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Samenvatting 
Een EEG is een opname van de elektrische potentialen op de hoofdhuid. Met behulp 

van 21 elektroden wordt gedurende 20 minuten op vastgestelde plaatsen de potentiaal 
gemeten die het gevolg is van elektrische stroompjes in het hoofd. Sinds enige tijd wordt 
gebruik gemaakt van apparatuur waarmee de potentialen van het EEG digitaal opgenomen 
en opgeslagen worden. Dit biedt een aantal nieuwe mogelijkheden, waaronder het achteraf 
uitvoeren van berekeningen op een eerder opgenomen EEG. 

Het programma Brain Electric Souree Analysis (BESA) past een terugwaartse 
berekening toe op de potentiaalverdeling van een korte periode uit het EEG om een 
schatting te maken van de elektrische activiteit in het hoofd die de potentialen veroorzaakt. 
Deze activiteit wordt weergegeven als een configuratie van elektrische dipolen. De 
oplossing van een terugwaartse berekening is niet uniek. In het geval van BESA hangt de 
oplossing daarnaast van meerdere factoren af, waaronder de gekozen episode uit het EEG 
waarop de berekeningen zijn uitgevoerd, de filtering die op de data is toegepast, de criteria 
waarmee de oplossing is beoordeeld en het aantal dipolen waarnaar gezocht is. 

De dipoolconfiguratie waarmee BESA de elektrische activiteit in de hersenen 
weergeeft bestaat uit een aantal dipolen met een vaste locatie en oriëntatie. Er was echter 
weinig bekend over de werking en nauwkeurigheid van het programma. In dit onderzoek is 
gezocht naar de toepasbaarheid van BESA op het EEG en de invloed van de instelling van 
verschillende parameters op het resultaat. Met de optimale instelling van de parameters 
zijn dipoollocalisaties uitgevoerd die zijn vergeleken met MRI-opnamen van dezelfde 
patiënt. Hiermee is getracht de bronlocalisatie op basis van het functionele EEG in verband 
te brengen met de anatomische locatie. Deze vergelijking is gemaakt voor 15 patiënten met 
een ruimte innemend proces in het hoofd. Er is vanuit gegaan dat het gebied direct rond dit 
proces door de uitgevoerde druk een grote activiteit vertoont. 

Uit het EEG van de 15 gekozen patiënten zijn 43 episodes geselecteerd waarop 
dipoollocalisatie is toegepast. In totaal zijn daarin 163 dipolen gevonden waarvan de 
locatie is vergeleken met de locatie van het ruimte innemend proces zoals dat op de MRI
opnamen te zien is. Rondom dit grens tussen dit proces en het gezonde weefsel is een 
gebied afgebakend waarin een dipool goed gelocaliseerd genoemd wordt. Twee derde van 
de gevonden dipolen bevindt zich in dit gebied. 

Het onderzoek is verricht op de afdeling Klinische Neurofysiologie in het St. 
Elisabethziekenhuis in Tilburg. 
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Inleiding 

Hl: Inleiding 

Op de afdeling Klinische Neurofysiologie (KNF) van het St. Elisabethziekenhuis in 
Tilburg worden onder andere EEG's geregistreerd. De patiënten bij wie dit gebeurt zijn in 
grote lijnen in vijf groepen te verdelen: epilepsiepatiënten, patiënten met hoofdletsel, een 
hersentumor of een hersenbloeding en een restgroep. Sinds eind 1995 worden de EEG' s 
digitaal opgenomen op een computernetwerk en vervolgens opgeslagen op CD-ROM. De 
directe toegankelijkheid van grote aantallen digitaal opgenomen EEG's die hierdoor 
ontstaan is biedt verschillende interessante mogelijkheden voor bewerking. 

Een nieuwe mogelijkheid die is ontstaan is het berekenen van de elektrische bronnen 
in de hersenen waardoor de op de hoofdhuid gemeten potentialen veroorzaakt worden. Tot 
op heden werd bij de analyse van hersenactiviteit alleen gekeken naar het potentiaalveld 
dat deze activiteit op de buitenkant van het hoofd veroorzaakt, weergegeven in het EEG. 
Een neuroloog zal hier patronen in herkennen en op grond van ervaring conclusies trekken 
over wat zich precies in de hersenen afspeelt. Deze beoordeling is echter subjectief. 
Wanneer het EEG digitaal geregistreerd en opgeslagen wordt biedt dit de mogelijkheid om 
de gemeten potentialen door een computer te laten omrekenen naar elektrische activiteit in 
de hersenen in de vorm van dipolen met de bijbehorende dipoolmomenten. De uitkomsten 
hiervan zijn objectief en kunnen samen met het EEG ter beoordeling aan een neuroloog 
voorgelegd worden. Er moet dan bekend zijn hoe groot de nauwkeurigheid van de 
berekening van de plaats, de richting en het moment van de dipolen is en van welke 
aanvullende factoren die afhangen. 

Bij veel van de patiënten uit de eerder genoemde groepen is het belangrijk de precieze 
plaats in de hersenen te weten waar zich bijvoorbeeld de tumor bevindt of van waaruit de 
epileptische aanval zich verspreidt. De afdeling KNF beschikt over een 
computerprogramma, Brain Electric Souree Analysis (BESA), dat op basis van digitale 
EEG-gegevens plaats en grootte van een of meerdere elektrische bronnen in de hersenen 
kan berekenen. Over de werking van dit programma is echter nog niets bekend. De 
belangrijke vraag is of het mogelijk is om met behulp van dit programma klinisch 
relevante informatie te verkrijgen die aan het patiëntendossier kan worden toegevoegd. Dat 
is onder meer afhankelijk van de betrouwbaarheid van aantal, plaats, richting en sterkte 
van de door BESA bepaalde bronnen. De vraagstelling van dit afstudeeronderzoek is 
daarmee drieledig: onderzocht worden de werking van BESA, de betrouwbaarheid van de 
geproduceerde resultaten en de klinische relevantie daarvan. De hoop is dat bronbepaling 
op termijn informatie kan leveren die men voorheen niet of alleen uit duurdere en meer 
ingrijpende onderzoeken kreeg, of dat met een kleine hoeveelheid extra werk tijdens een 
EEG een duidelijke aanwijzing verkregen kan worden dat nader onderzoek nodig is. In het 
laatste geval kan besloten worden om bronbepaling standaard op de EEG's van een 
bepaalde groep patiënten toe te passen. 

Om de EEG-gegevens die met de opnameapparatuur verkregen zijn in BESA in te 
voeren is een conversie naar ASCII-formaat nodig en moet een duidelijke afbakening van 
de hoeveelheid en de vindplaats van de gegevens gemaakt worden. Aanvankelijk werd per 
keer een selectie van de data gemaakt en de conversie uitgevoerd, maar op het moment dat 
er meer duidelijkheid kwam over de concrete randvoorwaarden van de toepassing van 
bronbepaling op een EEG is een procedure geschreven worden om de overdracht van de 
data op een snellere en meer eenvoudige manier te laten verlopen. 
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Nadat in grote lijnen de mogelijkheden beschreven zijn van toepassing van BESA op 
een deel van een EEG-opname, is, in overleg met de neurofysioloog drs. R.L.L.A. 
Schellens, gekozen voor een vastomlijnde patiëntengroep waarvan het EEG gebruikt is 
voor het onderzoek naar de betrouwbaarheid van de bronlocalisatie door BESA. Hiervoor 
is de groep met een ruimte innemend proces gekozen. Bij deze patiënten is bekend dat zich 
rondom het proces een grote elektrische activiteit afspeelt. Uit de EEG's van deze 
patiënten zijn delen geselecteerd waarop bronlocalisatie is toegepast. De resultaten hiervan 
zijn vergeleken met informatie uit MRI-opnamen over de locatie van het ruimte innemend 
proces. 

De vragen die tijdens dit afstudeerproject beantwoord worden zijn: 
• hoe worden met BESA uit delen van het EEG bronnen bepaald 
• hoe betrouwbaar zijn de gevonden bronparameters en 
• is klinische toepasbaarheid van bronbepaling bij EEG's te verwachten? 
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De afdeling KNF 

H2: De afdeling KNF 

2.1: De omgeving 
Het St. Elisabeth Ziekenhuis (EZ) is een groot algemeen ziekenhuis in Tilburg met 

ongeveer 2250 werknemers, 100 specialisten en 60 arts-assistenten. Vrijwel alle 
specialismen zijn vertegenwoordigd en het EZ heeft bovenregionale functies voor onder 
andere neurochirurgie en traumatologie. 

Het EZ is een opleidingsziekenhuis voor specialisten, artsen, verpleegkundigen, 
paramedici en arts-assistenten. Het maakt deel uit van de Samenwerkende Topklinische 
opleidingsZiekenhuizen (STZ), waarbij instellingen zijn aangesloten die algemene 
ziekenhuiszorg combineren met topklinische zorg en medisch specialistische opleidingen. 

De afdeling Klinische Neurofysiologie is een service afdeling binnen het EZ. Er 
worden diverse onderzoeken verricht die worden aangevraagd door in het EZ werkzame 
neurologen, neurochirurgen en kinderartsen. Het onderzoek dat het meest verricht wordt is 
het EEG. Op de afdeling KNF werken 12 laboranten, 2 secretaresses en een informaticus. 
Verder zijn aan de afdeling een neuroloog, een klinisch fysicus en een arts-assistent 
verbonden. 

2.2: Het EEG 
Een EEG is een opname van de potentialen op de hoofdhuid die een beeld geven van 

de elektrische activiteit in de hersenen. Hiervoor worden elektroden op het hoofd van de 
patiënt geplakt om elektrische potentialen te meten. Deze potentialen zijn het gevolg van 
stroompjes die dieper in de hersenen lopen. Tijdens het grootste deel van het EEG heeft de 
patiënt de ogen gesloten, maar er zijn ook een paar perioden waarin de ogen geopend zijn. 
Daarnaast kan de patiënt korte tijd lichtflitsen toegediend krijgen en gevraagd worden 
enige tijd te hyperventileren. In een enkel geval wordt het EEG geregistreerd van een 
slapende patiënt. Een neuroloog krijgt het verloop van de potentialen op alle elektrodes 
tijdens de hele meetperiode te zien en zal hierin kijken naar de aan- en afwezigheid van 
golven met verschillende frequenties. Deze vergelijkt hij met de hersengolven van een 
gezond persoon van dezelfde leeftijd en met die van patiënten met verschillende 
ziektebeelden. Er wordt gekeken naar abnormaal snelle (epileptische) of langzame 
activiteit, naar activiteit die telkens uit één gebied lijkt te komen (haardactiviteit) en naar 
verschillen in activiteit tussen de linker en de rechter hersenhelft. Daarnaast is het 
alpharitme belangrijk. Deze activiteit met een frequentie tussen 8 en 12Hz is in het hele 
EEG aanwezig zolang de ogen niet geopend zijn en is een maat voor de ontwikkeling van 
de hersenen. 

