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Nederlandse samenvatting 
 
Het non-invasief evalueren van de cerebrale doorbloeding door middel van arteriële spin labeling 
(ASL) magnetische resonantie imaging (MRI) is een interessante nieuwe methode om de 
cerebrale doorbloeding te meten in de kliniek. Waar de huidig klinisch geïmplementeerde 
technieken om de doorbloeding te visualiseren allen gebruik maken van veneuze injectie van 
contrastmiddel, gebruikt ASL het arteriële bloed dat naar de hersenen stroomt als endogeen 
contrast. Echter, door de verminderde beeldkwaliteit van de ASL MRI beelden ten opzichte van 
de huidige technieken, is de klinische toepasbaarheid van ASL altijd beperkt gebleven tot zeer 
gespecialiseerde onderzoekscentra. Door recente ontwikkelingen in technisch ASL onderzoek, is 
de beeldkwaliteit en betrouwbaarheid van ASL dermate verbeterd dat de techniek bijna rijp is 
voor breder gebruik in de kliniek en klinisch onderzoek. Doordat het ASL onderzoek de 
afgelopen jaren voornamelijk gericht is geweest op technische verbeteringen, zijn er 
verscheidende relevante aspecten voor de klinische implementatie van ASL, zoals patiënt 
comfort en klinische accuratesse onderbelicht gebleven. Het hoofddoel van de studies beschreven 
in dit proefschrift was daarom om deze klinische relevante aspecten van ASL te onderzoeken, om 
deze techniek een stap dichterbij de klinische praktijk te brengen.  
 
Om de doorbloeding ook af te kunnen beelden in patiëntengroepen die niet in aanmerking komen 
voor een MRI onderzoek in een conventionele MRI scanner, beschrijft hoofdstuk 2 de 
toepasbaarheid van ASL op een laag veld open MRI scanner. Hierbij zijn eerst de belangrijkste 
technische ASL aspecten geoptimaliseerd voor 1T in een groep gezonde vrijwilligers, zoals de 
optimale labeling module, de wachttijd na labelen, de meerwaarde van achtergrondsignaal 
onderdrukking en de manier van signaal uitlezen. Hierbij toonde de pCASL labeling module de 
beste beeldkwaliteit, 1300 ms wachten na de labeling toonde het beste compromis tussen 
verhoogd beeldkwaliteit en verminderde vasculaire artefacten, achtergrond onderdrukking liet 
geen verhoogde beeldkwaliteit zien en afhankelijk van het hersengebied van interesse kan er 
gekozen worden tussen de multi-slice EPI of de 3D GRASE uitleesmodule. Ten tweede, 
gebaseerd op de geoptimaliseerde ASL parameters, is de mogelijkheid van ASL op 1T 
geïllustreerd met behulp van een obese vrijwilliger die niet in aanmerking kwam voor een 
conventioneel MRI onderzoek. 
 
In hoofdstuk 3 hebben we simulaties en metingen uitgevoerd om het akoestische geluidsniveau 
dat door de pCASL labeling module gegenereerd wordt, te beperken. Simulaties van de pCASL 
labeling module voorspelden meerdere labeling frequenties die mogelijk het geluidsniveau 
zouden kunnen verlagen. Geluidsmetingen in de MRI scanner bevestigden dat met het aanpassen 
van de labeling frequentie van 1.0 kHz naar 0.71 kHz, een 6.5 dB reductie in geluid bereikt kan 
worden ter hoogte van de oren. Indien de gevoeligheid van de oren ook in ogenschouw wordt 
genomen, zou er theoretisch een additionele reductie van 1.7 dB in geluidsperceptie bereikt 
kunnen worden. PCASL beelden opgenomen met de originele (1.0 kHz) en voorgestelde (0.71 
kHz) labeling frequentie, lieten geen significant verschil in beeldkwaliteit zien, waarmee er werd 
aangetoond dat de beeldkwaliteit behouden is gebleven.  
 
