licht, 
donker, licht. ‘Bij het inspecteren van een ver-
dacht deel van de mammografie draait het fil-
ter in elke pixel van de omgeving rond totdat 
de banen in het filter evenwijdig lopen met 
een lijn in de foto. De hoekverdraaiing van het 
filter geeft aan onder welke hoek de lijn loopt. 
Wanneer het grootste deel van de lijnen in het onderzochte ge-
bied naar hetzelfde punt wijzen, kan dit duiden op de karakte-
ristieke stervorm van een carcinoom in de borst.’

Hoewel de techniek met de rotatiefilters niet geïnspireerd 
was op de natuur, blijken hersenen wel op dezelfde manier 
beelden te analyseren. ‘Een onderzoek waarbij het brein van 
een rat werd ingesmeerd met een spanningsgevoelige kleur-

‘De hersenen bevatten 
cellen die vergelijkbaar 
zijn met rotatiefilters’
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2. Elk receptief veld 
correspondeert met 
een sensorneuron in 
het visuele gebied van 
de hersenen.

HERKENNING CONTRASTOVERGANGEN

Door scherpe en onscherpe beelden te combineren kunnen 
onze hersenen contrastovergangen beter herkennen.

3b. Grote receptieve 
velden hebben een kleine 
receptordichtheid en 
geven zodoende een 
grotere, maar onscherpe 
beelduitsnede.

1. Het netvlies bestaat 
uit elkaar overlappende 
receptieve velden. 

Elk veld beschikt over zo’n 
vijfduizend fotoreceptoren 
(staafjes en kegeltjes). 

5. Door de verschillende 
representaties van het beeld 
over elkaar te leggen kunnen 
onze hersenen de omkadering 
van zowel grotere als kleinere 
details onderscheiden. Deze 
truc wordt met medische beeld-
vormingstechnieken gekopieerd.

4. Onscherpe beelden 
verliezen resolutie, 
maar laten duidelijker 
zien waar de contrast-
overgangen zitten ten 
opzichte van de 
scherpe detailbeelden.

3a. Kleine receptieve velden hebben 
een hoge receptordichtheid en geven 
zodoende een kleinere, maar 
scherpe beelduitsnede.

onscherp
beeld

scherp
beeld
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Hoewel de mogelijkheden van CT-scans (com-
putertomografie) steeds verder toenemen, heb-
ben ze een groot nadeel: de röntgenstraling die 
nodig is om de scans te maken, is mogelijk 
kankerverwekkend. Een MRI-scanner (magne-
tic resonance imaging) werkt niet op basis 
van straling, maar met een sterk magnetisch 
veld. Daardoor is een MRI- te prefereren boven 
een CT-scan. Helaas is een MRI-scan niet 

geschikt om dezelfde onderdelen van de anato-
mie in beeld te brengen. Over het algemeen is 
CT geschikter voor hardere weefsels als botten 
en MRI voor zachtere delen. Een uitzondering 
vormt de hartspier, die zowel met een CT- als 
MRI-scan goed in beeld is te brengen.
‘Toen MRI net in opkomst was, verwachtten 
veel onderzoekers dat dit een all-intechniek 
zou zijn voor het diagnosticeren van hartaan-

doeningen: informatie over de hartfunctie, de 
doorbloeding en de kransslagaders zijn met 
een enkele scansessie van ongeveer een uur te 
verkrijgen’, vertelt prof.dr. Johan Reiber, hoog-
leraar Medische Beeldverwerking in het Leids 
Universitair Medisch Centrum. ‘Op basis daar-
van kan de arts een diagnose stellen. Het heeft 
langer geduurd dan gedacht, maar toch wordt 
deze verwachting steeds meer realiteit.’

