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1 ALGEMENE INFORMATIE
1.1 Contactgegevens

Support

Neem contact op met Brainlab support als u de informatie die u nodig heeft niet kunt vinden of als
u vragen of problemen heeft:

Regio Telefoon en fax E-mail

Verenigde Staten, Canada,
Centraal- en Zuid-Amerika

Tel. +1 800 597 5911
Fax +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Brazilië Tel. (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.com

VK Tel. +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Spanje Tel. +34 900 649 115

Frankrijk en Franstalige regio’s Tel. +33 800 676 030

Afrika, Azië, Australië, Europa
Tel. +49 89 991568 1044
Fax +49 89 991568 811

Japan
Tel. +81 3 3769 6900
Fax +81 3 3769 6901

Verwachte gebruiksduur

Brainlab biedt vijf jaar service voor softwareapplicaties. Tijdens deze periode worden zowel
software-updates als support op locatie geboden.

Feedback

Ondanks zorgvuldige revisie van deze gebruikershandleiding kan deze fouten bevatten. Als u
suggesties voor verbetering heeft, kunt u contact met ons opnemen via
user.guides@brainlab.com.

Fabrikant

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Duitsland

ALGEMENE INFORMATIE
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1.2 Juridische informatie

Auteursrecht

Deze handleiding bevat informatie die door auteursrecht wordt beschermd. Niets uit deze
handleiding mag worden verveelvoudigd of vertaald zonder uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van Brainlab.

Brainlab handelsmerken

• Brainlab® is een gedeponeerd handelsmerk van Brainlab AG in Duitsland en/of de VS.
• SmartBrush® is een gedeponeerd handelsmerk van Brainlab AG in Duitsland en/of de VS.

Niet-Brainlab-handelsmerken

Microsoft® en Windows® zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de
Verenigde Staten en andere landen.

Octrooi-informatie

Dit product kan onderworpen zijn aan een of meerdere octrooien of er kan een octrooiaanvraag
voor zijn ingediend. Voor aanvullende informatie raadpleeg: www.brainlab.com/patent.

Geïntegreerde software van derden

SmartBrush is bedrijfseigen software. SmartBrush software is beschermd door auteursrecht.
Samen met de software van SmartBrush kunnen ook andere softwareapplicaties op het
werkstation van SmartBrush worden geïnstalleerd. Deze zijn ook gelicentieerd op grond van de
GNU General Public License. De bedrijfseigen software en de vrije software worden gebruikt in
overeenkomst met de "eenvoudige samenvoegings"-clausule die de GNU GPL voorschrijft. De
volledige voorwaarden van de GNU General Public License staan hier: http://www.gnu.org/
licenses/gpl-2.0.html.
Deze software is gedeeltelijk gebaseerd op iTextSharp van Bruno Lowagie en Paulo Soares.
Deze software is gedeeltelijk gebaseerd op het volgende werk. De volledige licentie en
auteursrechtinformatie vindt u via onderstaande koppelingen:
• Independent JPEG Group (https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE)
• OpenJPEG (https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE)
• libjpeg-turbo (https://github.com/libjpeg-turbo/libjpeg-turbo/blob/master/LICENSE.md)
• libtiff 4.0.4 beta (http://www.libtiff.org/misc.html)
• Xerces-C++, ontwikkeld door de Apache Software Foundation (http://www.apache.org/licenses/

LICENSE-2.0)

CE-markering

• De CE-markering geeft aan dat het Brainlab-product voldoet aan de essentiële
vereisten van richtlijn 93/42/EEG van de Europese Raad betreffende medische
hulpmiddelen.

• Volgens de regels die zijn vastgelegd in de richtlijn betreffende medische hulp-
middelen is Brainlab Elements SmartBrush 3.0 een klasse IIb-product.

Verkoop in de VS

Dit product mag alleen worden aangeschaft door of in opdracht van een arts (wetgeving VS).

Juridische informatie
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Rapportage van incidenten gerelateerd aan dit product

U bent verplicht alle ernstige incidenten die kunnen zijn opgetreden in verband met dit product te
rapporteren aan Brainlab en, indien binnen Europa, aan de relevante nationale bevoegde
instantie voor medische hulpmiddelen.

ALGEMENE INFORMATIE
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1.3 Symbolen

Waarschuwingen

Waarschuwing
Waarschuwingen worden aangeduid met driehoekige waarschuwingssymbolen. Deze
bevatten veiligheidskritische informatie aangaande mogelijk letsel, overlijden of andere
ernstige gevolgen als gevolg van het (oneigenlijke) gebruik van het apparaat.

Aandachtspunten

Aandachtspunten worden aangeduid door middel van een cirkelvormig
voorzichtigheidssymbool. Deze bevatten belangrijke informatie over een mogelijke storing
of onjuiste werking van het apparaat, beschadiging van het apparaat of beschadiging van
eigendommen.

Opmerkingen

OPMERKING. Opmerkingen worden weergegeven in een schuin lettertype en bevatten
aanvullende handige tips. 

Symbolen
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1.4 Het systeem gebruiken

Beoogd gebruik

Brainlab Elements SmartBrush heeft een eenvoudige interface met functies en weergaven om
structuren in beelddata van patiënten te omkaderen. De uitvoer wordt opgeslagen als een 3D
DICOM segmentatie-object en kan worden gebruikt voor verdere verwerking.

Indicaties voor het gebruik

Brainlab Elements SmartBrush kan worden gebruikt in alle klinische workflows waarbij het nodig
is om anatomische structuren te omkaderen in beelddata van patiënten. Het apparaat zelf heeft
geen specifieke klinische indicaties.

Beoogde gebruiksomgeving

Elements SmartBrush is bedoeld voor gebruik in:
• een kantooromgeving in een ziekenhuis of een andere locatie met een computer;
• ruimtes voor chirurgische interventies.

Er kan sprake zijn van een meer specifieke beoogde gebruiksomgeving (zoals een specifiek
planningsstation of navigatieplatform) wanneer het instrument in combinatie met andere
instrumenten wordt gebruikt.

Beoogd gebruikersprofiel

De applicatie is bestemd voor gebruik door medisch specialisten en hun assistenten die
structuren in beeldgegevens van de patiënt moeten omkaderen.
Verder zijn dit de typische gebruikers:
• Neurochirurgen en KNO-chirurgen (keel-neus-oor).
• Zorgverleners met een opleiding voor het plannen en uitvoeren van neurochirurgische

procedures. Segmentatie is een optionele stap in deze gebruiksgevallen.
• Neuro/Ortho/Rug/Trauma chirurgen.
• Medisch specialisten die zijn opgeleid voor radiotherapie. In het bijzonder radiotherapeut-

oncologen of dosimetristen voor het omkaderen van risico-organen.

Beoogde patiëntenpopulatie

Er zijn geen demografische, regionale of culturele beperkingen voor patiënten.
Verder zijn dit de typische patiëntenpopulaties:
• Alle patiënten/alle leeftijden waarbij een referentie met een starre anatomische structuur kan

worden vastgesteld
• Patiënten met gespecificeerde indicaties en relevante modaliteitscangegevens beschikbaar

Beoogd deel van het lichaam of soort weefsel waarvoor het wordt gebruikt of waarmee het een interactie heeft

Omdat het hulpmiddel uitsluitend software betreft, is er geen sprake van interactie tussen
lichaamsdelen of weefsel.
Het omkaderen, beoordelen en verfijnen van anatomische structuren is niet beperkt tot een
lichaamsdeel, d.w.z. dat beeldsets van elk lichaamsdeel kunnen worden geïmporteerd en op de
voornoemde wijze kunnen worden gebruikt.
Voor een Spine SRS-behandeling is er een aanvullende functionaliteit ten behoeve van de
behandelingsplanning-workflow.

