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1 ALGEMENE INFORMATIE
1.1 Contactgegevens

Support

Neem contact op met Brainlab support als u de informatie die u nodig hebt niet kunt vinden in
deze handleiding of als u vragen of problemen hebt:

Regio Telefoon- en faxnummer 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 5811

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 ondersteuning 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 handelsmerk van Brainlab AG.
• iHelp® is een handelsmerk van Brainlab AG.
• Fibertracking® is een handelsmerk van Brainlab AG.

Niet-Brainlab-handelsmerken

• Microsoft® en Windows® zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de
VS 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

Deze software is gedeeltelijk gebaseerd op het volgende werk. De volledige licentie en
auteursrechtinformatie vindt u via onderstaande koppelingen:
• 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://xerces.apache.org/

xerces-c/)
• icu4c (https://github.com/unicode-org/icu/tree/master/icu4c/)
• lapack (http://www.netlib.org/lapack)
• LibJpeg8, Kuratorium OFFIS e.V. (http://www.dcmtk.org, http://www.ijg.org)
• LibJpeg16, Kuratorium OFFIS e.V. (http://www.dcmtk.org, http://www.ijg.org)
• meta (https://github.com/plstcharles/meta-licensor)
• bereik (https://github.com/microsoft/Range-V3-VS2015/blob/master/LICENSE.txt)

CE-label

Het CE-keurmerk geeft aan dat het Brainlab-product voldoet aan de essentiële
vereisten van de Richtlijn 93/42/EEG (de "MDD").
Volgens de regels die zijn vastgelegd in de richtlijn betreffende medische hulp-
middelen is Brainlab Elements Fibertracking een klasse IIb-product.

Productgerelateerde incidenten rapporteren

U bent verplicht elk ernstig incident dat mogelijk is opgetreden in relatie tot dit product te melden
aan Brainlab en, voor zover het binnen Europa is, aan de bevoegde nationale autoriteit voor
medische hulpmiddelen.

Juridische informatie
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Verkoop in de VS

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

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 Fibertracking is een toepassing voor de verwerking en visualisatie van
craniale witte stof-tractussen, gebaseerd op DTI-data voor gebruik in
behandelingsplanningprocedures. Brainlab Elements Fibertracking kan worden gebruikt in alle
klinische workflows waarbij de craniale witte stof-tractussen in de hersenen gevisualiseerd
moeten worden. Het apparaat zelf heeft geen specifieke klinische indicaties.
Brainlab Elements Fibertracking kan specifiek worden gebruikt om witte stof-tractussen in de
hersenen te visualiseren voor gevallen van craniale resectie, SRS-behandelplanning of craniale
omkadering.

Plaats van gebruik

Elements Fibertracking is bedoeld voor gebruik:
• in een kantooromgeving in een ziekenhuis (bijv. klinisch planbureau) of een andere locatie met

een computer;
• op een Brainlab-platform in een operatiekamer of in ruimtes die geschikt zijn voor chirurgische

ingrepen.

Gebruikersprofielen

Over het algemeen is de applicatie bestemd voor gebruik door medische professionals en hun
assistenten die werken in het veld van neurochirurgie- en radiotherapieplanning.
Gebruikelijke gebruikers zoals gedefinieerd in de beschrijvingen van de toepasselijke
gebruikscasussen zijn:
• Neurochirurgen, operatieassistenten en ok-verpleegkundigen
• Medisch fysicus, radiotherapeut-oncologen, dosimetristen, stralingsspecialisten

Patiëntenpopulatie

Er zijn geen demografische, regionale of culturele beperkingen voor patiënten.

Plausibiliteitsbeoordeling

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

ALGEMENE INFORMATIE
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1.5 Compatibiliteit met medische apparatuur 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

Fibertracking 2.0 is compatibel met de besturingssystemen Microsoft Windows Server
2003/2008, Microsoft Windows 7, 8 en 10. Voor meer gedetailleerde en up-to-date informatie
betreffende compatibele besturingssystemen, dient u contact op te nemen met Brainlab support.