COMPLETE ANALYSE VAN HET HART

24

stof die bij hersenactiviteit oplicht, heeft aangetoond dat de 
visuele cortex in de hersenen miljoenen cellen bevat die ver-
gelijkbaar zijn met de rotatiefilters. De cellen zelf zijn natuur-
lijk niet roteerbaar, maar in plaats daarvan aanwezig in alle 

verschillende richtingen’, vertelt Ter Haar 
 Romeny. ‘Omgekeerd is dezelfde truc ook toe 
te passen bij het opsporen van longtumoren. 
In dat geval manifesteert het kwaadaardige 
weefsel zich meestal in een blob- in plaats 
van een stervorm. De longen bestaan uit een 
netwerk van vertakkende bloedvaten en bron-
chiën. Kruispunten op dit netwerk zien er zo-

doende eveneens uit als knoopjes, waardoor het systeem deze 
– vaak ten onrechte – als mogelijke tumoren bestempelt. 
Wanneer de knoopjes een stervorm hebben, is de kans groot 
dat ze veilig zijn. De uitlopers duiden in dit geval op bloed-
vaten.’

Een paar jaar terug was de veronderstelling dat binnen de 
medische beeldvormingstechniek alles wat viel te bereiken 
ook daadwerkelijk was gehaald. Volgens ir. Roel Truyen, on-
derzoeker bij Philips Medical Systems, kwam hier verande-
ring in toen een slimmerik op het idee kwam om verschillen-
de delen van een CT-scan met de computer te ‘stapelen’ tot 
een driedimensionale weergave. ‘Op deze manier is het mo-

gelijk om het gehele darmstelsel van een patiënt in 3D te 
 reconstrueren’, zegt Truyen. Wanneer het 3D-model is ge-
vormd, kan een specialist door de darm lopen om zo onge-
regeldheden op te sporen. ‘De computer kan over de gehele 
lengte van de darm een virtueel pad door het middelpunt be-
rekenen. Door op een scherm langs deze lijn het 3D-model te 
bekijken, ontstaat de illusie dat een camera door het darm-
stelsel vliegt. Het is een soort virtuele colonoscopie.’

DARMPLOOI
Het grote voordeel van een virtuele tour door de darmen 

boven de variant waarbij er werkelijk een camera via de anus 
door de darmen gaat, is dat het maken van een scan een min-
der vervelende ervaring is. Daar komt bij dat een echte colo-
noscopie niet zonder gevaar is. ‘De darmen kunnen hierdoor 
beschadigen of zelfs perforeren. Aan de andere kant maakt 
een colonoscopie het wel mogelijk om een poliep met kwaad-
aardig weefsel direct te verwijderen.’

Bij het bekijken van de virtuele darm zijn ongeregeld-
heden goed zichtbaar voor de specialist, behalve wanneer 
deze verscholen zitten achter een plooi in de darm. Ook hier 
is een slimme oplossing voor. ‘Door het 3D-beeld van de 
darmtunnel als het ware open te klappen kan de arts ook ach-
teruit kijken’, geeft Truyen aan. De uitgeklapte flappen wer-

‘Met een 3Dmodel 
ontstaat de illusie dat 
een camera door het 

darmstelsel vliegt’
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Volgens Reiber draait alles om segmenta-
tie: het vinden van contouren rondom 
structuren, en dan vooral om de lin-
ker- en rechterhartkamer. ‘Wij hebben 
gekozen voor een techniek waarbij we 

de computer leren het hart te her-
kennen in drie- en vierdimensiona-

le datasets. Om dit aan een 
computer te leren moeten 
specialisten veel werk ver-
richten. Ze moeten eerst bij 
een grote hoeveelheid scans 

handmatig en heel nauwkeu-
rig de contouren intekenen. 

Aan de hand van deze tekeningen kunnen we 
een ‘gemiddeld hart’ en de variaties daarop 
afleiden en een statistisch model creëren. Hier-
bij moeten we wel rekening houden met de her-
komst van de verschillende datasets, omdat de 
opnamesequenties en beeldkarakteristieken 
van de verschillende scannerfabrikanten, zoals 
Philips, Siemens, Toshiba en General Electric, 
allemaal enigszins verschillen. Vooralsnog is er 
daarom voor elk merk en type scanner een 
apart statistisch model nodig.’ Gelukkig hoeft 
deze training maar eenmalig te gebeuren.
‘Door het statistische model en de variaties toe 
te passen op de dataset van een nieuwe scan 
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ken op het computerscherm als een soort achteruitkijkspie-
gels. ‘Dit bespaart de arts een tour door de darmen die vanaf 
het andere uiteinde start.’