ALGEMENE INFORMATIE
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Plausibiliteitsbeoordeling

Waarschuwing
Beoordeel de plausibiliteit van alle informatie ingegeven in, en afkomstig van het systeem
voordat u de patiënt behandelt.

Het systeem gebruiken
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1.5 Compatibiliteit met medische hulpmiddelen en
software

Compatibele medische software van Brainlab

Alleen door Brainlab genoemde medische software van Brainlab mag op dit systeem worden
geïnstalleerd en gebruikt. Neem contact op met Brainlab Support voor uitleg over de
compatibiliteit met medische software van Brainlab.

Niet-Brainlab-software

Software mag alleen door bevoegde Brainlab-medewerkers op het Brainlab-systeem
worden geïnstalleerd. Installeer en verwijder geen software-applicaties.

Updates

Waarschuwing
Updates voor het besturingssysteem (hotfixes) of voor software van derden zouden
moeten worden uitgevoerd buiten werktijd en in een testomgeving om de juiste werking
van het Brainlab-systeem te verifiëren. Brainlab monitort de gereleasede Windows-hotfixes
en weet of er voor sommige updates problemen kunnen worden verwacht. Neem contact
op met Brainlab support als er problemen zijn met hotfixes voor het besturingssysteem.

Virusscannen en malware

Brainlab adviseert het systeem te beschermen met hoogwaardige antivirussoftware.
Onthoud dat de instellingen van sommige malwarebeschermingssoftware (zoals virusscanner) de
systeemprestaties nadelig kunnen beïnvloeden. Als er bijvoorbeeld realtime-scans worden
uitgevoerd en elke bestandstoegang wordt gecontroleerd, kan het laden en opslaan van
patiëntgegevens lang duren. Brainlab adviseert het maken van realtime-scans uit te schakelen en
virusscans buiten werktijd uit te voeren.

Waarschuwing
Let erop dat uw antivirussoftware de Brainlab directories niet wijzigt, met name:
• C:\Brainlab, D:\Brainlab, F:\Brainlab, etc.
• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData, etc.

Waarschuwing
Tijdens behandelingsplanning mogen geen updates worden gedownload of geïnstalleerd.
Neem contact op met Brainlab support voor aanvullende informatie over elk van deze punten.

Microsoft beveiligingsupdates voor Windows en driverupdates

Brainlab staat alleen de installatie van beveiligingspatches toe. Installeer geen servicepacks en
optionele updates. Controleer uw instellingen om ervoor te zorgen dat updates op een geschikt
moment worden gedownload en correct worden geïnstalleerd. Update geen drivers op Brainlab
platformen.
Raadpleeg de Brainlab website voor aanvullende informatie over instellingen en voor een lijst met
Microsoft beveiligingsupdates die door Brainlab support zijn geblokkeerd.
Adres: www.brainlab.com/updates
Wachtwoord: WindowsUpdates!89

ALGEMENE INFORMATIE
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1.6 Training en documentatie

Brainlab-training

Voor een veilig en correct gebruik raadt Brainlab aan dat alle gebruikers vóór het in gebruik
nemen van het systeem deelnemen aan een trainingsprogramma dat door een Brainlab-
medewerker wordt verzorgd.

Verantwoordelijkheid

Waarschuwing
Dit systeem biedt enkel ondersteuning aan de chirurg en vervangt in geen geval de
ervaring en/of verantwoordelijkheid van de chirurg tijdens het gebruik ervan. Het moet te
allen tijde mogelijk zijn dat de gebruiker de procedure voortzet zonder het systeem.
De systeemcomponenten en aanvullende instrumenten mogen uitsluitend door getraind medisch
personeel worden bediend.

Verlengde ok-tijd

Brainlab navigatiesystemen zijn gevoelige technische apparaten. Afhankelijk van de opstelling in
de ok, de patiëntpositionering, de duur en complexiteit van de berekeningen, kan de operatieduur
door de navigatie variëren. Het is aan de gebruiker om te beslissen of een mogelijke verlenging
acceptabel is voor de betreffende patiënt en behandeling.

Het lezen van gebruikershandleidingen

In deze handleiding wordt complexe medische software of medische hulpmiddelen omschreven
die met zorg moet worden gebruikt.
Het is daarom belangrijk dat alle gebruikers van het systeem, de instrumenten en software:
• deze handleiding zorgvuldig doorlezen alvorens de apparatuur te gebruiken;
• altijd toegang hebben tot deze handleiding.

Training en documentatie
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2 OVERZICHT SOFTWARE
2.1 Aan de slag

Achtergrond

SmartBrush bevat omkaderingsfuncties waarmee u anatomische structuren of tumoren
eenvoudiger kunt visualiseren.
Met SmartBrush kunt u:
• doelen interactief aftekenen;
• multi-planaire definitie van 3D-volumes stroomlijnen;
• contouren met een klik van de muis of met een vingerdruk uitbreiden;
• tijdens het omkaderen meerdere modaliteiten tegelijk in overweging nemen.

Gegevens selecteren

Alvorens SmartBrush te starten, moeten de patiënt en de benodigde gegevens worden
geselecteerd in Patient Selection. Raadpleeg de Softwarehandleiding Patient Data Manager
voor meer informatie.

Detectie van anomalieën

SmartBrush maakt gebruik van detectie van anomalieën, indien dit aanwezig is op het systeem.
Dit houdt in dat SmartBrush in een algemene workflow zal focussen en inzoomen op de
gedetecteerde anomalie.

OVERZICHT SOFTWARE
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2.2 SmartBrush starten en sluiten

De software starten

Afbeelding 1  

De software wordt gestart door eerst een patiënt te selecteren en vervolgens SmartBrush te
selecteren uit de benodigde workflow op het hoofdscherm van Patient Data Manager (bijv.
Cranial > Planning > SmartBrush).

Gebruikelijke workflowopties

Afhankelijk van de procedure moeten de workflowstappen worden gevolgd voor een van de
volgende:
• Algemene procedures-workflow
• Angio Planning-workflow
• Spine SRS-workflow

SmartBrush-workflow voor algemene procedures

Stap

1. Selecteer een beeldset.

2. Creëer een object door de structuur te omkaderen met behulp van:
• Semiautomatische segmentatie via Smart Brush
• Handmatige segmentatie via Brush 2D of Brush 3D
• Segmentatie op basis van drempels via Threshold

3. Voltooi het object.

SmartBrush-workflow voor angioplanningsprocedures

SmartBrush kan worden gebruikt om structuren te omkaderen op basis van 2D DSA-beelden in
angiobundels die werden gecreëerd met Brainlab Elements Image Fusion Angio. Een
angiobundel bevat 2D DSA-beelden, 3D-beeldsets en co-registraties tussen de 2D- en 3D-
beeldsets.

