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Verantwoordin~

Deze verkenning over beeldverwerkende technieken in de geneeskunde is gemaakt in
opdracht van TMC medische technologie van StiPT op verzoek van de werkgroep
R +D medische technologie oJ.v. Prof. Dr. R.S.Reneman.
Oorspronkelijk was het de bedoeling deze verkenning te beperken tot de beeldvor
mende technieken, maar op veler aanraden is het verbreed tot het gebied van de
beeldverwerkende technieken.

Voor de onderwerpen en definities in deze verkenning is zoveel mogelijk aangesloten
bij het gezondheidsraad rapport van 15 januari 1988 "Medische technologie" (weten
schappelijke bijdrage aan het stimuleringsprogramma). Voor informatie over dit on
derwerp heb ik in de maanden februari en maart 1991 met 19 deskundigen uit weten
schap en bedrijfsleven gesproken.
Op 19 april 1991 is gedurende een workshop op de TUE de eerste versie van dit
rapport door 15 deskundigen uit wetenschap en bedrijfsleven besproken. Deze work
shop heeft diverse correcties en aanvullingen opgeleverd die zo goed mogelijk in de
eindredactie zijn verwerkt. Deze personen dank ik langs deze weg nogmaals hartelijk
voor hun bereidvaardige hulp en input.

Ik hoop dat dit rapport zal bijdragen aan het inzicht in- en de verdere stimulering van
research en produktontwikkeling in Nederland op het vlak van de "Beeldverwerkende
technieken in de geneeskunde".

Uden mei 1991
G.T.A. van Oostveen
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Gebiedsafbakening
Beeldverwerkende technieken in de geneesku nde maken informatie zichtbaar in de
vorm van twee dimensionale beelden.
Deze informatie wordt verkregen door toepassing van een scala aan technieken, geba
seerd op bekende fysische fenomenen en de reacties hierop van de morfologie en/of
de fysiologie van het lichaam.

De toegepaste fysische fenomenen omvatten elektromagnetische golven in verschil
lende frequentiedomeinen. Aangeduid naar frequentiedomein of stralingsbron zijn dit
gamma-, rontgen-, ultraviolet-, zichtbaar licht- en hoogfrequentstraling.
Ook ultrageluidsgolven vinden hier toepassing.
Kernfysische verschijnselen als positron-emissie en kernspinresonantie worden even
eens benut.

Micro-elektronica en computertechnologie vervullen belangrijke functies op dit ge
bied. Hiermee werd ondermeer computertomografie mogelijk, dit is het berekenen en
afbeelden van lichaamsdoorsneden met meetinformatie uit verschillende invalshoeken
rond het lichaam.
Dit maakt de hoeveelheid en verscheidenheid in, met het oog waarneembare, afbeel
dingstechnieken ook groot.
De systemen verschillen nogal in belasting voor de patient, kosten, bedieningsgemak
en beeldkwaliteit.

De beeldverwerkende technieken die in het kader van dit rapport aandacht hebben
gekregen zijn

- Ultrageluid
Het afbeelden van dichtheidsverschillen in biologische objecten met behulp van
mechanische trillingen met een hoge frequentie .

. Rontgen
Het afbeelden van dichtheidsverschillen met behulp van rontgenstraling.

- Magnetische resonantie
Het afbeelden van concentratieverschillen van elementen (waterstof,fosfor) via
kernspinresonantie (NMR).

- Positron emissie tomografie
Het afbeelden van fysiologische processen via positron emiterende radionucliden
(PET, SPECT).

- Optische endoscopie
Het afbeelden van het inwendige van holle organen met behulp van zichtbaar licht.
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- Computertomografie
Het met een computer berekenen van beeldopnamen van doorsneden van het
lichaam uit een serie metingen rond het lichaam.
Ais afkorting CT is dit bekend geworden voor beeldvorming met rontgenstralen.
Computertomografie vindt ook toepassing bij PET en SPECT.

- Beeldcytometrie
Het afbeelden van, en verrichten van metingen aan cellen met behulp van een
microscoop.

- Beeldarchivering en communicatie
Het digitaal opslaan en toegankelijk maken van beeldinformatie (PACS).
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Trends

Enkele algemene trends:

Over het gehele gebied van de beeldvormende- en verwerkende technieken ziet men
een intensief streven naar verbeteren van de beeldkwaliteit, voor presentatie en kwan
titatieve' informatie. Postprocessing door middel van kwalitatief hoogwaardige beeld
verwerkingsmethoden zal de komende jaren een groeiend aandachtsgebied zijn.

Tevens probeert men de visualisatie en kwantificatie van de te onderzoeken of te
behandelen organen te verbeteren door toepassing van drie dimensionale afbeel
dingstechnieken. Ook voor chirurgische reconstructies worden deze 3 D-technieken
met succes steeds meer toegepast. Dit verbetert met alleen de behandeling maar
verkort deze ook aanzienlijk.

