
...............................................................................................................................................................................................................................................

Pagina 1/8

MRI-SCANPROTOCOL

POSITIONERING VAN DE PATIËNT

• Toegestane posities:
- Rugligging
- Buikligging
- Hoofd eerst
- Voeten eerst

• De patiënt mag tijdens de scan niet 
bewegen

• Vermijd het gebruik van 
bewegingsbeperkende hulpmiddelen of 
banden

GEZICHTSVELD

• Moet tijdens de scan gelijk blijven.
• Omvat:

- De bovenzijde en achterzijde van het 
hoofd.

- Het gehele gezicht.
- Alle ijkmarkers en/of oriëntatiepunten 
die door de chirurg zijn bepaald 
(voor zover van toepassing).

• Omvat niet: de hoofdsteun en tafel.

SCANEIGENSCHAPPEN

• Scan moet aaneengesloten zijn zonder 
hiaten of overlappingen. Herhaal de 
scan als deze is onderbroken.

• Coupedikte: ≤ 3 mm.
• Gebruik 3D-isotrope scanreeksen, voor 

zover mogelijk.
• Gebruik de beste geometrische 

correctiefilters en kies 3D (voor zover 
beschikbaar).

GEGEVENSOVERDRACHT

• Verstuur alleen gegevens die nodig zijn 
voor navigatie.

• Verstuur gegevens via het netwerk, 
USB of CD-ROM.

• Voor het versturen via CD-ROM moeten 
de beelden niet-gecomprimeerd worden 
opgeslagen.

• Verstuur geen scout- of 
lokalisatorbeelden.

Cranial/ENT Registration & Navigation
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GEZICHTSVELD

• Omvat de achterzijde van het hoofd voor 
verificatie van de 
registratienauwkeurigheid.

• Moet het gehele gezicht omvatten: neus, 
ogen, voorhoofd en de bovenzijde van 
het hoofd.

OPMERKING. De punt van de neus 
moet in het gezichtsveld blijven.

SCANINSTRUCTIES

• Gebruik oordoppen.
• Verwijder de bewegingsbeperkende 

hulpmiddelen of tape van het gezicht 
van de patiënt. 

• De patiënt moet tijdens de scan de ogen 
gesloten houden.

• T1-gewogen scans hebben de voorkeur.
• Coupedikte: ≤ 2 mm.
• Gebruik de best mogelijke 

vervormingscorrectiefilter.
• Gebruik alleen recente scans.

SPECIALE VEREISTEN VOOR 
OPPERVLAKTEKOPPELINGSREGISTRATIE
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CT-SCANPROTOCOL

POSITIONERING VAN DE PATIËNT

• Toegestane posities:
- Rugligging
- Buikligging
- Hoofd eerst
- Voeten eerst

• De patiënt mag tijdens de scan niet 
bewegen

• Vermijd het gebruik van 
bewegingsbeperkende hulpmiddelen of 
banden

GEZICHTSVELD

• Omvat:
- De bovenzijde en achterzijde van het 
hoofd.

- Het gehele gezicht.
- Alle ijkmarkers en/of oriëntatiepunten 
die door de chirurg zijn bepaald 
(voor zover van toepassing).

• Omvat niet: de hoofdsteun en tafel.

SCANEIGENSCHAPPEN

• Scan moet aaneengesloten zijn zonder 
hiaten of overlappingen. Herhaal de 
scan als deze is onderbroken.

• Coupedikte: ≤ 3 mm.
• Houd de gantrykanteling gedurende de 

gehele scan constant.
• Pitch: ≤ 2.

GEGEVENSOVERDRACHT

• Verstuur alleen gegevens die nodig zijn 
voor navigatie.

• Verstuur gegevens via het netwerk, USB 
of CD-ROM.

• Voor het versturen via CD-ROM moeten 
de beelden niet-gecomprimeerd worden 
opgeslagen.

• Verstuur geen scout- of 
lokalisatorbeelden.

Cranial/ENT Registration & Navigation
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GEZICHTSVELD

• Omvat de achterzijde van het hoofd voor 
verificatie van de 
registratienauwkeurigheid.

• Moet het gehele gezicht omvatten: neus, 
ogen, voorhoofd en de bovenzijde van 
het hoofd.

OPMERKING. De punt van de neus 
moet in het gezichtsveld blijven.

SCANINSTRUCTIES

• Verwijder de bewegingsbeperkende 
hulpmiddelen (zoals retentiebanden, 
hoofdsteun) of tape van het gezicht van 
de patiënt.