Hoewel een virtuele endoscopie een knap staaltje beeldver-
werking is, moet nog steeds de specialist de scans interprete-
ren en een diagnose stellen. Het proces is sterk te versnellen 
wanneer het computersysteem vooraf al aangeeft waar de ver-
dachte plekken zich bevinden.

Om deze plaatsen te lokaliseren moet de computer alle 
pixels van een scan met elkaar vergelijken. Door de intensi-
teitswaarden van de pixels van elkaar af te trekken ontdekt het 
systeem randen. Wanneer de sterkte van pixel A min die van 
pixel B nul is, zit bij deze beeldpunten geen overgang. Wan-
neer de intensiteit van pixel D min die van pixel E resulteert 
in een waarde groter dan nul, dan is de kans groot dat zich 
daar een overgang of de rand van een structuur bevindt. 
‘Deze manier van beeldpunten vergelijken is niets meer dan 
het berekenen van een eerste afgeleide van de data’, geeft Ter 
Haar Romeny aan.

Om vervolgens te controleren of het om een poliep gaat, moet 
het systeem de tweede afgeleide, die krommingen of hoeken 
identificeert, bepalen. ‘Een darm heeft een min of meer kron-
kelende cilindervorm. Wanneer de kromming op een bepaald 
punt in de darmwand nagenoeg nul is en de richting hier 
haaks op overeenkomt met de diameter van de darm, dan is 
er sprake van een cilindervorm en is er niets aan de hand. 
Het product van de twee haakse krommingen 
bedraagt dan nul. Wanneer het meetpunt zich 
op een poliep bevindt, wijkt het product altijd 
sterk af van nul. De kromming loopt dan im-
mers in alle richtingen.’ Met deze twee wis-
kundige trucs zijn poliepen snel te vinden. De 
arts hoeft dan alleen de gemarkeerde gebieden te bekijken. 
‘Uiteraard is het ook nog mogelijk een derde afgeleide te be-
rekenen om vertakkingen, zoals bij bloedvaten, of T-splitsin-
gen te detecteren.’

Met deze vormherkenningsmethoden is de diagnose vol-
gens Truyen nog niet te automatiseren. ‘We weten dan im-

‘Met een filmpje zijn 
hartafwijkingen beter 
te detecteren’

fOTO Tu eindHOVen

fOTO PHiLiPS

Door delen van een CTscan met de computer te ‘stapelen’ is het mogelijk 
om het gehele darmstelsel van een patiënt in 3D te reconstrueren.

Een CTscanner is goed in het onderscheiden van botten.

Een 
automa
tisch geseg
menteerde 
MRIscan van 
het hart.
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Een virtuele tour door een 3Dmodel van de darmen. De uitgeklapte flappen werken als een soort 
achteruitkijkspiegels.

Een CTscan maakt de weefselvertakkingen van de longen goed zichtbaar.
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mers nog niet of een poliep kwaadaardig is of zal worden. 
Een radioloog ziet dat evenmin. Zonder biopt is het moeilijk 
te bepalen welk type cellen zich in de poliep bevinden en of 
deze zich ontwikkelen tot kanker. Over het algemeen beslui-
ten we daarom om poliepen die gevaarlijk groot zijn – denk 
aan een millimeter of zes – los te branden met een elektri-
sche lus. Het weefsel wordt vervolgens in een lab onderzocht. 
Als de uitslag positief is, kijken we met een PET-scan (posi-
tron emission tomography, maakt gebruik van radioactieve stra-
ling, red.) of er uitzaaiingen zijn.’

GEZICHTSVELD
In Nederland zijn hartaandoeningen al jaren doodsoor-

zaak nummer één. Veel van de per jaar gemaakte scans zijn 
dan ook van het hart. Het gaat daarbij voornamelijk om CT-
scans. Volgens prof.dr. Johan Reiber, hoogleraar Medische 
Beeldverwerking in het Leids Universitair Medisch Centrum, 
is de kwaliteit van de CT-scanners de laatste jaren enorm toe-
genomen. ‘Bij de laatste versie van Toshiba bedraagt het ge-
zichtsveld 16 cm, zodat het gehele hart gemakkelijk met een 
enkele rotatie is te scannen.’