Er zal een verschuiving komen van de aandacht voor beeldvormende- naar verdere
verwerking van beelden zoals 3-D visualisatie en kwantificatie.
Diverse nederlandse bedrijven hebben belangstelling voor deze ontwikkelingen.
(Philips Medical Systems, Delft Instruments, Pie Medical, Medtronic, Nudetron,
Cordis, Du-MED) Ook het hiervoor benodigde wetenschappelijk draagvlak is aan
wezig (RUU 3-D beeldverwerking en visualisatie, RUL expert systemen en kwan
tificatie methoden)

De hieraan gekoppelde integratie van beelden van meer modaliteiten (multi modality
imaging fusion) wordt een belangrijk thema.
Voorbeelden:

- CT/MRI integratie voor radio therapieplanning waardoor verhoogde nauw
keurigheid van bestralingsplan en van de operatieplanning leidt tot minder in
vasieve diagnostiek.

- Combinatie van intravasculaire echo met rontgen als "roadmap" bij vaatinterventies,
waardoor echogegevens op door de behandelend arts aan te geven posities beschik
baar zijn.

- CT/MRI/MRS/MRA/PET/EEG in neurochirurgie.

Ook voor deze ontwikkelingen is industritHe belangstelling (Philips Medical Systems,
Nudetron) en wetenschappelijk draagvlak (RUU-projecten multimodality imaging en
multimodality display).
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Het in digitaalformaat presenteren en verwerken van beeldinformatie staat nog steeds
volop in de belangstelling. Dit is erg belangrijk voor de interpretatie, opslag en trans
missie van beelden. De transmissie systemen zijn hier nog vaak een handicap.
De behoefte in de gezondheidszorg aan deze technische voorziening is dermate groot
dat verdere R +D aandacht gerechtvaardigd wordt geacht.

Het gebruik van kennissystemen, ook wei kennisgestuurde systemen of expert
systemen genoemd, zal in de toekomst steeds meer toepassing gaan vinden.
Bij deze kennissystemen, gaat het er om zoveel mogelijk a priori kennis en ervaring
tot benutting te brengen bij het gebruik van het apparaat. Deze systemen, in al of niet
gelnstrumenteerde vorm, moeten kennis toegankelijk maken uit fundamentele model
studies, uit klinische evaluaties. Tevens als zelflerende processen uit de opgedane
ervaringen van gebruikers van de meetsystemen. Deze kennissystemen moeten kun
nen groeien naar een referentie bij het analyseren en interpreteren van diagnostische
gegevens.

Het steeds meer gaan toepassen van artificiele neurale netwerken in de beeldver
werking moet men als een belangrijke trend zien.

In toenemende mate is er sprake van samenwerking tussen onderzoeksinstituten,
instellingen voor de gezondheidszorg en bedrijfsleven bij het ontwikkelen van nieuwe
technieken of toepassen van bestaande technieken.

De algemene trend in de gezondheidszorg om bij diagnostiek en therapie minder
gebruik te maken van invasieve technieken is ook bij de beeldverwerkende tech
nieken duidelijk waarneembaar.
Tevens is het streven, waar weI invasieve technieken worden toegepast, deze zo min
mogelijk traumatisch voor de patient te laten zijn.
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OntwikkelinEen in beeldverwerkende technieken per aandachtsEebied.

UJtraEeluid
Bij de afbeeldingstechnieken van de ultrasone echografie wordt gebruik gemaakt van,
voor het menselijk oor niet hoorbare (ultrageluids-) trillingen welke reflecteren op
grensvlakken van weefsels met verschillende acoustische impedantie. Belangrijk hier
bij is dat de gebruikte intensiteit en tijdsduur van de trillingen niet schadelijk zijn
voor de patient.
Ook kan men met behulp van ultrageluid de snelheid van bloed meten.
De toepassingen van deze technieken zijn vooral te vinden in de obstetrie, gynaecolo
gie, cardiologie, radio diagnostiek, kindergeneeskunde, vaatdiagnostiek, neurologie,
interne geneeskunde en urologie. Het technologische onderzoek hier is vooral gericht
op verbetering van de resolutie door het ontwikkelen van computer gestuurde trans
ducer array's en door het mogelijk maken van toepassingen van hogere ultrageluids
frequenties. Dit laatste houdt in dat men sterke verzwakking dient te vermijden, n.1.
door het ontwikkelen van transducers die in lichaamsholten en organen kunnen wor
den ingebracht (intraluminale- en endoscopische transducers).
Deze transducers worden dus zeer dicht bij de te onderzoeken structuur gebracht.
Verbetering van de diagnostiek wordt ook nagestreefd door R +D op het gebied van
echografische beeldverwerking (analyse en bewerking) en combinatie van snelheids
en beeldinformatie.