In hoofdstuk 4, is de accuratesse en precisie van de pCASL methode vergeleken met de meest 
betrouwbare meetmethode beschikbaar in de kliniek, namelijk [15O]H2O positron emissie 
tomografie (PET). Om accuratesse van pCASL te vergelijken, zijn er 16 vrijwilligers 



gerekruteerd die voor opeenvolgende MRI en PET sessies, metingen van cerebrale doorbloeding 
hebben ondergaan. Voor een betere bepaling van de accuratesse, werd het bereik van de analyse 
vergroot door de doorbloeding te meten gedurende zowel normale als hypercapnie condities. De 
precisie van beide meettechnieken werd bepaald door middel van herhaalde metingen van de 
doorbloeding op één dezelfde dag en tussen verschillende dagen. Om het effect van macro 
vasculaire signalen te onderzoeken op de pCASL beeldkwaliteit, zijn er tevens pCASL metingen 
uitgevoerd waarbij het macro vasculaire signaal werd onderdrukt. Voor de CBF accuratesse in de 
grijze stof, werd er een één op één relatie gevonden tussen beide technieken. Hierbij werd door 
de pCASL techniek de doorbloeding wel systematisch overschat met een minieme hoeveelheid. 
Analyse van de doorbloedingsbeelden op een voxel niveau, toonde meerdere gebieden in het 
brein met een significant verschil tussen beide technieken. De bronnen voor deze afwijkende 
gebieden werden geïdentificeerd als macro vasculaire signalen, niet perfect getimede achtergrond 
onderdrukkingspulsen en artefacten gerelateerd aan de uitleesmodule. De precisie van beiden 
modaliteiten was niet significant verschillend van elkaar. Dit toont aan dat beide modaliteiten met 
dezelfde precisie de doorbloeding meten. De resultaten in hoofdstuk 4 hebben aangetoond dat 
pCASL kwantitatief net zo accuraat en precies kan zijn als de gouden standaard meetmethode 
[15O]H2O PET.  
 
De kwalitatieve en kwantitatieve overeenkomst tussen verschillende snelheid selectieve ASL 
technieken en [15O]H2O PET, wordt beschreven in hoofdstuk 5. Tevens is er ook onderzocht 
hoeveel het arterieel bloed signaal van invloed is op het snelheid selectieve ASL contrast. De 
kwalitatieve overeenkomst werd geanalyseerd door middel van correlatie en histogram analyse. 
Voor een kwantitatieve vergelijking was echter alleen de tweevoudige snelheid selectieve ASL 
methode geschikt en deze werd geanalyseerd door middel van Bland-Altman analyse. Als laatste, 
werd de mate van arteriële bloed volume weging bepaald door middel van een correlatie analyse 
als functie van de hoeveelheid arterieel bloed. Kwalitatief, kwamen alle geanalyseerde snelheid 
selectieve ASL technieken goed overeen met [15O]H2O PET, waarbij de acceleratie selectieve 
methode het meeste correleerde met [15O]H2O PET. Kwantitatief onderschatte tweevoudig 
snelheid selectieve ASL de doorbloeding systematisch met 16.7%, waarbij de onderschatting 
toenam met een oplopende doorbloeding. Correlatie analyse als functie van een weging met het 
arteriële bloed volume, toonde minimale beïnvloeding van de hoeveelheid arterieel bloed volume 
op het snelheid selectieve ASL contrast. 
 
In hoofdstuk 6 is er gekeken naar de kwantitatieve en kwalitatieve overeenkomst tussen 
QUASAR MRI en [15O]H2O PET metingen van de cerebrale doorbloeding en het cerebrale 
arteriële bloed volume. De kwantitatieve overeenkomst tussen beide technieken werd onderzocht 
door middel van correlatie analyse, terwijl de kwalitatieve overeenkomst werd bepaald door 
statistische analyse van het beeldcontrast. Kwantitatief waren er matige tot goede correlaties 
gevonden tussen QUASAR en [15O]H2O PET metingen van zowel de doorbloeding als het bloed 
volume. Echter, zowel het arteriële bloed volume (73%) als de cerebrale doorbloeding (30%) 
werden systematisch onderschat met QUASAR MRI. Na correctie van de QUASAR MRI 
plaatjes voor de gevonden onderschatting, was er wel goede kwalitatieve overeenkomst te zien 
tussen QUASAR MRI en [15O]H2O PET, waarbij er minieme gebieden werden gevonden met een 
statistisch significant verschillend contrast. De resultaten in hoofdstuk 6 hebben aangetoond dat 
QUASAR MRI en [15O]H2O PET kwalitatief overeenkomstige cerebrale hemodynamische 
informatie geven, maar dat er nog wel significante kwantitatieve verschillen zijn.  
 



De hoofdstukken in dit proefschrift behandelen enkele belangrijke stappen die nodig zijn voordat 
ASL een klinische realiteit zou kunnen worden. Waar de hoofdstukken 2 en 3 trachtten het 
patiënten comfort te verbeteren, onderzochten hoofdstukken 4 tot en met 6 de overeenkomst van 
verschillende ASL technieken met de gouden standaard.    
 
  
 