Stap

1. Selecteer een angiobundel.

2. Creëer een object door het doelgebied te omkaderen in de DSA-beelden.

3. Verfijn het gecreëerde object verder met een van de SmartBrush-omkaderingsfuncties.

SmartBrush starten en sluiten
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SmartBrush-workflow voor Spine SRS-procedures

Met SmartBrush wordt in een Spine SRS-workflow automatisch een klinisch doelvolume (CTV,
clinical target volume) en een risico-orgaan (OAR, organ at risk) gegenereerd op basis van een
handmatig getekend bruto tumorvolume (GTV, Gross Tumor Volume)-object. Dit doelvolume kan
worden gebruikt bij volgende planningstappen.

Stap

1. Selecteer een beeldset.

2. Selecteer het interessegebied.

3. Creëer een GTV-object door de structuur te omkaderen met behulp van:
• Smart Brush voor semiautomatische segmentatie
• Brush 2D of Brush 3D voor handmatige segmentatie
• Segmentatie op basis van drempels via Threshold

4. Beoordeel het automatisch gegenereerde CTV en OAR.

5. Voltooi de objecten.

SmartBrush sluiten

Voltooi altijd uw huidige taak voordat u de software afsluit.
Sluit de software altijd af voordat u het systeem uitschakelt. Gegevens worden niet automatisch
opgeslagen als het systeem wordt uitgeschakeld zonder dat u de software goed afsluit.

Stap

Voor het afsluiten moet de huidige taak worden voltooid door Done te se-
lecteren.

OVERZICHT SOFTWARE
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2.3 Snelkoppelingen

Toetsenbordsnelkoppelingen

Functie Omschrijving Toetsenbordsnelkoppeling

Zoomen In- en uitzoomen Ctrl + muiswiel

Pannen Een beeld binnen een venster ver-
plaatsen Ctrl + linkermuisknop en verslepen

Scrollen Door coupes scrollen Muiswiel

Kwastgrootte Wijzig de kwastgrootte wanneer een
kwast actief is Alt + muiswiel

Wissen Wissen zonder de toets Erase te se-
lecteren, terwijl een kwast actief is Rechtermuisknop

Overschakelen
naar de volgende
lay-out

Overschakelen naar de volgende
weergavelay-out Ctrl + Tab

Overschakelen
naar de vorige
lay-out

Overschakelen naar de vorige weer-
gavelay-out Ctrl + Shift + Tab

Touchscreensnelkoppelingen

Functie Omschrijving Touchscreensnelkoppeling

Zoomen In- en uitzoomen
Druk twee vingers op het coupebeeld
en knijp de vingers samen of beweeg
de vingers uit elkaar

Pannen Een beeld binnen een weergave ver-
plaatsen

Druk met twee vingers op het coupe-
beeld en sleep het beeld naar de ge-
wenste locatie

Snelkoppelingen
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2.4 Schermlay-outs

Overzicht van schermlay-outs

② ③ ④

①

⑤

Afbeelding 2  

Nr. Uitleg

① Weergavegebied.

② Momenteel geselecteerd object: Selecteren om eigenschappen van objecten te wijzigen.

③ Alerts: Bevat procesinformatie en mogelijke waarschuwingen.

④ Data: Bevat beeldsets en weergavelay-outs.

⑤ Werkbalk.

Beschikbare lay-outs

De lay-outs die beschikbaar zijn bij gebruik van SmartBrush zijn afhankelijk van de
geselecteerde workflow:

Lay-out Algemene procedu-
res

Angio Planning-pro-
cedures

Spine SRS-procedu-
res

OVERZICHT SOFTWARE
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Lay-out Algemene procedu-
res

Angio Planning-pro-
cedures

Spine SRS-procedu-
res

OPMERKING. Als u tussen lay-outs wilt schakelen, selecteer dan Data en selecteer vervolgens
een lay-out. 

OPMERKING. Gebruik de functies Pan, Zoom en Scroll als nodig om de beeldset te beoordelen.
Wanneer een object is geselecteerd, worden de weergaven uitgelijnd met het geselecteerde
object. 

Schermlay-outs
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ACS-weergave

Afbeelding 3  

De ACS-weergave toont coupes van de geselecteerde beeldset in de axiale, coronale en sagittale
weergaven. Er wordt een basis 3D-visualisatie weergegeven.

Side by side-weergave

①

①

Afbeelding 4  

OVERZICHT SOFTWARE
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In de Side by Side-weergave worden twee beeldsets naast elkaar weergegeven in een ACS-
configuratie. Selecteer Data, selecteer vervolgens de rechter- of linkerzijde van de lay-out om
beeldsets toe te wijzen of te schakelen.
Gebruik de pijltjes ① om de oriëntatie van de hoofdweergave te wisselen naar axiaal, sagittaal of
coronaal voor elke beeldset.

Slice Review

②

①

③

Afbeelding 5  

Slice Review voor algemene workflows toont:
• Een 3D-weergave ②.
• Een hoofdweergave met 3 x 3 gereconstrueerde opeenvolgende coupes in axiale, sagittale of

coronale oriëntatie ③. Gebruik de pijltjes om de oriëntatie van de hoofdweergave te wisselen.
• Twee aanvullende kleinere, gereconstrueerde weergaven die andere ACS-oriëntaties ①

weergeven.

Schermlay-outs
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Slice Review Angio

②

①

③

Afbeelding 6  

Slice Review voor Angio Planning-workflows toont:
• De geselecteerde frontale en laterale DSA-beelden ①.
• Een 3D-weergave ②.
• Een hoofdweergave met 3 x 3 gereconstrueerde opeenvolgende coupes in axiale, sagittale of

coronale oriëntatie ③. Gebruik de pijltjes om de oriëntatie van de hoofdweergave te wisselen.

OVERZICHT SOFTWARE
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Angio-weergave

②

①

③
Afbeelding 7  

Angio-weergave toont:
• Een 3D-weergave ①.
• De geselecteerde frontale en laterale DSA-beelden ②.
• ACS-weergaven van het geselecteerde beeld ③.

Schermlay-outs
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Spine-weergave

③ ④ ②

②

①

Afbeelding 8  

Spine-weergave toont:
• Een 3D-reconstructie van de ruggenwervels ③.
• Een 3D-reconstructie van de wervelsectoren ④.
• ACS-weergaven van het geselecteerde beeldset ②.
• Een tweede beeldset in axiale, coronale of sagittale oriëntatie ①.

Gebruik de pijltjes om de oriëntatie van de ACS-weergave en tweede beeldset te wisselen.

Objectresolutie en coupenummer

Wanneer de resolutie van een object overeenkomt met de resolutie van de beeldset, worden de
originele beeldcoupes getoond. In dit geval wordt het coupenummer weergegeven in de weergave
met de originele beeldoriëntatie (bijv. voor een axiale scan wordt het coupenummer in de axiale
weergave getoond).
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2.5 Het menu Data

Achtergrond

SmartBrush selecteert automatisch de meest relevante dataset en een standaardweergave.
Om de standaardlay-out, beeldset en/of objectlijst die worden weergegeven, aan te passen,
selecteer Data om het datamenu te openen.

Het datamenu gebruiken

① ②

③

Afbeelding 9  

Nr. Omschrijving

① Selecteer MORE om aanvullende patiëntgegevens te laden.