Een interessante en veelbelovende ontwikkeling van een intravasculaire ultrageluids
catheter vindt plaats in Rotterdam (EUR/Dijkzigt) in samenwerking met een hier
voor opgerichte industrie (Du-MED).
Met deze catheter kan men met behulp van ultrageluid (c.a.30 MHz) obstructies bin
nen bloedvaten zichtbaar maken. In de tip van de catheter draait een ultrageluids
element via een flexibele as en een externe motor rond (3000 omw./min.).
De diameter van de catheter is c.a.1,5 mm, de lengte c.a. 120 cm. De catheter wordt
m.b.v. bekende technieken in het bloedvat gebracht en "kijkt" d.m.v. ultrageluid
"rond". In de toekomst lijkt het mogelijk, om de flexibele as en externe motor te ver
vangen door een micromotor in de tip. De micromotor is speciaal voor deze toepas
sing in de horloge-industrie ontwikkeld. Verdere miniaturisering van de catheter naar
ca. 1 mm diameter is in bewerking.
De resolutie van dit systeem is goed, zodat men niet aIleen de obstructie volledig in
beeld kan brengen maar ook de structuren van de vaatwand. Tevens is het mogelijk
te discrimineren tussen de soorten substantie waaruit de obstructie is opgebouwd.
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Het combineren van deze diagnostische techniek met therapeutische technieken
(diverse vormen van vaatrekanalisatie) wordt bestudeerd. Veel zal afhangen van de
mogelijkheden van visualisatie (beeldtechniek).
Alhoewel de eerste toepassing van deze geminiaturiseerde ultrageluidscatheters in de
cardiologie ligt, worden toepassingen in de urologie, vroegtijdig opsporen en zichtbaar
maken van prostaatkanker, bestudeerd.

Het ontwikkelen van 3-D scanning in de echografie ondervindt momenteel inter
nationaal groeiende industriele belangstelling. Deze ontwikkeling sluit aan bij de
grote R +D inspanningen op het gebied van 3-D imaging in CT en MRI.

Ook een nieuwe ontwikkeling is detectie van vaatwandeigenschappen met behulp van
Dopplertechnieken.
Bij deze ultrageluidsmethode worden de RF signalen gegenereerd door de vaatwand
in een bepaald sample volume gedetecteerd, waarna met behulp van klassieke
Doppler technieken verplaatsingen van de vaatwand nauwkeurig (in orde van enkele
urn's) gemeten worden. Tevens kan met deze methode ook de diameter van het vat
gemeten worden.
Door de geregistreerde vaatwand verplaatsing te relateren aan de gelijktijdig gemeten
polsdruk, kan de distensibiliteitscoefficient berekend worden uit deze gegevens. Ge
combineerd met de vaatdiameter kan ook de compliantiecoefficient bepaald worden.
Deze methode is van belang voor goede behandeling van patienten met hoge bloed
druk, waarbij de vaatwand stijver is dan, bij normatensieven van vergelijkbare leeftijd.
Tevens is deze belangrijk bij de diagnostiek van atherosclerotische lesies in de vroege
fase van de ziekte.

Een andere interessante toepassing is weefselkarakterisering.
Dit kan worden omschreven als het bepalen van quantitatieve akoestische- en struc
tuur parameters van het met ultrageluid onderzochte weefsel van een orgaan. Daar
toe wordt een werkstation gekoppeld aan een conventioneel echoapparaat. Het werk
station digitaliseert de ruwe echodata, welke worden gecorrigeerd voor de richtkarak
teristiek en de gevoeligheid van de gebruikte transducer. Akoestische parameters
worden vervolgens berekend in het frequentiedomein (akoestospectrografie), zoals de
verzwakkingscoefficient en de verstrooiingseigenschappen.
Tenslotte wordt, na verzwakkingscorrectie, een echobeeld berekend.
De structuurkenmerken van het weefsel worden vastgelegd door analyse van de
beeldtextuur.
Klinische pilotstudies (diffuse leverziekten, oogtumoren) hebben de bruikbaarheid van
deze methoden aangetoond. Een volgende stap is het afbeelden van lokaal bepaalde
akoestische enjof structuur parameters.
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Ontwikkelingen op het gebied van ultrageluid wordt in Nederland gedaan voor
namelijk in :

Rotterdam (EUR) probes kwantitatieve analyse, invasieve technieken, weefsel
karakterisatie.
Maastricht (RL) Doppler meetsystemen en weefselkarakterisering.
Nijmegen (KUN) weefsel karakterisatie.
Delft (TUD,MFD/TNO) transducers, kwantitatieve analyse, weefselkarakterisatie
Utrecht (AZU) invasief onderzoek.
Utrecht (RUU) segmentatie, visualisatie, kwantitatieve analyse.
Leiden (AZL) kwantitatieve beeldanalyse.

Industrieen die zich in Nederland bezighouden op het gebied van Ultrageluid zijn:
Delft Instruments
Du-MED
Neurodata
Philips Medical Systems
Pie Medical.

Het marktpotentieel voor de medische ultrageluidsmarkt inclusief de bijbehorende
beeldvormende technieken is in geld uitgedrukt groter dan fl. 2,5 miljard (in 1990) die
ongeveer als voIgt verdeeld is:

Europa 30 %
USA 40 %
Japan 10 %
R.O.W. 20 %

Groeipotentieel in de komende jaren 12 - 15 %/jaar.