Software mag alleen door bevoegde Brainlab-medewerkers op het Brainlab-systeem
worden geïnstalleerd. Installeer en verwijder geen software-applicaties.
OPMERKING. Het Brainlab-systeem is een medisch apparaat en dient te worden gebruikt
volgens het beoogde gebruik en de eindgebruikers-licentieovereenkomst van het systeem. Het
gebruik van software van derden kan een negatief effect hebben op de betrouwbaarheid van het
systeem. 

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

Compatibiliteit met medische apparatuur en software
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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

DICOM-conformiteit

DICOM-conformiteitsverklaringen vindt u op de website van Brainlab: www.brainlab.com/dicom.

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.

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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1.7 Afkortingen

Lijst met afkortingen

Deze gebruikershandleiding kan de volgende afkortingen bevatten:

Afkorting Definitie

ADC Apparent Diffusion Coefficient (Duidelijke diffusiecoëfficiënt)

B0 DTI-beelden vastgelegd bij b = 0 sec/mm2

DICOM Digital Imaging and Communications in Medicine (Digitale
beeldvorming en communicatie in de geneeskunde)

DTI Diffusion Tensor Imaging (Diffusietensorbeeldvorming)

EPI Echo Planar Imaging (Echo-planaire beeldvorming)

FA Fractionele anisotropie

MRI Magnetic Resonance Imaging (Magnetische resonantie beeld-
vorming)
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2 SOFTWARE-OVERZICHT
2.1 Inleiding

Basis voor Fibertracking

Fibertracking is gebaseerd op DTI (diffusietensorbeeldvorming); dit is de meting van anisotrope
diffusie in de hersenen met behulp van diffusiegewogen beelden die werden gescand met
magnetische veldgradiënten die werden toegepast in diverse richtingen. De Fibertracking-
software maakt gebruik van de scans om de diffusierichting te berekenen van de watermoleculen
langs mogelijke witte stofvezels voor het volledige datavolume.

Afbeelding 1  

Het algoritme probeert de witte stof-tractussen te identificeren door de grote diffusierichting te
volgen van de ene stap naar de volgende zolang de FA-waarde die de mate van anisotropie
weergeeft, boven een bepaalde drempel ligt.
Met Fibertracking kunt u vezelstructuren in een gedefinieerd doelgebied tracken, gebaseerd op
diffusiegewogen MR-beelden. Door tracking van de richting van de lokale diffusie is de
reconstructie van een vezel als een lijn mogelijk door een aantal punten te verbinden. Binnen dit
gebied trackt het algoritme alle vezels die door dat doelgebied komen en die voldoen aan de
geselecteerde trackingparameters.
Er is een set standaard- en aangepaste trackingsjablonen beschikbaar; bovendien kunnen vezels
interactief worden getrackt binnen opgegeven parameters.

SOFTWARE-OVERZICHT
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Aan de slag

Er zijn speciale MR-gegevens nodig om Fibertracking te kunnen gebruiken. Deze gegevens
bestaan uit diffusiegewogen beelden die zijn verkregen met snelle EPI-sequenties. Er moeten
minimaal zeven scans zijn die het volgende bevatten:
• Een baselinescan zonder diffusiegewicht (B0) of met homogeen magnetisch veld.
• Minstens zes scans met magnetische veldgradiënten (diffusiegewogen) toegepast uit diverse

richtingen.
Met deze scans kan een diffusietensor worden berekend die informatie geeft over de lokale
diffusie in elke beeldvoxel. Hiernaar wordt verwezen als DTI-data.
Laad een DTI-onderzoek in het huidige behandelplan om Fibertracking te gaan gebruiken.

DTI-data

Fibertracking maakt gebruik van een service die op de achtergrond draait om automatisch
geldige DTI-data te detecteren en voor te bewerken. De software zet de data om in een DTI-
onderzoek met:
• de voorgeregistreerde beeldsets: B0, ADC en FA-mappen, en
• de diffusietensor die nodig is voor Fibertracking.

Het DTI-onderzoek kan worden geselecteerd via Patient Selection (raadpleeg de Content
Manager of Patient Selection Softwarehandleiding). 

