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figuur t 

Andreas Vesalius 

figuur 2 

Meneer de Rector Magnificus, zeer gewaardeerde toehoorders, 
Andreas Vesalius was één van de eerste medische beeldvormers. 
Zijn prachtige tekeningen in het boek 'De Humani Corporis Fabrica', 

geschreven in 1540-1542, maken op mij nog steeds een diepe indruk. 
In die tijd was het afbeelden van het inwendige van de mens hoogst 
ongebruikeli jk, eigenlijk 'not clone'. 

Dat is nu wel anders: geholpen door de informaticarevolutie heeft de 
medische beeldvorming een grote vlucht genomen. Vaak kan in enkele 
minuten een haarscherpe diagnose worden gesteld. ook als zich iets 
diep in het lichaam bevindt. Geen enkele operatie vindt plaats zonder de 
voorbereiding met behulp van de medische beelden en het radiologische 
rapport. Medische beeldvorming is: meten. 

Mijn leeropdracht betreft de biomedische beeldverwerking; in het 
Engels: medica! image analysis. De titel van mijn oratie 'kijken, zien 
en beslissen' betreft de keten van beeldacquisitie en -opslag (het kijken) , 
naar beeldanalyse (het zien) tot de visualisatie en de diagnose (het 
beslissen). De kern van mijn vakgebied ligt in de beeldanalyse. 

kijken 

beeldacquisitie 

beeldopslag 

Kijken, zien en beslissen 

zien 

beeldanalyse 

computer vision 

beslissen 

visualisatie 

diagnose 



Plaats in de faculteit BMI 

De faculteit Biomedische Technologie (BMT) is een jonge faculteit. 

In september 1997 is de eerste opleiding in Nederland gestart waar de 

student al vanaf het eerste jaar problemen benadert vanuit meerdere 

disciplines. 

De opleiding tot biomedisch ingenieur is een combinatie van leren hoe 
het menselijk lichaam functioneert, hoe je mathematische modellen en 

computersimulaties gebruikt, hoe je meetmethoden gebruikt en kritisch 

analyseert en hoe je nieuwe materialen en technieken ontwerpt. 

'BioMedical Imaging and Informaties' is de jongste van de vier master

programma's van de opleiding Biomedische Technologie aan de TUje 
en een samenwerkingsverband met de Universiteit Maastricht. 

Het getuigt van visie van de decaan van de faculteit, professor )anssen, 
dat dit programma de gehele keten van medische beelden omvat. 

In 'BioMedical lmaging and Informaties' wordt samengewerkt door 

de volgende hoogleraren: 

Hilbers - Biomedische Informatica 

• Nicolay - Magnetische Resonantie Imaging 
Kopinga - Nucleair Magnetische Resonantie 
Gerritsen - Applicaties voor Diagnostiek en Therapie 

Ter Haar Romeny - Biomedische Beeldverwerking 

Zi j werken nauw samen met de Universiteit Maastricht: 

Van Engelshoven - Radiologie 

Slaaf - Vitallmaging, microscopie 
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De beeld keten 

figuur 3 

Links: 3D weergave 

met behulp van CT. 

Bron, Vitalk Images. 

Rechts: 30 weergave 

van een baby in 

de baarmoeder 

met ultrasound . 

Bron: Kretz. 

De beeldketen begint bij de patiënt: het kijken 
Visuele informatie is onze belangri jkste informatiebron. We kunnen 

tegenwoordig elke kubieke m illimeter in de patiën t meten en bekijken. 

Er zijn vele {enige tientallen) fysische parameters die gemeten kunnen 

worden; even zoveel modaliteiten of beeldvormende apparaten treffen 
we aan op een moderne röntgenafdeling. 

De klassieke röntgen bestaat al sinds r895, toen professor Conrad 

Röntgen zijn beroemde ontdekking deed en voor het eerst door de 

patiënt heen kon kijken. Deze projectieopnamen spelen nog steeds 

een belangrijke rol. De film is vandaag grotendeels vervangen door 
digitale systemen die een hoger dynamisch bereik, goedkopere opslag 

en efficiëntere distributie door het ziekenhuis mogelijk maken. 

In 1972 werd door Hounsfield de Computer Tomografie (CT) ontdekt, 

waarmee plak jes kunnen worden afgebeeld (het Griekse woord ' tomos' 

betekent 'plak'). CT scanning wordt steeds sneller. De opvolger van 

de spiraalscanner, waarbij de buis r tot 2 maal per seconde rond de 

patiënt draa it, heeft nu 4 tot rG detector arrays. Daardoor kunnen in de 
tijd van één ademinhouden vele honderden plakken gescand worden, 

binnen enkele jaren wellicht enige duizenden. De hoge resolutie in 

alle richtingen maakt nauwkeurige driedimensionale analyses mogelijk 

(figuur hieronder) . 