GV0608/d Blad.9/22



Rontgen
Beeldverwerkende technieken met behulp van conventioneel rontgen waaronder ver
staan wordt het gebruik van rontgenstraling voor het maken van zowel statische (ra
diografie) als dynamische (fluoroscopie) projectiebeelden,is een reeds lang toegepaste
techniek die echter nog steeds in ontwikkeling is.
Verbeterde film-scherm combinaties, rontgenbeeldversterkers en T.V. opname
systemen hebben tot substantiele verhoging van zowel het oplossend vermogen,
contrastweergave en gevoeligheid geleid.
Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de behoefte zowel de diagnostische waarde te
verhogen als de noodzakelijke stralenbelasting te verlagen.

In toenemende mate worden in de fluoroscopie digitale technieken toegepast voor
o.a. Digitale Subtractie Angiografie (DSA) en Digitale Spotfilm Imaging (DSI).
Vanuit Nederland is hierin een substantieel marktaandeel veroverd dat nu door ver
dere innovatie verdedigd wordt.
Ook in analoge radiografie vindt vernieuwing plaats waarbij men met name gerefe
reerd mag worden aan het in Nederland ontwikkelde systeem voor contrasthar
monisatie, AMBER. (AZL/Delft Instruments)

Op het gebied van de nieuwere modaliteiten zoals CT, MRI zal een zekere con
solidatie plaatsvinden, hetgeen ruimte schept voor verdergaande vernieuwing op het
gebied van de radiografie, fluoroscopie en interventionele procedures.

Nieuw is de ontwikkeling van Polaroid die recent op de markt gekomen is met een
rontgenfilm die binnen een minuut na de opname klaar is, zonder het bekende ont
wikkelingsproces met chemicalien.

Onderzoek en ontwikkelingen op het gebied van rontgen worden gedaan op het vlak
van:
- Stralingsdosis vermindering en verbeterde kijkschermen.

De bij de beeldverwerking van de rontgendiagnostiek benodigde digitale ver
werking en interpretatiesystemen.
Ontwikkelen van digitale beelddetectiesystemen.
Kwantitatieve beeldinterpretatie tijdens de diagnostische of interventieprocedures
(meer efficiente bedrijfsvoering, verbeterde medische besliskunde, verbeterde
'quality assurance' van de uit te voeren procedures, etc.)
Afleiding van meer fysiologische gegevens over de afwijkingen (drukgradienten,
doorbloeding etc.)
Meer standaardisatie in opnametechnieken m.b.v. beeldverwerking.
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Nederland speelt een belangrijke rol op het gebied van:
- coronaire angiografie
- digitale fluoroscopie
- contrastharmonisatie
- digitale radiografie
- interventionele systemen

Onderzoek wordt in Nederland gedaan o.a. in :
Rotterdam (EUR) speciaal coronaire angiografie.
Delft (TUD) speciaal kwantitatieve analyse.
Leiden (RUL/AZL) speciaal radiologie en coronaire angiografie en kwantitatieve
beeldinterpretatie
Nijmegen (KUN) coronaire angiografie

Het industriele draagvlak in Nederland is qua volume redelijk groot. Industrieen die
zich in Nederland bezighouden met rontgen zijn:

Delft Instruments
Philips Medical Systems
Metech
Medis

Het marktpotentieel voor de medische rontgenmarkt is in geld uitgedrukt groter dan
fl. 3,4 miljard (in 1990) die ongeveer als voIgt verdeeld is:

Europa 30 %
USA 40 %
Japan 10 %
ROW 20 %

Groeipotentieel in de komende jaren wordt op 5 - 8 % geschat.
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Ma~netische Resonantie
Kernspinresonantie ofwel magnetische resonantie heeft de laatste 10 jaar steeds meer
toepassing gevonden in de medische diagnostiek. Deze techniek wordt in het ai
gemeen aangeduid met: NMR (Nuclear Magnetic Resonance)
Een van de grote voordelen van NMR is dat bij gebruik de belasting en het ongemak
voor de patient relatief gering is.

NMR kan onderverdeeld worden in MRI (Magnetic Resonance Imaging) en MRS
(Magnetic Resonance Spectroscopy).
Met MRI kan men in aIle richtingen doorsneden van delen van het menselijk lichaam
zichtbaar maken, met sterke contrasten in de zachte weefsels. Ook kan men bloed
vaatstrukturen afbeelden.

MRS geeft spectrale informatie met gedetailleerde beelden van kleine geselecteerde
volume elementen en de metabole processen. Hierbij wordt in het algemeen fosfor of
proton kernen gebruikt.