Bij dit soort opnames worden enorme beelddatasets ge-
genereerd. Niet alleen in drie, maar ook in vier dimensies 
door opeenvolgende scans in de tijd achter elkaar te plaatsen, 
waardoor een filmpje ontstaat. Het toevoegen van deze vierde 
dimensie aan scans is erg nuttig bij de zoektocht naar even-
tuele afwijkingen. ‘Wanneer een gedeelte van de hartspier 
door een verstopping in de kransslagaders of door een infarct 
is afgestorven, trekt het minder 
goed samen bij het pompen dan 
 gezond weefsel. Dat is op een film-
pje goed te zien. Ook is het mogelijk 
om met contrastvloeistof te bekijken 
hoeveel bloed de kamers verpompen 

kan het computersysteem de afbeelding seg-
menteren, eventueel met enkele aanvullende 
handmatige correcties van de arts. De volgende 
stap is om alle anatomische en functionele 
informatie die uit deze beelden is te verkrijgen, 
samen te voegen en te komen tot een all-in-
analyse, zodat er automatisch een computer-
diagnose uitkomt. Zover zijn we nog niet, maar 
ik hoop en verwacht dat het de komende jaren 
wel gaat lukken. De radioloog krijgt steeds meer 
een controlerende dan een uitvoerende functie.’
Een onderzoeker die zich bij Philips Medical 
Systems met deze ontwikkeling bezighoudt, is 
dr. Marcel Breeuwer. ‘Automatische analyse van 

MRI-scans bij het zoeken naar hartkwalen 
gebeurt nog niet, maar daar komt binnenkort 
verandering in.’ Volgens Breeuwer komt auto-
matische segmentatie van MRI-datasets 
binnen enkele jaren op de markt. Ook zijn 
met de huidige stand der techniek MRI-
filmpjes te maken die de doorbloeding en 
de verdikking bij het samentrekken van 
de hartspier zichtbaar maken. ‘Dit zijn 
2D-filmpjes, maar dat is voor klinische toe-
passing geen probleem. Specialisten kiezen 
ervoor om beelden in twee dimensies te 
bekijken vanwege de overzichtelijkheid, niet uit 
armoede.’
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Binnenkort kan een computer een 
MRIscan niet alleen segmenteren, 

maar ook littekenweefsel herkennen 
(geel) en weergeven in een overzichtelijk 
figuur (de cirkel onder het hart).

fOTO Tu eindHOVen

De Somatom Definition van Siemens is de  
enige CTscanner met twee röntgenbronnen.  

De inzet toont een scan van een voet die  
met het apparaat is gemaakt.

fOTO’S SieMenS

fOTO PHiLiPS

Hartscans in 3D 
krijgen tegen
woordig een vier
de dimensie: tijd. 
Met bewegend 
beeld zijn af
 wijkingen aan 
het hart beter  
te detecteren.
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Weergave van 
een MRI en 
PETscan die 
simultaan door 
één apparaat 
zijn gemaakt.

 INTERNETBRONNEN

healthcare.siemens.com/en
Informatie over de medische producten van Siemens.
www.ist.tudelft.nl/qi
De afdeling Imaging Science and Technology van de TU Delft houdt zich bezig met beeld-
verwerking en -analyse.
www.toshiba-europe.com/medical
Website van de medische tak van Toshiba.
www.medical.philips.com/nl
Een overzicht van de producten en diensten van Philips Medical Systems in Nederland.
www.lkeb.nl
Het Laboratorium voor Klinische en Experimentele Beeldverwerking is een onderzoeks-
groep van het het Leids Universitair Medisch Centrum.
w3.bmt.tue.nl
Informatie over de opleiding Biomedische Technologie aan de TU Eindhoven.