Aangezien de data in het EEG elektrische potentialen zijn worden ze gemeten ten 
opzichte van een referentie signaal. Dat kan het signaal op een vastgestelde meetelektrode 
zijn, het signaal dat gemeten wordt op een elektrode die ver van de hersenen zit en als 
aarde beschouwd wordt of het gemiddelde van de waarden op een aantal of alle kanalen 
("average reference"). Vooral het laatste wordt veel gebruikt omdat deze methode invloed 
van buiten de patiënt uitsluit. 

2.3: De computeromgeving 
De afdeling KNF beschikt over een lokaal computernetwerk dat via een gateway 

verbonden is met het netwerk van het ziekenhuis, zie figuur 1. Het bestaat uit een systeem 
voor de digitale opname van EEG's, een PC voor de administratie en een aantal PC's voor 
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andere onderzoeken en werkzaamheden. De programma's op het netwerk draaien onder 
Windows for Workgroups 3.11. Eén daarvan is BrainlaB, een programma voor digitale 
EEG-opname (zie 2.4). 

Het hart van het lokale netwerk is een Windows-NT-server. Hiermee is alle aanwezige 
apparatuur verbonden, en op de harde schijf van deze server worden alle EEG' s en andere 
data van de afdeling verzameld. Hiervan wordt dagelijks een back-up gemaakt. Naast de 
server omvat het digitale EEG-systeem drie opnamestations voor het maken van EEG' s, 
vier stations voor de uitwerking ervan, een CD-ROM-schrijver voor de aanleg van een 
EEG-archief op CD-ROM en een jukebox met een jukeboxserver die dit archief op elk 
netwerkstation toegankelijk maakt en een A3-printer. Ook opnameapparatuur van enkele 
andere onderzoeken is op het netwerk aangesloten, zoals de apparatuur voor Electra 
Nystagmografie (onderzoek aan het evenwichtsorgaan) en Neuroscan ( frequentieanalyse 
van het EEG) waarvan BESA een onderdeel is. 

ziekenhuis 
netwerk 

GATEWAY 

opname-
station 1 r---

opname-

administratie I 

.. 

station 2 NT-server 

opname-
station 3 

r---

jukebox 

I Nystagmo server 

11 

I Neuroscan CD-ROM 
jukebox 

losse 
pc's 

r---

uitwerk-
- station 1 

uitwerk-

~station 2 

L uitwerk-
station 3 

uitwerk--
station 4 

I 
CD-ROM 
schrijver 

Figuur 1: Het netwerk van de afdeling KNF 

BESA kan gebruikt worden op een Intel486 ofPentium onder MS-DOS 3.1 of hoger. 
Er is een VGA grafische kaart en 520 kB geheugen nodig en een printerpoort voor de 
hardlock. Op de afdeling KNF is BESA geïnstalleerd op een 486 PC die op het netwerk is 
aangesloten. Het is echter geen PC waarop met BrainlaB gewerkt kan worden waardoor 
het niet mogelijk is om op één computer EEG-data uit BrainlaB te exporteren en in BESA 
te importeren. 
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2.4: BrainlaB 
BrainlaB is een software pakket waarmee EEG' s digitaal zijn op te nemen en uit te 

werken. BrainlaB en de hardware van het digitale EEG-systeem zijn geleverd door de 
firma OSG BVBA. 

Met BrainlaB kunnen alle (oude) EEG' s die op de harde schijf van de server of op 
CD-ROM aanwezig zijn vanaf ieder opname- of uitwerkstation worden opgeroepen en 
ingekeken. Daarnaast bestaat een optie om een geheel aantal pagina's van een EEG om te 
zetten in ASCII -code en naar een file te schrijven. In deze file staan dan per gemeten 
tijdstip de potentialen die op iedere elektrode gemeten zijn, en hieruit kan, bijvoorbeeld 
met EXCEL, een deel geselecteerd worden dat gebruikt wordt als input voor BESA. In 
EXCEL kunnen ook eventuele bewerkingen van de data worden uitgevoerd zoals deze 
omrekenen naar een andere referentie. 

Via BrainlaB worden EEG' s opgenomen met 21 elektroden die geplaatst worden 
volgens het algemeen gebruikte 1 0/20-systeem. De potentialen worden gemeten ten 
opzichte van een gemiddelde referentie die G 17 genoemd wordt. Dit is het gemiddelde 
signaal van 17 van de 21 kanalen waarop geregistreerd wordt. Het signaal van de 
elektrodes bij de ogen en de oren wordt niet gebruikt voor de berekening van het 
gemiddelde omdat hierop regelmatig potentialen ontstaan die vele malen groter zijn dan 
het signaal op de andere elektrodes. De elektrodes bij de ogen en de oren zouden in dat 
geval een te grote invloed hebben op het gemiddelde signaal, en dus op de referentie. 

Een voordeel van de digitale registratie van het EEG is dat de potentialen omgerekend 
kunnen worden naar een andere referentie dan die waarin ze zijn geregistreerd. Daarnaast 
kan het verschil tussen signalen op verschillende elektrodes worden weergegeven. Een 
manier om de potentialen ten opzichte van elkaar weer te geven heet een afleiding. 
BrainlaB biedt naast de basisafleiding G 17 nog 9 andere afleidingen waartussen tijdens de 
beoordeling van het EEG naar believen heen en weer geschakeld kan worden. Dit 
vereenvoudigt de beoordeling omdat bepaalde verschijnselen beter te zien zijn in de ene 
afleiding en andere in een andere afleiding. De uitvoer van potentialen in ASCII-formaat 
naar een file kan overigens alleen ten opzichte van de gemiddelde referentie G 17. 
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H3: BESA 

3.1: De grote lijn 
Algemeen wordt er vanuit gegaan dat de potentialen op het hoofd een superpositie zijn 

van elektrische activiteit van een aantal verschillende gebieden in de hersenen. Tussen het 
brongebied en de hoofdhuid wordt de elektrische activiteit verzwakt. BESA benadert de 
actieve gebieden of bronnen in de hersenen met een configuratie van elektrische dipolen. 
Een dipool is een combinatie van een plaats met een positieve potentiaal en een met een 
even grote negatieve potentiaal. Tussen deze potentialen zal een stroom gaan lopen. De 
sterkte van een dipool is het produkt van de grootte van de potentialen en de afstand 
ertussen. Deze wordt gegeven in [Vm] en wordt ook het moment van de dipool genoemd. 
Het verloop van het moment in de tijd van dipool i met een vaste plaats en richting heet 
brongolfvorm sïCt). Deze wordt voor iedere bron in een dipoolconfiguratie berekend uit het 
potentiaalverloop op de elektrodes en weegcoëfficiënten die de verzwakking ten gevolge 
van de afstand tussen bron en elektrode weergeven. 

Een dipool die in het hoofd actief is veroorzaakt op alle elektroden in meerdere of 
mindere mate een potentiaal. De totale potentiaal op een elektrode is de som van de 
potentialen die alle bronnen afzonderlijk op dit punt op de hoofdhuid veroorzaken. 
Hierdoor ontstaat op iedere elektrode een complexe golfvorm van de potentiaal in de tijd. 
Deze golfvorm van de potentiaal opdek-de elektrode wordt in BESA weergegeven met 
Vk(t). Dit is een lineaire combinatie van de brongolfvormen si (t), i= l...n, die op dat 
moment actief zijn, en die gewogen worden met de weegcoëfficiënten cki· Het resultaat is: 

Vk(t) = ck1slt) + ck 2s2 (t )+ ... +cknsJt) 
De weegcoëfficiënten cki in de brongolfvorm geven de verzwakking weer die 

golfvorm i ondervindt bij de voortplanting van de locatie van bron i naar elektrode k. Deze 
is afhankelijk van de afstand van de dipool tot de elektrode en van de elektrische 
conductiviteit van het weefsel waardoor de golf zich voortplant. Als de weegcoëfficiënten 
bekend zijn kunnen met behulp van de electrodepotentialen de dipoolsterktes si (t) 
berekend worden. 

Van iedere dipool wordt in BESA naar 5 parameters gezocht: 3 voor de plaats in het 
hoofd waar de dipoolligt (de locatie) en 2 voor de richting waarin de dipool wijst (de 
oriëntatie). Eén of een aantal dipolen met hun parameters vormen een dipoolconfiguratie: 
een oplossing van het gestelde probleem. Deze configuratie wordt geoptimaliseerd in die 
zin, dat de ligging en de richting van de dipolen samen met de berekende brongolfvormen 
de potentiaalverdeling op het hoofd zoals die door de elektrodes is gemeten, zo goed 
mogelijk verklaart. Wat optimaal is wordt bepaald aan de hand van een criterium dat in 
3.4.4 besproken wordt. Locatie en oriëntatie van de dipolen worden weergegeven in een 
creatieve variant op de gebruikelijke bolcoördinaten met de parameters r, <p10c, 81oc, <p0r, 

eor. 
Bij het zoeken naar dipolen in een EEG wordt een aantal stappen doorlopen. De 

gebruiker begint met het selecteren van een of een aantal stuk(ken) uit het EEG dat hij 
nader wil bekijken. Deze stukken worden ingevoerd in BESA en gefilterd om het deel van 
het frequentiespectrum afte bakenen waarin naar bronnen gezocht wordt. Vervolgens 
wordt bepaald naar hoeveel dipolen in dit deel gezocht zal worden en volgens welke 
criteria de oplossing beoordeeld wordt. Wanneer dit gebeurd is wordt begonnen met fitten. 
Dit fitten is een iteratieve procedure waarin naar de beste oplossing gezocht wordt door 
steeds een parameter te veranderen en te bepalen of de oplossing hierdoor verbetert. 
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Hierbij moet speciale aandacht worden besteed aan de startpositie en -oriëntatie van 
de bronnen die gefit worden en de volgorde waarin de verschillende parameters van plaats 
en richting van de bronnen gefit worden. 

Het fitten gebeurt volgens het stroomschema in figuur 2. Het aantal dipolen, hun 
startpositie en -richting en het criterium waarmee de oplossing beoordeeld wordt worden 
meegegeven aan de fitroutine van BESA die in het gestippelde blok staat weergegeven. De 
routine produceert een oplossing die bestaat uit de (nieuwe) plaatsen en richtingen van het 
gegeven aantal dipolen en de waarde die het criterium bij deze dipoolconfiguratie krijgt. 
Wanneer de gegeven oplossing de gebruiker niet bevalt kan deze de routine steeds 
opnieuw toepassen en eventueel de startparameters, het criterium of zelfs het aantal 
dipolen veranderen. Hier kan bijvoorbeeld aanleiding voor zijn wanneer de plaats van een 
bepaalde dipool al bij benadering bekend is of wanneer twee dipolen op dezelfde plaats 
terecht komen. 