De verwachting dat MRI een deel van de toepassingen van CT (Computer Tomo
graphy) zou overnemen is uitgekomen, speciaal bij onderzoek aan het hoofd, de rug
gegraat en gewrichten. Doordat MR nog een sterke ontwikkeling doormaakt zal het
appJicatiegebied ook in de komende jaren nog toenemen, in een aantal gevallen ten
koste van andere modaliteiten (zoals CT, angiografie, PET).

NMR-onderzoek en ontwikkeling wordt gedaan op het vlak van:
- Nieuwe, bijvoorbeeld snellere, MR-acquisitie methoden

Het verkrijgen van 3D beelden.
Beeldmanipulatie en beeldanalysetechniek ontwikkeling.
Het verbeteren van afbeeldingen van bloedvaten (MR-angiografie M.R.A.).
Niet invasief stofwisselingsonderzoek (MRS).
Weefselkarakterisering.
Aansluiting op expertsystemen.
Verbetering van de hardware (supergeleidende magneten, gradientspoelen- en
versterkers).

Onderzoek wordt in Nederland gedaan in:
Groningen (RUG) MRI en MRS
Utrecht (AZU) MRI en MRS
Utrecht (RUU) 3-D MRI beeldverwerking en visualisatie.
Delft (TUD) Instrumentatie, reconstructiemethoden en resolutieverbetering
Leiden (RUL/AZL) MRI, klinische toepassing en kwantitatieve beeldverwerking.
Wageningen (LUW) bloedstroming.
Enschede (UT) supergeleidende magneten.
Amsterdam (VU) MRI en MRS.
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Het industrieel draagvlak in Nederland is groot. Alhoewel NMR apparatuur alleen
door Philips Medical Systems wordt gebouwd is de uitstraling naar kleinere in
dustrieen voor levering van hard- en software redelijk groot.
Het marktpotentieel voor NMR is in geld uitgedrukt fl.2,5 miljard (in 1990) en de
verdeling hiervan is:

Europa + ROW 20 %
USA 50 %
Japan 30 %

Het groeipotentieel in de komende jaren wordt op 12 % geschat.
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Positron Emissie Tomografie
fositron Emissie Iomografie (PET) is een techniek waarmee men biochemische en
fysiologische processen in weefsels van levende organismen kwantitatief kan bepalen.
Deze systemen maken fundamentele nieuwe inzichten in ziekten en oorzaak ervan
mogelijk. Op die manier kan men b.v. afwijkingen in de stofwisseling opsporen.

Om genoemde afwijkingen op te sporen dient men de patient een radiofarmacon toe.
Bij dit radiofarmacon is een radionuclide ingebouwd. Deze radionuclide is positron
emitterend. Dit positron (positief geladen electron) annihileert met een electron uit
zijn omgeving. Dan ontstaan twee gammaquanten met een bepaalde energie, die in
elkaars tegengestelde richting uitgezonden worden. Met een positroncamera wordt
deze tegengesteld uitgestraalde gamma-activiteit waargenomen. Na computer bewer
king van deze gegevens krijgt men een ruimtelijke informatie over de doorsnede van
het Iichaam (PET - Scan).

Het speciale van de ingebouwde radionuclide is dat de halveringstijd heel kort is b.v.
kleiner dan 2 uur.
Dit betekent dat de gebruikte farmaca ter plaatse voorzien worden van de radionu
clide daar transport te lang zou duren.
Dit houdt in dat men bij gebruikmaking van een PET - Scan ter plaatse met een
medische cyclotron de farmaca radioactief maakt.
Het zal duidelijk zijn dat bij dit deel van de nucleaire geneeskunde speciale aandacht
aan de gehele infrastructuur in het ziekenhuis besteed moet worden.

De hoeveelheid gebruikte radioactiviteit bij deze methode is relatief gering en veilig
voor de patient (speciaal ook door de zeer korte halveringswaarde).

Met MRI kan men het stratenplan (structuur) zien, met PET kan men de verkeers
drukte (fysiologie) meten (prof.Vaalburg !).

Toepassingen zijn o.a.:
- Bij onderzoek aan tumoren (effect van behandeling).
- In de cardiologie bij het meten van de doorbloeding en energie consumptie van de

hartspier.
- Bij geneesmiddelenonderzoek kan men de verdeling van de geneesmiddelen in het

lichaam zichtbaar maken.

Bij beeldverwerking van de resultaten zijn hier vooral de kwantitatieve gegevens
belangrijk. Hierop ligt dan ook de nadruk bij het bestuderen van de resultaten.

Onderzoek in Nederland is geconcentreerd in :
Groningen (RUG/AZG) klinische toepassingen.
Eindhoven (TUE) wetenschappelijk onderzoek cyclotron.
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PET apparatuur wordt door de Nederlandse industrie niet gemaakt. WeI is voor Ne
derland de toelevering van sommige bijbehorende installaties erg belangrijk.
o.a.: Von Galen, Didam (hot eels)

Veenstra, Joure

t.a.v. de farmaea, onderzoek en produetie, is Malinkrodt, Petten belangrijk.