②
Lijst met beschikbare beeldsets.
OPMERKING. Een lijst met 2D DSA-beeldsets is uitsluitend beschikbaar bij gebruik van
Angio-workflows. 

③ Overige beschikbare inhoud (bijv. Objects, Auto-segmented Objects, Points of Fiber
Bundles).

Beeldeigenschappen weergeven

① ②

Afbeelding 10  

Onder Images worden alle beeldsets weergegeven als miniatuurbeelden met de volgende
eigenschappen:

Het menu Data
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Nr. Componenten

①
• Beeldmodaliteit (bijv. MRI)
• Aantal coupes
• Coupeafstand

②
• Naam van de beeldset
• Datum en tijd van acquisitie

Eigenschappen van 2D DSA-beelden weergeven

① ②

Afbeelding 11  

Onder 2D DSA Images worden alle beeldsets weergegeven als miniatuurbeelden met de
volgende eigenschappen:

Nr. Componenten

①
• Beeldmodaliteit (bijv. röntgen)
• Aantal frames
• Hoek waaronder het beeld is vastgelegd

②
• Naam van het beeld
• Oriëntatie (bijv. frontaal)
• Datum en tijd van acquisitie

OVERZICHT SOFTWARE
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Objecteigenschappen weergeven

③

①

②

Afbeelding 12  

Selecteer het pijltje ① om andere inhoudmenu’s te openen, zoals Objects, Auto-segmented
Objects, Trajectories, Points of Fiber Bundles.
U kunt objecteigenschappen ② weergeven of objecteigenschappen bewerken op elk moment ③
via het Data-menu.

Toets Functie

Een kleur toewijzen aan een object.

Een volumetrisch rapport creëren.

Een object uit de huidige selectie verwijderen.

Multi-modale objectcreatie inschakelen.
OPMERKING. Wanneer geactiveerd worden de grijswaarden van maximaal drie
verschillende beeldsets in overweging genomen door de semiautomatische con-
touruitbreiding van de software. 

Het menu Data
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Toets Functie

Een nieuw object creëren.

Zichtbaarheidsopties

②①

Afbeelding 13  

Om een specifiek object te tonen/te verbergen, selecteer de toets met het oog open/oog gesloten
in het object ①.
Selecteer de toetsen oog open/oog gesloten ② in het vervolgkeuzemenu om alle objecten te
tonen/verbergen.

Objecteigenschappen aanpassen

Stap

1. Selecteer het pijltje om het menu Objects te openen.

2. Selecteer het betreffende object uit de lijst.

3. Bewerk de eigenschappen als nodig.
De volgende eigenschappen kunnen worden bewerkt:
• Name: Voer een naam voor het object in.
• Type: Kies een objecttype uit het vervolgkeuzemenu.
• Role: Kies een rolkenmerk uit het vervolgkeuzemenu.
• Comment: Voeg indien van toepassing opmerkingen toe.

Een nieuw object toevoegen door middel van tekenen

Stap

1. Selecteer een omkaderingsfunctie (bijv. Smart Brush of Brush 2D).

2. Begin met tekenen in uw huidige weergavelay-out.

3. Er wordt een nieuw object aan de lijst met objecten toegevoegd en de standaardeigen-
schappen worden toegepast.
• Name: Tumor
• Type: Tumor
• Role: Niet-gedefinieerd

4. Ga verder met het omkaderen van uw object met behulp van de omkaderingsfuncties.

Een nieuw object toevoegen via het menu Data

Stap

1. Selecteer Data om het menu te openen.
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Stap

2. Selecteer het pijltje om het menu Objects te openen, selecteer vervolgens New Object.
Er wordt een nieuw object aan de lijst met objecten toegevoegd en de standaardeigen-
schappen worden toegepast.
• Name: Object
• Type: Onbekend
• Role: Niet-gedefinieerd

3. Ga verder met het omkaderen van het object met behulp van de omkaderingsfuncties
(zoals Smart Brush of Brush 2D).

Het menu Data
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2.6 Beeldweergavefuncties

Weergaveopties

Gebruik de verschillende beschikbare beeldweergavefuncties in de werkbalk om met de
weergaven te werken tijdens objectcontrole en/of -modificatie.

Toets Functie Omschrijving

Een coupe binnen een
weergave verplaatsen

• Verplaats het beelddetail naar de gewenste locatie.
• Sleep de muis om het beelddetail naar de gewen-

ste locatie te verplaatsen.
• Selecteer een gewenste locatie om het beeld rond

die locatie te centreren.

Door alle coupes binnen
een weergave scrollen

• Sleep links/rechts of omhoog/omlaag om alle cou-
pes weer te geven.

• Gebruik het muiswiel.

In- of uitzoomen

• Sleep omhoog/links (uitzoomen) of omlaag/rechts
(inzoomen).

• Druk bij gebruik van een touchscreen twee vingers
op het beeld en knijp naar binnen (uitzoomen) of
naar buiten (inzoomen).

De helderheid en het con-
trast van een coupe aan-
passen

• Sleep omhoog/omlaag om de helderheid te verho-
gen/verlagen.

• Sleep naar rechts/links om het contrastniveau te
verhogen/verlagen.

• Gebruik geavanceerde Windowing-functie.

Geavanceerde Windowing

Geavanceeerde Windowing is beschikbaar voor elke 3D-beeldset. Met Windowing wordt een
histogram van de geselecteerde 3D-beeldset geopend in een zijbalk.
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②

③

④

①

Afbeelding 14  

Nr. Uitleg

① Pas de grenzen aan om windowing te beperken tot een specifiek bereik.

②
Er zijn vooraf ingestelde windowinginstellingen beschikbaar voor CT-beeldsets die zijn
geoptimaliseerd om bepaalde structuren als bot, longweefsel of zacht weefsel weer te
geven.

③ Selecteer Radiology Defined om terug te gaan naar de oorspronkelijke staat.

④ Selecteer de pijltjes om het histogram voor een bepaalde beeldset uit of samen te vou-
wen wanneer er meer dan een beeldset wordt weergegeven.

Objecten centreren

U kunt het object waaraan u momenteel werkt centreren door de objectnaam in de werkbalk te
selecteren.

Beeldweergavefuncties
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2.7 Omkaderingsfuncties

De functies openen

③

④

②

①

Afbeelding 15  

Selecteer het vervolgkeuzemenu ① in de werkbalk om alle omkaderingsfuncties weer te geven.
Selecteer de omkaderingsfunctie die u nodig heeft.
OPMERKING. Als u tijdens een sessie een andere kwastoptie kiest (bijv. Brush 2D), verandert de
menunaam om die naam weer te geven. De standaardselectie is Smart Brush. 

In de kwastmenu’s kunt u:
• Brush of Erase ② zonodig selecteren.
• De schuifbalk verplaatsen om Brush Size ③ te wijzigen.
• Undo ④ selecteren om de laatst uitgevoerde wijziging ongedaan te maken. Blijf selecteren om

meerdere wijzigingen ongedaan te maken.

Kwastfuncties

Functie Smart Brush Brush 3D Brush 2D

Omkadert een regio of structuur met inachtne-
ming van de grijswaarde-informatie van de on-
derliggende beeldset.