Aan het begin van het onderzoek, in april1996, wasBESAversie 2.01 aanwezig. 
Vanaf november 1996 kwam versie 2.2 beschikbaar en vanaf dat moment is alle onderzoek 
hier mee gedaan. Op de behaalde resultaten heeft de gebruikte versie van BESA geen 
invloed. 

3.2: De indeling 
Na het opstarten van BESA kom je in het centrale (main) menu terecht. Van hieruit 

kan een aantal opties direct gebruikt worden of kan een van de submenu's worden bereikt. 
Hier volgt een beschrijving van de opties die voor dit onderzoek zijn gebruikt, zie tabel 1. 
De hoofdletters zijn de toetsen die gebruikt worden om een commando te geven. Voor een 
volledig overzicht van de opbouw en de mogelijkheden van BESA 2.2 zie de handleiding. 

niveau 1 niveau 2 Actie 

Automatic maakt een automatic file van een reeks commando's die 
processmg vaak herhaald worden 
Re ad Elektrodes leest elektrode file in 

Raw leest raw data file in 
Unscramble leest unscrambled data file in 

Variables de variabelen, nodig voor inlezen en interpreteren van de 
data, kunnen ingegeven worden 

Display Data geeft de data golfvormen weer 
Fit geeft de data en de model golfvormen weer 
Souree geeft de bron golfvormen van het model weer 
Elektrodes elektrodes kunnen aan en uit gezet worden 

Elektrode elektrodes kunnen toegevoegd en weggehaald worden 
Souree Parameters parameters van de dipolen kunnen bekeken en gewijzigd 

worden 
Fit de gewenste parameters worden gefit 

Fit Criteria criteria kunnen veranderd worden 
Test Pc a een Principal Component Analysis (zie 3.4.3) wordt 

uitgevoerd 
Image het MUSIC algoritme (zie 3.4.3) wordt gestart 

Tabel 1: Menu's en submenu's van BESA 
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3.3: De input 
Om uit te kunnen rekenen waar in het hoofd zich elektrische bronnen bevinden moet 

BESA de potentialen op het hoofd kennen en weten op welke plaatsen deze geregistreerd 
zijn. Om de potentialen op de juiste manier te kunnen interpreteren is bovendien nog een 
aantal parameters nodig. De potentialen zijn gegeven in de datafile die wordt ingelezen en 
de plaats op het hoofd kan in een elektrodefile staan of via het toetsenbord worden 
ingegeven. De benodigde parameters moeten in het menu V ARIAHELEN worden 
ingevuld voor de data worden gelezen. 

3.3.1 Elektrodes 

Voor de data worden ingevoerd moet eerst een elektrodefile worden ingelezen omdat 
BESA van tevoren moet weten hoeveel reeksen data te verwachten zijn en op welke 
elektrode deze zijn geregistreerd. Een elektrodefile bevat de elektroden die gebruikt zijn 
voor het opnemen van het EEG en de coördinaten hiervan. Worden de elektroden volgens 
het 1 0/20-systeem op het hoofd geplakt, dan hoeven alleen de elektrodenamen ingevoerd 
te worden, aangezien BESA deze coördinaten kent. Wanneer een referentie-elektrode (zie 
3.3.2) wordt gebruikt, staat die als laatste in de elektrodefile. 

BESA biedt in het elektrodemenu de mogelijkheid om de elektrodeconfiguratie te 
bekijken. Van alle elektroden worden hier de coördinaten gegeven, en met de optie 
DISPLAY HEAO kan ook de plaats op het hoofd zichtbaar gemaakt worden. 

3.3.2 Datafiles 

De data die als input voor BESA gebruikt wordt moet in ASCII-formaat gegeven zijn 
met een punt als decimaalteken. De data in de file kunnen op twee manieren gerangschikt 
zijn: per kanaal of per tijdstip, zie tabel 2. Wanneer alle data van één elektrode op één 
regel gegeven worden en alle data van de tweede elektrode op de tweede regel heet dit raw 
data, als het signaal op alle kanalen op het eerste tijdstip op één regel staat, gevolgd door 
het signaal op alle kanalen op het tweede tijdstip op de tweede regel heet dit scrambled 
data. In het laatste geval moet tijdens het inlezen unscrambled worden (data inlezen met 
optie read unscramble). De volgorde van de getallen wordt dan tijdens het inlezen alsnog 
omgedraaid. 

V(k=l,t=l) V(k=l,t=2) .... V(k=l.t=T) 
V(k=2,t=l) V(k=2,t=2) .... .... 
.... .... 
V(k=K,t=l) .... 

V(k=l,t=l) V(k=2,t=l) .... V(k=K,T=l) 
V(k=l,t=2) V(k=2,t=2) .... .... 
.... .... 
V(k=l.t=T) .... 

Tabel 2: Data gerangschikt als raw data (tabel 2a) en als scrambled data (tabel2b) 

De elektrische potentialen op de elektrodes worden gemeten ten opzichte van een 
referentie signaal. Dat kan het signaal op een vastgestelde meetelektrode zijn, het signaal 
dat gemeten wordt op een elektrode die ver van de hersenen zit en als aarde beschouwd 
wordt of het gemiddelde van de waarden op alle kanalen (" average reference"). Met ieder 
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van deze referenties kan in BESA gewerkt worden, maar intern rekent het programma 
altijd met het gemiddelde van alle signalen als referentie. De referentie waarin BrainlaB 
data in ASCII-formaat uitvoert is G17, zie 2.4. Dit is een referentie die BESA niet kent en 
het is daarom nodig om de data die uit BrainlaB worden uitgevoerd om te rekenen naar de 
referentie van het gemiddelde van alle 21 kanalen voor de data in BESA kan worden 
ingelezen. 

De maximale hoeveelheid data waarmee BESA kan rekenen is 200 datapunten. 
Wanneer gewerkt wordt op een EGA ofVGA scherm is het voor een nette weergave op 
het scherm aan te raden een veelvoud van 45 punten te kiezen. Dat is maximaal 180 
datapunten die met de gebruikte samplefrequentie van 250 Hz overeen komen met een 
meettijd van 720 ms. Het is mogelijk om een langere meettijd te onderzoeken door de data 
in BESA te reduceren. Er worden dan maximaal 4096 datapunten ingevoerd die 
teruggebracht worden tot het aantal dat voor de berekening gebruikt wordt door de nieuwe 
samplefrequentie te berekenen en alle punten die hier tussen liggen uit de berekeningen 
weg te laten. Hiervoor staan de variabelen number of raw data points en number of 
datapoints in het V ARIABLESmenu ter beschikking. Met de variabelen timing compute 
begin en end wordt bepaald uit welk deel van de data het nieuwe aantal datapunten gehaald 
wordt. 

3.3.3 Instellingen 

Naam variabele Betekenis Bereik 

Number of sourees Het aantal bronnen dat in eerste instantie 1124 
wordt berekend 

Number of data Aantal datapunten per kanaal dat 2/200 
points/channel overblijft na reductie 
Number of raw data points Aantal datapunten per kanaal dat 4/4096 

binnenkomt 
Timing sweep Tijdstip van de eerste en de laatste -1110*10" s 

waarde 
Timing display/select Tijdspanne die op het scherm wordt idem 

afgebeeld 
Timing compute Tijdspanne waarop de berekeningen idem 

worden uitgevoerd 
Digitization interval Tijd tussen twee digitalisatiepunten -0.0111000 ms 
Sealing: binsper microvolt Aantal digitale stappen dat in een -111 *10J Cllvr· 

microvolt gaat 
Sealing: calibration Versterking waarmee het signaal op het -111*10~ 

scherm wordt afgebeeld 
Reference elektrode no. 0 voor gemiddelde referentie, -1 voor -1124 

dipoolreferentie of het elektrodenummer 
Filters Frequentie, helling en type ( 1 =analoog, 0/20000Hz 

O=digitaal,-1 =reverse) van het hoog- en 6/48 dB 
laagdoorlaatfilter 

Tabe/3: Variabelen in het VARIABLESmenu 

De variabelen die via het variabelenmenu worden ingegeven zijn in drie groepen te 
verdelen: de variabelen die nodig zijn voor het inlezen en op de juiste manier interpreteren 
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van de data, de variabelen die aangeven hoe de data weergegeven moeten worden en tot 
slot het aantal dipolen waarnaar in eerste instantie gezocht wordt. Deze worden in tabel 3 
op een rijtje gezet. Ze zijn niet allemaal uniek, in die zin dat wanneer bepaalde parameters 
al een waarde hebben daarmee ook de waarde van sommige andere parameters vast ligt. 
Wanneer bijvoorbeeld het aantal datapunten, het aantal binaire stappen in een microvolt en 
het tijdstip van de eerste waarde bepaald zijn volgt hier direct het tijdstip van de laatste 
waarde uit. 

De variabelen in het V ARIABLESmenu dienen hun juiste waarde te krijgen direct 
voor het inlezen van de data. Gebeurt dat niet dan zal voor een aantal variabelen een 
defaultwaarde gebruikt worden en voor de rest de waarde die de variabele bij de vorige 
dataset had. Ook wanneer tussen het aanpassen van de variabelen en het inlezen van de 
data een of meerdere andere handelingen plaatsvinden kunnen verschillende variabelen 
opnieuw de defaultwaarde krijgen. Dit gebeurt in het bijzonder bij het ingestelde 
laagdoorlaatfilter dat steeds een waarde krijgt die afhangt van het aantal in te lezen 
datapunten. Hierop wordt verder ingegaan in 3.4.2. 

3.4: De bewerking 

3.4.1 Selectie van data 

De selectie van het deel of de delen in het EEG waarin naar dipolen gezocht wordt is 
belangrijk omdat in BESA slechts stukjes van maximaal 180 datapunten tegelijk bekeken 
kunnen worden. Bij de gebruikte samplefrequentie van250Hz duurt zo'n stukje 760 ms, 
terwijl de totale duur van een EEG tussen 20 en 30 minuten ligt. Omdat slechts met een 
klein deel van het EEG gewerkt wordt is het van groot belang dat hierin alleen het signaal 
zit waarnaar gezocht wordt. Ieder ander signaal wordt beschouwd als storing. Wanneer in 
het geselecteerde stukje uit het EEG bijvoorbeeld een oogbeweging plaatsvindt zal deze 
zo'n sterk signaal veroorzaken dat dit het vinden van andere dipolen dan de ogen moeilijk, 
zo niet onmogelijk maakt. Ook kan de aanwezigheid van een alpharitme wanneer dit niet 
gezocht wordt de dipoollocalisatie bemoeilijken. Daarnaast mag het geselecteerde stuk 
natuurlijk geen artefacten bevatten zoals die veroorzaakt door een slecht contact van de 
elektrode met de huid. Om een deel van het EEG te selecteren waarin het gezochte signaal 
optimaal gelocaliseerd kan moeten de eerder genoemde storingen worden vermeden. Een 
deel uit het EEG waarin de patiënt de ogen open heeft geniet daarbij de voorkeur omdat 
dan over het algemeen geen alpharitme waarneembaar is. 