DTI kleurcodering

Fibertracking is gebaseerd op de meting van anisotrope diffusie in de hersenen met behulp van
diffusiegewogen beelden die zijn verkregen in diverse richtingen. DTI-data geven de richting van
lokale diffusie aan die kan worden gevisualiseerd in 3D-mappen met kleurcodering. Deze
kleurenmappen geven informatie over de richting van waterdiffusie langs mogelijke vezels in de
coupes.
Meerkleurige vezels worden gekleurd op basis van de volgende neurologische conventie:

Vezelkleur Diffusierichting

Rood Links-rechts

Groen Anterieur-posterieur

Blauw Hoofd-voeten

OPMERKING. Afhankelijk van de beeldangulatie kan de vezelkleurcodering afwijken van het
bovenstaande. 

DTI voorverwerking

De berekening van een diffusion tensor-veld op basis van de DTI-beelden en de berekening van
de ADC- en FA-mappen zijn gebaseerd op methoden en algoritmes die al eerder door vakgenoten
zijn beoordeeld en zijn gepubliceerd:
1. Le Bihan D, Mangin JF, Poupon C, Clark CA, Pappata S, Molko N, Chabriat H. Diffusion tensor

imaging: concepts and applications. J Magn Reson Imaging 2001;13(4):534-546.
2. Masutani Y, Aoki S, Abe O, Hayashi N, Otomo K. MR diffusion tensor imaging: recent advance

and new techniques for diffusion tensor visualization. Eur J Radiol 2003;46(1):53-66.
3. Peled S, Friman O, Jolesz F, Westin C. Geometrically constrained two-tensor model for

crossing tracts in DWI: J Magn Reson Imaging 2006;24(9):1263-1270.

Inleiding
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Fibertrackingalgoritme

Fibertracking is gebaseerd op het algoritme FACT (fiber assignment by continuous tracking), dat
in 2002 voor het eerst werd gepubliceerd door Mori, et al. (Mori S, van Zijl PC. Fiber tracking:
principles and strategies - A technical review. NMR Biomed 2002;15(7-8):468-480).
Om goede resultaten te verkrijgen ondanks de lage resolutie van coventionele DTI-scans worden
tensors geïnterpoleerd uit de omringende voxels waarbij de inkomende richting van de vorige stap
wordt meegenomen. Deze poging om gebieden met directionele ambiguïteit te doorkruisen werd
voor het eerst in 1999 beschreven door Weinstein et all en wordt TEND (tensordeflectie)
genoemd. Weinstein D, Kindlmann G, Lundberg E.: Tensorlines. Advection-diffusion based
propagation through diffusion tensor fields. Center for Scientific Computing and Imaging,
Department of Computer Science, University of Utah. Proceedings of the conference on
visualization '99.

Waarschuwing
Het FACT fibertrackingalgoritme trackt uitsluitend de vezels die voldoen aan de huidige
instellingen voor de schuifregelaar en angulatie. Als deze instellingen te hoog/te laag zijn
ingesteld, kunnen de resultaten afwijken van de werkelijke anatomische structuren.
Hierdoor moeten de vezels nooit als een absolute weergave van anatomische structuren
worden gezien. De applicatie toont uitsluitend de relatieve weergave van lokale anisotropie
die betrekking heeft op vezelstructuren in witte stof. Raadpleeg voor aanvullende
informatie de scaninstructies of neem contact op met Brainlab support.

Waarschuwing
Het FACT-fibertrackingalgoritme berekent slechts een relatieve weergave van lokale
anisotropie met betrekking tot de vezelstructuren in witte stof.

Waarschuwing
De originele diffusie-informatie van de scanner kan worden beïnvloed door het type, de
grootte en de locatie van de tumor. Met name in oedemische gebieden kan anisotrope
informatie verloren gaan of vervormd raken.

SOFTWARE-OVERZICHT
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2.2 Fibertracking starten en sluiten

Starten met Fibertracking

Afbeelding 2  

Selecteer de DTI-data en bijbehorende anatomische beelden met behulp van Patient Selection
of Data Selection. Voer beeldfusie van DTI- en bijbehorende anatomische data uit en start
Fibertracking.
OPMERKING. Voor gebruik van Fibertracking moeten de oorspronkelijke DTI-data worden
gebruikt en direct worden gefuseerd met de referentiebeeldset met Distortion Correction
Cranial of Virtual iMRI Cranial. Daaropvolgende fusies die leiden tot verdere indirecte of
meerdere correcties mogen uitsluitend worden uitgevoerd nadat Fibertracking is uitgevoerd. 

