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// EDITORIAL

Geachte lezer,
Het blijft een bijzondere tijd. Onze dank blijft
uitgaan naar alle personeel in de zorg, die er
door hun continue prestaties voor zorgen dat
ziekenhuizen en klinieken de zorg blijven
leveren die noodzakelijk is om de pandemie
het hoofd te bieden.
Om onze klanten in heel Europa te ondersteunen, zijn er afgelopen jaar een groot aantal
mobiele oplossingen in ons hoofdkantoor
te Zoetermeer gebouwd. De CT Scan Units
bijvoorbeeld zijn zeer snel inzetbaar en leveren
Canon-kwaliteit beeldvorming.
Het aantal kankerdiagnoses in Nederland is
lager dan voorgaande jaren. Dat lijkt mooier
dan het is, aangezien de pandemie het tijdig
stellen van diagnoses verhindert met als
gevolg dat behandeling (te) lang op zich kan
laten wachten. Gelukkig werken radiotherapie
instituten op volle toeren door. Als Canon zijn
wij trots dat het Radiotherapeutisch Instituut
Friesland de wereldprimeur heeft met de
installatie van de Aquilion Exceed LB voor
CT-simulatie. Door het design van dit toestel,
met een opening van 90 centimeter, kunnen
patiënten optimaal gepositioneerd worden.
Tevens zorgt Artificial Intelligence (AI)
voor een zeer snelle en accurate intekening
van tumoren.

We wijden in deze editie ook een artikel aan
Artificial Intelligence om de kwaliteit en
productiviteit in MRI verder te verbeteren.
De recente invoering van de 13-wekenecho
helpt om afwijkende ontwikkelingen van de
foetus nog eerder te constateren. We lichten
de Canon-technologie toe die echoprofessionals ondersteunen bij het maken van de
juiste diagnose.
Van een heel andere orde zijn de andere
twee artikelen in deze uitgave. Bij veterinaire
klinieken is de invoering van hoogtechnologische apparatuur in opgang. Ook MRI wordt
inmiddels gebruikt in een aantal veterinaire
klinieken in Nederland. We bezoeken
Dierenziekenhuis Evidensia ‘Hart van Brabant’
in Waalwijk en vragen naar haar ervaringen
met de Vantage Elan 1.5T.
Als laatst nemen we, dankzij de technologie
van nu, een kijkje in het verre verleden. Het
Rijksmuseum van Oudheden (RMO) in Leiden
voert met een CT-scanner digitale autopsies
uit op dierenmummies, zonder de oude voorwerpen te beschadigen.
Ik wens u gezondheid, uithoudingsvermogen
en veel leesplezier toe.

Vriendelijke groet,

LO WUITE
Directeur Canon Medical Systems Nederland
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COMPUTER TOMOGRAFIE

INTERVIEW // COMPUTER TOMOGRAFIE // Aquilion Exceed LB

Wereldprimeur voor Radiotherapeutisch
Instituut Friesland met Installatie
Aquilion Exceed LB
Eén van de meest geavanceerde oplossingen op het gebied van radiotherapie die momenteel op de
markt is, is de Aquilion Exceed LB. Het Radiotherapeutisch Instituut Friesland, beter bekend als
het RIF, is een zelfstandig instituut waar op een technisch hoogwaardige wijze radiotherapeutische
zorg wordt verleend in de provincie Friesland en omstreken. Het is dan ook niet toevallig dat juist
in Leeuwarden de eerste Aquilion Exceed LB ter wereld geplaatst is.

“Bij onze keuze voor de nieuwe
Aquilion is van toeval inderdaad geen
sprake”, aldus klinisch fysicus Robert
Kaatee. “We hebben bij het RIF 10 jaar
lang onze patiënten geholpen met de
voorganger van de Aquilion Exceed
LB, de 16-slice Aquilion van toenmalig
Toshiba. Daarbij hebben we nauw
samengewerkt met het team van
Canon Medical, tot ieders tevredenheid. Dus toen onze CT-scanner toe
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was aan vervanging, zijn we weer met
Canon Medical in overleg gegaan over
de nieuwe oplossing die zij voor ons
instituut had. Daar kwam de Aquilion
Exceed LB uit.”

