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Inn de dagelijkse klinische praktijk spelen digitale beelden een steeds grotere rol in 
dee voorziening van anatomische en functionele informatie. Elke dag worden letter-
lij kk miljoenen beelden gegenereerd en dit aantal zal alleen maar toenemen met de 
snellee ontwikkelingen in de digitale beeldtechnologie. Het is onmogelijk om zulke 
grotee bestanden van digitale beelden te onderhouden zonder ondersteuning van com-
puters.. Computers zullen onmisbaar zijn voor taken als opslag, verwerking, analyse 
enn ontsluiting van grote collecties digitale beelden. Het is dan ook niet verwonderlijk 
datt in de medische wetenschap grote belangstelling is ontstaan voor ontwikkeling van 
adequatee beeldverwerkingstechnologieën. Als een van de meest urgente onderwerpen 
heeftt het probleem van beeldsegmentatie hierbij immens veel aandacht ontvangen. 
Eenn groot aantal beeldsegmentatiemethoden is ontwikkeld dat zich richt op een spec-
ifiekk anatomisch orgaan, een specifieke taak of specifieke beeldmodaliteit. Het on-
derzoekk waarvan dit proefschrift verslag doet, heeft zich ten doel gesteld generieke 
enn robuuste beeldsegmentatiemethoden te ontwikkelen. In de context van medische 
applicaties,, wordt ingegaan op de fundamentele vragen a) hoe de bouwstenen die ran-
denn van anatomische structuren in beelden definiëren geleerd kunnen worden, en b) 
hoee deze bouwstenen gebruikt kunnen worden voor beeldsegmentatie en het zoeken 
inn grote collecties beelden. 

Inn hoofdstuk 2 staat interactieve segmentatie centraal. Aangenomen wordt dat 
beeldsegmentatiee nog altijd niet volledig automatisch kan geschieden en dat een 
bepaaldee mate van mens-computer interactie nog nodig is voor het behalen van accept-
abelee resultaten. De vraag waarop wij ons gericht hebben is hoe berekening en inter-
actiee gecombineerd kunnen worden op een gestructureerde en integrale manier. Voor 
hett beantwoorden van deze vraag hebben wij de mens-machine interactie beschreven 
enn gekarakteriseerd in termen van het type, interpretatie en doel van gebruikersinput. 
Opp basis van de karakterisering hebben we interactieve segmentatiemethoden in de lit -
eratuurr bestudeerd. We zijn tot de conclusie gekomen dat deformeerbare modellen een 
geschiktt platform vormen voor het integraal combineren van berekening en interactie. 
Omm beter inzicht te krijgen in de voor- en nadelen van toepassing van deformeer-
baree modellen voor beeldsegmentatie, hebben we een aantal deformeerbare modellen 
uitt de literatuur in meer detail beschreven en gekarakteriseerd. De beschrijving en 
karakteriseringg van deformeerbare modellen heeft zich vooral gericht op het begrijpen 
vann de diverse componenten van deze modellen en het identificeren van mogelijkhe-
denn voor interactie binnen en tussen deze componenten. Gebleken is dat inhomogene 
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deformeerbaree modellen en statistische deformeerbare modellen goede eigenschappen 
bezittenn voor interactieve segmentatie van complexe medische beelden. Dit heeft ons 
err toe gebracht onderzoek te doen naar de constructie van inhomogene deformeerbare 
modellenn door statistische analyse van randkenmerken van anatomische structuren 
diee geëxtraheerd zijn uit geannoteerde voorbeeldplaatjes. Het heeft ons tevens gemo-
tiveerdd onderzoek te doen naar de toepassing van geleerde inhomogene modellen voor 
segmentatiee van beelden en het zoeken ervan in grote beelddatasets. 