Gebruikt interpolatie om de gesegmenteerde
gebieden handmatig om te zetten naar een
3D-object.

Omkadert structuren voxel voor voxel in een
enkel vlak.

OPMERKING. De gevoeligheid van de hulpmiddelen is afhankelijk van het zoomniveau. 
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Smart Brush-opties

Opties

Brush

• Segmenteert pixels met gelijksoortige grijswaarden in het gedefinieerde gebied.
• Maakt gebruik van 3D-interpolatie.

OPMERKING. Het hulpmiddel markeert het gebied dat u gemarkeerd hebt en er
worden gesegmenteerde voxels toegevoegd/verwijderd in een klein gebied rond
het gemarkeerde gebied wat zorgt voor gladde contouren van het object. 

Slimme verwijdering van 3D-gebied rond de invoer van de gebruiker.

Brush 3D-opties

Opties

Omkadert doelgebied met geometrische 3D-interpolatie.
OPMERKING. De input van de gebruiker blijft ongewijzigd door de interpolatie. 

Verwijdert een beperkt 3D-gebied op basis van de invoer van de gebruiker.

Brush 2D-opties

Opties

Omkadert het interessegebied pixel voor pixel.
Hiermee kunt u structuren corrigeren zonder enige interpolatie.

Alleen de gemarkeerde pixels worden uit het object verwijderd zonder interpola-
tie.

Opties voor drempelsegmentatie

Threshold is een omkaderingsfunctie waarmee u objecten kunt segmenteren op basis van een
vast bereik van intensiteitswaarden.
De functie kan worden gebruikt op MR-, CT-, PET-beelden en beelden die zijn gegenereerd met
Brainlab Elements Contrast Clearance Analysis om structuren met contrastversterking weg te
nemen, zoals:
• Botstructuren
• Bloedvaten
• Burned-in objecten (bijv. BOLD fMRI, TMS)

Omkaderingsfuncties
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• Activeringshotspot

④

③

②

① ⑤

Afbeelding 16  

Opties

①

ROI
Doelgebied voor toe te passen Threshold. Kan worden ingesteld op:
• Sphere: maakt gebruik van alle voxels in een door de gebruiker gedefinieerde bol.
• Full Volume: maakt gebruik van de gehele beeldset.
• Elk gesegmenteerde object dat beschikbaar is.

② Threshold-intensiteitsschuifbalk: hiermee wordt het intensiteitsbereik aangepast dat
wordt gebruikt voor segmentatie.

③

Components:
• Kan worden gebruikt om het aantal onafhankelijke componenten of voxeleilanden in

te stellen waarin de segmentatie resulteert.
• Stel in op 1 om alleen het grootste voxeleiland te gebruiken.
• Stel in op All om alle voxeleilanden te gebruiken.

④ Selecteer Apply om het object te segmenteren op basis van de waarden in de bestu-
ringselementen.

⑤ Voorbeeld van drempelgebaseerde segmentatie van 3D DSA-beeldgegevens met con-
trastversterking: Scheiding van vasculaire structuur met Sphere-doelgebied.

OPMERKING. In multi-modale weergavelay-outs (bijv. Side by Side, Spine) is Threshold altijd
gebaseerd op het eerste beeld. 
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2.8 Metingen

Meetfunctie

Afbeelding 17  

Met de Measure-functie kunt u intensiteitswaarden, DICOM-coördinaten en -afstanden meten in
een bepaalde 3D-beeldset. Intensiteitswaarden worden weergegeven met hun bijbehorende
eenheid (bijv. HU, SUV) of als grijs of RGB intensiteitswaarde.

Puntmetingen berekenen

Stap

1. Selecteer het punt dat u wilt meten.
De intensiteitswaarde en DICOM-coördinaten worden weergegeven.

2. Sleep het punt om de positie van de meting te wijzigen.

3. Selecteer het punt opnieuw om de meting te verwijderen.

Afstandsmetingen berekenen

Stap

1. Selecteer een eerste punt.

2. Selecteer een tweede punt.
De intenstiteitswaarde en DICOM-coördinaten voor het tweede punt worden weergege-
ven samen met de afstand.

3. Selecteer en versleep een punt om de meting aan te passen.

4. Selecteer een punt om het te verwijderen.

Afstandsmetingen hoeven niet in hetzelfde vlak te worden uitgevoerd. Als een deel van de
meetlijn boven de coupe ligt, wordt de lijn weergegeven in twee verschillende tinten geel. Het
heldergele deel is het deel dat boven de coupe ligt.

Metingen
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3 SMARTBRUSH
GEBRUIKEN

3.1 3D-objecten omkaderen

Aan de slag

Met SmartBrush beschikt u over omkaderingsfuncties om anatomische structuren in medische
beelddata te omkaderen. U kunt met of zonder interpolatie omkaderen en met of zonder
inachtneming van de grijze waarden in de beelddata.
Wanneer de software een anomalie constateert na het starten van de software, wordt de
weergave automatisch op die anomalie gecentreerd.

Afbeelding 18  

Met succes objecten omkaderen

Over het algemeen geldt dat als u een object wilt omkaderen met een kwasttype, dat u dan:
• Het te segmenteren gebied markeert met de gewenste kwast.
• Herhaal dit proces in de volgende coupe of werk in een parallelle/loodrechte coupe tot u het

gewenste object heeft gecreëerd.
Correcties aanbrengen:
• Als de randen van het gesegmenteerde gebied niet correct van het omringende gebied is

gescheiden, gebruik dan de functie Erase om deze grenzen accurater aan te duiden.
• Indien een muis wordt gebruikt, kan de rechtermuisknop worden gebruikt om te wissen als

Brush actief is.

SMARTBRUSH GEBRUIKEN
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Objecten omkaderen met behulp van Smart Brush

① ② ③

Afbeelding 19  

Omdat Smart Brush contrastverschillen herkent, kunt u de objecten effectiever omkaderen door
te starten bij het laesiemiddelpunt en de Brush vervolgens naar de rand te verplaatsen.

Stap

1. Centreer en zoom in op het doelgebied met behulp van de functies Zoom, Scroll en Pan.

2.

Brush
Selecteer Brush uit het Smart Brush-menu.

3. Omkader de vorm van de structuur ① in één reconstructie (bijv. de coronale weergave).
De omkadering volgt de omtrek van het object.
Het gebied dat is omkaderd wordt vastgesteld door grijswaarden en het contrast van het
beeld.

4. Omkader de vorm van de structuur ② in een andere reconstructie (bijv. de sagittale weer-
gave).

5. Interpolatie wordt gebruikt om automatisch een 3D-object ③ te creëren.
De software segmenteert alle verbonden pixels met gelijksoortige grijswaarden in het ge-
definieerde gebied. Als u een groter gebied omkadert, neemt de potentiële grijswaarde-
schaal toe.

3D-objecten omkaderen

36 Softwarehandleiding Rev. 1.0 SmartBrush Ver. 3.0



Brush 3D gebruiken

A

B

① ② ③

④⑤⑥
Afbeelding 20  

Smart Brush gebruikt multimodale informatie voor de omkadering, terwijl Brush 3D geometrische
3D-interpolatie gebruikt om een 3D-object te creëren. Deze 3D-interpolatie is zichtbaar in de
grafiek en wordt hieronder beschreven:

(A) Als u… (B) Dan zal de software...