Optimalisering door mens en
machine

Kaatee vervult als klinisch fysicus een
spilfunctie binnen het RIF. Hij is als
inhoudsdeskundige ‘verantwoordelijk

voor de adequate en verantwoorde
inzet van medische-fysische kennis’,
zoals zijn functieomschrijving als
oneliner zou luiden. Concreet betekent dit dat Kaatee zijn kennis op het
gebied van fysica, meettechnieken
en de bewerking en interpretatie van
meetdata inzet om de radiotherapeut
optimaal in diens werk te faciliteren en
om de laboranten zo efficiënt mogelijk
te ondersteunen.

VISIONS 3 // 5

Dankzij deze combinatie van ‘man and
machine’ krijgen de patiënten in het RIF
een behandeling op maat aangeboden.
Dit goed geoliede systeem van mens
en apparatuur vereist constant overleg,
aanpassing en bijstelling, anders komt
het maatwerk dat het RIF haar patiënten biedt niet optimaal tot zijn recht.
“Hoe technisch geavanceerd ook, de
Aquilion Exceed LB is voor ons een
middel om het doel – de genezing van
de patiënt - te bereiken. De crux in de
behandeling is wat mij betreft het team
van laboranten en klinisch fysici, die
samen de juiste expertise en handigheid hebben om de Aquilion Exceed
LB zo te gebruiken dat ik mijn radiotherapie optimaal kan inzetten”, zegt
radiotherapeut Annelies van der Geest.
“Ik kan er blindelings op vertrouwen
dat dit team voor elke afzonderlijke
patiënt alles uit het apparaat haalt wat
erin zit. Wat de Aquilion Exceed LB
standaard aan mogelijkheden biedt, is
fenomenaal, maar geen enkele patiënt
is standaard. Dus zijn we constant
bezig met het optimalisatieproces.”

De nieuwe Aquilion Exceed LB van
Canon Medical Systems is ontwikkeld
voor een snelle, slimme en nauwkeurige CT-simulatie. Met de grootste
gantry opening in de industrie (90

Robert Kaatee

Maatwerk boven op geweldige
functionaliteiten

Kaatee heeft een voorbeeld paraat dat
het door Van der Geest aangegeven
maatwerk goed weergeeft. ‘’Een
tumor wordt doorgaans ingetekend
op een MRI-scan, waarna de dosisberekening op een CT-scan uitgevoerd
wordt. Dat betekent dus dat je het
doelgebied, dat ingetekend is op de
MRI, moet overnemen op de CT-scan.
Die scan moet van uitstekende
beeldkwaliteit zijn, anders kun je de
match niet controleren en wordt de
patiënt inefficiënt bestraald. Om de
beste scan- en behandelprotocollen
te krijgen, is de goede beeldkwaliteit
van de Aquilion Exceed LB cruciaal,’’
aldus Kaatee.

cm), stelt het gebruikers in staat om
patiënten met uitzonderlijke precisie
te positioneren.
De Aquilion Exceed LB maakt gebruik
van geavanceerde AI-beeldreconstructie
(AiCE) voor accurate intekening van
tumoren en omliggende kritieke organen. In combinatie met een true Fielof-View (FOV) van 70 cm, een extented
FOV van 90 cm én een detectorgrootte
in de z-richting van 4 cm, maakt
de Aquilion Exceed LB de workflow
nauwkeuriger, sneller en efficiënter
zonder concessie te doen aan de beeldkwaliteit of de reproduceerbaarheid
van de positie van de patiënt.

6 // VISIONS 3

De beeldkwaliteit van het nieuwe
systeem is erg hoog, vinden ook de
laboranten Ragna Dik en Eddy van
den Bosch, die al jaren werken met
apparatuur van Canon Medical. Maar
ook op dit vlak weet het RIF-team
nog verbeteringen aan te brengen. Zo
heeft het team de hoofd-halsscans al
geoptimaliseerd door te spelen met de
spatiële resolutie en heeft het verschillende slimmigheidjes bedacht om de
4D-scans op het niveau te krijgen dat
het RIF nastreeft. Met altijd het secundaire doel van hun behandelingen
in het achterhoofd: een behandeling
uitvoeren bij een zo laag mogelijk stralingsniveau met een zo goed mogelijke
beeldkwaliteit.