Voor de selectie van een deel van de data die uit BrainlaB is uitgevoerd kan 
bijvoorbeeld Microsoft EXCEL gebruikt worden. De 2500 datapunten op alle 21 kanalen 
worden hierin ingevoerd en de data die niet gebruikt wordt wordt gewist. Naast het 
verkleinen van de hoeveelheid data moet deze ook worden omgerekend naar de 
gemiddelde referentie van alle 21 kanalen in plaats van de 19 die in BrainlaB gebruikt 
worden. Hiervoor is een procedure geschreven die GemEEGheet en in EXCEL 
beschikbaar is. 

Figuur 3 is een voorbeeld van tien seconden van een EEG. Bij ieder signaal staat de 
naam van de elektrode waarop dit is opgenomen in de naamgeving van de 10/20-
configuratie. De oogbeweging op het EOG-kanaal in de Se seconde die ontstaat wanneer 
de patiënt de ogen sluit is niet alleen als negatieve potentiaal te zien op alle elektroden aan 
de voorkant, maar door het gebruik van de gemiddelde referentie ook als positieve 
potentiaal op de meeste andere elektroden. 
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14:53:49- 10 secs I page 1 second 19/07/1996 14:45:24 

Figuur 3: Voorbeeld van een pagina EEG met oogbeweging 

3.4.2 Filteren 

De data worden tijdens het inlezen automatisch gefilterd met het hoog- en het 
laagdoorlaatfilter die in het variabelenmenu staan beschreven. Van de filters kunnen de 
frequentie in Hertz, de helling in deciBells en het type (digitaal, analoog of reverse) 
worden opgegeven. Via de optie FILTER in het BASELINEmenu kunnen de in het 
V ARIABLESmenu ingestelde of veranderde filters ook later nog toegepast worden. 

Een hoogdoorlaatfilter wordt gebruikt om de overlap met laagfrequente activiteit van 
eerdere stimuli te verminderen. Van een signaal met een frequentie die gelijk is aan de 
frequentie van het filter wordt de amplitude met een factor Yz--./2 verzwakt, signalen met 
lagere frequenties worden nog verder afgezwakt. Wanneer het signaal op alle kanalen op 
het scherm wordt afgebeeld is het effect van een hoogdoorlaatfilter vooral zichtbaar door 
de verschuiving van het potentiaalverloop naar waarden rond 0 die alle signalen 
ondervinden, zie figuur 4 a en 4 b. Een offsetwaarde die mogelijk in de potentialen 
voorkomt wordt namelijk gezien als signaal met een hele lage frequentie en weg gefilterd. 
Wanneer voor het hoogdoorlaatfilter een frequentie van 0 Hz is opgegeven, wat in BESA 
de defaultwaarde is, wordt dit filter niet gebruikt. 

Het laagdoorlaatfilter vermindert ruis op de data. Dit is te zien als het "gladder" 
worden van het signaal, zie figuur 4 a en 4 c. Ook voor dit filter geldt dat van een signaal 
met een frequentie gelijk aan die van het filter de amplitude met de factor Yz--./2 verzwakt 
wordt, maar nu zijn het de signalen met een hogere frequentie die nog verder onderdrukt 
worden. De frequentie van het laagdoorlaatfilter hoeft normaliter niet ingevoerd te worden 
omdat deze automatisch wordt aangepast aan de (gereduceerde) samplefrequentie volgens 

I ND-1 
FLF = --------

4DINR-J 
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Figuur 4 a, ben c: Data ongefilterd, met hoogdoorlaatfilter en met laagdoorlaatfilter 

De afkortingen hierin zijn die die gebruikt worden in het V ARIABLESmenu: Frequency of 
LowpassFilter [Hz], Digitization Interval [s], Number of Data points en Number of Raw 
data points. 

De frequentie van het hoogdoorlaatfilter kan handmatig gewijzigd worden, maar 
alleen omlaag. Met een vaste bovengrens wordt voorkomen dat een te groot deel van de 
data als signaal beschouwd wordt en zo ruis wordt geanalyseerd. Bij het bepalen van de 
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uitgangswaarde voor de frequentie van het filter is gebruik gemaakt van het criterium van 
Nyquist. Dit zegt dat wanneer data gesampled worden alleen signalen kunnen worden 
gemeten tot een frequentie die de helft is van de samplefrequentie. Van deze maximale 
frequentie neemt BESA opnieuw de helft omdat de hoogste frequenties die in het signaal 
voorkomen over het algemeen ruis zijn. 

rvc 
r=--- /"--..... zv 

L---------------------------------------~c 

Figuur 5 a, b en c: De invloed van filtering op de dipoollocalisatie 

De filters die in dit onderzoek gebruikt zijn zijn allemaal van het digitale type dat ook 
zero phase shift genoemd wordt. Een analoog (voorwaarts) filter verschilt hiervan door de 
faseverschuiving die het in de data teweeg brengt. In BESA wordt het analoge filter 
gesimuleerd door aan een digitaal filter een kunstmatige faseverschuiving toe te voegen. 
Bij de analyse van een component die klein is ten opzichte van latere activiteit biedt dit het 

16 



BESA 

voordeel dat geen energie van de latere, grotere pieken terug verstrooid wordt. Een reverse 
filter tot slot is een filter dat terug in de tijd wordt toegepast. Bij data die al analoog 
gefilterd waren voor ze in BESA werden ingelezen kan zo de faseverschuiving ongedaan 
gemaakt worden. 

Door op de juiste manier te filteren kan de uitkomst van de bronlokalisatie met BESA 
nauwkeuriger worden. Wanneer duidelijk is in welk frequentiegebied het gezochte signaal 
zit kan gericht naar dat gebied gekeken worden, door alles buiten dit bereik weg te filteren. 
Activiteit met een veel lagere, of soms ook veel hogere frequentie heeft dan geen invloed 
meer op de bronbepaling. In figuur 5 a, b en c is te zien hoe een laagfrequent signaal van 
bijvoorbeeld oogbeweging de plaats van de bron beïnvloedt wanneer niet gefilterd wordt, 
en hoe deze invloed na filtering met een hoogdoorlaatfilter verdwijnt. 

Uit het laatste voorbeeld blijkt dat het niet altijd mogelijk is om in (een deel van) een 
EEG met het blote oog te zien of er werkelijk geen oogbeweging of andere storende 
activiteit is die invloed op de potentialen kan hebben. Het is dus altijd raadzaam om, 
wanneer gezocht wordt naar een of meer hoogfrequente bronnen, het laagfrequente gebied 
apart te bekijken om eventuele "storing" op te sporen. 

3.4.3 Beginschatting 

Een beginschatting van de oplossing is net als de oplossing zelf een 
dipoolconfiguratie. Deze bestaat uit het aantal dipolen en de plaats en richting van deze 
dipolen. Het aantal dipolen waaruit de oplossing zal bestaan wordt in eerste instantie 
aangegeven in het V ARIABLESmenu, maar kan ook gewijzigd worden in het 
SOURCEmenu. BESA zal het opgegeven aantal bronnen plaatsen om deze te gaan fitten. 
Er zal dus eerst een schatting moeten zijn van het aantal bronnen dat redelijkerwijs uit een 
bepaald stuk EEG gevonden kan worden. Dat kan bijvoorbeeld door te beginnen met het 
fitten van één dipool en er steeds een aan toe te voegen. Hierbij kan aan de hand van de 
waarde van het criterium en de ervaring van de gebruiker van het programma bepaald 
worden wanneer de toevoeging van een bron de oplossing niet meer genoeg verbetert. 
Toevoeging van een extra dipool zal de aansluiting van de berekende bij de gemeten data 
altijd iets verbeteren, ook al zijn in werkelijkheid minder gebieden in het hoofd actief. De 
bron zal dan namelijk zo geplaatst worden dat deze een deel van de ruis verklaart. 

PCA 

Naast de methode van ervaring is er ook een theoretisch onderbouwde methode om 
het aantal dipolen te schatten: de Principal Component Analysis, ook wel Singular Value 
Decomposition genoemd. Deze optie uit het TESTmenu ontbindt de datamatrix A' over 
het in het V ARIABLESmenu aangegeven computing-interval in drie componenten: 
1) een matrix van orthogonale golfvormen U die in de tijd variëren en die in verschillende 
combinaties de data golfvormen opleveren. Deze golfvormen spannen samen de 
oplossingsruimte op. 
2) een set waarden L die aangeven hoeveel procent van de variantie in de data door elke 
golfvorm wordt verklaard en 
3) een matrix van ruimtelijke elementen V die het (genormaliseerde) deel van ieder van de 
golfvormen geven dat nodig is om de data op iedere kanaal te reproduceren. 
In matrixvorm ziet dit geheel er uit als 

A'= UTLV 
waarin UT de getransponeerde matrix van U is en L een diagonaalmatrix met de grootte 
van de principale componenten op de hoofddiagonaal (2). De eerste twee van deze 
elementen zijn op het scherm te zien, zoals in figuur 6. 
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BESA - Slngular Ulllue decmposltlon - PCA 
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Figuur 6: Voorbeeld van een PCA 

DePCA-methode is gebaseerd op het verloop van de signalen in de tijd gedurende de 
periode uit het EEG die bekeken wordt. Hierin wordt gezocht naar patronen die in het 
potentiaalverloop op meerdere elektrodes terugkomen. Van het patroon dat op alle 
elektroden het best wordt herkend wordt een eerste basisgolfvorm gemaakt in de 
oplossingsruimte die de dimensie heeft van het aantal parameters waarnaar gezocht wordt 
(N). Bij een oplossing met bijvoorbeeld twee dipolen is deze ruimte N=(2x5=)10-
dimensionaal. Op basis van het patroon dat hierna het duidelijkst is wordt een tweede 
golfvorm gedefiniëerd die in de oplossingsruimte orthogonaal is ten opzichte van de eerste. 
Zo worden in totaal N orthogonale basisgolfvormen gezocht die samen een volledige 
oplossingsruimte vormen. Iedere mogelijke oplossing kan in deze basisgolfvormen worden 
uitgedrukt. 

De basisgolfvormen zijn op het scherm weergegeven in volgorde van voorkomen in 
de elektrodesignalen. In de laatste kolom op het scherm is van iedere golfvorm te zien hoe 
groot de signaal-ruisverhouding moet zijn om dit deel van de data nog als signaal, en niet 
als ruis te kunnen zien, zie figuur 6. De signaal-ruisverhouding wordt berekend met de 
formule 

SNR=Jolog( P,ignal / pnoiseJ 

Wanneer het nu mogelijk is om uit andere gegevens, zoals de specificaties van de 
gebruikte apparatuur of testresultaten, de signaal-ruisverhouding van de data te bepalen 
kan dit bijdragen aan een bepaling van het aantal dipolen dat verantwoord gefit kan 
worden. Daarnaast wordt een lijn getrokken onder de golfvormen die samen 99% van de 
datavariantie verklaren. Wanneer niet voldoende bekend is over de signaal-ruisverhouding 
kan ook dit aantal aangehouden worden als het aantal te zoeken dipolen. Overigens is de 
getrokken lijn naar eigen inzicht te verschuiven naar een ander percentage. 