De trend van de ontwikkeling is naar goedkopere apparatuur.
SPECT (Cf met single positron emissie) is hier een voorbeeld van.
Verwacht wordt dat meetinformatie hiermede verkregen in diagnostische waarde
kunnen toenemen bij gebruik van interpretatiemodellen ontwikkeld en getoetst met
de duurdere PET systemen.

Het marktpotentieel in geld uitgedrukt is (nog) niet zo groot n.1. fl. 300 miljoen (in
1990, exclusief farmaca met bijbehorende processing apparatuur) met een verwachte
groei in de komende jaren van 12 - 15 %.
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Optische Endoscopie
Optische endoscopie is een techniek waarbij men met zichtbaar licht met behulp van
spiegels, lenzen en optische glasvezels beelden in holten en kanalen van het menselijk
lichaam zichtbaar kan maken. Deze endoscopen worden ingebracht via natuurlijke
openingen of via kleine chirurgische incisies. De buizen waarin het stelsel van lichtge
leiders, spiegels en lenzen is gemonteerd zijn flexibel en klein en worden ingebracht
via een geleide buis.
Een afgeleide van endoscopie is angioscopie, waarbij men met een zeer klein (0,5
mm.diameter) endoscoop (catheter), na verdringing van het bloed door middel van
een doorzichtige vloeistof in een bloedvat kan kijken om b.v. bloedstolsels op te spo
reno
Gecombineerd met speciale videocamera's kan men beelden vastleggen en later op
nieuw bekijken (video endoscopie)

Een zeer speciale vorm van endoscopie is holografische endoscopie
Bij deze techniek worden 3D-beelden op film vastgelegd door gebruikmaking van
laserlicht zonder gebruikmaking van lenzen.
Deze techniek lijkt voor de toekomst goede mogelijkheden te bieden bij gebruik
making van pulsed lasers, speciale spiegels en reconstructietechnieken.

Naast angioscopie zijn andere diagnose toepassingen o.a.:
- Gastrointestinale inspectie.
- Inspectie van gewrichten.
- Inspectie van urinewegen.
Ook worden combinaties met therapeutische technieken gedaan, zoals chirurgische
ingrepen via de geleidebuis, het stoppen van interne bloedingen of het verwijderen
van poliepen.

Onderzoek wordt vooral gedaan naar het verkrijgen van directe digitale beelden en
goedkope, zelfstandig opererende beeldverwerkende stations. In Nederland vindt,
voor zover bekend, buiten toepassingsonderzoek, geen onderzoek plaats.

Alhoewel de markt voor een overgroot deel in handen is van de Japanse en de Duitse
industrie zijn ook in Nederland diverse bedrijven actief op delen van deze activiteit.
o.a.: Cordis,

Delfts Instruments,
Endotron,
Stryker.

Het marktpotentieel is in geld uitgedrukt fl. 1,8 miljard (in 1990), verdeeld als voIgt:
Europa 30 %
USA 40 %
Japan 10 %
ROW 20 %

De markt groeit in de komende jaren met c.a. 10%.
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Computertomografie met rontgenstraling
Bij Computer Tomografie (CT), worden met behulp van rontgenstraling, twee- en
driedimensionale beelden van doorsneden van lichaamsdelen gemaakt. Op deze wijze
kan men tal van afwijkingen in beeld brengen. Deze technologie is zeer goed in
gevoerd en volwassen.
Vooral onderzoek aan hoofd,thorax en abdomen wordt uitgevoerd met C.T. De ont
wikkelingen in de industrie gaan enerzijds naar steeds betere resoluties en anderzijds
naar low-cost compact systemen. Ook hogesnelheidssystemen zijn in ontwikkeling.
Onderzoek richt zich vooral op:
- Nieuwe toepassingen in de geneeskunde.
- Het ontwikkelen en verbeteren van nieuwe systemen voor 3D-beelden, ten behoeve

van therapie ondersteuning.

Onderzoek wordt voornamelijk verricht:
- Groningen (RUG) op het gebied van patienten toepassingen.
- Utrecht (RUU/AZU) 3-D CT-segmentatie en visualisatie, therapie planning.

Het industriele draagvlak in Nederland is niet groot. C.T. systemen worden in Ne
derland niet gebouwd (Philips verkoopt apparatuur die door Hitachi op Philips speci
ficatie gemaakt wordt).
WeI zijn er activiteiten op het gebied van software ontwikkelingen.

Het marktpotentieel is in geld uitgedrukt fl. 1,5 miljard (in 1990), als voIgt verdeeld:
Europa 30 %
USA 40 %
Japan 8 %
ROW 22 %

Het groeipercentage in de komende jaren wordt geschat op 6 %.
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Beeldcytometrie
Beeldcytometrie is een techniek waarbij men afbeeldingen maakt van, en metingen
verricht aan weefsels, cellen en celonderdelen met behulp van een microscoop.
De te bestuderen cellen worden hiertoe meestal gekleurd met absorberende of
fluorescerende kleurstoffen.
Bij deze cytochemische kleuring wordt vaak gebruik gemaakt van antilichamen of
probes, die zich specifiek aan cellulaire macro-moleculen hechten.
De combinatie van het gebruik van fluorescerende antilichaam of nucle'inezuurprobes
in combinatie met gevoelige beeldanalyse kan potentieel het gebruik van radioisoto
pen in de autoradiografie sterk terug dringen.