OPMERKING. Controleer of u tijdens het volledige planningproces met de juiste dataset werkt. De
patiëntinformatie wordt weergegeven in het navigatorgebied van elk Element. 

Fibertracking starten en sluiten
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2.3 Snelkoppelingen

Achtergrond

U kunt de beeldweergavetoetsen op de werkbalk gebruiken, of u kunt de volgende toetsenbord-
en touchscreensnelkoppelingen gebruiken.

Toetsenbordsnelkoppelingen

Functie Omschrijving Toetsenbordsnelkoppeling

Zoomen In- en uitzoomen Ctrl + muiswiel

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

Scrollen Door coupes scrollen Muiswiel

Object centreren Huidige object centreren in het mid-
den van alle weergaven Ctrl + één muisklik

Doelgebiedkwast De grootte van de kwast wijzigen Alt + muiswiel

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

SOFTWARE-OVERZICHT
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2.4 Schermlay-out

Lay-out hoofdscherm

⑤④
③①

② ⑥

⑦

Afbeelding 3  

Nr. Component Omschrijving

① Data en informatie van
DTI-onderzoek

Geeft informatie over de geselecteerde beeldset:
• Datum en tijd
• DTI-onderzoek

② Weergavegebied Toont beelddata als hersenprojectie, of als axiale, coronale,
sagittale of 3-weergave.

③ Vezelbundelinformatie

Vermeldt informatie over de op dat moment geselecteerde ve-
zelbundel.
Wanneer de informatie over de vezelbundel is geselecteerd,
opent Data Selection direct de eigenschappen van de vezel-
bundel:
• Basis
• Average FA
• Average Length
• Name
• Comment (bijv. gebruikt DTI-onderzoek, doelgebieden, in-

stellingen)

④ Zijbalk

• Geeft een lijst van standaard- en aangepaste TRACKING
TEMPLATES

• Bevat doelgebieden die willekeurig kunnen worden ver-
plaatst naar INCLUDE REGIONS, EXCLUDE REGIONS of
NOT IN USE.

OPMERKING. TRACKING TEMPLATES zijn uitsluitend be-
schikbaar met tracking op basis van doelgebied. Deze optie
kan niet worden gebruikt met Interactive. 

⑤ Alerts Open dit tabblad om attenderingen en/of aanvullende informa-
tie te zien.

Schermlay-out

20 Softwarehandleiding Rev. 1.0 Fibertracking Ver. 2.0



Nr. Component Omschrijving

⑥ Data Open dit tabblad om het DTI-onderzoek, de beelden, lay-outs,
vezelbundels en objecten te wijzigen.

⑦ Werkbalk

Bevat verschillende functies:
• Beeldweergavefuncties
• Functies voor creëren van vezelsbundels
• Interactive-functie
• Toegang tot Fibertracking-parameters

Datalay-outs

Afbeelding 4  

Naast axiale, sagittale en coronale coupeweergaven kan Fibertracking een Brain Projection- en
3D-weergave tonen.
Om tussen weergaven te wisselen, selecteer Data in de werkbalk en kies uit de opties onder
Layouts.
De hersenprojectieweergave is een 2D-projectie van de hersenen op een halve bol-vormig object
dat cerebrale structuren uitvouwt om gyri en sulci weer te geven zonder insnijding. Een dergelijke
weergave kan alleen worden berekend aan de hand van anatomische MR-beelddata met hoge
resolutie die gelijktijdig met de voorverwerkte DTI-data werden geregistreerd. De anatomische
MR-beelddata met hoge resolutie moeten worden vastgelegd in dezelfde tijdcluster als het
geselecteerde DTI-onderzoek. Het tijdverschil mag niet meer dan 12 uur zijn.

SOFTWARE-OVERZICHT
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Weergave Omschrijving

Brain Projection

• Boven: Weergave hersenprojectie.
• Linksonder: 3D-weergave.
• Rechtsonder: Kiezen tussen axiale, coronale en sagittale weer-

gaven.