Kijken, zien en beslissen 



figuur 4 

links: T2 gewogen 

opname van het 

totale ruggemerg 

(Philips Medica! 

Systems) 

Rechts: Magnetic 

Resonance scanner 

MR Intera I(! 

(Philips Medica! 

Systems. Best). 

Ultrasound of echografie is wereldwijd veruit de meest verbreide 
vorm van diagnostische beeldvorming. Ook hier zien we dynamische 
ontwikkelingen. Breedband transducers en -analyse, verbeterde 
meerlagen kristalelementen, specifieke contrastmiddelen en 
harmonische analyse maken een beeldkwaliteit mogelijk die 
soms die van de andere modaliteiten evenaart. 

De grootste doorbraak van de laatste 20 jaar is de magnetische 
resonantie (MR). Hierbi j ligt de patiënt in een enorme magneet waardoor 
zijn of haar waterstofatomen als kleine kompasnaaldjes in de richting van 
het magneetveld gaan wijzen. Deze kunnen worden geëxciteerd, waarna 

ze radiogolven uitzenden die met antennes rond de patiënt worden 
opgevangen. Daaruit kan een beeld worden berekend. 

Medische beeldvorming is een omvangrijke markt. Voor onze op 
te leiden, nieuwe ingenieurs is veel emplooi. In de Nederlandse 
ziekenhuizen is eenderde van de totale investeringen aan apparatuur 
besteed aan beeldvormende apparatuur. In een academisch ziekenhuis 
als het AZM bezoeken zo'n 15o.ooo patiënten per jaar de afdeling 
Radiologie; van hen worden in totaal een kleine miljoen foto's gemaakt 
in zo'n 20 verschillende soorten onderzoekkamers. Het ene na het 
andere ziekenhuis bereikt roo% digitalisering. Ziekenhuizen slaan hun 
digitale beelden op in een zogenaamd PACS: Picture Archiving and 
Communication System. Een 3D opname van bijvoorbeeld hoofd of buik 
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figuur 5 

Easy Vision 

diagnostic 

werkstation 

(Philips Medica! 

Systems). 

met een moderne CT- of MR-scanner bestaat uit een paar honderd 

megabyte. Een PACS moet voor ieder ziekenhuis tientallen Terabytes 

per jaar kunnen opslaan, die bi j wet tien jaar bewaard moet worden. 

Ik ben van r986-r989 projectleider geweest van de klinische evaluatie 
van een vroege PACS-studie in Nederland, met BAZIS (nu H ISCOM), 

Philips Medica! Systems, het ministerie van WVC en het AZU. Het is 

goed te zien hoe PACS nu werkelijk vorm krijgt. 

Het radiologiecongres RSNA (Radiological Society of North America) 

trekt ieder jaar zo'n 6o.ooo bezoekers, het Europese Radiologie Congres 
zo'n I}OOO bezoekers. Ik ben op dit laatste congres reeds enkele jaren 

chairman van de speciale computer vision-tentoonstelling 'the Matrix', 

waar nieuwe baanbrekende ontwikkelingen worden getoond op het 

gebied van beeldanalyse, visualisatie en interactieve manipulatie. 

Het zien 
Geen beeld zonder vraag of taak. Steeds meer wordt de traditionele 

lichtkast vervangen door de computer. Deze werkstations worden de 

nieuwe 'superassistenten' van de radioloog. Dit is mijn vakgebied: 

het maken van intelligente support voor de radioloog om hem te 

ondersteunen bij zijn diagnose, het meten, het leren van eerdere 

patiënten, het verbeteren van beelden als deze ruis bevatten of 

artefacten, de radioloog attenderen op heel subtiele indicaties van 
pathologie en kwantitatieve presentatie. Dat is computer vision. 
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Het beslissen 
De radioloog komt tot een beslissing op grond van de beeld- en status
informatie en geeft die aan de aanvrager: de behandelend specialist, 
de chirurg. In dageli jkse bijeenkomsten met deze specialisten wordt 
de patiënt besproken. De voorbereiding van een complexe operatie 
vindt steeds vaker plaats achter het werkstation, gebruikmakend van 

interactieve exploratie van de 3D data van de patiënt. 

Visualisatie nadert de perfectie door fotorealisme. Belangrijke, steeds 
meer routineuze visualisatietechnieken omvatten de virtuele colono
scopie, de interactieve anatomieatlassen, de virtuele chirurgische 
trainingssystemen et cetera, alle gebruikmakend van de 'augmented 
reality'. 