Voor nauwkeurige berekening van
de stralingsdosis is het essentieel dat
de Aquilion Exceed LB over een grote
Hounsfield Unit Accuracy voorziet die
bereikt wordt met Advanced intelligent
Clear-IQ Engine (AiCE)-protocollen.
De gemeten Hounsfield Units van de
diverse materialen in een calibratiefantoom, komen goed overeen met de
referentiewaarden. Een ander groot
voordeel van de Aquilion Exceed LB,
is het feit dat stralingsdosis van de
gemiddelde scan inmiddels met maar
liefst factor vijf is gereduceerd, onder
andere door de toepassing van Deep
Learning Reconstructie. Dat is een niet
te onderschatten winst, want idealiter
wordt bij radiotherapie het bestralingsplan nog tijdens de bestralingsserie
gecontroleerd en aangepast wanneer
de afwijking ten opzichte van het originele plan te groot is. Soms is daarvoor
een nieuwe scan nodig, en dan is een
lage stralingsdosis voor de patiënt
belangrijk.

Razende reconstructiesnelheid

Wat een enorme winst oplevert ten
opzichte van andere apparaten, is de
geweldige verbeterslag die is gerealiseerd

Annelies van der Geest

op het gebied van de reconstructiesnelheid. De reconstructies van de meest
geavanceerde en veelgebruikte 4D-scans
staan nu al binnen enkele minuten klaar.
Onder andere door deze tijdswinst
kunnen 4D-scans flexibeler ingepland
worden dan eerder het geval was.
Voor de toegenomen efficiëntie op
het gebied van de 4D-scans is ook de
naadloze koppeling met het Varian
Respiratory Gating for Scannerssysteem (RGSC) verantwoordelijk.
Tijdens een 4D-scan waarbij het
ademhalingssignaal opgenomen wordt
met de Varian-toepassing, wordt nu
het complete signaal doorgestuurd,
waar eerder alleen de triggers van de
pieken werden geïmporteerd. Dit heeft
als voordeel dat nu ook van patiënten
met een langzamere ademhalingsperiode een goede 4D-scan gemaakt
kan worden. Zelfs patiënten met een
uiterst trage ademhalingsperiode van
10 seconden, kunnen op de Aquilion
Exceed LB met grote nauwkeurigheid
gescand worden.

Voordelen voor de patiënt

De Aquilion Exceed LB maakt niet
alleen het leven van de behandelaars
gemakkelijker, de CT-scanner maakt
de behandeling namelijk ook voor de
patiënt draaglijker. Radiotherapeute

Eddy van den Bosch

Annelies van der Geest: “Voor mij als
professional is een feature als Single
Energy Metal Artifact Reduction
(SEMAR), oftewel de metaalartefactreductie, een geweldige manier om het
doelgebied bij de meest uitdagende
patiënten optimaal in kaart te brengen.
Maar onze patiënten zijn natuurlijk
vooral te spreken over de fijne gebruikerservaring. Die ervaring uit zich op
een paar manieren. Allereerst door het
feit dat wij klaarstaan zodra dat nodig
is. De sterk gereduceerde reconstructietijd is daar in grote mate verantwoordelijk voor. Omdat we een kortere
tijd nodig hebben, kunnen we bij wijze
van spreken op elk moment van de dag
een 4D-scan inplannen.”
Verder is het voor de radiotherapie-patiënten noodzakelijk dat zij de armen
in de houding positioneren waarin
ze bestraald worden. Dit houdt in dat
ze voor bepaalde bestralingen, zoals
bijvoorbeeld borstkanker, met de
armen omhoog in de scanner gaan. De
large bore (LB) van 90 cm is hiervoor
een onmisbare eigenschap die de
nodige flexibiliteit geeft. “Zeker als de
patiënt enigszins claustrofobisch is,
is dat voordeel aanzienlijk”, vult Eddy
van den Bosch aan. “En in dat verband
is ook de snelheid van de scanner van
belang.”
“Het moge duidelijk zijn”, besluit
Kaatee, “dat het RIF zeer tevreden is met
de nieuwe scanner en met de verlengde
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Ragna Dik
samenwerking met Canon Medical
Systems. De connectiviteit van de
Aquilion Exceed LB met hardware- en
software-oplossingen zoals het Varian
RGSC-systeem, met de Elekta Mosaiq
Care Management-software en met het
RayStation behandelingsplanningsysteem, is uitstekend. Onze engineers
kunnen lezen en schrijven met die van
Canon Medical. Daarnaast staat het
serviceteam van Canon Medical klaar
wanneer je ze nodig hebt. Maar eerlijk
gezegd verwachten we ze ook nu met
deze nieuwe CT weer nauwelijks te
zien. Net als bij onze vorige scanner van
Canon is downtime ook bij de Aquilion
Exceed LB niet aan de orde.” //