Overview

• Linksboven: 3D-weergave (kiezen tussen axiale, coronale en sa-
gittale weergaven).

• Rechtsboven: Axiale weergave.
• Linksonder: Sagittale weergave.
• Rechtsonder: Coronale weergave.

3D

• 3D‑weergave.
• Uitsluitend voor beoordelingsdoeleiden.

OPMERKING. Fibertracking is niet mogelijk in deze weergave-
lay-out. 

Beeldweergavefuncties

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).

Undo Undo: Maak uw eerdere acties ongedaan.

Functies voor creëren van vezelsbundels

Afbeelding 5  

Schermlay-out
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Functie Verklaring

Fiber Bundle Gebruik de pijlen om te wisselen tussen de beschikbare vezelbundels.

Create New Selecteer dit pictogram om een nieuwe, lege vezelbundel te creëren.

Erase Selecteer dit pictogram om individuele vezels in 2D of 3D te wissen.

Refresh Berekent vezels opnieuw met de huidige instellingen.

ROI Brush
Selecteer dit pictogram om een nieuw 2D-doelgebied te omkaderen door
een gebied in een van de weergaven, inclusief de hersenprojectie, te trace-
ren.

Fibertracking-parameters

U kunt de Fibertracking-parameters controleren en aanpassen (indien nodig) om vezels in de
beeldset optimaal te kunnen tracken. Afhankelijk van de geïmporteerde DTI-data moeten de
standaardinstellingen (in onderstaande afbeelding getoond) mogelijk worden aangepast.

Afbeelding 6  

Functie Verklaring

Minimum FA

De FA-waarde (fractionele anisotropie) geeft de mate van anisotropie
(directionaliteit) in elke voxel weer. Het algoritme volgt het grote diffu-
sierichtingpad, zolang de FA-waarde boven een bepaalde drempel ligt.
Verschuif de balk om de minimum fractionele anisotropie te wijzigen.
Met lagere waarden is diffusie in veel richtingen mogelijk (isotroop) en
met hogere waarden wordt diffusie in parallelle richtingen beperkt (ani-
sotroop).

Minimum Length Verschuif de balk om de beperking voor de minimumlengte van de ve-
zels in te stellen.

Maximum Angulation
Verschuif de balk om de hoek tussen twee vezelsegmenten in te stel-
len en daarmee de vezelbundelangulatie te beïnvloeden. Met hogere
waarden kunnen vezelbundels een grotere kromming hebben.

Het aantal punten van een vezelbundel wordt verminderd door middel van het "Douglas-Peucker-
algoritme" om zo de prestaties te vergroten en het geheugenverbruik te verminderen. Dit is een
algoritme dat een curve bestaande uit lijnsegmenten decimeert tot een gelijkwaardige curve met
minder punten, waarbij wordt gezorgd dat de vorm van de vezel niet significant wordt veranderd
door een maximaal toegestane afwijking op te geven. Dit kan echter leiden tot licht gewijzigde
waarden voor gemiddelde FA en/of minimumlengte.

SOFTWARE-OVERZICHT
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3 FIBERTRACKING
GEBRUIKEN

3.1 DTI-onderzoeken

DTI-onderzoeken laden en selecteren

②①

Afbeelding 7  

Als er meer dan één DTI-onderzoek is geselecteerd (als u bijvoorbeeld een onderzoek heeft
geladen met zes diffusierichtingen en een ander onderzoek met twaalf richtingen), wordt
automatisch het meest recente onderzoek gebruikt zodra u Fibertracking opent.
U wordt gevraagd te controleren of het geselecteerde DTI-onderzoek en de beelden
overeenkomen ①.
Om een andere DTI-dataset te selecteren, selecteer Data in de werkbalk en maak een keuze uit
de lijst met DTI-onderzoeken ②.
OPMERKING. DTI-data die zijn genereerd in Fibertracking 1.0 kunnen niet worden gebruikt in
2.0. In dit geval wordt het oude DTI-onderzoek grijs weergegeven en wordt automatisch een
nieuw DTI-onderzoek berekend. 

