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SAMENVATT ING

In radiologische beeldvorming van botstructuren door middel van computed 
tomography (CT) veroorzaakt de aanwezigheid van metalen implantaten, zoals 
totale heuparthroplastieken (THA) en intra medullaire pennen en platen, zwarte 
en witte strepen in het verkregen beeld, zogenaamde metaalartefacten. Dit 
gaat ten koste van de beoordeelbaarheid en de diagnostische waarde van CT 
beelden. De ernst van deze metaalartefacten hangt af van de grootte, vorm, 
geometrie en dichtheid van het implantaat. Er zijn twee categorieën technieken 
die er op gericht zijn om metaalartefacten te reduceren: 1) het modificeren van 
beeldacquisitie, beeldreconstructie, projectiedata en/of beelddata met het 
gebruik van metaalartefactreductie (MAR) software en 2) het gebruik van virtueel 
monochromatische beelden geëxtraheerd uit dual-energy CT (DECT) acquisities.

We hebben ons in dit proefschrift gericht op de klinische waarde van deze nieuwe 
technieken binnen de musculoskeletale CT beeldvorming, alsmede de meerwaarde 
van een recent ontwikkelde modelgebaseerd iteratief reconstructiealgoritme. De 
reductie van metaalartefacten, de verbetering van de algehele beeldkwaliteit en de 
effecten van stralingsdosisvermindering werden onderzocht in fantoom-, kadaver- 
en patiëntstudies op basis van kwantitatieve en kwalitatieve uitkomstmaten. De 
klinische waarde en tekortkomingen van deze nieuwe technieken afzonderlijk en 
gecombineerd zijn geëvalueerd met als doel om deze technieken zo optimaal 
mogelijk in te kunnen zetten voor specifieke patiëntgroepen en indicaties.

Resultaten van fantoom-, kadaver- en patiëntstudies zoals beschreven in dit 
proefschrift laten zien dat de effectiviteit van metaalartefactreductie (MAR) afhangt 
van de gebruikte MAR techniek en het type implantaat. Hoofdstukken 2 en 3 
laten zien dat MAR software ernstige metaalartefacten effectief reduceert, zelfs bij 
een sterke vermindering van de stralingsdosis. Dit type artefacten dat door MAR 
software kan worden verminderd wordt voornamelijk veroorzaakt door photon-
starvation (te laag aantal fotonen op de detector vanuit de posities direct achter het 
implantaat). Ten aanzien van kleinere osteosynthese bevorderende implantaten laat 
Hoofdstuk 5 zien dat het gebruik van DECT resulteert in een verbeterde visualisatie 
van fracturen direct naast implantaten. MAR software is ook in staat metaalartefacten 
bij osteosynthese bevorderende implantaten te reduceren, maar introduceert 
daarbij nieuwe artefacten. DECT blijkt niet goed in staat ernstige artefacten te 
reduceren die veroorzaakt worden door uitgebreide photon-starvation, wat met 
name het geval is bij bilaterale THA, beschreven in Hoofdstuk 4. Hoofdstukken 4, 5, 
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6, 7 en 8 laten allen zien dat virtueel monochromatische beelden beam-hardening 
artefacten reduceren bij hogere monochromatische energieën (keV), zij het met 
een gereduceerd algeheel beeldcontrast. Hoofdstuk 6 laat zien dat het gebruik 
van implantaat specifieke monochromatische beelden een meerwaarde heeft ten 
opzichte van het gebruik van uniforme beelden voor alle implantaten. In kleine 
implantaten, bestaande uit lichtgewichtlegeringen, zoals titanium is 130 keV de 
optimale fotonenergie waarbij de meest effectieve metaalartefactreductie is waar 
te nemen. In grotere implantaten en implantaten met een complexere geometrie 
en zwaardere legeringen, zoals roestvast staal of kobaltchroom, resulteert het 
gebruik van hogere keV’s in optimale metaalartefactreductie. Hoofdstuk 7 laat zien 
dat optimale keV’s voor het beoordelen van de aanwezigheid van botgenezing bij 
patiënten met fracturen in het appendiculaire skelet varieerden tussen groepen 
beoordelaars bestaande uit orthopedisch en traumachirurgen en musculoskeletale 
radiologen. Daaropvolgend laat Hoofdstuk 8 zien dat in het geval van titanium en 
roestvrijstaal osteosynthesemateriaal het gebruik van respectievelijk 130 en 150 
keV monochromatische beelden de algehele beeldkwaliteit en de diagnostisch 
zekerheid verbetert ten opzichte van 70 keV beelden in het evalueren van 
vermoedelijk niet-genezende fracturen van het appendiculaire skelet. Patiënten 
met dergelijke complexe fracturen zullen baat hebben bij een optimalere 
beeldacquisitie en beeldreconstructie. Daarnaast zal multidisciplinair overleg tussen 
musculoskeletaal radiologen en orthopedisch traumachirurgen bijdragen aan het 
vaststellen van pathologie van bot en wekedelen, aan het beoordelen van de status 
en positionering van implantaten en aan het vaststellen van fractuurconsolidatie met 
een verhoogde diagnostische zekerheid.