Voor het afbeelden van 3 D structuren is het nodig, dat alle structuren 
die men niet wil zien transparant worden gemaakt. Segmentatie is het 
vinden van de betekenisvolle gebieden in een beeld. Er bestaan veel 

segmentatiemethoden, maar in het algemeen kan worden gesteld dat 
zij één van de grote nog op te lossen problemen vormen: segmenteren 
met de computer lukt maar mondjesmaat; vaak moet men urenlang 
handmatig contouren tekenen in de vele tientallen plakken van de 
dataset. 

Er zijn snelle ontwikkelingen gaande in de kennisgestuurde 
segmentatie, die gebruikmaakt van atlassen, modelinformatie en 
statistische methoden zoals de 'active shape-' en 'active appearance-' 
modellen, waarbij lineaire algebramethoden worden toegepast op 
grote leersets. 3D visualisatie is lastig zonder computer vision. 

8 prof.dr.ir. B.M. ter Haar Romeny 



Biomedische Beeldverwerking 

figuur 6 

In deze formule is 

L, de afgeleide van 

het beeld naar x. L:v. 

de tweede afgele'1de 

etcetera. 

Om de medische en biomedische beeldanalyse te illustreren geef 
ik een aantal voorbeelden: 

Beeldverbetering. Soms is diagnose lastig, omdat er te veel storende 
informatie in het beeld zi t: korreltjes , ruis. Beelden kunnen redelijk 
ruisvrij gemaakt worden (zie figuur hieronder) met behoud van de 
belangrijke contourinformatie: hierbij wordt een adaptief filter gebruikt. 
beschreven door een niet-lineaire tweede orde differentiaalvergelijking, 
waarbij de grootte en oriëntatie van het lokaal toegepaste filter een 

functie is van bijvoorbeeld de lokale eerste orde afgeleide structuur in 
een beeld L, d.w.z. de randen en contouren. Het leidt tot een adaptieve 
evolutie van het beeld, een voorbeeld van 'edge preserving smoothing'. 
In formule (in 3D): 

2L - -~ -
- = V .i:' , . 'VL = 
êt 

1 
-e 
kè 

1., ~ t- /.1: I I . ..: 

- 4( L, LJ" + L, LJ,~ + L,L= L,~ ) ) 

De toepassing van niet-lineaire, geometriegestuurde differentiaal
vergelijkingen en moderne numerieke methoden om deze op te lossen 
trok de aandacht van wiskundigen . Dat had vele goede multidisciplinaire 
projecten tot gevolg. 
Ik ben van 1993-1996 coördinator geweest van een Europees
Amerikaanse samenwerking van 13 laboratoria op dit terrein. Dat 
heeft geleid tot een populair overziehtsboek [Ter Haar Romeny 1994]. 

Computer Aided Diagnosis van röntgenopnamen van de thorax 
(de borst) ten behoeve van screening op tuberculose. In verschillende 
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figuur 7 

links: 3D reconstruc-

tie van een aneu-

rysma in de hersenen 

uit 30 rotationele 

angiografiedata. 

figuur 8 

Rechts: 30 data 

ruisvrij gemaakt met 

geometriegestuurde 

diffusie (Meijering. 

151, 2000) . 

Derde Wereldlanden is behoefte aan computerondersteunde 
screening, zodat de foto's waarop geen verdachte activiteit te zien 
is al bij de bron geselecteerd kunnen worden. De beperkte middelen 
kunnen dan aangewend worden voor de noodzakelijke foto's en 
patiënten. Dr. Bram van Ginneken heeft in zijn proefschrift verschillende 
stappen ontworpen ten behoeve van een actuele opzet in Rio de Janeiro, 
in samenwerking met Oldelft: het automatisch herkennen van de 
contouren van de longvelden, het automatisch herkennen van specifieke 
verdachte longtextuur en het valideren hiervan met een grote database 
van bekende gevallen. Hierbij werd gebruikgemaakt van statistische 
informatie en werd geleerd van de da tabase: Eigenwaarde-analyse en 
multischaal differentiaalgeometrie. 
De resultaten waren uitstekend. Dr. Van Ginneken geeft nu leiding aan 
de CAD-groep in het IS! in Utrecht. Ik zie uit naar een voortzetting van 
onze vruchtbare samenwerking. 

Contourdetectie met 

behulp van Active 

5hape Models. 

Longveld classificatie 

met behulp van 

textuuranalyse. 

links: originele thoraxopname. Rechts: van het 

rechterveld (links op de foto) is het gemiddelde 

van vele foto's afgetrokken (van Ginneken. 151. 

2001). 
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figuur 9a, b en c 

9ao 30 echografie· 

systeem (Kretz 

Ulirasound) . 