VISIONS 3 // 7

MODALITEIT // ECHOGRAFIE // WOMEN’S HEALTHCARE

Canon Medical Ondersteunt
bij de 13-wekenecho
De volgende stap binnen de prenatale diagnostiek is gezet: de 13-wekenecho is realiteit. Deze
echo geeft echoprofessionals de mogelijkheid om afwijkende ontwikkelingen van de foetus nóg
eerder te constateren dan dat voorheen mogelijk was. De 13-wekenecho is een belangrijk moment
voor moeder en kind, maar het is ook een zeer belangrijk moment voor de professional die de
verantwoordelijkheid draagt van het stellen van de juiste diagnose.

M

et de echosystemen van Canon Medical zijn zelfs
de allerkleinste structuren van de foetus waar te
nemen. De Women’s Healthcare-lijn loopt als een
roze draad door het productportfolio en is speciaal ontworpen voor de gezondheid van de vrouw. Op ieder niveau is er
een WHC-systeem beschikbaar: Aplio i, Aplio a of Xario g.
Deze systeemlijnen zijn bij uitstek geschikt voor de 13-wekenecho en ze zijn, zowel nieuw aangeschafte of bestaande
apparatuur in een ziekenhuis of kliniek, uit te rusten met
hoogwaardige transducers.
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De ongeëvenaarde beeldkwaliteit van onze echografiesystemen gedurende de hele zwangerschap, is precies wat je
nodig hebt voor het stellen van een betrouwbare diagnose.
Canon Medical ondersteunt in deze volgende stap binnen de
prenatale diagnostiek.

De hoogste detailwaarneembaarheid dankzij
de beste technologieën

Diagnostische precisie en zekerheid zijn onmisbaar
in het onderzoek naar de foetus. De producten van
Canon Medical helpen de gebruiker daarin door de
systemen uit te rusten met speciale Beamformertechnologie. Deze technologie in combinatie met Single
Crystal-transducers geeft een extreme bandbreedte, een
haarscherpe uniforme bundel met hoge frame rates en
zeer weinig ruis. Hiermee is de technologie ook geschikt
voor patiënten met een hoog BMI en is tegelijk de detailwaarneembaarheid van zelfs de allerkleinste structuren
heel hoog. Door gebruik te maken van ADF (Advanced
Dynamic Flow) en iSMI (intelligent Super Microvascular
Imaging) worden dynamische beelden van het hart en de
bloedvaten nauwkeuring met hoge temporele resolutie
verworven. Dit zorgt voor een goede beoordeling van de
foetus en alle aspecten van het echo-onderzoek.

Haarscherpe beelden helpen bij een nauwkeurige meting van de allerkleinste structuren.

Een zeer gedetailleerde bloedstroom bij een foetus van maar twaalf weken, zelfs met de endovaginale transducer.

De ongeëvenaarde beeldkwaliteit van onze echografiesystemen in het eerste trimester, is precies wat je nodig hebt voor het
stellen van een betrouwbare diagnose. Canon Medical ondersteunt graag in deze volgende stap binnen de prenatale diagnostiek.
Neem voor meer informatie contact met ons op via: 079 368 99 99 - info.nl@eu.medical.canon – nl.medical.canon. //
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PRODUCT // MOBILE IMAGING SOLUTIONS // CT Scan Unit, Mobile Trailer, Aquilion Prime SP, Aquilion Lightning SP, AiCE, COVID-19