DTI-data verifiëren

OPMERKING. Afhankelijk van de scannerconfiguratie en -protocollen kunnen de DTI-beelden
vervormd zijn. Om er zeker van te zijn dat de data correct zijn, moeten de DTI-beelden worden
vergeleken met anatomische data en tijdens beeldfusie worden geverifieerd. 

FIBERTRACKING GEBRUIKEN
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OPMERKING. De DTI-dataset en anatomische data (bijv. MR- en CT-beelden) moeten van
dezelfde patiënt zijn, en moeten zijn gelabeld met dezelfde patiëntnaam en -ID. Samenvoegen
van DTI-datasets met anatomische datasets van verschillende patiënten resulteert in ongeldige
resultaten. 

Waarschuwing
De originele diffusie-informatie van de scanner kan worden beïnvloed door het type, de
grootte en de locatie van de tumor. Met name in oedemische gebieden kan anisotrope
informatie verloren gaan of vervormd raken.

DTI-onderzoeken
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3.2 Vezelbundels creëren

Achtergrond

Voor het creëren van vezelbundels met behulp van tracking die is gebaseerd op een doelgebied,
trackt het Fibertracking-algoritme alle vezels die door de gedefinieerde doelgebieden passeren
die voldoen aan de geselecteerde trackingparameters, en neemt ze op in de vezelbundel.
Voor het creëren van doelgebieden kunt u:
• handmatig objecten omkaderen met SmartBrush (bijv. tumor);
• Anatomical Mapping gebruiken om automatisch bepaalde structuren te segmenteren, of
• de ROI Brush gebruiken;
• voorgedefinieerde TRACKING TEMPLATES voor het doelgebied selecteren waarin structuren

ook automatisch worden gesegmenteerd.
U kunt ook meerdere doelgebieden tegelijkertijd creëren en gebruiken. Door bijvoorbeeld een
doelgebied in het motorische gebied en een ander in de hersenstam te selecteren, kunnen de
witte stof-tractussen (bijv. het piramidale systeem) die deze gebieden verbinden, worden
weergegeven.

Opties voor het creëren van vezelbundels

Er zijn verschillende methoden die kunnen worden gebruikt om vezelbundels te creëren in
Fibertracking:

Optie Omschrijving

Handmatig omka-
derd doelgebied Vezels worden getrackt door handmatig omkaderde doelgebieden.

Bestaande 3D-ob-
jecten

Vezels kunnen worden getrackt door middel van bestaande 3D-objecten
als doelgebieden.

Op basis van sjab-
loon

Er zijn voorgedefinieerde sjablonen voor doelgebieden beschikbaar die
kunnen worden gebruikt voor Fibertracking.

Interactieve modus Vezels worden getrackt en interactief weergegeven tijdens het navigeren
door de beelddata.

Interactieve tracking kan worden gecombineerd met één aanvullend vast doelgebied om
verbindende vezelbundels te zien.

Gerelateerde links

Fibertracking met handmatig omkaderd doelgebied op pagina 28
Fibertracking met behulp van bestaande 3D-objecten op pagina 29
Fibertracking op basis van sjablonen op pagina 30
Interactieve tracking op pagina 32

FIBERTRACKING GEBRUIKEN
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3.3 Fibertracking met handmatig omkaderd
doelgebied

Een nieuw doelgebied omkaderen

①

②

Afbeelding 8  

Met deze optie kunt u een doelgebied definiëren door handmatig een object in de beeldset te
creëren.

Stap

1. Selecteer ROI Brush ② in het functiegebied.

2. Traceer een gebied in een van de weergaven, inclusief een hersenprojectie. Na loslating
van de muis wordt het object onmiddellijk onder INCLUDE REGIONS geplaatst voor fi-
bertracking-berekening. Vezelbundels worden automatisch berekend.

3. Sluit het oogpictogram ① om het doelgebied te verbergen. De vezelbundels blijven wel
zichtbaar.
OPMERKING. Wanneer een nieuwe trackingberekening wordt gestart (bijv. door handma-
tig een doelgebied te omkaderen met doelgebiedkwast), dan wordt de op dat moment ge-
selecteerde vezelbundel overschreven. Als u de bestaande vezelbundel wilt behouden,
selecteer Create New om een nieuwe vezelbundel te creëren. 