9bo De follikels 

worden automatisch 

gedetecteerd in de 

30 dataset (typisch 

Fertiliteitonderzoek. Bij patiën tes met fertiliteitstoornissen is een 

belangrijke diagnostische parameter het aantal follikels (de men seli jke 
eicellen) in het ovarium. Met behulp van 3D ultrasound kan men 

opnamen maken van beide ovaria, waarna met de hand een zorgvuldige 
telling moet plaatsvinden. Di t is een arbeidsintensief en foutengevoelig 
proces. Landelijk vindt dat rs .ooo keer per jaar plaats. Ook hier kan 

analyse met computerondersteuning belangrijk helpen. Met behulp 

van differentiaalgeometrie en homatopietheorie kan het centrum van 
elk follikel worden gevonden, ondanks de ruis, door het vectorveld 

van de gradiënt te integreren over een bol rond elk voxel. Doordat 
de data zo vol ruis zijn, bl ijkt deze methode beter te werken dan de 

klassieke minimum-zoekalgoritmen. Dit onderzoek, uitgevoerd met 
dr. Broekmans in het AZ U, wordt in mijn groep momenteel voortgezet 

door dr. Schilham. 

2 0 0 x 200 x tSo 

voxels). 

9c: Detectie van 

follikelwandpunten 

(boven) en de 

reconstructie. 9a 

Bewegingsanalyse. De lagen van de hartspier hebben een complexe 
structuur, met diverse oriëntaties. Analyse van hun beweging kan 
belangrijke informatie geven over infarcten en ander hartfalen. Zowel 

in het AZM als in het Eindhovense MR-laboratorium vinden metingen 
plaats met MR tagging. Hiermee wordt een specifieke MR-excitatie met 
een spatieel patroon aangebracht in de spier. De deformatie hiervan is 

goed te zien in een tijdreeksopname en is bovendien automatisch te 
analyseren. 

Door Luc Florack is een geavanceerde computer vision-methode 
ontwikkeld om robuuste bewegingen in de patiënt te kunnen meten. 

Deze methode is gebaseerd op Lie-afgeleiden naar een onbekend 
flowvectorveld. Het onbekende vectorveld kan worden berekend door 
(voor eerste orde) een set van acht vergeli jkingen met acht onbekenden 
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fi guur 10 

Natuurlijk voorkomen 

van 'structured light'. 

in elk pixel op te lossen. De methode wordt op dit moment 

geïmplementeerd in de taal Mathematica. 
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figuur 11 

Een textuurgradient 

bevat details op 

vele verschillende 

groottes. 

Computer vision houdt zich bezig met de extractie van informatie uit 
beelden. Hierbij zijn vaak geavanceerde wiskundige technieken vereist. 
Lokale features zoals randen, hoeken , T-junctions, zadelpunten 

et cetera worden gedetecteerd door de coördinaat-onafhankelijke 
differentiaalstructuur van beelden te analyseren. Hierbij worden 
afgeleiden van het digitale beeld gebruikt, soms afgeleiden tot hoge 

orde. De lineaire algebra, de calculus, differentiaalvergelijkingen en 

groepentheorie spelen een belangrijke rol. 

Scate-space theorie 
Professor jan Koenderink in Utrecht, doctor honoris causa in Leuven, 
heeft sinds de jaren 8o een reeks belangrijke, nieuwe, fundamentele 
elementen toegevoegd aan het vakgebied. In zijn klassieke paper 
'The structure of images ' leidt Koenderink u it fysische axioma's af, 

dat een multischaal-aanpak fysisch en wiskundig onontkoombaar is. 
Deze theorie leidt ook tot geregulariseerde differentiaaloperatoren. 
Deze worden in zeer veel computer vision-schema's toegepast, 
bijvoorbeeld voor de analyse van textuur, diepte, shading, beweging, 
vorm et cetera. Het blijkt een schot in de roos. 

~. :· 

.•., ·." 
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Ik heb sinds 1990 deze wiskunde als rode draad in mijn wetenschap
pelijk onderzoek gebouwd en zal deze in Eindhoven doortrekken. 
Ik startte in 1997 de tweejaarlijkse reeks Scale-Space-conferenties in 
Utrecht. Al vele jaren geef ik een succesvol college over deze theorie voor 
de AIO's van de onderzoekscholen ASCI , Imago en Helmholtz en sinds 
vorig jaar ook voor vierdejaars studenten BMT. 
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Leren van visuele perceptie 

figuur 12 

figuur 13 

Links: Het front-end 

visueel systeem. 

De primaire visuele 

cortex ligt in het 

achterhoofd. 

Rechts: Oe gelaagde 

Een grote inspiratiebron voor mij persoonli jk is de studie van de 

menseli jke visuele perceptie. Dit systeem is tot fabelachtige prestaties 

in staat op het gebied van herkenning, analyse van vorm, diepte, textuur, 

kleur en beweging, en het laat zich niet of nauwelijks storen door ruis 

of afleidende structuren. Bio-mimicking is de kunst van het afkijken van 
een biologisch mechanisme; ik zal dit in ons fundamentele onderzoek 

een belangrijke rol laten spelen. Visuele perceptie is één van de meest 

uitgebreid onderzochte systemen in het brein. 