Mobiele Oplossingen voor
de COVID-19-frontlinie
Een CT-scanner is een essentieel systeem voor de diagnose en behandeling van patiënten met
infectiezieken. Tijdens de COVID-19-pandemie is de noodzaak van CT als beeldvormer nog
eens extra benadrukt, bij het diagnosticeren van de rampzalige gevolgen van het virus voor
hoofdzakelijk de longen, maar ook andere inwendige weefsels en organen. Hierdoor is er in veel
ziekenhuizen een sterke stijging van de vraag naar CT-capaciteit en extra nadruk op het belang
van effectieve, grondige en snelle desinfectie na het scannen van iedere patiënt om een veilige
omgeving te creëren voor zowel patiënt als radiodiagnostisch laborant. Canon Medical Systems
Europe heeft een snelle en flexibele oplossing ontwikkeld om te voldoen aan deze toegenomen
vraag. VISIONS zoekt uit welke voordelen dit biedt voor zorginstellingen die onder grote druk
staan bij het omgaan met een volksgezondheidscrisis van ongekende omvang.

De CT Scan Unit van Canon Medical Systems Europe.
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Een impressie van het interieur van de CT Scan Unit.

D

e Refurbished & Mobile Imaging Solutions Group
van Canon Medical is een gerenommeerde naam op
de Europese markt voor de huur van zowel mobiele
als vaste beeldvormingssystemen zoals CT en echografie.
Al binnen enkele weken na het begin van de COVID-19crisis had het team een CT Scan Unit ontwikkeld voor ziekenhuizen en klinieken die direct extra CT-scancapaciteit
nodig hadden. De eerste systemen werden geproduceerd
en geleverd aan klanten in Duitsland, Italië en Noorwegen.

Belangrijkste prioriteiten in tijden van crisis

De CT Scan Unit is ontworpen met een aantal specifieke
en belangrijke doelstellingen voor ogen. Allereerst om
ziekenhuizen de mogelijkheid te bieden om een veilige
werkomgeving te creëren voor de radiodiagnostisch
laboranten die de CT-scanners bedienen. In de CT Scan
Unit is rekening gehouden met luchtstromen en ventilatie
waardoor personeel en patiënt zo veel mogelijk gescheiden
zijn en het risico op infectie zo klein mogelijk is gemaakt.
Daarnaast hebben de CT-systemen in de units de nieuwste
reconstructie-technologie geïntegreerd, die gebaseerd is
op Artificial Intelligence (AI). Deze nieuwste techniek zorgt
voor een snelle en zeer accurate scan, zelfs voor patiënten
die maar kort hun adem kunnen inhouden door kortademigheid veroorzaakt door het virus.

Mobile Trailer- en CT Scan Unit-oplossingen

“Onze CT Scan Unit en Mobile Trailer bieden een snelle en
flexibele oplossing voor zorginstellingen die ineens voor
capaciteitsproblemen komen te staan. Het zijn beiden
gemakkelijk verplaatsbare systemen waarvoor wij op maat
gemaakte huur- en lease mogelijkheden bieden’’, aldus
Johan Vochteloo, directeur Refurbished & Mobile Imaging
Solutions van Canon Medical. “Onze beide huuroplossingen
zijn verkrijgbaar voor korte- en langetermijnbehoeften en
zijn ontworpen om binnen één uur na aankomst op de plaats
van bestemming de eerste scan te kunnen maken. De enige
twee noodzakelijkheden om gebruik te kunnen maken van
onze mobiele oplossingen is voldoende parkeerruimte en een
stroomaansluiting. Met een Europees servicenetwerk streven
wij naar het leveren van 100% uptime. Ons applicatiepersoneel zorgt voor volledige uitleg, training en installatie van de
apparatuur, die afgestemd is op de behoeften van de klant.”

CT Scan Unit

“De nieuwe CT Scan Unit is een volledig uitgeruste en afgeschermde CT-beeldvormingsfaciliteit. Het bevat aparte
controle-, scan- en voorbereidingsruimtes, met volledig
gescheiden luchtstromen die efficiëntie en comfort van
patiënten en zorgverleners ondersteunen en die te allen tijde
voldoen aan alle veiligheidsvoorschriften”, vervolgt Vochteloo.