Beeldcytometrie wordt veel gebruikt bij preventief kanker onderzoek, prenataal on
derzoek, fundamenteel onderzoek op het gebied van de genetica en oncologie.
In het algemeen is deze methode belangrijk voor de pathologie, de genetica en de
immunologie. Vooral in de laatste 5 - 10 jaar zijn op dit gebied grote vorderingen
gemaakt. Met name door de ontwikkeling in de moleculaire biologie enerzijds, en de
micro-elektronica/computer technologie anderzijds.

Toekomstig onderzoek richt zich vooral op:
- Geautomatiseerde, snelle herkenning en meting van celkenmerken.

Verdere verbetering van de detectiegevoeligheid van fluorescerende kleuringen met
behulp van ultragevoelige camera's.
Ontwikkeling van nieuwe DNA probes en antilichamen.
Verfijning van de diagnostiek met behulp van geavanceerde patroonherkenning.
Ontwikkeling van een gei"ntegreerd microscoop/pe systeem voor routine klinische
diagnostiek.
Aansluiting op expertsystemen.

Het onderzoek wordt in Nederland voornamelijk verricht in:
Leiden (RUL, laboratorium voor cytochemie en cytometrie) ontwikkeling en toe
passing van beeldanalyse methoden voor genetica en cytodiagnostiek.
Delft (TUD) patroonherkenning.
Amsterdam (UvA) analyse van 3-D celbeelden.
Rotterdam (EUR) weefselherkenning.
Nijmegen (KUN) klinisch toegepaste beeldanalyse.
Amsterdam (VU) klinisch toegepaste beeldanalyse.
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Het industriele draagvlak voor wat betreft de apparatenkant is niet groot.
Betrokken industrieen zijn:
Becton Dickinson Imagecytometry Systems en verder een aantal kleinere bedrijven,
die een rol kunnen spelen bij de ontwikkeling van soft- en hardware.

Door de toenemende rol van zowel micro-elektronica als ook de biotechnologie zijn
er goede mogelijkheden voor de nederlandse industrie, ook de kleine industrie,
(indien men het initiatief hiertoe neemt) om het draagvlak aanzienlijk te verbreden.

Voor wat betreft de reagentia (diagnostische kits), Organon, Eurodiagnostics, Sanbio.

Het marktpotentieel voor de hardwarezijde is moeilijk te schatten, daar e.e.a. sterk
verweven is met andere toepassingen.
In het algemeen kan gezegd worden dat deze markt groot is en groeiende is. Gezien
de kennis in Nederland liggen hier belangrijke mogelijkheden voor de industrie.
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Beeldarchivering en communicatie
Beeldarchivering en communicatie wordt vaak aangeduid met PACS (ficture
Archiving and Communication System) en is sterk verbonden met de medische infor
matica.
PACS is een hulpmiddel voor opslag en distributie van beelden. Het is een activiteit
die de laatste jaren sterk in de belangstelling heeft gestaan.

In een ziekenhuis heeft men veel afbeeldingen zoals foto's, films, videofilms. Het
effectieve gebruik en de opslag van deze beelden wordt een toenemende zorg.
Systemen zijn in ontwikkeling om met behulp van computers en werkstations beelden
van goede kwaliteit ter beschikking te stellen op momenten en plaatsen die men
wenst.
Hiervoor wi! men geautomatiseerde archieven inrichten en transportsystemen ontwik
kelen.

De afgelopen 10 jaar is onderzocht of een "top down" invoering van PACS in de
ziekenhuizen haalbaar was. Dit bleek niet zo te zijn. De techniek is nog niet ver
genoeg gevorderd voor overall invoering van PACS.
Bottlenecks zijn nog:
- Viewing stations hebben te lage spatiele resolutie (2048x2048 pixels is tenminste

nodig, maar momenteel te traag en nog te duur)
- en te lage grijswaarde resolutie (8 bits is te weinig, de ingangsbeelden van CT en

MRI zijn 16 bits).
- Het PACS is slecht toegankelijk voor niet digitale beeldvormende modaliteiten

(filmdigitalisatie is een traag proces, de output is bovendien ontoereikend t.a.v.
resolutie).

De te verwachten voordelen van PACS (snelle beschikbaarheid van de beelden, goed
kope en betrouwbare opslag,verbeterde logistiek, additionele digitale beeldver
werking) zullen zich eerst kunnen doen gelden, wanneer de technische problemen
opgelost zijn.
Het oplossen van deze problemen behoeft geen wetenschappelijk onderzoek. Echter
bij de nederlandse industrie is niet veeI belangstelling voor deze problematiek.
WeI kan de komende tijd verwacht worden dat er "small-scale" PACS op de markt
komen.
Bijvoorbeeld:
- Voor de nucleaire geneeskunde (reeds gerealiseerd in het AZU).
- Voor de radiodiagnostieke afdeling voor uitsluitend digitale modaliteiten.