Fibertracking met handmatig omkaderd doelgebied
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3.4 Fibertracking met behulp van bestaande 3D-
objecten

Achtergrond

3D-objecten zijn beschikbaar voor gebruik als INCLUDE REGIONS of EXCLUDE REGIONS voor
Fibertracking.

Afbeelding 9  

Functie Verklaring

INCLUDE REGIONS

Sleep objecten of handmatig omkaderde doelgebieden om deze te ge-
bruiken als INCLUDE REGIONS voor de Fibertracking-berekening.
De vezelbundel die hieruit komt doorkruist alle doelgebieden die zich
hier bevinden.

EXCLUDE REGIONS

Sleep objecten of handmatig omkaderde doelgebieden naar EXCLUDE
REGIONS om deze uit te slutien van de Fibertracking-berekening. De
vezelbundel die hieruit komt doorkruist geen doelgebieden die zich hier
bevinden.

NOT IN USE
Alle beschikbare en bestaande 3D-objecten die uit de universele atlas
zijn verkregen worden hier automatisch vermeld. Deze objecten worden
niet meegenomen in de Fibertracking-berekening.

OPMERKING. Veeg over een object of doelgebied onder INCLUDE REGIONS of EXCLUDE
REGIONS om het automatisch te verplaatsen naar NOT IN USE. 

FIBERTRACKING GEBRUIKEN
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3.5 Fibertracking op basis van sjablonen

Sjablonen voor doelgebied

Afbeelding 10  

TRACKING TEMPLATES kunnen uitsluitend worden gebruikt als aan de volgende voorwaarden
wordt voldaan:
• Er is een overeenkomstige anatomische beeldset met hoge resolutie beschikbaar.
• Het verschil in scantijd tussen DTI en deze anatomische beeldset met hoge resolutie

overschrijdt geen configureerbaar tijdverschil (standaard 12 uur).
Als er geen overeenkomstige anatomische beeldset is die is gefuseerd met het op dat moment
geselecteerde DTI-onderzoek dat behoort tot dezelfde DTI-tijdcluster, dan wordt TRACKING
TEMPLATES niet ingeschakeld.
De beeldset die wordt geselecteerd als basisbeeldset voor segmentatie van de sjabloonobjecten
voor het doelgebied, is dezelfde beeldset die wordt getoond in de Brain Projection-weergave.
Deze beeldset is gekozen als de beeldset met de beste resolutie waarbij rekening is gehouden
met de tijdcluster van het momenteel geselecteerde DTI-onderzoek.
De gebruiker kan een standaardsjabloon selecteren of een aangepast sjabloon creëren voor het
tracken van vezelbundels.
De volgende standaard TRACKING TEMPLATES zijn beschikbaar:
• Arcuate Fasciculus Left
• CST Motor Left
• CST Motor Right
• DRT Left
• DRT Right
• Full Brain
• Hand Motor Left
• Hand Motor Right
• Tumor (alleen indien beschikbaar)

OPMERKING. Standaardsjablonen worden weergegeven met een zwarte achtergrond.
Aangepaste sjablonen worden weergegeven met een grijze achtergrond. 

OPMERKING. Voor doelgebiedsjablonen zijn platforms nodig met minimaal 8 GB RAM;
doelgebiedsjablonen zijn niet beschikbaar op Kick 1.x. 

Fibertracking op basis van sjablonen
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Een aangepast trackingsjabloon creëren

②

③

④

①

Afbeelding 11  

Stap

1. Selecteer INCLUDE REGIONS en EXCLUDE REGIONS als parameters voor het sjab-
loon ①.

2. Stel stopcriteria in voor Minimum FA, Minimum Length en Maximum Angulation ④.

3. Custom ③ wordt automatisch geselecteerd als het TRACKING TEMPLATE en Save
Template wordt ingeschakeld.

4. Selecteer Save Template en geef een zinvolle naam op voor het aangepaste sjabloon ②.

5. Selecteer OK.

Een aangepast trackingsjabloon verwijderen

Aangepaste trackingsjablonen worden weergegeven met een grijze achtergrond en staan boven
in de lijst.