Het gevonden aantal golfvormen in de oplossingsruimte waaruit de datavariantie is 
opgebouwd heeft geen één op één relatie met het aantal dipolen in het hoofd dat deze data 
veroorzaakt. Twee dipolen met dezelfde golfvorm zullen bijvoorbeeld door één component 
in de PCA worden weergegeven. Verder zijn de basale golfvormen zo opgebouwd dat ze 
orthogonaal zijn. De golfvormen van het potentiaalverloop ten gevolge van de dipolen zijn 
dat natuurlijk lang niet altijd en zullen ontbonden worden in verschillende orthogonale 
projecties. Het gevonden aantal basale golfvormen geeft dus alleen een indicatie voor het 
minimum aantal dipolen dat nodig is om de data te verklaren. 
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Nadat het aantal dipolen bepaald is waarnaar gezocht wordt kan hiermee een 
dipoolconfiguratie worden gevormd om als beginschatting te dienen voor het fitten. Bij de 
eerste fit na het opstarten van BESA wordt het aantal bronnen dat in het 
VARIABLESmenu is opgegeven geplaatst op de plaats( en) en met de oriëntatie(s) die als 
defaultwaarden in het programma zijn opgenomen. Bij iedere volgende fit worden de 
plaatsen en richtingen overgenomen die bij de vorige fit het resultaat waren. Dit kan een 
hele slechte beginschatting zijn voor de plaats van de bronnen omdat de opeenvolgende 
datafiles niet van dezelfde patiënt hoeven te zijn. 

MUSIC 

Een betere beginschatting kan verkregen worden met MUltiple Slgnal Classification, 
ofwel MUSIC uit het TESTmenu. Deze methode is een aanvulling op de Principal 
Component Analysis en heeft als basis de ontleding van de data in orthogonale golfvormen 
en ruimtelijke componenten die het resultaat is van een PCA. MUSIC geeft een schatting 
van de plaats en richting van de dipolen op basis van de componenten in de PCA die 
aangewezen zijn als data. Wanneer de data ontleed zijn in orthogonale golfvormen en 
ruimtelijke componenten die samen een veeldimensionale oplossingsruimte vormen kan 
een regionale bron op iedere locatie in het hoofd in deze ruimte afgebeeld worden. MUSIC 
beeldt zo'n bron af in deze oplossingsruimte en berekent de projectie van de bron op de 
Principale Componenten. Deze projectie wordt de waarschijnlijkheid genoemd waarmee 
de bron in de signaalruimte beschreven kan worden. Op plaatsen in het hoofd waar deze 
waarschijnlijkheid groot is wordt ook de kans groot geacht dat zich hier een echte bron 
bevindt. De waarschijnlijkheid kan alleen gelijk zijn aan één wanneer het model van het 
hoofd perfect is en de stroom in het hoofd samenvalt met de regionale bron. MUSIC scant 
het hoofd af met regionale bronnen op plaatsen die steeds 5 mm van elkaar liggen. 
Wanneer in het driedimensionale waarschijnlijkheidsarray een maximum wordt gevonden 
wordt dit aangegeven met een kruisje, zie figuur 7, en deze maxima vormen samen een 
beginschatting. 
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Figuur 7: Voorbeeld van MUSIC 
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Als MUSIC wordt afgesloten komt het programma terug in het SOURCEmenu waarin 
deze beginschatting al is ingevuld, zie figuur 8. De waarschijnlijkheid kan alleen gelijk 
zijn aan één als het model van het hoofd perfect is en de stroom samenvalt met de 
regionale bron. 
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Figuur 8: Uitkomst van MUSIC in het SOURCEscherm 

Er kleven enkele nadelen aan het gebruik van MUSIC. Zo is het 5 mm raster erg grof, 
waardoor een maximum gemist zou kunnen worden. Een maximum dat buiten het bereik 
van de scan ligt, bijvoorbeeld in de hersenstam, is wel te zien aan de isocontourlijnen maar 
wordt niet in de beginschatting geplaatst omdat het door MUSIC niet als maximum wordt 
herkend. De keus om bepaalde golfvormen wel tot het signaal te rekenen en andere niet 
wordt vrij willekeurig genomen bij de grens uit de PCA waar 99% van de variantie 
verklaard is, maar deze grens kan door de gebruiker vrij verschoven worden. Hoe groter 
het aantal componenten waarmee gerekend wordt, hoe groter de kans dat je bronactiviteit 
vindt, ook al is de amplitude klein. Overigens voldoet de beginschatting die MUSIC 
berekent over het algemeen niet beter aan het criterium dan een aantal willekeurig 
geplaatste dipolen. 

3.4.4 Criteria 

Behalve een beginschatting van de dipoolconfiguratie is ook een criterium nodig om 
de kwaliteit van een oplossing te beoordelen. In het fit-proces wordt dit gebruikt om te 
bepalen of een nieuwe oplossing beter is dan de vorige. Een oplossing kan op een aantal 
verschillende punten beoordeeld worden, en in het menu CRITERIA, onder het FITmenu, 
kan ingesteld worden hoe zwaar ieder van deze punten meetelt. 

Het eenvoudigst is het om een oplossing te beoordelen op zijn residuele variantie RV. 
In een voorwaartse berekening wordt dan uitgerekend hoe groot met deze 
dipoolconfiguratie de potentiaal op iedere elektrode zou zijn in het ideale, ruisloze geval. 
Deze waarden vormen de matrix A'(k,t), waarin k het nummer van de elektrode is ent het 
tijdstip. De matrix A'(k,t) wordt vergeleken met de datamatrix van potentialen op de 
elektroden zoals die in het EEG gemeten zijn: A(k,t). Het verschil tussen de berekende en 
de gemeten potentialen wordt uitgedrukt in procenten van de data, per elektrode en per 
tijdstip gekwadrateerd en bij elkaar opgeteld: 

RV= ~k~~{A(k,t)--:A'(k,t)}
2 

•IOO% 
Ik, A(k,t/ 

De som heet de residuele variantie van de oplossing en deze methode wordt algemeen de 
methode van de kleinste kwadratensom genoemd. 

Een ander criterium is het variantiecriterium. Voor iedere bron wordt vooraf een 
periode van de opname aangegeven waarin deze actief mag zijn, en oplossingen waarin de 
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bron buiten dit tijdsgebied ook variantie vertoont worden negatief beoordeeld. Hiermee 
kan de activiteit van een bron geconcentreerd worden in het interval waarin deze het 
grootst is en wordt er vanuit gegaan dat hij buiten dit interval niet actief is. De waarde die 
aan dit criterium wordt toegekend is 

VC= VT-VM •100% 
VT 

waarbij VT de variantie is in het totale interval waarover de data zijn verzameld en VM die 
in het interval waarin de bron actief mag zijn. 

Met het energiecriterium worden oplossingen met een grote totale variantie van de 
bronactiviteit benadeeld: 

EC = 2 • L; {L, S(i, t)z •ic(i)lz} 

Lkt A2
(k,t) 

De factor c(i) hierin is een compensatie voor diepte-effecten. Dit is een methode om de 
oplossing zo eenvoudig mogelijk te houden, want een hoge activiteit van de ene bron die 
gecompenseerd wordt door hoge activiteit van een andere bron draagt niet bij aan het 
totale plaatje van de potentialen, maar levert wel een grote bijdrage aan de totale variantie. 
Het is zo mogelijk om oneindig grote, maar niet erg geloofwaardige oplossingen te 
fabriceren. 

Het separatiecriterium tot slot zorgt er voor dat een oplossing die op ieder tijdstip 
maar één (of zo weinig mogelijk) actieve bron(nen) heeft hoog gewaardeerd wordt omdat 
dit fysiologisch gezien de meest voor de hand liggende situatie is. 

5 LiliS(i,tl SC= ~ • ~------~~ 
p (DV I p/1

-t 

DV is de datavariantie, p het aantal samples in het interval. Gebruik van dit criterium 
voorkomt oplossingen waarbij interactie tussen de dipolen plaatsvindt en draagt bij aan een 
goede scheiding van processen die na elkaar in de tijd plaatsvinden. 

Bij het bepalen van het totale beoordelingscriterium voor de oplossing kan de 
gebruiker van ieder van genoemde criteria binnen zekere grenzen aangeven hoe zwaar dit 
weegt bij de uiteindelijke beoordeling van de oplossing. Wanneer niet alleen het criterium 
van de residuele variantie wordt gebruikt voegt BESA hier nog een extra criterium aan toe. 
Dit maakt een oplossing met de bronnen ver aan de buitenkant van het hoofd 
onaantrekkelijk om te voorkomen dat ze buiten het hoofd komen te liggen. 

3.4.5 Fitten 

Een letterlijke vertaling van het woord "fitten" is: aanpassen. BESA kijkt of de 
huidige oplossing aan de criteria voldoet, en als dat niet het geval is wordt deze aangepast. 
Is de nieuwe oplossing beter dan de oude, dan wordt de oude vervangen en wordt met de 
nieuwe verder gerekend. Dit iteratieve proces stopt automatisch als een aantal 
opeenvolgende oplossingen niet beter aan de gestelde criteria voldoen dan de vorige. De 
gebruiker van het programma bepaalt vervolgens of hij of zij met deze oplossing tevreden 
is, en wanneer dat niet zo is kan het fitten een of meerdere malen herhaald worden. Bij 
iedere nieuwe start van het fitten kan de oplossing van de vorige keer als beginwaarde 
gebruikt worden, maar deze kan ook naar eigen inzicht worden aangepast. Zie hiervoor 
ook het stroomschema in 3.1. 

De beginschatting voor de oplossing is de basis van een fit. Aangezien de oplossing 
bij het fitten behalve naar het gezochte globale minimum ook naar een lokaal minimum 
kan convergeren is het verstandig om vanuit een aantal verschillende beginsituaties te 
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fitten. Wanneer vanuit verschillende beginschattingen steeds naar de zelfde oplossing toe 
gerekend wordt is de kans groot dat dit een globaal minimum is. De invloed die (de 
kwaliteit van) de beginschatting heeft op de oplossing wordt op deze manier verkleind. 
Met MUSIC (zie 3.4.3) is het ook mogelijk om een gefundeerde gok te doen naar de 
beginpositie(s) van de dipolen. 