Ons netvlies doet metingen op verschillende resoluties. We kijken met 
groepjes kegeltjes en staafjes tegelijk: receptieve velden . Ze komen in 

een reeks van groottes voor, de kleine in het midden, de grotere verder 

naar buiten. De Nobelprijswinnaars Hu bel en Wiesel hebben deze 

structuur in de late jaren 50 ontdekt. 

structuur en 

functionele gebieden 

van de primaire 

visuele cortex 

van de aap 

(bron: Hubel 1988). 
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figuur 14 

figuur 15 

Eigenpatches van 

vele kleine 

beeldfragmenten 

lijken sterk op 

Gaussische afgeleide 

We meten dus een hele stapel van beelden, een 'scale-space'_ Via 

het corpus genieuiaturn laterale in de thalamus lopen ui tgebreide 
projecties naar de visuele cortex in ons achterhoofd. Daar bevindt 

zich een zorgvuldige projectiekaart van de visuele buitenwereld. In de 
cortex bevinden zich vele cellen die gemodelleerd kunnen worden als 

observatoren van afgeleiden van het binnenkomende beeld, met een 

differentiatie tot hoge orde en in vele richtingen. 

Met de recent uitgevonden 'voltage sensitive dyes' kan m en onder de 
microscoop bij proefdieren de actiepotentialen van vele tienduizenden 

cellen 'zien'. Zo werd duidelijk, dat de cortex ongelooflijk nauwkeurig is 

georganiseerd. 

kernels. Dit is een 

goed model voor 

'simpte cel1s' in de 

primaire visuele 

cortex. 

Elk pixel in ons visuele veld heeft op de cortex een eigen klein 

'kolommetje' van 0.5 bij 0.5 mm, waarin zich de totale 'wetware' 
voor alle analyses van dat pixel bevindt. In zo'n kolom zijn cellen 

M 

met dezelfde oriëntatiegevoeligheid gepositioneerd als de spaken van 

q 
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figuur 16 

een wiel. Cellen met gelijke oriëntatie in naburige kolommen koppelen 

met elkaar en faciliteren het groeperingsproces. AIO Remco Duits, 

wiskundig ingenieur, werkt hieraan in het kader van een STW-project 

'Perceptual Grouping', dat we samen met het ISI in Utrecht uitvoeren. 
Ook de eerder besproken adaptieve filters zijn door biologische modellen 

geïnspireerd. De terugkoppeling door middel van de vezels van cortex 

naar thalamus staat model voor de terugkoppeling in de niet-lineaire 

differentiaalvergelijking. 

Voltage sensitive dye 

iso-oriëntatie kolommen 

(opname: A. Grinvald, 

Weizmann lnstitute, 

Israël). 

17 Kijken, zien en beslissen 

Corticale kolomstructuur is 

universeel (bron: 5. Seki) . 

In een kolom is al le hardware 

voor het visuele 'pixel' aanwezig 

(bron : E. Kandel). 



De door mij geleide groep Biomedical Image Analysis is een geheel 
nieuwe groep. Primair noodzakelijk is een goede infrastructuur, in 
eerste instantie in Eindhoven. Deze vraagt om het scholen van staf, 
het opzetten van een goed onderzoeksprogramma, het definiëren van 
colleges, het opstellen van een goede gereedschapskist met imaging 
software en samenwerking binnen BMT. Daarna zal vooral in Maastricht 
een reeks applicatieprojecten starten, waaruit later een definitieve groep 
in Maastricht wordt geformeerd. 

Het is een voorrecht en in deze tijd een tamelijk uitzonderlijke situatie 
om te mogen starten met een geheel nieuwe groep. Het is een nog groter 
voorrecht mijn nieuwe team aan u te mogen voorstellen: 

Frans Gerritsen, deeltijdhoogleraar voor één dag per week, fysicus. 
Frans leidt bij Philips Medica! Systems de EasyVision Advanced 
Development-groep, waar de diagnostische werkstations van Philips 
worden ontwikkeld. 

Luc Florack, in het traject tot UHD, theoretisch fysicus, in Utrecht 
gepromoveerd in de multischaal beeldanalyse. Hij leidt de 
fundamentele poot in ons imaging onderzoek. Hi j heeft recentelijk 
een groot Europees project gehonoreerd gekregen voor fundamenteel 
onderzoek naar de hiërarchische structuur van beelden, waarvoor we 
per 1 juli een AIO en postdoc gaan aanstellen. 