Omkaderen in parallelle coupes ① Een 3D-geïnterpoleerd object creëren ⑥

Omkaderen in loodrechte coupes ② Een 3D-geïnterpoleerd object creëren ⑤

Lokaal beperkte 3D-interpolatie gebruiken
③

Het gemarkeerde gebied gelijkmatig toevoegen aan
een 3D-object ④

Objecten omkaderen met behulp van Brush 3D

Stap

1. Centreer en zoom in op het doelgebied met behulp van de functies Zoom, Scroll en Pan.

2.

Selecteer Brush uit het Brush 3D-menu.

3. Omkader de vorm van de structuur in één reconstructie (bijv. de coronale weergave).

4. Omkader de vorm van de structuur in een andere reconstructie (bijv. de sagittale weerga-
ve).

SMARTBRUSH GEBRUIKEN
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Stap

5. Interpolatie wordt gebruikt om automatisch een 3D-object te creëren.
OPMERKING. Gebruik Scroll om van de ene coupe naar de volgende te gaan. U kunt
een object omkaderen door:
• In parallelle reconstructies te omkaderen en sommige coupes over te slaan. De infor-

matie tussen de coupes wordt geïnterpoleerd.
• Omkaderen in een loodrechte reconstructie. 

Objecten omkaderen met behulp van Brush 2D

Met Brush 2D kunt u interessegebieden handmatig omkaderen en dit wordt aangeraden voor het
corrigeren van structuren. Brush 2D gebruikt geen interpolatie, dus u heeft de volledige controle
over elke voxel en u kunt de structuur corrigeren op een coupe-voor-coupe-basis.

Stap

1. Centreer en zoom in op het doelgebied met behulp van de functies Zoom, Scroll en Pan.

2.

Selecteer Brush uit het Brush 2D-menu.

3. Omkader de vorm van de structuur in één reconstructie (bijv. de coronale weergave).

4. Omkader de vorm van de structuur in een andere reconstructie (bijv. de sagittale weerga-
ve).

5. Gebruik Scroll om van de ene coupe naar de volgende te gaan.

Objecten omkaderen in coupes uit dezelfde reconstructie

①

②

③

Afbeelding 21  

Stap

1. Creëer een gesegmenteerd gebied op één beeldcoupe ① met Smart Brush (of Brush
3D of Brush 2D).

2. Scroll door de beeldcoupes naar het volgende afgescheiden vlak.

3D-objecten omkaderen
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Stap

3. Creëer een andere gesegmenteerde regio op een andere coupe ②.

4. Het gebied tussen de twee coupes is geïnterpoleerd ③, waardoor een 3D-object wordt
gecreëerd.

Objecten creëren in gereconstrueerde weergaven

Objecten creëren in gereconstrueerde weergaven (d.w.z. met beelden die zijn gereconstrueerd uit
oorspronkelijke beeldcoupes) verschilt van objecten creëren in oorspronkelijke coupes. Omdat in
gereconstrueerde weergaven geïnterpoleerde beelden worden gebruikt, zullen mogelijk niet alle
verwachte details worden weergegeven (bijv. randen die vaag zijn).
De ruimte tussen de coupes wordt geïnterpoleerd om het 3D-object te creëren met behulp van
Smart Brush en Brush 3D met twee niet-aangrenzende coupes in dezelfde oriëntatie.
Geselecteerde objecten worden weergegeven met behulp van de oriëntatie die werd gebruikt toen
het object werd gecreëerd. Als de uitlijning van een beeldset na creatie wordt aangepast, is dit
niet van invloed op het uiterlijk van het object en het bijbehorende beeld wanneer het object wordt
geselecteerd of gebruikt voor omkadering.

Controleer in 2D-weergaven of de vorm van een nieuw of aangepast object correct is
voordat u de applicatie verlaat.
OPMERKING. Wanneer Brush 2D in aangrenzende coupes wordt gebruikt, wordt de ruimte
tussen de aangrenzende coupes ook geïnterpoleerd. Wanneer sommige coupes worden
overgeslagen, wordt er geen interpolatie uitgevoerd. 

Objectresolutie

Aan een object wordt altijd de resolutie (voxelgrootte en coupeafstand) toegewezen van:
• de eerste beeldset die wordt gebruikt voor het segmenteren van een structuur zodra u start met

tekenen zonder een nieuw object te creëren;
• de beeldset die wordt geselecteerd wanneer u New Object selecteert.

Het wordt aangeraden om beeldsets te gebruiken met een resolutie die hoog genoeg is om de
structuur die moet worden gesegmenteerd, te vertegenwoordigen.
OPMERKING. Dit kan op een andere manier worden geconfigureerd, afhankelijk de
geselecteerde workflow. Neem contact op met de klantenservice van Brainlab voor meer
informatie. 

OPMERKING. Neem contact op met de klantenservice van Brainlab om een vaste resolutie in te
stellen voor alle objecten, onafhankelijk van de beeldsets die zijn gebruikt voor het tekenen. 

SMARTBRUSH GEBRUIKEN
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3.2 Multimodale opties

Info over multimodale opties

Indien u beeldsets gebruikt die zijn gecoregistreerd door Image Fusion, dan kunt u objecten in
alle gefuseerde beeldsets weergeven en aanpassen.
Wanneer verschillende sets worden gebruikt voor segmentatie, dan wordt automatisch een
multimodaal object gecreëerd, maar de beeldsets die worden meegenomen zijn afhankelijk van
de lay-out waarin werd getekend:

Lay-out Beeldsets die worden meegenomen

Multimodale lay-out (bijv. Side by Side of Spi-
ne)

Beide beeldsets die in de weergaven worden
getoond, worden meegenomen door het algo-
ritme.

Monomodale weergavelay-out

De eerste twee beeldsets waarin het object
wordt getekend, worden meegenomen in het
algoritme.
OPMERKING. Indien u een derde beeldset se-
lecteert, wordt de eerste beeldset gedeselec-
teerd en niet langer weergegeven. 

OPMERKING. Multimodaal werkt alleen met Smart Brush. 

Voorbeeld dat multimodale beeldsets bevat

Afbeelding 22  

Optie Data die worden gebruikt voor omkade-
ring

Omkader de tumor in een MR-T1-set. MR-T1 set

De weergave wisselen naar een gefuseerde MR-
T2-set en verder gaan met omkaderen. MR-T1 en MR-T2

OPMERKING. Alleen de grijswaarden van twee beeldsets worden gebruikt. Indien u een derde
beeldset selecteert, wordt de eerste beeldset gedeselecteerd en niet langer weergegeven. 

Multimodale opties
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3.3 Objecten omkaderen in
angioplanningsprocedures

Achtergrond

Met SmartBrush beschikt u over aanvullende functies voor cerebrovasculaire
planningsprocedures wanneer angiobundels die zijn gegenereerd in Brainlab Elements Image
Fusion Angio beschikbaar zijn bij het starten van de applicatie.
OPMERKING. Er is een bijbehorende SmartBrush Angio licentie nodig. 

Het nidusobject opslaan

Het 3D nidusobject wordt in de workflow opgeslagen nadat Done is geselecteerd.
De standaardbenamingsconventie voor het 3D nidusobject is Nidus.