Stap

1. Selecteer het sjabloon in het menu.

2. Selecteer Delete Template

FIBERTRACKING GEBRUIKEN
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3.6 Interactieve tracking

Achtergrond

Vezels kunnen live worden getrackt met behulp van de functie Interactive. De oranje trackingbol
kan door de beeldgegevens worden verplaatst. De software berekent alle vezels die door de
positie van de trackingbol lopen die aan de gedefinieerde criteria voldoen (Minimum FA,
Minimum Length en Maximum Angulation) en toont deze in real time.
Interactieve tracking gebruikt minder seed points (uitgangspunten) als input voor het
trackingalgoritme voor snellere trackingresultaten. Dit betekent wel dat de resolutie lager is dan
vezeltracking op basis van doelgebieden.
Bij interactieve tracking kan de bol ook worden gecombineerd met één doelgebiedobject.

Vezelbundels creëren met interactieve tracking

①

④

⑤

②
③

Afbeelding 12  

Stap

1. Schuif de Interactive functiebalk naar rechts ③.

2. Selecteer een punt ergens in de gestippelde cirkel ① om rondom de trackingbol te bewe-
gen. Beweeg de oranje trackingbol ④ in een weergave om de vezels in dat gebied te
zien.

3. Definieer de grootte van de trackingbol door de cirkel ⑤ te verslepen.
Optioneel: er kan een tweede 3D-object/doelgebied worden geselecteerd als INCLUDE
REGION om de vezelconnectiviteit tussen de interactive bol en het doelgebied te verken-
nen.

4. Optioneel: Selecteer Add Fibers ② om de vezels die zijn getrackt bij de huidige positie
van de bol op te slaan.

5. Verplaats de interactieve bol naar een andere positie. De eerder toegevoegde vezels ver-
dwijnen niet, deze worden echter enigszins doorzichtig weergegeven.
Herhaal stap 4 om meer vezels te verzamelen en toe te voegen aan de huidige geselec-
teerde vezelbundel ①.

Interactieve tracking
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3.7 Vezelbundels en objecten aanpassen

Vezelbundels en objecten aanpassen

Nadat een vezelbundel of object is gecreëerd, kunnen deze verder worden aangepast met behulp
van Fibertracking.

Vezelbundels en objecten aanpassen

① ④

⑤
⑥

③②

⑦

Afbeelding 13  

Stap

1. Open het dialoogvenster Data en de bijbehorende pijl ③ naast Fiber Bundles of Objects
om de lijst met vezelbundels of objecten weer te geven.

2. Selecteer onder Fiber Bundles of Objects de pijl naast het gewenste object om aldus
het eigenschappendialoogvenster ④ te openen.
OPMERKING. Nieuw gecreëerde vezelbundels/objecten kunnen volledig verwijderd wor-
den, terwijl bestaande vezelbundels/objecten (bijv. van eerdere planningsessies) alleen
uit de huidige selectie worden verwijderd en toegankelijk blijven in Patient Selection. 

3. In het eigenschappendialoogvenster kunt u:
• De naam wijzigen
• Onder Color ⑤ een nieuwe kleur selecteren voor de vezelbundel of een object uit het

palet
• met Convert ⑥ de vezelbundel omzetten in een 3D-object (uitsluitend beschikbaar

voor vezelbundels)
• met Delete ⑦ de vezelbundel of het object verwijderen
• Raadpleeg de aanvullende informatie (basis en type)

FIBERTRACKING GEBRUIKEN
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Stap

4. Klik op het gesloten oog-pictogram ② om alle opgenomen bundels (met uitzondering van
de huidige geselecteerde bundel) onzichtbaar te maken.

5. Klik op het vezelbundelsymbool om alleen een specifieke vezelbundel te verbergen (tenzij
deze is geselecteerd). De geselecteerde vezelbundel (oranje gemarkeerd) ① kan niet
worden verborgen.

Nieuwe 3D-objecten creëren

Er kunnen nieuwe 3D-objecten worden gecreëerd op basis van vezelbundel voor gebruik in
navigatiesystemen van derde partijen of voor verdere verwerking met RT-software (bijv. tumor in
SmartBrush).

Vezelbundels en objecten aanpassen
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