Arnold Schilham, postdoc, hoge energie-fysicus, gepromoveerd op 
inhomogeniteiten in Tokamak-kernfusiesystemen bij het FOM in 
Ri jnhuizen . Hij is verantwoordelijk voor de toegepaste projecten in 
de groep, zoals we die samen doen en gaan doen met het 
M R-laboratorium en onze klinische partners. 

Marcus van Almsick, theoretisch fysicus, tien jaar ervaring 
bij Wolfram International als tra inerfexpert in het computer
algebraprogramma Mathematica, waarop we onze prototyping 
software gaan baseren. Markus is verantwoordelijk voor de 

18 prof.dr. ir. B.M. ter Haar Romeny 



software-infrastructuur en doet een promotieonderzoek naar 

structuurherkenning met behulp van diepe structuur-beeldanalyse. 

Anna Vilanova i Bartroli, postdoc, fys icus, gepromoveerd op 

geavanceerde 3D visualisatietechnieken in een toonaangevende 

groep aan de Technische Universiteit van Wenen. Zij gaat 

visualisatiegerelateerde projecten leiden en zal voor de applicaties 

een sterke schakel zijn tussen het AZM en Philips Medica! Systems. 

In Eindhoven hebben we een groot laboratorium voor BM Fin gebruik 
kunnen nemen. Deze ruimte, 2r bij 14 meter groot, op de derde 

verdieping van W-hoog, wordt gezamenlijk gebruikt door de groepen 

Biomedical Modeling and Informaties van professor Hilbers en de groep 

Biomedical Image Analysis. Er zijn geavanceerde werkstations geplaatst 

met de n ieuwste Easy Vision-software van Philips Medica! Systems en 

de nieuwste Vitrea-software van Vita! Images. 
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Mathematica is gekozen als softwareomgeving voor 'rapid prototyping' . 
Het is buitengewoon compleet in functionalite it; daardoor kan het 
wiskundige computer visionalgoritmes zowel analytisch als numeriek 
snel ontwikkelen en uittesten op digitale beelden. Het programma staat 
toe, dat de normale wiskundige notatie wordt begrepen, wat de leercurve 
van deze hoge programmeertaal steil maakt. 
We zijn een bibliotheek met klassieke en moderne beeldverwerkings

functies aan het ontwikkelen. Ik heb recent een boek geschreven, geheel 
in Mathematica, als uitwerking van het collegedictaat 'Front-End Vision 
and Multiscale Image Analysis' . De vele hierin ontwikkelde algoritmen, 
voor de analyse van differentiaalinvarianten , optie flow, kleur-structuur, 
niet-lineaire diffusie et cetera vormen een goed startpunt voor deze 
bibliotheek. Alle studenten die in onze groep projecten doen laten we 
kennismaken met deze nieuwe, krachtige mogelijkheden. 

De eerste ervaringen met Mathematica in het ontwerpgestuurd 
onderwijs zijn uitstekend. Na een korte leerperiode kunnen complexe 
beeidverwerkingsaigoritmen worden gebouwd. Zo zijn reeds modules 

gebouwd voor onder andere gezichtsherkenning door middel van 
Eigenwaarde-analyse, adaptieve histogramequalisatie, mathematische 
morfologie, geometriegestuurde diffusie en textuuranalyse. 

In samenwerking met collega Hilbers gaan we de parallelle 
implementatie ontwikkelen op een Beowulf-cluster. Ik wil het 
bedrijfsleven de door ons ontwikkelde Mathematica-bibliotheek 
aanreiken als serieuze kandidaat voor een landelijke infrastructuur 

voor computer visionalgorithmen, met name voor rapid prototyping. 
Binnen het m inisterie van Economische Zaken wordt op dit moment 
zo'n consolidatie van kennis uit de projecten van IOP Beeldverwerking 
overwogen. 
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Fundamenteel onderzoek 

We gaan ons in het fundamentele onderzoek richten op een moeilijk 
en uitdagend deel van computer visiononderzoek: hoe kunnen we de 
hiërarchische beeldstructuur begrijpen, bijvoorbeeld ten behoeve van 
goede segmentatie? Welke rol spelen de diepe structuur, de metingen 
op de vele resoluties? Wiskundig worden hier nieuwe terreinen aan
geboord. Op dit terrein is een doorbraak nodig; het vak komt al een 

tijd slechts moeizaam verder. 

In de door het netvlies gemeten stapel beelden, de scale-space, neemt 
de informatie-inhoud af naarmate de resolutie lager wordt. Met name 

het gedrag van singulariteiten zoals maxima, minima, zadelpunten et 
cetera is goed begrepen. Deze annihileren bi j een toenemende schaal 
met elkaar in zogenaamde toppoints. Deze toppoints gaan een belangrijk 
onderwerp van studie vormen. 