Weergaveopties

Afbeelding 23  

Opties Uitleg

DSA-weergave Digital Subtraction Angiography (digitale subtractie-angiografie): Toont de an-
giografiebeelden in grijsschaal.

CIP-weergave

Color Intensity Projection (projectie kleurintensiteit): Dynamische angioflow
met kleurgecodeerde tijdinformatie op basis van DSA-beelden.
OPMERKING. Raadpleeg de Softwarehandleiding voor Image Fusion An-
gio voor meer informatie over het interpreteren van CIP-beelden. 
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Resultaten beoordelen

Denk aan het volgende bij het controleren van de resultaten:
• Beoordeel/vergelijk met projectiebeelden
• Beoordeel CIP-beelden

Doelgebied

Bij het starten van de applicatie met angiobundels die zijn gecreëerd in Elements Image Fusion
Angio wordt automatisch een dialoogvenster voor het definiëren van een doelgebied geopend.
Het dialoogvenster kan worden gebruikt om een doelgebied te definiëren (bijv. een nidus) op een
paar angiogrammen.

②

①

③

⑤
④

Afbeelding 24  

Nr. Uitleg

① Weergavegebied: er wordt een paar DSA- of CIP-beelden weergegeven.

② DSA/CIP besturingselement: hiermee schakelt u tussen DSA- en CIP-weergaven om
doelgebieden eenvoudiger te kunnen identificeren.

③ Werkbalk.

④ Selecteer Skip om het definiëren van het doelgebied over te slaan en door te gaan met
de volgende stap.

⑤ Selecteer OK om het doelgebied te behouden en door te gaan met de volgende stap.

Objecten omkaderen in angioplanningsprocedures
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Gebruik van het dialoogvenster voor het definiëren van het doelgebied

①

②

③

Afbeelding 25  

Stap

1. Schuif door de beelden met behulp van de schuifbalken ① om doelgebieden te vinden. 
OPMERKING. Dit kan ook worden gedaan door middel van het muiswieltje of de scrol-
functie. 

2. Selecteer Brush.

3. Markeer een doelgebied in een weergave door een kader te tekenen ②.
Het gebied is blauw gemarkeerd en vormt een straal ③ in de andere weergave.

4. Markeer het doelgebied in de andere weergave.
OPMERKING. Wanneer de stralen in beide weergaven elkaar niet kruisen, blijft OK uitge-
schakeld. 

5. Scrol door de beelden om het ROI te controleren.

6. Selecteer OK.
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Doorgaan

Stap

1.

Nadat OK is geselecteerd, gebruikt de applicatie de input van het omkaderde doelgebied
als beginpunt om een 3D-object te creëren met de volgende eigenschappen:
• Name: Nidus
• Type: Misvorming
• Role: Niet-gedefinieerd

2.

Het nieuwe object wordt gecreëerd op basis van het doelgebied en grijze waarden in de
3D-beeldset die werd gecoregistreerd met de 2D DSA-beelden.
Als er geen geschikte segmentatie kan worden gevonden, is het resulterende object een
kruispunt van de gedefinieerde doelgebieden.
U kunt het object blijven omkaderen of verder verfijnen met behulp van de beschikbare
omkaderingsfuncties:
• Smart Brush: voor fijnafstelling van gebieden met contrastversterking.
• Brush 3D: voor omkadering in gebieden zonder contrastversterking.
• Brush 2D: Voor kleine lokale wijzigingen.
• Threshold: om de vasculaire details met contrastversterking te extraheren in het om-

kaderde nidusobject, dat ook kan worden gebruikt als het doelgebied voor deze func-
tie.

Objecten omkaderen in angioplanningsprocedures
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Stap

3.

Herhaal het proces om handmatig enkele vertakkingen van bloedvaten te omkaderen om
arteriën en venen te scheiden.

Erase in 2D DSA-beelden

U kunt delen van het gesegmenteerde object verwijderen met behulp van de Erase-functie in de
2D DSA-weergaven.

Stap

1.

Selecteer Erase of klik met de rechtermuisknop wanneer Brush is geselecteerd.

2. Markeer het gebied dat uit de 2D DSA-weergave moet worden verwijderd.
Voxels onder het gemarkeerde gebied worden verwijderd uit de 3D-segmentatie.
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Het dialoogvenster voor het definiëren van het doelgebied opnieuw openen

③

①

②

Afbeelding 26  

Stap

1. Selecteer Data.

2. Selecteer het betreffende paar 2D DSA-beelden ①.

3. Open het menu Objects door het pijltje ② te selecteren.

4. Selecteer New Object ③.

Objecten omkaderen in angioplanningsprocedures
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3.4 Klinische doelvolumes omkaderen in
rugplanningsprocedures

Richtlijnen voor het genereren van klinische doelobjecten

Het automatisch generen van klinisch doelobjecten gaat volgens de richtlijnen zoals gepubliceerd
door Brett W. Cox et al in 2012.
1. Cox BW, Spratt DE, Lovelock M, et al. International Spine Radiosurgery Consortium

consensus guidelines for target volume definition in spinal stereotactic radiosurgery. Int J
Radiat Oncol Biol Phys. 2012; 83:e597-605.

SmartBrush genereert een bijgesneden OAR dat berekend is op basis van de positie van het
klinische doel (het bijgesneden OAR bedekt bijvoorbeeld de lengte van de wervelkolom waar het
CTV zich op ±5 mm vanaf de bovenkant/onderkant bevindt). Dit is zowel in 2D-weergave als in
3D-weergave zichtbaar.

Informatie over klinische doelobjecten

①

②
③

Zodra u begint met het omkaderen van een GTV ①, genereert SmartBrush:
• CTV ②
• OAR (bijv. wervelkanaal, „cropped“) ③

SMARTBRUSH GEBRUIKEN
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Objecten omkaderen met behulp van SmartBrush in een Spine SRS-workflow

① ②

③

Afbeelding 27  

Stap

1. Selecteer de betreffende wervel ①.

2. Centreer en zoom in op het doelgebied met behulp van de functies Zoom, Scroll en Pan.

3. Selecteer een omkaderingsfunctie in het menu.

4. Omkader het gebied dat moet worden gesegmenteerd.
Zodra u begint met het omkaderen van een object wordt er een overeenkomend CTV en
OAR gegenereerd. Het CTV en de OAR worden automatisch bijgewerkt.

5. Blader naar de volgende coupe of ga door met omkaderen in een reconstructie loodrecht
daarop.

6. Herhaal de stappen totdat het object in alle relevante coupes is aangemaakt.

7. Controleer de getekende en automatisch gegenereerde objecten ② door deze te selecte-
ren in de werkbalk ③ en beoordeel deze objecten.

Objecten koppelen

Afbeelding 28  

Alle drie objecten zijn gekoppeld. Wijzigingen aan één object hebben invloed op het volgende
object (bijv. als het GTV wordt gewijzigd, worden ook het CTV en het bijgesneden risico-orgaan
gewijzigd).
De flow is unidirectioneel.

Klinische doelvolumes omkaderen in rugplanningsprocedures
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Daarnaast kan de applicatie wijzigingen detecteren aan de wervels waarop het CTV is gebaseerd.
Wanneer een wervel wordt gewijzigd buiten de applicatie tijdens runtime, dan wordt het CTV
dienovereenkomstig bijgewerkt.
OPMERKING. Wervels moeten worden gesegmenteerd voorafgaand aan gebruik van
SmartBrush (bijv. in Brainlab Elements Anatomical Mapping). 

