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De koffieautomaat waarvan mijn collega Remmet en ik
altijd onze koffie tapten. Naar schatting hebben we hier
de afgelopen jaren samen – onder uitwisseling van aller-
lei numerieke wetenswaardigheden – zo’n 8.000 kopjes
geteld.
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Acht Jaar in Vogelvlucht

Voet aan wal. . .
�

O’N acht jaar geleden, zette ik voet aan wal in het AMC. Ik meldde mij
bij de stagebegeleider van de vakgroep Medische Fysica, Tom van der

Berg, voor een stageplaats. Eerder had ik al een rondleiding in het kader van
stage-oriëntatie gekregen. De directe toepassing van natuurkunde in de open
sfeer van deze vakgroep sprak mij toen erg aan. Tom vertelde mij over een
drietal stageprojecten, kort gezegd: apen bij Bob van Dijk, vissen bij Maarten
Kamermans en handwortelbeentjes bij Henk Venema.

Vanwege mijn interesse voor fotografie en beeldbewerking koos ik voor
het project van Henk, genaamd ’segmentatie van magnetische resonantie
(MR-) beelden van de pols.’ Henk nam mij toen mee naar de afdeling mag-
netische resonantie fotografie (MRI) en bracht mij in contact met de radiolo-
gen Ben Verbeeten junior en Mario Maas. Zij toonden mij enige plaatjes van
handwortelbeentjes op een lichtbak en vroegen mij of het mogelijk was de
botcontouren automatisch vast te leggen. Uiteindelijk wilden zij de pols drie-
dimensionaal visualiseren en de onderlinge stand van de botjes op meten. Vol
enthousiasme beloofde ik dat klusje binnen enkele weken te klaren. Later
bleek dat probleem veel complexer en omvangrijker. . .

Mario voorzag mij van medische literatuur op het gebied van polsklachten
en -aandoeningen. Na verloop van tijd wist ik wat volaire en dorsale inter-
carpale segment instabiliteiten (VISI resp. DISI) waren. Echter, voor mij bleven
deze termen fuzzy en dizzy patronen uit de losse pols.

Erik Akkerman, de fysicus bij de MRI, schoof mij in de MR-scanner en
maakte opnames van mijn pols. Daarna kon ik de plaatjes gaan bewerken.

Hoe de wal het schip dreigde te keren. . .

Voor de bewerking van de MR-plaatjes was een werkstation nodig met een
beeldscherm dat minstens 64 grijstinten gelijktijdig kon tonen, en dat uitgerust
was met beeldbewerkingssoftware. Bij Medische Fysica was dit soort compu-
ters in die tijd slechts in geringe mate beschikbaar. Zodoende kon ik niet echt
aan het werk en dreigde ik zelfs tussen wal en schip te vallen. Via André
Linnenbank kwam ik Fons Verbeek op het spoor die werkzaam was bij de
vakgroep Anatomie en Embryologie. Fons deed morfologisch onderzoek. Hij
trachtte de anatomie van embryonale structuren te reconstrueren met behulp
van contouren. Hij was zeer geı̈nteresseerd in de zogenaamde snake -techniek
die ik wilde ontwikkelen als zoekalgoritme voor contouren. Op zijn afdeling
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waren verschillende werkstations beschikbaar voor beeldbewerking. Fons
bood mij een werkplek aan en bij hem heb ik uiteindelijk mijn stage afgerond.

De ontdekkingreis van een aio. . .

Nadat ik mijn studie Natuurkunde aan de Universiteit van Amsterdam had
afgerond, werd ik opgenomen in de vaste bemanning van de vakgroep Medi-
sche Fysica als assistent in opleiding (aio). Ik mocht me vier jaar lang bezig
houden met het ontwikkelen van ondermeer beeldbewerkingstechnieken om
MR- en computer tomografie (CT-) beelden van de pols te segmenteren. Twee
krachtige beeldbewerkingsstations werden aangeschaft om de vele miljoenen
beelddata die met de scans gemoeid gingen, te bewerken. Het eerste werksta-
tion dat Erik doopte tot Ruusbroec1, werd bij de MRI-afdeling geplaatst in een
kamertje dat men de denktank noemde. Later kwam er ook nog een zusje bij
waar ik op mocht gaan werken. Erik en ik gaven haar de naam Hadewijch.2

De installatie van Ruusbroec was bepaald geen sinecure; vijf immense dozen
en drie meter boeken vulden de denktank. Met de kennis die ik op UNIX3

gebied had opgedaan bij de vakgroep Anatomie en Embryologie bracht ik
Ruusbroec tot leven; na enige tijd werden de eerste stukken proza in pro-
grammeertaal geschreven.