Hoofdstukk 3 houdt zich bezig met de vraag hoe kenmerken van de randen van 
anatomischee structuren in digitale beelden, zoals kromming en de sterkte van inten-
siteitovergangen,, naar behoren kunnen worden vastgelegd, samengevat en toegepast 
voorr beeldsegmentatie. Een belangrijke bijdrage is de representatie van een rand 
alss een multi-variate kromme, welke ontstaat na metingen van meerdere kenmerken 
langss een continue rand. Deze representatie heeft het mogelijk gemaakt een methode 
(snaren(snaren genaamd) te ontwikkelen die gebruik maakt van technieken uit de functionele 
dataa analyse en chemometrie. De methode kent twee stappen: leren en segmenteren. 
Inn de leerfase, worden meerdere kenmerken langs continue randen in een set van gean-
noteerdee voorbeeldplaatjes geëxtraheerd en statistisch geanalyseerd. Dit komt neer op 
hett bepalen van de multi-variate krommen die het best de gemiddelde kenmerkwaar-
denn en de meest belangrijke variaties in de leerset beschrijven. Beeldsegmentatie kan 
dann gezien worden als een iteratief proces waarin een potentiële rand in een onbekend 
beeldd a) wordt vastgelegd in termen van meerdere kenmerken b) wordt gewogen om 
dee meest belangrijke kenmerken te benadrukken, en c) wordt geëvalueerd ten opzichte 
vann de kenmerkwaarden in de geannoteerde voorbeeldplaatjes om het al dan wel niet 
tee accepteren als de gezochte rand. Het gedrag van snaren is vergeleken met dat van 
'activee shape' modellen op basis van 145 gedigitaliseerd röntgenbeelden van wervels. 
Dee resultaten tonen aan dat snaren, vooral voor complexe beelden, betere resultaten 
opleverenn als initialisatie ervan in de buurt van de gezochte rand geschiedt. 

Centraall  in hoofdstuk 4 staat de vraag hoe, in de context van beelddatabases, de 
zoekintentiee van een gebruiker bepaald kan worden. Het scenario dat we als voorbeeld 
hebbenn genomen is een gebruiker die op basis van een voorbeeldplaatje soortgelijke 
beeldenn in een dataset zoekt voor assistentie bij de diagnose van de inhoud van dat 
plaatje.. In een poging een antwoord te geven op voorgenoemde vraag, hebben wij een 
methodee ontwikkeld die het mogelijk maakt, als het ware te bladeren door beelden 
inn een dataset op basis van segmentaties van anatomische structuren in die beelden. 
Inn deze methode vindt eerst een statistische analyse plaats van kenmerkwaarden van 
eenn populatie van normale anatomische structuren in een gegeven leerset. De analyse 
resulteertt in een snaarmodel dat gebruikt wordt om het bladeren op gang te bren-
genn door segmentatie van een voorbeeldplaatje. Op basis van de initiële segmentatie 
wordenn databasebeelden opgehaald met een soortgelijke segmentatie. In een iteratief 
process worden vervolgens de goede en/of slechte beelden in de opgehaalde set inter-
actieff  aangegeven om het snaarmodel te verfijnen. De kenmerken van de rand van de 
anatomischee structuren in de als relevant aangewezen beelden vormen een gids voor 
eenn zoekalgoritme dat is gebaseerd op een probabilistische model. Het probabilistische 
modell  probeert belangrijke kenmerkwaarden te bepalen door naar die delen van de 
kenrnerkruimtee te bewegen, waar de kenmerkwaarden corresponderen met degene die 
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zijnn vastgelegd in de als relevant aangewezen beelden uit de dataset. Aan het einde 
vann het iteratieve proces definieert het probabilistisch model die kenmerkwaarden die 
herhaaldelijkk zijn vastgelegd tijdens het bladeren en daarmee representatief zijn voor 
datgenee waar de gebruiker naar zoekt. Het bladeren eindigt met een set beelden van 
anatomischee structuren met een afwijking die overeenkomt met de afwijking die is 
vastgelegdd in het initiële voorbeeldplaatje. De methode is succesvol toegepast voor 
hett vinden van relevante röntgenbeelden van wervels op basis van een voorbeeldplaatje 
vann een afwijkende wervel. 