Het vergelijken van de huidige oplossing met het stopcriterium gaat als volgt. BESA 
berekent met de dipolen zoals deze in de oplossing liggen hoe de potentialen op de 
hoofdhuid er uit zouden zien. Dit heet de voorwaartse berekening en het resultaat is de 
matrix van berekende potentialen A'. Deze wordt vergeleken met de matrix van gemeten 
potentialen A. Door de aanwezigheid van ruis kunnen de matrices nooit perfect overeen 
komen, zelfs niet als precies daar dipolen gevonden worden waar zich in de hersenen ook 
werkelijk bronnen bevinden. Maar het verschil tussen de gemeten en de berekende 
waarden van de potentialen op het hoofd biedt wel de mogelijkheid om de oplossing te 
beoordelen. Dit verschil wordt bepaald met een of meer van de criteria uit de vorige 
paragraaf. 

Voor het optimaliseren van de dipoolconfiguratie gebruikt BESA het Downhili 
Simplex Algoritme voor niet-lineaire systemen. Dit algoritme is gebaseerd op de kleinste
kwadratenmethode en speelt zich af in deN-dimensionale oplossingsruimte. In deze 
oplossingsruimte wordt een simplex gevormd: een figuur dat bestaat uit punten en de 
rechte lijnen daartussen, met één hoekpunt meer dan het aantal dimensies van de ruimte. In 
twee dimensies zouden we het hebben over een driehoek. Aangezien N punten in deN
dimensionale ruimte een mogelijke oplossing weergeven, kunnen met deN+ 1 punten van 
de simplex N+ 1 mogelijke oplossingen gevormd worden. Ieder van de N+ 1 punten kan 
namelijk weggelaten worden om nog een volledige oplossing over te houden, die dan een 
hoekpunt van de simplex vormt. De simplex stelt dus een verzameling voor van N+ 1 
mogelijke oplossingen die stuk voor stuk maar in één dimensie van elkaar verschillen. 

Het Simplex Algoritme heeft een beginschatting nodig. De initiële dipoolconfiguratie 
in het SOURCEmenu wordt hiervoor gecombineerd met een vaste waarde die als variatie 
bij iedere parameter van een oplossing kan worden opgeteld of ervan kan worden 
afgetrokken. De beginwaarde en de variatie vormen samen een simplex. Van ieder 
hoekpunt van de simplex (=mogelijke oplossing) wordt op grond van het naar eigen inzicht 
van de gebruiker ingestelde criterium bepaald hoe goed deze oplossing is. Het punt dat het 
minst aan het criterium voldoet wordt verplaatst. In ruimtelijke termen kan dit punt 
omklappen naar de overkant van de simplex, het kan verder weg komen te liggen waardoor 
de simplex groter wordt, of juist dichterbij waardoor hij verkleint. Uiteindelijk zal deze 
simplex zich samentrekken rond een (lokaal of globaal) minimum. 

Wanneer het criterium voor de kwaliteit van de oplossing niet handmatig wordt 
ingesteld wordt alleen gebruik gemaakt van de kleinste-kwadratenmethode. Dit is het 
criterium van de Residuele Variantie uit 3.4.4. Hieraan kunnen echter percentages van 
enkele andere criteria worden toegevoegd, die de oplossing beoordelen op grond van de 
periode waarin iedere bron actief is of de totale variantie van de bronactiviteit (zie 3.4.4). 

Het stopcriterium waarmee bepaald wordt of het optimum bereikt is kan gebaseerd 
zijn op de stapgrootte of op het verschil in waarde van het (samengestelde) 
beoordelingscriterium bij de laatste stap of stappen. Deze routine wordt een interactieve 
iteratie wanneer de optimalisatieprocedure meerdere keren wordt uitgevoerd en de 
gebruiker van het programma iedere opeenvolgende benadering evalueert zoals eerder in 
het begin van deze paragraaf beschreven is. Op deze manier kan ingegrepen worden 
wanneer de oplossing onwaarschijnlijk is of in een lokaal minimum blijft steken. Een 
voorbeeld van een onwaarschijnlijke oplossing is er een met twee direct naast elkaar 
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liggende dipolen met een zeer grote maar tegengestelde activiteit. In de berekeningen 
zullen de grote activiteiten elkaar opheffen waardoor ze geen invloed hebben op de 
potentialen op de hoofdhuid. Er is dan ook geen enkele aanwijzing om aan te nemen dat 
deze activiteit ook werkelijk in het hoofd aanwezig is en toch kunnen de amplitudes van de 
beide signalen ongestraft groter worden. BESA doorziet een dergelijke situatie niet en er 
zal van buitenaf ingegrepen moeten worden in het proces van het fitten. 

Het succes van de Downhili Simplex Methode hangt onder andere af van de kwaliteit 
van de beginschatting die aan BESA wordt meegegeven. Deze invloed kan echter 
verkleind worden door gebruik te maken van verschillende beginschattingen om te 
voorkomen dat de gevonden oplossing een lokaal minimum is. Het is mogelijk om de 
oplossing te beïnvloeden via het aantal iteratieslagen en door eventuele aanpassing van de 
beginwaarden voor iedere stap. Er hangt in dat geval veel af van de kennis en ervaring van 
de gebruiker van het programma, en ook van zijn of haar subjectieve criteria. 

3.5: De output 
BESA berekent een oplossing voor de elektrische activiteit in het hoofd die bestaat uit 

een aantal dipolen met vaste locaties en oriëntaties en het verloop van hun moment in de 
tijd. De locatie van een dipool is in het SOURCEmenu te zien als een bolletje in het hoofd 
en de richting wordt weergegeven met een stokje aan dit bolletje, zie figuur 8. Het hoofd 
wordt in drie loodrechte projecties weergegeven: van boven, van rechts en van achter. 
Naast deze projecties staat per dipool het verloop van het moment in de tijd. Wanneer er 
meer dan vier dipolen zijn worden de momenten in twee kolommen op het scherm 
weergegeven, en zijn slechts twee projecties van het hoofd te zien. Met de letter K kan 
tussen de drie projecties gekozen worden. De precieze waarden van de parameters van alle 
dipolen zijn gegeven in PARAMETERS, zie figuur 9, maar de parameters kunnen ook 
direct via de onderste balk in het SOURCE-scherm bekeken en aangepast worden. 

PARMETERS of current SllJRCE mnflguration 

Coordinates lll!re COIIIputed ror an approximated 1-shell head ooodel (OS ... radius). 
tlean ualues for scalp thickness of 6 mm and for skull thlckness of 7 ,.. assuned. 
The cortical surface is approxlnately at 7B ••• the dura at Tl "" eccentricity. 
Dipale .urent .,... computed in the interual of B - 716 -s 

souree locatlon or lentat ion dI po Ie peak1 peak2 
na set ec% theta ph! ec/mm xl•• y/NN z/mm theta phl n001e11t pUeff •• "Uerr ms 
1 on 67 -116 -12 57.2 -38 31 -26 85.3 -51 12.8 
2 on 71 98 59.7 68.1 38.3 16.8 B ~3.1 23.7 17.2 
3 on 61 -55 53.1 51.~ -25 -3'1 ~.B -19'1 25.2 9.1!5 

Prtr"arru:~tPrs> <In:-;) ÎllSI'T't <D~l> dcl~h· sour•rp Pxt lJritc Hnrdcnu ? Q <Esf > 

Figuur 9: Voorbeeld van het PARAMETERSmenu 

3.6: Mogelijkheden en beperkingen 
BESA biedt de mogelijkheid om een dipoollocalisatie uit te voeren op een 

geselecteerd stukje EEG in ASCII met maximaal200 datapunten per elektrode. Wanneer 
het aantal datapunten groter is kan in het V ARIABLESmenu worden aangegeven welke 
punten hiervan voor de berekening gebruikt worden. De data mogen zijn opgenomen ten 
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opzichte van een gemiddelde referentie, de referentie van een van de kanalen of het signaal 
op een elektrode die als aarde dient. Tijdens het inlezen worden de data gefilterd met een 
analoog, digitaal of reverse hoog- en laagdoorlaatfilter. De frequentie van het 
hoogdoorlaatfilter is vrij te kiezen, maar die van het laagdoorlaatfilter is aan een maximum 
gebonden dat afhangt van het aantal datapunten en de samplefrequentie. Voor de correcte 
uitvoering van de localisatie is het wel nodig dat het geselecteerde stuk EEG geen storende 
signalen bevat dat ook gelocaliseerd kan worden. Dit maakt het selecteren van de data een 
tijdrovende bezigheid, nog voordat de dipoollocalisatie is begonnen. 

Een oplossing wordt bereikt door het aanpassen van de beginschatting tot deze aan het 
criterium voldoet. De beginschatting kan vrij gekozen worden maar kan ook geconstrueerd 
worden met de opties PCA en MUSIC. Het uitvoeren van de MUSIC-routine kost echter 
meer tijd dan het opstellen van een willekeurige beginschatting en de uitkomst ervan is 
zelden beter. Wanneer vanuit verschillende beginposities en met verschillende aantallen 
dipolen gefit wordt krijgt men een beeld van de dipoolconfiguratie die de 
potentiaalverdeling op het hoofd veroorzaakt. De fit kan zo vaak als men wil uitgevoerd 
worden met alle mogelijke parameters, filters beginschattingen en criteria. Er is echter 
geen objectieve manier om te bepalen wat het juiste aantal dipolen is en bij welke waarde 
van het criterium het zinloos is om verder te zoeken. Dit zijn keuzen die de gebruiker zelf 
zal moeten maken. Hiervoor is het nodig om door ervaring enige intuïtie te ontwikkelen 
met betrekking tot de verschillende criteria en de waarde ervan. 
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H4: Opzet onderzoek 

4.1: Selectie van patiënten 
Bij het begin van het onderzoek was nog niets bekend over de werking van BESA en 

de betrouwbaarheid ervan. Het enige aspect waarvan de nauwkeurigheid te onderzoeken is 
is de lokalisatie van de dipolen. Hiervoor is gebruik gemaakt van MRI-opnamen van het 
hoofd van een patiënt in dezelfde periode waarin ook het EEG bij deze patiënt gemaakt is. 
Een MRI-opname geeft de verschillende structuren in het hoofd weer en waar deze zich 
bevinden. Het EEG daarentegen geeft een functioneel beeld van de hersenen. We moeten 
dus gebruik kunnen maken van een verband tussen de lokalisatie van een structurele en een 
functionele afwijking in de hersenen om MRI- en EEG-opnamen met elkaar te kunnen 
vergelijken. 

Een afwijking waarbij er in de neurologie algemeen vanuit gegaan wordt dat dit 
verband bestaat is een "ruimte innemend proces". Hiermee wordt een proces bedoeld dat 
het naastgelegen weefsel in de verdrukking brengt. Over het algemeen is dit een tumor, 
maar het kan bijvoorbeeld ook een bloedgezwel (haematoom) betreffen. Het tumorweefsel 
en de eventuele vochtophoping (oedeem) waarmee dit gepaard gaat zijn elektrisch inactief 
omdat het vrijwel nooit zenuwweefsel betreft. Het bedreigde zenuwweefsel eromheen 
vertoont een grotere activiteit dan normaal en leent zich hierdoor voor lokalisatie. Deze 
verhoogde activiteit kan zich uiten in elektrische haarden (activiteit met een lage 
frequentie) of epileptische verschijnselen (activiteit met een hogere frequentie). Wanneer 
de bronbepaling uit het EEG van een patiënt vergeleken wordt met een MRI-opname is de 
verwachting dat in het gebied direct rondom de tumor en het oedeem dipolen gevonden 
worden. 