Dit zal leiden tot een "bottom-up" introductie van PACS in de kliniek.
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Het is zaak dat medici en technici goed samen werken om deze systemen op een
optimale wijze van de grond te krijgen. In het algemeen zijn radiologen (nog) geen
voorstanders van deze samenwerking.

Toch lijkt de verwachting gerechtvaardigd dat na geruime tijd (10 - 20 jaar) er een
systeem zal ontstaan die op ziekenhuisniveau en mogelijk ook op regionaal, landelijk
of internationaal niveau beelden en andere informatie over acute ziekten en
historische informatie hierover op de noodzakelijke plaatsen snel beschikbaar stell.

Onderzoek en ontwikkeling richten zich vooral op:
- Het digitaliseren van beelden voorzover deze niet aanwezig zijn (digital interface)

Voldoende resolutie zodat kwaliteit van beelden behouden blijft.
Ontwikkelen van bijbehorende data compressie technieken.
Programmatuur voor het opslaan, opvragen en zichtbaar maken van beeldma
teriaal.
Werkstations waarop beelden verkregen met verschillende technieken weergegeven
kunnen worden.
Integratie met ziekenhuis-informatiesystemen, waarbij privacy van de patient ge
waarborgd is.
Ontwikkeling van teleradiologie, zodanig dat beelden van voldoende kwaliteit op
afstand bekeken kunnen worden (daar waar experts aanwezig zijn).

Onderzoek in Nederland vindt voornamelijk plaats
Utrecht (AZU) opzet overall pilot systemen en bruikbaarheid. Cardiologisch beeld
netwerk.
Utrecht (RUU) verliesvrije data compressie
Leiden (RULIAZL) integratie van systemen. Kwantitatieve analyse en transport
van beelden (telemed-project/RACE). Tevens beeldnetwerk (CADANS)
Delft (TUD) datacompressie opslag en transport beelden.

In Nederland zijn geen industrieen direct betrokken bij de ontwikkeling van de hard
ware. WeI is er veel activiteit op het gebied van aanpassing van apparatuur en soft
ware ontwikkeling.

Alhoewel marktomvang moeilijk te schatten is, omdat veel van de hardware elders
verantwoord is, wordt in het algemeen aangenomen dat de "directe" hardware-markt
in geld uitgedrukt fl. 250 miljoen (in 1990) is en ongeveer als voIgt verdeeld:

Europa 30 %
USA 40 %
Japan 20 %
ROW 10 %

Groeipotentieel in de komende jaren 20 - 30 % per jaar.
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Conclusie

De beeldverwerkende techniek in de gezondheidszorg in Nederland is een "High tech"
gebied met een goed onderzoekspotentieel.
Ook het industrieel draagvlak, alhoewel niet voor aUe deelonderwerpen aanwezig, is
substantieel te noemen.

Er vanuit gaande dat de industrie zich o.a. bezighoudt met de integratie van kennis in
produktontwikkeling,terwiji universitair onderzoek zich ais regel richt op fragmenten
van kennis voor produkten en interpretaties van resultaten, is er behoefte aan meer
afstemming van onderzoek op industriele R +D. Daarom is het in 1987 door het
ministerie van economische zaken in gang gezette stimuleringsprogramma medische
technologie o.a. gericht op het stimuleren van de samenwerking tussen onderzoeks
centra en industrie.
Het is te verwachten dat op termijn dit zal leiden tot enerzijds beter afgestemd on
derzoek en anderzijds het verbreden van het industriele draagvlak.
Het lijkt er op dat qua timing dit stimuleringsprogramma een juiste keuze was.

Gezien de industriele belangstelling en potentie en de wetenschappelijke kennis is het
verder stimuleren van de modaliteiten: ultral:eluid, rontl:en en NMR belangrijk.

Speciale aandacht wordt van belang geacht voor computerondersteunende
beeldinterpretatie (kennisgestuurde beeldverwerking, expertsystemen, neurale net
werken etc.)

De resultaten hiervan zijn ook van belang voor de multimodale beeldverwerkinl: van
diagnostiek en therapie.

Tevens is het van belang dat verder onderzoek zich richt op:
- Transmissie-systemen
- Kennis-systemen

Bij stimuleringsoverwegingen moet vooral meegenomen worden dat bij bedrijven,
vooral kleine bedrijven, er niet alleen behoefte is aan wetenschappelijke kennis maar
ook ondersteuning nodig is van de gezondheidszorg bij het testen van prototypen van
nieuwe produkten in een interactief proces. Ook al wordt in het algemeen voor een
wereldmarkt ontwikkeld toch is soepele hulp bij plaatsen en testen van prototypen erg
belangrijk.
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