De toppoints representeren de hiërarch ische structuur van een beeld. 
Er is uit af te leiden hoe de topologische relaties zi jn: wat is in wat 
genest, welke structuren horen bij elkaar) 

Het lijkt mogelijk uit de toppoints een metamere klasse van 
beelden te reconstrueren. Dit opent interessante mogelijkheden 
voor manipulaties op de toppoints: statistische beeldherkenning 
met Eigen-systeemanalyse, beeldgestuurd zoeken in grote 
beelddatabanken, modelgestuurd segmenteren. 

• Deze representatie kan nieuwe mogelijkheden bieden tot topologisch 
redeneren en efficiënte codering ten behoeve van datacompressie. 

In de wiskundige grafentheorie is veel kennis beschikbaar die een 
belangrijke rol kan spelen bij de ontwikkeling van nieuwe algoritmes. 

Op deze terreinen zoeken we samenwerking met wiskundigen. 
Dit najaar komt professor Sven Diekinsen een maand op bezoek, 
mede dankzij een financiële bijdrage van het Philips-stipendium. Hi j 
is specialist in grafentheorie met toepassingen in de computer vision. 
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Het is belangrijk, dat de student die wil afstuderen in de Biomedische 
Beeldverwerking een goede bagage aan wiskunde heeft. Gezien het 
afnemende niveau van wiskundige kennis onder instromende WO' ers 
is dit een punt van aandacht. We gaan een goede koppeling tot 
stand brengen tussen de wiskunde in de eerste leerjaren en in latere 
toepassingen. Bovendien komt er speciale aandacht in de vorm van 
een nieuw college 'Wiskunde toegepast in de beeldverwerking en de 
informatica'. 
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figuur 17 

Voorbeelden van MR 

tagging in het hart. 

Toegepast onderzoek is van cruciaal belang voor de patiënt, de 

specialist en de onderzoeker. Met name toepassingen op het gebied 

van de Magnetische Resonantie zullen veel aandacht krijgen. Het 

BMT Magnetische Resonantie-laboratorium is uitstekend toegerust voor 

veel soorten onderzoek. Eén van de onderzoeksprojecten wordt het 
detecteren van verbindingen in de hersenen tussen de verschillende 

actieve gebieden die met functionele MR te zien zijn. We doen dit door 

de analyse van diffusie tensor imaging-data, waarbij met behulp van de 

extractie van Eigenvectoren uit de gemeten diffusie tensor in elk voxel 

een indicatie kan worden gekregen hoe vezelbundels in de hersenen of 

complexe spierbundels in de gelaagde hartspier lopen. 

Ik voorzie veel samenwerkingsvormen binnen BMT. De analyse van 
bewegende structuren met MR tagging wordt in Maastricht op het 

hart en in het M R-laboratorium in Eindhoven voor spieren in de ra t 

verricht. Met onze optie Aowdetectie-technologie willen we nauwkeurig 

in 3D de deformatie kwantificeren van het tagging-patroon. Ook bij de 

structuuranalyse van trabeculai r bot liggen voor collega Huiskes diepe 
en uitdagende vragen. Bij het onderzoek naar de depositie en distributie 
van intramusculair vet bij patiënten met vetzucht en atleten werken we 

samen met de groepen van collega Slaaf en Wagenmakers in Maastricht. 

Zij leveren 3D beelden, gemaakt met de recent in gebruik gestelde 

2-foton microscoop in Maastricht. 

Samen met collega Nicolay participeer ik in de twee-wekeli jkse 

werkbesprekingen van de MR-fysici op de radiologie-afdeling in 

Maastricht. Dit moet uitgroeien tot een serie projecten die de hele 
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beeldketen betreft. Binnenkort wordt voor ons beiden een benoem ing 
aan de Universiteit Maastricht verwacht. 

Door de IT-universiteit Kopenhagen is ons een 'watershed' 3D interactief 
segmentatieprogramma ter beschikking gesteld voor evaluatie en verder 
onderzoek. Samen met professor Hilbers en doctor Van Lier zal 
onderzoek naar een dubbelzijdige Dextroscoop worden gestart, waarbij 
we de interactie kunnen onderzoeken tussen twee experts die dezelfde 
dataset bekijken en manipuleren. Voorbeelden zijn een biomedisch 
onderzoeker /bioloog met een informaticus, of een chirurg met een 
radioloog. 