Computer 
zoekt ziektes

DossierHet
 MEDISCHE
BEELDEN

en daar afwijkingen te constateren. De vloeistof markeert te-
vens dood spierweefsel: omdat het bloed de vloeistof daar 
langzamer afvoert, licht het na een minuut of twintig bij een 
scan op.’

Uiteraard moeten specialisten ook deze datasets beoorde-
len. ‘In het Leids Universitair Medisch Centrum werken we 
aan technieken om vernauwingen in de kransslagaders van 
het hart automatisch te segmenteren en aan het automatisch 
vaststellen van de afwijkingen in de vaatwand’, zegt Reiber 
(zie kader ‘Complete analyse van het hart’). 

COMBINATIES
‘Er is inmiddels software ontwikkeld die wereldwijd in ge-

bruik is, voor de automatische herkenning van de contouren 
van de linkerhartkamer, zodat de effecten van een vernau-
wing in de kransslagader op de hartfunctie nauwkeurig en 
 reproduceerbaar zijn te bepalen. In de toekomst is het wense-
lijk om alle gegevens van een hartanalyse te combineren, te 
weten de anatomie van de kransslagaders, het functioneren 
van de hartkamer, de infarctgebieden en de doorbloeding van 
het hartspierweefsel. Op basis van een dergelijke gecombi-
neerde analyse kan de medisch specialist een gefundeerde 
 diagnose stellen. Dit vereist echter nog heel veel technisch en 
klinisch wetenschappelijk onderzoek.’

Afhankelijk van de aandoening heeft elk type scanner zijn 
eigen sterke punten. ‘Zo is een CT-scanner goed in het on-
derscheiden van botten en een MRI-scanner in de weke 
 delen’, zegt Ger Joosten, hoofd Verkoop Radiologie van 
 Siemens. Om sneller een (geautomatiseerde) diagnose te 
kunnen stellen is het een voordeel om veel informatie te ver-
krijgen tijdens een enkele scansessie. Volgens Joosten is het 
dan ook een uitkomst om de gegevens van verschillende 
scanners direct met elkaar te combineren. ‘We bereiken met 
de huidige technieken zo ongeveer de grenzen van wat haal-
baar is qua resolutie van CT- en MRI-scans. Vaak zijn er voor 
een compleet onderzoek meerdere typen scans nodig, zoals 
een nucleaire SPECT-scan (single photon emission computed 
tomography), waarbij de patiënt een licht radioactieve stof 
krijgt toegediend die bepaalde hotspots laat oplichten. Door 
een CT- en SPECT-scan te combineren in een enkel apparaat 
is de patiënt niet alleen een extra rit naar het ziekenhuis te 

besparen, maar is het ook mogelijk om sneller tot een diag-
nose te komen. Bovendien correleren de beelden van beide 
scans volledig met elkaar, omdat ze tegelijkertijd zijn ge-
maakt in exact dezelfde houding. Op deze manier kan de 
specialist in een gecombineerd beeld de typische informatie 
de beide scantechnieken geven, beoordelen.’ Interessante 
combinaties die hun nut volgens Joosten reeds hebben be-
wezen, zijn PET-CT en SPECT-CT. ‘MR-PET is een veel-
belovende combinatie die binnen de klinische routine nog 
niet in gebruik is.’

Naast het combineren van verschillende typen scanners is 
het ook mogelijk om een CT-scanner uit te voeren met twee 
röntgenbuizen. ‘Hierdoor vergaart een enkele rotatie veel 
meer informatie. Het maakt de tijdsresolutie hoger en voor-
komt de bewegingsonscherpte van bijvoorbeeld een hart-
scan.’ Een bijkomend voordeel van twee röntgenbuizen is de 
mogelijkheid om in een onderzoek opnames te maken van 
hetzelfde orgaan met verschillende energiespectra. Die zijn te 
gebruiken om niet-relevante informatie van storende, omlig-
gende weefsels weg te laten. Helaas is een oneindige resolu-
tie niet te bereiken door steeds meer röntgenbuizen te ge-
bruiken. ‘De ruimte is beperkt. Daar komt bij dat meerdere 
buizen de patiënt ook aan meer straling blootstellen.’

fOTO SieMenS
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