“Wij staan klaar om al uw vragen met
betrekking tot mobiele beeldvorming te
beantwoorden en een snelle en flexibele
oplossing te vinden die aan alle eisen
en wensen voldoet, ook als deze binnen
korte tijd veranderen.”
Johan Vochteloo, directeur Refurbished & Mobile Imaging Solutions
bij Canon Medical Systems Europe.
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De unit is voorzien van ultramoderne beeldvormingsapparatuur om hoogwaardige beeldkwaliteit, snel scannen en een
superieure workflow te verzekeren, met de keuze tussen de
Aquilion Prime SP of Aquilion Lightning SP CT-systemen
van Canon Medical. Ook kan er geavanceerde technologie, zoals Advanced intelligent Clear IQ Engine (AiCE), de
innovatieve Deep Learning Reconstruction-technologie van
Canon Medical, worden geleverd om te garanderen dat de
best mogelijke beeldvormingsresultaten beschikbaar zijn zelfs in noodsituaties.
De CT Scan Unit is gebaseerd op een container van ongeveer
11 meter lang, welke gemakkelijk in één geheel verplaatst
kan worden over de weg, per trein, over zee of per vliegtuig.
Door deze flexibiliteit kan de CT Scan Unit op praktisch
iedere plaats en in iedere setting neergezet worden. Zowel
plaatsing en gereed maken voor gebruik kunnen in zeer
korte tijd voltooid worden. De unit heeft wanden en vloeren
van ziekenhuiskwaliteit, 360°-loodbescherming en een
gescheiden luchtstroom voor patiënt- en bedienersruimtes.
Zo wordt het werken altijd makkelijk en veilig. De unit kan
eenvoudig in een tent worden geplaatst of gecombineerd
worden met portacabins voor het creëren van een faciliteit
in een tijdelijk gebouw.

Koplopers in ziektebestrijding

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) was één
van de eerste ziekenhuizen in Nederland dat insprong op de
crisis met extra CT-capaciteit, geïsoleerd van de rest van het
Medisch Centrum.

“Begin maart 2020 namen wij contact op met Canon Medical
Systems voor hulp bij een CT-beeldvormingsfaciliteit voor
extra capaciteit in de toenemende COVID-19-crisis”, vertelt
dr. Daan Katchaki, Manager Radiologie bij het LUMC. “Wij
hadden een long-CT-scanner nodig. Die moest goed, snel,
makkelijk te installeren, gebruiksvriendelijk en makkelijk te
reinigen zijn. Op dat moment hadden wij geen voorbereide
ruimte in ons gebouw en gescheiden routes voor patiënten
waren nog niet vastgelegd in de voorschriften. De pandemie
breidde zich echter snel uit en wij hadden snelle service van
Canon Medical Systems nodig. Ze reageerde vrijwel onmiddellijk op onze behoeften met verschillende oplossingen.
Eén van de voorgestelde opties was een Aquilion Prime SP
CT-scanner in een trailer die onmiddellijk beschikbaar was
– dit was precies wat wij nodig hadden. Binnen enkele dagen
was de oplossing ter plaatse en geïnstalleerd.”
‘’Omdat wij al sinds 2001 Aquilion CT-gebruikers zijn, was
het heel gemakkelijk om de Aquilion Prime SP te gebruiken”,
voegt hij toe. “De scantijden zijn kort en zowel de spatiële
als de temporele resolutie zijn meer dan voldoende voor het
diagnosticeren van longinfecties.”
Het LUMC bouwde tegelijkertijd een interne afdeling speciaal voor de behandeling van patiënten in de COVID-19-crisis.
Dit gedeelte van het Medisch Centrum is geïsoleerd van de
andere afdelingen.
“Hierin installeerden we nog een CT-scanner van Canon
Medical Systems”, aldus dr. Katchaki. “Wij konden overschakelen van de Aquilion Prime SP in de mobiele unit van
Canon Medical naar een Aquilion Lightning SP (ook een
80-detector-row-CT) in ons gebouw. We waren erg blij dat
we de Aquilion Prime SP CT Scan Unit konden gebruiken in
de eerste zes weken, toen de COVID-19-uitbraak zo snel om
zich heen greep. Een uitstekende samenwerking tussen ons
ziekenhuispersoneel van het LUMC en het personeel van
Canon Medical Systems heeft onze snelle reactie op de crisis
mogelijk gemaakt.”