Het was een leuke tijd bij de MRI afdeling. Je kon de radiologische praktijk
direct proeven. Ben was altijd erg geı̈nspireerd door de mogelijkheden van
nieuwe media. Elk uur werden beursberichten en andere medische bronnen
geraadpleegd. Laboranten als Ruud, Milan en Chanta brachten veel leven in
de brouwerij. Toch voelde ik me een beetje opgesloten in de denktank, als een
kloosterling die het mysterie van de werking van het polsgewricht aan het
ontravelen was. De binding met mijn vakgenoten kwam slechts in geringe
mate tot stand. De komst van Hadewijch zorgde voor de juiste gisting. De
geest kwam uit de tank. Ik vertrok met mijn mystieke liefde naar de vakgroep
Medische Fysica en liet de radiologen en laboranten beteuterd achter.

Remmet Jonges bood mij aan om bij hem op de kamer te komen werken.
Het eerste dat mij opviel was het reusachtige computerscherm van drieën-
twintig inch waar Remmet achter werkte. Hoewel Remmet daar heel laconiek
over deed, merkte elke nieuwe bezoeker het kolossale gevaarte direct op.
Remmet en ik hebben in de jaren die volgden veel wel en wee gedeeld. We
vulden elkaar uitstekend aan, omdat we ieder een heel eigen manier van wer-

1Johannes van Ruusbroec (1293 - 1381), Vlaams mysticus, schrijver van geestelijk proza.
2Hadewijch, Vlaams mystica, dichteres en prozaschrijfster, levend en werkend in Brabant om-

streeks het midden van de 13de eeuw.
3Een besturingsysteem voor computers dat aanvankelijk vooral gebruikt werd in univer-

siteiten en andere onderzoeksinstellingen.
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ken hadden. Remmet was nooit gehinderd door enige vorm van voorkennis,
zoals hij zelf graag beweerde, terwijl ik sterk steunde op het theoretische fun-
dament dat in mijn studie was aangelegd. Deze mix verschafte ons wederzijds
veel nieuwe inzichten.

Na 4 jaar onderzoek was ik in staat om het polsgewricht, na tussenkomst
van MRI of CT, ruimtelijk vast te leggen. De geometrie van de handwortel-
beentjes kon op Hadewijch van verschillende gezichtspunten bestudeerd wor-
den. Deze ruimtelijke beschouwingen brachten vele radiologen in extase. Mijn
ultieme doel was echter nog niet verwezenlijkt. Ik wilde het polsgewricht
namelijk in beweging zetten. Maar de tijd voor verder onderzoek was volledig
opgedroogd. Hoe kon ik nieuwe bronnen aanboren? Met Ruud, de superla-
borant van de MRI, smeedde ik een gewiekst plan. We wilden de pols van
vier proefpersonen scannen in een dertiental verschillende standen. Nadat
de scans verkregen waren, zou ik ze matchen om de bewegingsparameters
te bepalen. Met behulp van die parameters kon ik het gewricht op een com-
puterscherm in beweging zetten. Met deze bewegingsanimatie zou ik mi-
schien binnen of buiten het AMC artsen kunnen imponeren. Ik hoopte op
deze manier steun te vinden om naast de morfologie ook de kinematica van
het polsgewricht te kunnen onderzoeken.

Ruud optimaliseerde de afbeeldingstechniek van de MR-scanner, zodat de
proefpersonen niet te lang in de scanner hoefden te verblijven terwijl hun hand
in een speciale steun was ingeklemd. Tevens konden opnamen met hoge
beeldkwaliteit verkregen worden. Daarna maakten we samen de scans. Na-
dat ik wat software in elkaar had gesleuteld, werden de beelden vervolgens
gematched. Zo kon ik van ieder botje de verplaatsing en verdraaiing bepalen.
Nadat ik deze had berekend, kon ik de pols van iedere proefpersoon in be-
weging zetten, door de juiste verplaatsingen en verdraaiingen toe te passen.
Een probleem dat daarbij optrad was dat Hadewijch, inmiddels een dame op
leeftijd4, niet in staat was om de beweging van de botjes snel te visualiseren.
Om toch een vloeiende bewegingsanimatie te verkrijgen, presenteerde ik de
botjes met behulp van drie (hoofd)assen. De dansende rhytmische bewegin-
gen van deze stokjes maakten veel indruk. Het was niet alleen een goede
vondst om de grafische beperkingen van de oude computerdame te omzeilen,
maar door de botjes te ontdoen van hun morfologische schoonheid, kon de
waarnemer zich geheel richten op het bewegingspatroon. Ik liet de stokjes
ook dansen voor de ogen van professor Jan Strackee, een oud hoogleraar die
door zijn enthousiasme en grote kundigheid nog steeds heel betrokken is bij
de vakgroep. Jan vond het fascinerend en wilde dit schouwspel ook aan zijn
neef Simon Strackee, een plastisch chirurg in het AMC met een speciale be-

4Een computer is bij aankoop verouderd.
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langstelling voor het polsgewricht, laten zien. Simon werd meteen opgetrom-
meld en de stokjes brachten hem in extase. Bij het zien van de eerste animatie
wilde hij er meteen nog een zien en nog een. . .