Het voordeel dat in het nieuwe masterprogramma de expertise uit de 
hele imagingketen geïntegreerd is, is evident: de kruisbestuiving kan 
in de nabije toekomst tot heel interessante ontwikkelingen leiden. 
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Ik wil participeren in de onderzoekschool ImagO te Utrecht met 
de toegepaste AIO's, en in de onderzoekschool ASCI met de AIO's 

die werken aan de computer visionmethodologie. Gezien de geplande 
fasering betekent dit in de eerste fase vooral een ASCI-participatie, 
later in ImagO. Het IS! in Utrecht is op het gebied van de medische 
beeldverwerking het grootst in Nederland. Ik ken deze groep goed 
en zie uit naar een voortzetting van onze langdurige en plezierige 
samenwerkingsrelatie. 

Ik voorzie ook een goede samenwerking met professor Suetens in 
Leuven, waar het voor de studenten mogelijk kan worden vlakbij huis 
een 'buitenlandse stage' te doen. 
Op het gebied van het fundamentele onderzoek zal nauw worden 

samengewerkt met de IT-universiteit in Kopenhagen. 
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Ik heb de afgelopen jaren veel te danken gehad aan vele mensen, 
en het zou u onrecht doen om te proberen ze hier allemaal te noemen. 

Ik memoreer hier wel de prettige werkomgeving van de vakgroep Fysica 
van de Mens in Utrecht, de afdeling Radiologie, het dynamische Instituut 
voor Beeldwetenschappen in Utrecht en de warme collegialitei t bij de 
Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica. 

Bij een paar bijzondere mensen wil ik stilstaan: 
Hooggeleerde Pizer, beste Steve, jij hebt mij en de groep de eerste jaren 
in het AZU in het zadel geholpen, met je goede adviezen en je hele soft
warepakket van 15 jaar promovendi-output. Na getuige te zijn geweest 
op ons huwelijk ben je nu weer present en getuige van een bi jzondere 

gebeurtenis. 
Hooggeleerde Van Waes, beste Paul, jij bent een echte docent/ hoogleraar. 
Jij was mijn leraar in medica! imaging in de patiëntenzorg, beeld
management en enthousiasme. Ik heb uitstekende herin neringen 
aan onze discussies, congresbezoeken, de introducties bij bedrijven; 
jij introduceerde me bij de ECR. 
Hooggeleerde Viergever, beste Max, jij bent een topbestuurder. Bij 

jou is de groep !SI groot geworden. Jij gaf me de ruimte en vrijheid 
me te ontplooien in mijn wetenschappelijke hobby en het onderwijs. 
jouw vermogen om groot en vooruit te denken hoop ik als voorbeeld 
te kunnen nemen voor mij n verantwoordelijkheden nu. 
Hooggeleerde Koenderink, beste jan, door Steve Pizer ben je de beste 
fysicus genoemd die hij kent, en ik wil dit beamen. jouw op perceptie 
geïnspireerde wiskundige modellen zijn reeds vele jaren een zeer 
stimulerende inspiratie. 
Zeergeleerde Zuiderveld, beste Karel, superieure programmeur, met jou 
heb ik gepionierd in de beeldverwerking op de afdeling Radiologie van 
het AZU. Voor onze vriendschap is toen een solide basis gelegd. je bent 
nu bij Vita! Images in de VS, maar ... afstand maakt niet uit. 

Zeergeleerde Florack, beste Luc, jij was mijn eerste promovendus. 
jouw briljante inzichten in de fysica van de computer vision hebben 
we nu in Eindhoven. je bent mijn vriend en sparringpartner, die het 
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aandurfde met mij de opbouw te doen van een geheel nieuwe groep. 

Ik verheug me op een rijke voortzetting van onze al 12 jaa r bestaande 
samenwerking. 
Mijn overleden moeder kan dit helaas niet meer meemaken. Ze heeft 
me zo veel gegeven, vooral de waarde van het consciëntieus-zijn. Mi jn 
vader, hier trots aanwezig, leerde me als burgemeester en domineeszoon 

toewijding en het genot om iets te mogen uitleggen. 
Lieve Hetty, jou ben ik heel speciale dank verschuldigd. Met jou maak ik 
de mooiste reizen die men zich maar kan denken, maar de mooiste is die 
door mijn leven met jou. 

Ten slotte 
Hooggeleerde jansen, beste jan, jij bent de aanstichter van deze keten 

van gebeurtenissen . Ik ben je dankbaar voor het vertrouwen in me en 
voor het vrijwel complete krediet om er wat van te maken. Ik zal je 
verwachtingen niet beschamen en me volledig inzetten om een 
kwaliteitsgroep en -opleiding te bouwen. Ik heb in Eindhoven ontdekt, 

dat het werken in een jonge, dynamische faculteit, met gemotiveerde 
studenten, korte bestuurslijnen en een wetenschappelijk en infra
structureel topniveau het fijnste is wat me had kunnen overkomen. 
Ik heb er zin in. 

Ik dank u voor uw belangstelling. 
Ik heb gezegd. 
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