Met het toepassen van het modelgebaseerde iteratieve reconstructiealgoritme IMR 
blijft de nauwkeurigheid van CT-waarden behouden met lagere ruisniveaus en hogere 
contrast-ruis-verhoudingen ten opzichte van het iteratieve reconstructiealgoritme 
iDose4, terwijl de stralingsdosis in fantoom- en patiëntdata werd gereduceerd. 
Hoofdstuk 9 laat zien dat patiënten met THA baat zullen hebben bij het 
implementeren van MAR-software in de klinische praktijk, aangezien complicaties 
zoals loslating, disfunctioneren of onjuiste positionering van prothesecomponenten, 
fracturen, spieratrofie, pseudo-tumorvorming, spierbeklemming en botstatus met 
een hogere diagnostische zekerheid kunnen worden vastgesteld, wat de klinische 
besluitvorming ten goede komt. Hoofdstuk 9 laat verder zien dat de subjectieve 
beeldkwaliteit van lage dosis IMR beelden inferieur is aan iDose4 beelden bij 
volledige dosis, ongeacht de mate van stralingsdosisreductie. IMR beelden bevatten 
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lage ruisniveaus en ogen daarnaast onscherp waarbij er mogelijk verlies optreedt 
van kleine details en structuren. Bij patiënten met THA wordt het gebruik van IMR 
in combinatie met een sterke stralingsdosisvermindering daarom afgeraden, met 
name als het gaat om het beoordelen van botstructuren en kleine details. 

De review in Hoofdstuk 10 heeft ons tenslotte geholpen om een   beter inzicht te 
verkrijgen in de oorsprong van metaalartefacten, de technische achtergrond van 
commercieel verkrijgbare MAR algoritmen en de waarde van DECT gecombineerd 
met en zonder MAR software voor verschillende metalen implantaten in de huidige 
klinische praktijk. Het combineren van DECT en MAR software is vaak maar niet altijd 
de beste optie ten aanzien van metaalartefactreductie. Nieuwe metaalartefacten 
kunnen worden geïntroduceerd waar tevens het algehele beeldcontrast afneemt 
bij hogere monochromatische energieën. Derhalve is het beoordelen van 70 keV 
referentiebeelden en van beelden die niet met MAR software zijn gereconstrueerd 
essentieel.

De resultaten, beschreven in dit proefschrift, laten zien dat het verstrekken van 
gedetailleerde informatie over de samenstelling en de grootte van implantaten van 
groot belang is. Op deze manier kan de gehele beeldvormingsketen, van acquisitie 
tot reconstructie, post-processing en visualisatie worden geoptimaliseerd om op 
deze wijze metaalartefacten en stralingsdosis te verminderen, de beeldkwaliteit 
te verbeteren en de diagnostische waarde van CT binnen de musculoskeletale 
radiologie te vergroten.