Inn hoofdstuk vijf richten we ons op de vraag hoe ijkpunten in randkenmerken ge-
bruiktt kunnen worden voor beeldsegmentatie. We beschrijven een methode, kralen-
snoersnoer genaamd, waarin segmentatie wordt beschouwd als een procedure waarin a) 
meerderee randkenmerkwaarden worden vastgelegd, b) optimale randkenmerken lokaal 
wordenn geselecteerd en c) de geselecteerde kenmerken vervolgens stapsgewijs wor-
denn toegepast voor segmentatie. Net als in hoofdstuk 3 worden meerdere continue 
randkenmerkwaardenn geëxtraheerd uit een set van geannoteerde voorbeeldplaatjes 
enn vervolgens geanalyseerd om een statistisch model te construeren. Het statistisch 
modell  wordt gebruikt om optimale kenmerken te selecteren, dit in tegenstelling tot 
hoofdstukk 3 waar kenmerken worden gewogen. Voor elk punt op een rand wordt het 
optimalee kenmerk bepaald op basis van de mate van kromming van de kenmerkwaar-
denn rondom dat punt: ijkpunten worden geometrisch bepaald. Elk punt van de rand 
wordtt bovendien geclassificeerd als vlak-achtig, Hjn-achtig of punt-achtig op basis van 
hett aantal dimensies waarin dat kenmerk goed is gedefinieerd. Kenmerkselectie en 
-classificatiee wordt vervolgens gebruikt voor het automatisch zoeken naar de rand van 
eenn specifieke anatomische structuur in een onbekend beeld. Dit gebeurt stapsgewijs: 
eerstt worden de punt-achtige, dan lijn-achtige en ten slotte vlak-achtige randpunten 
gezocht.. Segmentatie gebeurt met behulp van een deformeerbaar model dat gebruik 
maaktt van verschillende kenmerken en zoekruimtes voor het vinden van verschillende 
randpunten.. Hierbij stellen punt-achtige randpunten een gebruiker in staat door mid-
dell  van een beperkt aantal kliks in het beeld de deformatie te leiden. De toepassing 
vann kralensnoeren voor interactieve segmentatie van drie-dimensionale CT beelden 
vann wervels heeft aangetoond dat kralensnoeren acceptabele resultaten produceren 
alss deze interactief worden gebruikt. 

Hett laatste hoofdstuk concentreert zich op een specifiek segmentatieprobleem, 
namelijkk het segmenteren van de wervelkolom in een drie-dimensionaal beeld. De 
methodee die we hebben ontwikkeld combineert snaren en kralensnoeren voor het 
genererenn van drie-dimensionale segmentatieoplossingen. Kralensnoeren worden 
gebruiktt voor het construeren van wervelmodellen door statistische analyse van 
meerdere,, continue randkenmerkwaarden in een leerset van geannoteerde volume 
beeldenn van wervels. De wervelmodellen definiëren voor ieder punt langs de wervel-
randd welk kenmerk optimaal is en wat de dimensionaliteit van dat kenmerk is. De 
wervelmodellenn worden gebruikt als referentie tijdens segmentatie van een wervelbeeld 
mett behulp van een deformeerbaar model. De wervelmodellen, één voor iedere wervel, 
zijnn gekoppeld aan elkaar met behulp van meerdere snaren. De snaren definiëren de 
spatielee relatie tussen de wervels in termen van meerdere globale wervelkolomken-
merken,, zoals de kromming en lengte van de wervelkolom. De kralensnoeren en de 
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snarenn vormen samen een integraal model van de wervelkolom dat tijdens segmen-
tatiee gebruikt wordt als referentie door een deformeerbaar model. Het deformeerbare 
modell  past zich aan aan de wervelkolom in het te segmenteren beeld op een manier 
diee doet denken aan een bewegende marionet. Hierbij speelt de gebruiker een centrale 
rol:: de gebruiker wijst een aantal ijkpunten aan in het beeld voor ondersteuning van 
hett automatische deformatieproces. Ter illustratie hebben we de derde en vierde 
lumbalee wervels gesegmenteerd met behulp van het integrale model. 