Dit vermoede verband tussen de lokalisatie met het EEG en in het MRI-beeld is de 
reden dat in overleg met de neuroloog is besloten om het onderzoek toe te spitsen op 
patiënten met een ruimte innemend proces in de hersenen. Van deze patiëntengroep is 
alleen gewerkt met het digitale EEG van de patiënten van wie in dezelfde week ook een 
MRI van het hoofd gemaakt is. Uit deze selectie kwamen 14 namen. Daaraan is nog een 
patiënt toegevoegd bij wie eerder door middel van een operatie de tumor verwijderd is, 
maar waar op de MRI-opname in het operatiegebied veel oedeem te zien is. 

4.2: Selectie uit het EEG 
De hoeveelheid data waarmee hier gewerkt wordt is telkens 180 datapunten. Dat is 

een veelvoud van 45, wat in BESA wordt aangeraden in verband met een nette weergave 
op het scherm. Daarnaast is de periode kort genoeg om vrij van storing te kunnen zijn. Het 
is ook mogelijk om de dipoollocalisatie uit te voeren op een langere periode uit het EEG. 
BESA biedt de mogelijkheid om meer dan 200 datapunten in te voeren, maar omdat voor 
het uitvoeren van de berekeningen toch het maximum van 200 punten geldt wordt van deze 
data een evenredig aantal punten niet gebruikt voor de localisatie. 

Zoals in 3.4.1 is beschreven is gezocht naar delen uit het EEG waarin de patiënt de 
ogen open en stil heeft om te voorkomen dat het signaal alpharitme of activiteit ten 
gevolge van een oogbeweging bevat. Omdat de delen in een EEG waar de ogen geopend 
zijn beperkt van duur zijn is het niet altijd mogelijk om een of bij voorkeur een aantal 
stukjes te vinden die aan alle gestelde eisen voldoen. Het aantal geselecteerde delen 
variëert daarom tussen twee en vier. In de meeste gevallen zijn uit ieder EEG twee delen 
met geopende ogen en een deel met gesloten ogen geselecteerd. 
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Haardactiviteit in een EEG kan een aanwijzing zijn voor de aanwezigheid van een 
onregelmatigheid zoals een tumor. Onder een haard wordt verstaan: langzame activiteit tot 
± 5 Hz die haar oorsprong steeds in hetzelfde gebied in de hersenen lijkt te hebben. 
Lokalisatie van de haard is in dat geval tegelijkertijd de lokalisatie van de gezochte 
afwijking. Wanneer in het EEG een haard gezocht wordt is het vooral de lage frequentie 
van deze activiteit waarop gelet moet worden. Uit de EEG's die duidelijk haardactiviteit 
bevatten is een deel hiervan geselecteerd dat aan de eerder gestelde eisen voldoet. In een 
EEG dat geen haardactiviteit bevat kan alleen gezocht worden naar een deel waarin geen 
artefacten en oogbewegingen voorkomen. 

4.3: Instellingen van parameters 
In het V ARIABLESmenu moet aan een aantal parameters een waarde worden 

toegekend voor de data ingelezen kunnen worden. Deze parameters staan in tabel 3 in 
3.3.3. De waarde van de parameters number of datapoints tot en met sealing: binsper 
microvolt staan vast wanneer de data geselecteerd zijn, maar dienen wel correct te worden 
ingevoerd. De waarde van de sealing: calibration is alleen van belang voor de weergave 
op het scherm maar heeft geen invloed op de lokalisatie van de dipolen. Zolang met de 
gemiddelde referentie wordt gewerkt moet voor de waarde van reference elektrode nul 
worden ingevuld. Alleen de instelling van de filters vereist meer aandacht. 

Er is gekozen voor een hoogdoorlaatfilter van 0,5 Hz om eventuele langzame resten 
van oogbeweging uit het signaal te filteren die bij de selectie uit het EEG over het hoofd 
gezien zijn. Het EEG-signaal bevat over het algemeen activiteit met frequenties tot 
ongeveer 30 Hz. Omdat de snelle, epileptische activiteit hier buiten beschouwing gelaten 
wordt en deze door de snelle veranderingen de grote lijn in het totale signaal minder 
duidelijk maakt is gebruik gemaakt van een laagdoorlaatfilter van 15 Hz. Deze 
filterinstellingen zijn voor de analyse van alle EEG' s gebruikt. 

Het criterium op grond waarvan de oplossing tijdens het fitten beoordeeld werd is 
over het algemeen dat van de residuele variantie (3.4.4) omdat er bij aanvang van het fitten 
geen reden was om hiervan af te wijken. In enkele gevallen is er tijdens het fitten voor 
gekozen om het criterium te wijzigen in 60% residuele variantie en 40% separatiecriterium 
omdat twee of meer bronnen tijdens het fitten steeds dichter bij elkaar kwamen te liggen. 
De activiteit van de bronnen kan in dat geval ongestraft steeds groter worden zolang deze 
maar gecompenseerd wordt door de even grote maar tegengestelde activiteit van de andere 
bron op deze plaats. Op enige afstand van de bronnen, bijvoorbeeld op de hoofdhuid, zal 
de activiteit niet waar te nemen zijn. Bij iedere potentiaalverdeling op het hoofd bestaat 
dus de mogelijkheid dat zich in het hoofd een of meer combinaties van dipolen bevinden 
die een tegengestelde activiteit vertonen en zo dicht bij elkaar liggen dat ze, hoe groot ook, 
aan de buitenkant niet waarneembaar zijn. Dit is echter niet erg waarschijnlijk, en wanneer 
het fitten een dergelijke oplossing produceert is het criterium aangepast om hier 
verandering in te brengen. Het gebruikte separatiecriterium heeft doordat het grote in de 
tijd overlappende activiteit negatief beoordeelt in dit geval als neveneffect dat de bronnen 
ook ruimtelijk uit elkaar worden geschoven. De episodes waarbij het criterium op deze 
manier is aangepast zijn de: episode 1 en 2 van patiënt 3, episode 1 en 2 van patiënt 12 en 
episode 1 van patiënt 13. De localisatie in deze periodes verschilt niet merkbaar van die in 
de andere. 

4.4: Beoordeling 
Het doel van het onderzoek is onder andere de beoordeling van de localisatie van 

dipolen door BESA. Hiervoor zijn de dipoollocalisaties vergeleken met MRI-opnamen van 
het hoofd. In deze MRI-opnamen is te zien waar zich het weefsel bevindt dat een afwijking 
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vertoont ten opzichte van het gezonde weefsel. De grens hiertussen is bepaald door een 
radioloog en in de MRI-beelden ingetekend. Van ieder dipool in een dipoollocalisatie 
wordt met behulp van de combinatie van beelden en de schaalverdeling in de MRI
opnamen de afstand tot deze grens bepaald. Er wordt vanuit gegaan dat het zenuwweefsel 
in een smal gebied van ongeveer 5 mm aan de buitenkant van de grens een verhoogde 
activiteit vertoont. Daarnaast wordt uitgegaan van een onnauwkeurigheid in de 
bronbepaling van 10 mm naar aanleiding van de publikaties van D. Cohen, B. N. Cuffin 
e.a. (zie de literatuurlijst). Het gebied waarin zich de dipolen bevinden die hier beschouwd 
worden als goed gelocaliseerd omvat dus de grens tussen gezond en aangetast weefsel en 
het gebied tot 1 0 mm daarbinnen en 15 mm erbuiten. Op grond van deze aanname zijn de 
gevonden dipolen in de 43 EEG-episodes onderverdeeld in de categorieën Juist en Onjuist 
gelocaliseerd. Daarnaast bestaat er nog een derde categorie van dipolen die zo dicht bij een 
oog terecht komen dat zij geacht worden voort te komen uit een oogbeweging die bij de 
selectie over het hoofd gezien is. De classificatie van de dipolen staat in tabel 4 in 
hoofdstuk 5. 

Bij MRI-beelden wordt niet altijd in drie richtingen een opname gemaakt. Wanneer op 
twee van de drie opnamen voldoende duidelijk te zien is wat de arts zoekt wordt de derde 
projectie overgeslagen. Er wordt overigens geen opname vanaf de achterkant, maar vanaf 
de voorkant van het hoofd gemaakt. Hierdoor is wat rechts op de foto staat voor de patiënt 
links en andersom. Dit komt overeen met hoe de arts de patiënt ziet, maar niet met de 
weergave van het hoofd in BESA, dat uitgaat van de positie van de patiënt zelf. In het 
laatste geval is wat in een figuur als "rechts" staat aangegeven ook werkelijk rechts. Alle 
MRI-beelden in dit verslag zijn daarom gespiegeld om de vergelijking met de beelden uit 
BESA gemakkelijker te maken. 
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HS: Resultaten 
In het EEG van 15 patiënten met een ruimte innemend proces is de localisatie van 

dipolen in verband gebracht met de locatie van het proces zoals die in een MRI-beeld te 
zien is. Uit de 15 EEG's zijn 43 perioden van 720 ms geselecteerd. Op iedere episode is 
dipoollocalisatie toegepast en hierbij zijn 163 dipolen gevonden. De dipolen worden 
afgedrukt in drie projecties van het model van het hoofd onder elkaar. Deze zijn per patiënt 
afgedrukt naast de overeenkomende projectie van de MRI-opname. Daarnaast staan de 
dipoolconfiguraties van de tweede, derde en eventueel vierde episode uit hetzelfde EEG. 
Vanwege het grote aantal staan deze resultaten afgedrukt in appendix I, en zijn hier alleen 
twee voorbeelden opgenomen. Voorbeeld van een goede localisatie zijn de resultaten van 
patiënt 4 en van een slechte localisatie die van patiënt 11. 

In tabel 4 zijn de 163 gevonden dipolen onderverdeeld in juist gelocaliseerd (G), 
onjuist gelocaliseerd (F) en het gevolg van oogbeweging (0) volgens de criteria van 4.4. 
Het aantal juist geplaatste gedeeld door het aantal onjuist geplaatste dipolen per EEG is in 
een aparte kolom weergegeven (G/F). Daarnaast is aan iedere patiënt een waarde 
toegekend die de uitgebreidheid van het ruimte innemend proces in het hoofd weergeeft, 
oplopend van één voor een kleine tot vier voor een zeer grote ingenomen ruimte. Patiënt 
15 heeft hievoor geen beoordeling omdat dit EEG gemaakt is na een operatie waarbij de 
tumor is verwijderd. In de MRI-opname is oedeem te zien dat het gevolg is van de operatie 
en de daarop volgende bestraling. 