Simon bracht mij in contact met Marco Ritt, de expert op polsgebied bin-
nen het AMC. Het was frappant dat Marco en ik niet van elkaars bestaan
afwisten. Blijkbaar is de kloof tussen klinische afdelingen en de gespeciali-
seerde vakgroepen van de faculteit geneeskunde soms toch erg groot. Marco
was zo geı̈nteresseerd dat hij een vervolgonderzoek op mijn aio-project ver-
langde. In dat onderzoek zou de bewegingsanalyse van het polsgewricht cen-
traal staan. Na veel inspanning van mijn professor, Kees Grimbergen, en mijn
begeleider, Henk Venema, kreeg dat onderzoek zijn beslag door een joint ven-
ture van de vakgroep Medische Fysica en de afdelingen Radiologie en Plasti-
sche/Reconstructieve Chirurgie onder de vlag van het bedrijf AMC Research
BV.

In de periode van acht maanden waarvoor ik werd aangesteld, heb ik kei-
hard gewerkt om de bulkdata van de CT-scanner door de hersenen van
Hadewijch heen te pompen. Naast wetenschappelijk raadgever, trad Henk
op als superlaborant bij de CT en we maakten vele overuren om alle proefper-
sonen te scannen. Jean Paul, alias JP, en Mathijs Kok, de systeem- en beeldar-
chiefbeheerders van de Radiologie, volgden onze verrichtingen altijd met ar-
gusogen vanachter vijftien monitoren (Remmet in het kwadraat). Nadat Henk
en ik weer een avondje gescand hadden, kwamen ongeveer 2.000 plaatjes per
proefpersoon vrij. Wanneer dit niet tijdig bij hen aangekondigd werd, zorgde
dit voor een geweldige systeembelasting. Dit heeft mij een keer een grote zak
drop gekost, geheel verorberd door JP.

Bij de afdeling Medische Technologische Ontwikkeling (MTO) van het
AMC liet ik een speciale handsteun ontwikkelen om de pols in verschillende
standen te zetten in de CT-scanner. Als eerste aanzet had ik een grove schets
van de pols-manipulator, zoals we het apparaat later noemden, gemaakt en
een aantal randcondities opgeschreven waaraan het apparaat moest voldoen.
Deze besprak ik met Wim Schreurs, het hoofd van de MTO. Een week later
kwam Wim met een geniaal ontwerp dat gebaseerd was op een speciaal klem-
systeem van twee cirkelbogen. Op zo’n moment merk je dat een begaafd tech-
nicus met je meedenkt. Jauke de Groot, een fijnmechanicus bij de MTO, was
belast met de uitvoering van het ontwerp. Na de gereedkoming toonde hij
trots de definitieve versie voorzien van een Nederlands vlaggetje op de top
van de dwarsboog. Het enige dat ontbrak, was de fles champagne die het
schip had moeten dopen. Deze houden Wim en Jauke van mij tegoed.

De uitgewerkte resultaten van het onderzoek besprak ik met Marco en
Thybout Moojen, een jonge telg uit de familie van handchirurgen. Deze pro-
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De familie Moojen: Thybout geflankeerd door zijn zussen

movendus hoopt met behulp van de kinematische gegevens klinisch licht te
werpen op de aard van de bewegingen van de handwortelbeentjes in de le-
vende mens (in vivo). Thybout stelde ook een opmerkelijke groep van proef-
personen samen die ik met Henk mochten fotograferen. Deze random gese-
lecteerde groep bevatte o.a. hemzelf, zijn vriendin, zijn aanstaande schoonva-
der en zijn twee beeldschone zussen! Dit leverde een aardig stel familieportret-
ten op (zie foto bovenaan de pagina).

Ook aan deze laatste periode van mijn promotie kwam een einde. De sa-
menwerking met mensen uit veel verschillende disciplines enerzijds, en het
combineren van verschillende beeldbewerkings- en visualisatietechnieken an-
derzijds, maakte deze periode tot de boeiendste uit mijn promotietijd. De
bekroning van mijn werk werd verwezenlijkt door het houden van een pre-
sentatie op het grootste radiologencongres ter wereld (RSNA) dat jaarlijks
door gemiddeld 50.000 medische specialisten en fysici in Chicago wordt be-
zocht. Het succes dat ik daar oogstte, klinkt nog steeds een beetje na. Ik heb
heel goede herinneringen aan het geweldige avondje Blues met de AMC col-
lega’s dat ik uiteindelijk met Henk besloot in het Jazz cafe Andy’s Lounge.
Samen genoten we van de ambiance en van datgeen we door samenwerking
hebben bereikt.
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