OPMERKING. De GTV-, CTV- en bijgesneden OAR-objecten kunnen het beste worden gewijzigd
zonder SmartBrush te verlaten. 

Regels voor de automatische omkadering van het CTV

① ② ③ ④

Afbeelding 29  

SmartBrush creëert het CTV automatisch op basis van de locatie van het GTV in
overeenstemming met de volgende regels:

Nr. Locatie van het GTV Anatomische gebieden in het CTV

①
• Wervellichaam
• Minstens één pedikel

• Volledig wervellichaam
• Pedikel(s)
• Processus transversi/lamina(e)

② • Minstens één pedikel
• Pedikel(s)
• Processus transversi/lamina(e)

③ • Processus spinosus
• Hele processus spinosus
• Bilaterale processus transversi/lamina

④
• Wervellichaam
• Bilaterale processus transversi/lamina

• Volledig wervellichaam
• Bilaterale pedikels
• Processus transversi/lamina(e)
• Hele processus spinosus

Regels voor automatische omkadering van CTV in rugplanningsprocedures

Bij het automatisch genereren van een klinisch doelobject worden de onderstaande regels
gevolgd:

Wanneer het
GTV

de unilaterale pedikel
omvat,

dan

worden de pedikel en ipsila-
terale processus transversus/
laminae

ook in het CTV
opgenomen.

de processus spino-
sus omvat,

worden de gehele processus
spinosus en bilaterale pro-
cessus laminae

het wervellichaam en
bilaterale pedikels/
processus transver-
sus omvat,

worden het volledige wervel-
lichaam, de bilaterale pedi-
kels, processus transversus/
laminae en processus spino-
sus
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het wervellichaam en
één unilaterale pedi-
kel omvat,

worden het volledige wervel-
lichaam, de pedikel en ipsila-
terale processus transversus/
laminae

een unilaterale lami-
na omvat,

de lamina/processus trans-
versi, het ipsilaterale pedikel
en de processus transversi

Aanvullende regels voor klinische doelgeneratie:
• Wanneer het kruispunt tussen het GTV en één sector niet leeg is, wordt deze sector

opgenomen in het CTV.
• Wanneer er wijzigingen optreden in het GTV, dan zal de sectorselectie dynamisch worden

bijgewerkt.
• Elke wijziging in het GTV activeert een CTV-update, behalve wanneer het gaat om wijzigingen

van de naam, kleur of opmerkingen.
OPMERKING. Als u de software afsluit zonder de automatisch gegenereerde objecten te
controleren, wordt er een dialoogvenster geopend. 

Objecten met ontkoppelde volumes

Controleer of elk gecreëerd object een aaneengesloten object is, anders wordt het beschouwd als
een ontkoppeld volume.
Een object wordt gezien als een ontkoppeld volume als het totale objectvolume min het volume
van het grootste component groter is dan 0,1 cm³.
Als u de software afsluit na het genereren of bewerken van objecten met ontkoppelde volumes,
zonder deze te beoordelen, wordt er een dialoogvenster geopend.
OPMERKING. In Spine SRS worden ontkoppelde volumes niet ondersteund voor dosisplanning. 

Klinische doelvolumes omkaderen in rugplanningsprocedures

50 Softwarehandleiding Rev. 1.0 SmartBrush Ver. 3.0



4 EXTRA FUNCTIES
4.1 Volumetrisch rapport

Info over volumetrische rapporten

Een volumetrisch rapport bevat informatie over het volume van een object, de Macdonald-criteria
en de evaluatiecriteria voor respons in vaste tumoren (RECIST, Response Evaluation Criteria in
Solid Tumors). Het Macdonald-criterium is een 2D tumorcriterium voor gadoliniumverbeterende
T1 gewogen laesies. Het algoritme geeft de langste diameter van het object binnen
oorspronkelijke coupes vermengvuldigd met de langste perpendiculaire diameter binnen dezelfde
coupe. RECIST is een evaluatiecriterium voor gadoliniumverbeterende T1 gewogen laesies. Het
algoritme geeft de langste diameter van het object binnen de oorspronkelijke coupes.

Omgaan met volumetrische informatie

Een volumetrisch rapport:
• Wordt gecreëerd voor een object en opgeslagen bij het object als u Report selecteert.
• Blijft geldig zolang het betreffende object niet wordt gewijzigd.
• Wordt automatisch bij de patiëntgegevens opgeslagen zolang het betreffende object niet wordt

gewijzigd.
• Berekent het objectvolume tot op twee decimalen nauwkeurig als dit kleiner is dan 10 cm3.

Grotere objecten worden berekend tot op één decimaal nauwkeurig.
De vorm en positie van een object moeten worden gecontroleerd in SmartBrush voordat een
rapport wordt aangemaakt. Het rapport zelf bevat alleen informatie over volumetrische metingen.
Waarden die worden berekend op basis van een omkaderd object, zijn afhankelijk van de
resolutie van de betreffende beeldset inclusief het object. Houd hier rekening mee als u de
berekende waarden gebruikt om beslissingen over de verdere behandeling te nemen.
OPMERKING. De Macdonald-criteria die worden berekend op het volumetrische rapport, worden
uitgevoerd met behulp van de oorspronkelijke coupes. De richting waarop de Macdonald-criteria
worden toegepast, is dus gelijk aan de scanrichting. De nauwkeurigheid van de methode wordt
bepaald door de resolutie van de beeldserie. Het object dat in de software wordt weergegeven,
kan hierdoor een ietwat ander resultaat hebben door de interpolatie. 

OPMERKING. Neem contact op met de klantenservice van Brainlab voor meer informatie. 

Rapporten beoordelen en exporteren

Bestaande rapporten kunnen worden beoordeeld met Viewer. Bestaande rapporten kunnen
worden opgeslagen/geëxporteerd met de Export-functie van Patient Data Manager.

EXTRA FUNCTIES
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Hoe kunt u een volumetrisch rapport creëren

Afbeelding 30  

Stap

1. Selecteer Data.
Het menu Data wordt geopend.

2. Selecteer het relevante object in het vervolgkeuzemenu Objects.

3. Selecteer Report in het menu.
De software genereert een volumetrisch rapport.

Volumetrisch rapport
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4.2 Functies in het volumetrische rapport

Functies

Toets Functie

Hiermee kunt u het rapport verschuiven (pannen).

Inzoomen op een gebied van het rapport.

Past het rapport aan op de breedte van het scherm.

Sluit het rapport.

Slaat het rapport op, op een specifieke locatie.

Stuurt het rapport naar een specifieke printer.

EXTRA FUNCTIES
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4.3 Exporteren

Hoe kunt u exporteren

Voor meer informatie over exporteren vanaf het systeem, zie de Softwarehandleiding Patient
Data Manager.
OPMERKING. Indien de gegevens die door de toepassing zijn gegenereerd (d.w.z. objecten,
segmentaties) worden gebruikt binnen de vervolgtoepassingen, dan moeten de resultaten
nauwkeurig worden geïnspecteerd na het importeren in de vervolgtoepassing. 

Exporteren
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