• De patiënt moet tijdens de scan de ogen 
gesloten houden.

• Coupedikte: ≤ 2 mm.

RECONSTRUCTIEALGORITME

• Het reconstructiealgoritme moet 
geschikt zijn voor weke delen.

• Het huidoppervlak moet glad en zonder 
artefacten zijn.

CONE BEAM CT-SPECIFICATIES

• Geadviseerd wordt alleen in de 
volgende gevallen Cone Beam CT te 
gebruiken: 
- Het gezichtsveld is groot genoeg om 
het gehele gezicht te omvatten.

- Gegevens kunnen gekalibreerd 
worden voor de juiste hounsfield-
grijswaarden.

SPECIALE VEREISTEN VOOR 
OPPERVLAKTEKOPPELINGSREGISTRATIE
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PET-/SPECT-SCANPROTOCOL

POSITIONERING VAN DE PATIËNT

• Toegestane posities:
- Rugligging
- Buikligging
- Hoofd eerst
- Voeten eerst

• De patiënt mag tijdens de scan niet 
bewegen

SCANEIGENSCHAPPEN

• Scan moet aaneengesloten zijn zonder 
hiaten of overlappingen. Herhaal de 
scan als deze is onderbroken.

• Het gezichtsveld moet tijdens de scan 
gelijk blijven.

• Angulatie is niet toegestaan voor 
SPECT multi-framegegevens.

• Enkel-frame en multi-frame toegestaan.

GEGEVENSOVERDRACHT

• Verstuur alleen gegevens die nodig zijn 
voor navigatie.

• Verstuur via het netwerk, USB of 
CD-ROM.

• Voor het versturen via CD-ROM moeten 
de beelden niet-gecomprimeerd worden 
opgeslagen.

• Alleen reeksen met type (0054, 1000) 
IMAGE ondersteund (niet 
REPROJECTION).

Cranial/ENT Registration & Navigation
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SCANINFORMATIE CHIRURG

GEZICHTSVELD

• Omvat:
- De bovenzijde en achterzijde van het 
hoofd.

- Het gehele gezicht.
- Alle ijkmarkers en/of oriëntatiepunten 
die door de chirurg zijn bepaald 
(voor zover van toepassing).

• Omvat niet: de hoofdsteun en tafel.

OPMERKING. De punt van de neus 
moet in het gezichtsveld blijven.

IJKMARKERS

• Verspreiden over de bovenzijde, 
voorzijde, zijkanten en/of achterzijde van 
het hoofd (niet in een rij).

• Indien mogelijk bij het doelgebied 
plaatsen.

• Gebieden met losse huid vermijden.
• Loszittende markers niet registreren.

CONE BEAM CT-AANPASSINGEN

• Als de Cone Beam CT-scanner geen 
goede hounsfield-grijswaarden geeft, 
moet de drempelwaarde 
overeenkomstig aangepast worden a.

3D-OPPERVLAKTERECONSTRUCTIE

• Het huidoppervlak moet gelijkmatig 
worden weergegeven, met duidelijk 
contrast en weinig vervorming.

• Pas de drempelinstellingen aan indien 
nodig a.

• Controleer of de reconstructie past bij de 
patiënt.

• Vermijd hiaten in het huidoppervlak of 
bewegingsartefacten.

Cranial/ENT Registration & Navigation
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FUNCTIONELE GEGEVENS VOOR 
NAVIGATIE

• Verstuur alleen gegevens die nodig zijn 
voor navigatie

• Relevante objecten en vezels opnemen
• De volgende MRI-scangegevens 

uitsluiten:
- B0 
- DTI
- BOLD
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AANBEVELINGEN VOOR MR-BEELDSETS 
VOOR AUTOMATISCHE SEGMENTATIE

• Coupedikte: 1-2 mm.
• Aantal coupes: ≥ 100 coupes.
• Gezichtsveld: moet het grootste deel van de 

hersenen omvatten.
• Hoge weefsel-contrastverhouding.
• Hoge signaal-ruisverhouding.
• Omvat meerdere submodaliteiten (zoals T1, 

T2, FLAIR), voor zover mogelijk.

AANBEVELINGEN VOOR CT-BEELDSETS 
VOOR AUTOMATISCHE SEGMENTATIE

• Coupedikte: 1-2,5 mm.
• Aantal coupes: ≥ 20 coupes.
• Gezichtsveld: moet het grootste deel van de 

hersenen omvatten.
• CT-gegevens moeten hounsfield-gekalibreerd 

zijn.