Van de 163 gevonden dipolen zijn er volgens de gebruikte beoordeling 97 goed 
gelocaliseerd en 59 verkeerd. Daarnaast zijn 7 dipolen toegeschreven aan oogbeweging. 
Tussen de verhouding van de juist en onjuist geplaatste dipolen en de uitgebreidheid van 
de tumor bestaat enig verband in die zin dat de vijf patiënten met de beste dipoollocalisatie 
allemaal een tumor van grootte lil of IV hebben. 
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Grafiek 1: Aantal dipolen op een zekere afstand tot de vastgestelde grens 

In grafiek 1 staat het aantal dipolen met een bepaalde afstand tot de grens tussen 
gezond en aangedaan weefsel uitgezet tegen deze afstand. Een negatieve afstand geeft hier 
weer dat de dipool volgens de localisatie binnen de tumor of het oedeem ligt. Te zien is dat 
het grootste aantal dipolen (1 02) ligt tussen 0,5 cm binnen de grens en 2 cm daarbuiten. 
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patiënt episode G F 0 GIF ui tg 
1 1 2 2 - 1,4 lil 

2 3 1 -
3 2 2 -

2 1 4 - - 10,0 lil 
2 4 - -
3 2 1 1 

3 1 2 1 1 1,2 II 
2 2 2 -
3 2 2 -

4 1 4 - - 14,0 lil 
2 4 - -
3 2 1 1 
4 4 - -

5 1 1 3 - 0,3 lil 
2 1 3 -

6 1 3 - - 3,0 liJ 
2 2 1 -
3 2 1 -
4 2 1 -

7 1 3 1 - 1,5 II 
2 2 1 -
3 1 2 1 

8 1 1 2 - 2,0 I 
2 3 - -

9 1 4 - - 3,0 II 
2 2 2 -
3 3 1 -

10 1 - 3 1 0 I 
2 - 3 -

11 1 - 3 - 0,2 I 
2 1 4 -
3 1 3 -

12 1 4 - - 4,5 IV 
2 3 - 1 
3 2 2 -

13 1 3 1 - 1,8 IV 
2 2 2 -
3 2 1 -

14 1 3 1 - 4,5 lil 
2 4 - -
3 2 1 1 

15 1 2 2 - 0,6 * 
2 1 3 -

Tabel 4: Dipolen onderverdeeld in goed en fout gelocaliseerd 
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Patiënt 11, Episode 1, 2 en 3 



Conclusies en aanbevelingen 

H6: Conclusies en aanbevelingen 

6.1: BESA 
De mogelijkheden van BESA met betrekking tot bronbepaling in het EEG staan 

beschreven in hoofdstuk 3. Daarnaast heeft BESA nog verschillende opties die hier niet 
zijn onderzocht, zoals de analyse van MEG-data, de correctie van oogbewegingen en 
aanpassing van het model van het hoofd door middel van de integratie met MRI-beelden 
(alleen versie 2.2). Voor een beschrijving hiervan verwijs ik naar de handleiding van het 
programma. 

Zowel BESA als de handleiding blinken niet uit in gebruiksvriendelijkheid. Wanneer 
men het programma goed kent kost het niet veel tijd om een dipoollocalisatie uit te voeren 
op steeds gelijkvormige hoeveelheden data, maar zodra de aanpak per geselecteerde 
episode verschilt gaat het aantal uit te voeren handelingen snel omhoog. De geboden 
mogelijkheden zijn interessant en bruikbaar, maar slecht gedocumenteerd en daardoor 
soms onvindbaar en ondoorgrondelijk. Daarnaast moet de nodige aandacht besteed worden 
aan het selecteren van de data omdat de bronbepaling uitgevoerd wordt op een zeer klein 
deel van het totale EEG. 

Het grote nadeel van BESA is het feit dat het de gebruiker erg veel vrijheid laat om de 
gevonden configuratie (ongewild) te beïnvloeden. Dit komt het sterkst tot uiting in de 
bepaling van het aantal dipolen dat gelocaliseerd wordt. BESA biedt hierbij weinig 
houvast. Dit maakt het programma alleen bruikbaar voor iemand met voldoende ervaring 
op het gebied van het EEG en BESA die reeds enige kennis heeft over de plaats in het 
EEG en de frequentie van het signaal dat hij wil localiseren. En zelfs voor deze ervaren 
gebruiker blijft het aantal te fitten dipolen een onzekere factor. 

6.2: Bronbepaling 
Aan de selectie van data uit het EEG is in dit onderzoek veel zorg besteed omdat een 

kleine storing in het signaal direct grote gevolgen heeft voor de bronlocalisatie. Dit draagt 
in hoge mate bij aan de bewerkelijkheid van de procedure. 

Het is voor de nauwkeurigheid van de bronbepaling van belang dat de data op de 
juiste manier gefilterd worden. Het frequentiegebied onder 0,5 Hz kan signalen bevatten 
die niet te zijn maar de localisatie wel beïnvloeden, en hoe hoger de frequenties hoe meer 
ruis het signaal bevat. Wanneer het frequentiebereik waarin het gezochte signaal zit 
bekend is kunnen de filters zo ingesteld worden dat deze daar zo nauw mogelijk op 
aansluiten. Dit verbetert de localisatie aanzienlijk. 

Het is in de meeste gevallen niet mogelijk om een beginschatting op te stellen die al in 
hoge mate aan het criterium voldoet. Dat is ook niet noodzakelijk wanneer de fitprocedure 
enkele malen herhaald wordt met verschillende beginschattingen. Het wordt dan al snel 
duidelijk of de dipolen vanaf iedere positie naar dezelfde oplossing convergeren. De 
invloed die de beginschatting heeft op de oplossing is op deze manier erg klein. 

Uit de tabel en de grafiek in hoofdstuk 5 blijkt dat het merendeel van de 
gelocaliseerde dipolen te vinden is in het verwachte gebied, namelijk rondom het ruimte 
innemend proces. Wel ligt dit gebied iets verder buiten het proces dan in eerste instantie 
werd aangenomen. Een derde deel van de dipolen ligt meer dan 2 cm buiten of meer dan 
0,5 cm binnen de rand. Een aantal van de dipolen op een afstand van meer dan 2 cm zal 
veroorzaakt worden door normale hersenactiviteit. In het EEG van een gezond persoon 
zijn namelijk ook dipolen te vinden. Dat zich diep in het beschadigde gebied nog bronnen 
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bevinden is echter zeer onwaarschijnlijk omdat zich hier geen levende zenuwcellen meer 
bevinden. 
Wanneer daarbij in aanmerking genomen wordt dat voor dit onderzoek gezocht is naar 
patiënten met een zeer specifieke en prominente afwijking en uit hun EEG vervolgens met 
grote zorg de meest geschikte episodes zijn geselecteerd rijst direct de vraag naar de 
klinische toepasbaarheid van de methode. 

6.3: Klinische toepasbaarheid 
De toepassing van BESA waarop dit onderzoek gericht is is het op grote schaal 

uitvoeren van een dipoollocalisatie op gemaakte EEG's om hiermee aanvullende klinische 
informatie te verkrijgen. Hierbij is gekeken naar de patiëntengroep met een ruimte 
innemend proces in het hoofd. In dit kader is de uitvoering van bronlocalisatie met BESA 
met de huidige mogelijkheden niet zinvol. Dat heeft een aantal oorzaken. 

Door de grote vrijheid die BESA geeft bij de uitvoering van de localisatie is het niet 
mogelijk om een objectief resultaat te behalen. Het aantal dipolen wordt door de gebruiker 
van het programma zelf bepaald en de locaties waar deze terecht komen worden ook 
beïnvloed door de wijze waarop de fitprocedure wordt toegepast. 

Van een dipoollocalisatie met daarnaast het MRI waarin het afwijkende gebied is 
aangegeven is het mogelijk om twee derde van de dipoollocaties op dit gebied terug te 
voeren. Wanneer echter een dipoollocalisatie is uitgevoerd op het EEG van een patiënt van 
wie niets bekend is is het niet mogelijk om uit een aantal uit elkaar liggende dipolen te 
concluderen dat zich hiertussen een afwijking bevindt. De aanwezigheid en plaats van 
dipolen vormt geen aanwijzing voor een defect in de hersenen. 

De selectie van het deel of de delen uit het EEG die geschikt zijn om een 
dipoollocalisatie op toe te passen moet door een deskundige gemaakt worden. Omdat dit 
meer dan de helft van het werk van een dipoollocalisatie is en niet geautomatiseerd kan 
worden is het gebruik van BESA een tijdrovende zaak. 

6.4: Aanbevelingen vervolgonderzoek 
Een belangrijke vraag die eerst gesteld moet worden is die naar de aanvullende 

klinische informatie die een optimale dipoollocalisatie kan geven. In het geval van een 
gelocaliseerd proces in het hoofd zijn er namelijk diverse andere onderzoeksmethoden 
beschikbaar (CT-scan, MRI) die meer informatie geven over de aard, de grootte en de 
locatie van de afwijking en wat betreft snelheid en patiëntvriendelijkeid niet voor het EEG 
met bronlocalisatie onderdoen. 

De keuze voor de patiëntengroep met afwijkingen van een lage frequentie in het EEG 
kan een nadelige invloed hebben op de nauwkeurigheid van de bronbepaling. De 
ingevoerde hoeveelheid data bevat hierdoor namelijk nooit meer dan één golflengte van 
het afwijkende signaal. Het is alleen mogelijk om een langere periode uit het EEG voor de 
berekeningen te gebruiken wanneer men genoegen neemt met een verlies van gegevens in 
de hele periode. De mogelijkheid bestaat dat BESA zich beter leent voor de analyse van 
snellere signalen. Daarbij zou bijvoorbeeld gedacht kunnen worden aan epileptische 
activiteit. 

De optie om uit een MRI-opname verkregen coördinaten te gebruiken voor het 
opstellen van een model van het hoofd kan een bijdrage leveren aan de nauwkeurigheid, en 
daarmee de bruikbaarheid van het programma. 
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6.5: Technology Assessment 
Bij iedere nieuwe techniek die in de gezondheidszorg wordt onderzocht bestaat de 

hoop dat deze zal bijdragen aan het beter, sneller of eenvoudiger diagnostiseren of genezen 
van een patiënt. Zo ook hier. Dipoollocalisatie in het hoofd met BESA heeft de 
hooggespannen verwachtingen (nog) niet waargemaakt. Op dit moment lijkt het niet 
waarschijnlijk dat de methode een grote toegevoegde waarde krijgt naast de geavanceerde 
beeldvormende technieken die voorhanden zijn. Omdat het EEG een functioneel 
onderzoek is geeft dipoollocalisatie echter fundamenteel andere gegevens dan bijvoorbeeld 
een MRI-opname. De kennis vanBESAis niet toereikend om uit te sluiten dat deze 
invalshoek op termijn een bijdrage kan leveren aan de diagnose of behandeling van 
patiënten. 
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