“De Aquilion Prime SP
was precies wat we nodig
hadden. Binnen enkele
dagen was de oplossing ter
plaatse en geïnstalleerd.”
Dr. Daan Katchaki, Manager Radiologie bij het Leids
Universitair Medisch Centrum (LUMC).
Controleruimte van de CT Scan Unit.
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CT Scan Unit die vanaf de Europese hoofdvestiging van Canon Medical Systems getransporteerd wordt naar de klant.

Een dynamische respons

De sleutel tot het succes om een infectieziekte onder controle te
krijgen, is het gebruik van betrouwbare, gevalideerde methodes
en technologieën voor succesvolle detectie en behandeling van
de ziekte. Al vanaf het begin van de COVID-19-pandemie heeft
onder andere de urgente, flexibele en innovatieve samenwerking tussen Canon Medical Systems en zorgprofessionals in
heel Europa ervoor gezorgd dat beide partijen konden samenwerken om de eerste verspreiding van het virus aan te kunnen.
“Refurbished & Mobile Imaging Solutions van Canon Medical
Systems is in staat geweest om een snelle, dynamische en
waardevolle reactie op de crisis te bieden, omdat wij nauw
samenwerken met onze klanten en door te luisteren onze
oplossing kunnen afstemmen op de behoeften van de klant.
Ook wanneer die ingrijpend veranderen - in dit geval binnen
enkele uren!” aldus Vochteloo.
Refurbished & Mobile Imaging Solutions heeft onlangs haar
team en een nieuwe faciliteit in de hoofdvestiging van Canon
Medical Systems Europe in Zoetermeer uitgebreid. De workflow
is in enkele dagen aangepast om aan de eisen van deze wereldwijde gezondsheidscrisis te kunnen voldoen. Het renoveren en
herstellen van gebruikte medische apparatuur is al onderworpen aan tal van strenge regels en wettelijke aspecten. De afdeling is erin geslaagd om te voldoen aan de hoge vraag waardoor
levering van meerdere CT Scan Units per week mogelijk is.
“Wij zijn voortdurend bezig met het ontwikkelen en implementeren van nieuwe technologieën en het uitbreiden van
onze mobiele beeldvormingsoplossingen om onze services
aan onze klanten, zowel zorgprofessionals en de patiënten
die zij behandelen, te verbeteren. In een tijd waarin je
gevraagd wordt om het onmogelijke te doen, verdien je
een partner voor medische beeldvormingsoplossingen die
meedenkt en iedere nieuwe uitdaging samen aan wil gaan;
geheel volgens onze Made Possible-filisofie.”
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Snelle installatie

- Snel inzetbare oplossing voor medische beeldvorming zonder in te moeten leveren op de kwaliteit van de workflow en
beeldkwaliteit.
- Snel en eenvoudig transport naar elke gewenste locatie
over de weg, per trein, over zee of per vliegtuig.
- Plaatsing en gereed maken voor gebruik binnen zeer korte tijd.
- De CT Scan Unit kan eenvoudig in een tent worden
geplaatst of gecombineerd worden met portacabins voor
het creëren van een faciliteit in een tijdelijk gebouw, of
rechtstreeks worden aangesloten op het ziekenhuis.

Veilig en comfortabel

- Maakt het mogelijk om op elk moment efficiënt,
comfortabel en veilig te werken.
- Wanden en vloeren van ziekenhuiskwaliteit.
- Gescheiden luchtstromen voor patiënten- en
bedieningsruimten.

Hoge prestaties

- State-of-the-art 80/160-row beeldvormingsapparatuur.
- Betrouwbare diagnoses met korte scantijden en een
superieure workflow.
- Geavanceerde AI-gebaseerde technologie beschikbaar
om de best mogelijke beeldresultaten te realiseren.
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Mobile Trailer

Onze Mobile Trailer is ontwikkeld op basis van de strengste
veiligheidsnormen en om een comfortabele omgeving voor
patiënten en personeel te creëren. Deze omgeving wordt
gecreëerd door onder andere de ontwikkeling van een
ergonomische werkruimte, met aparte bedieningskamer, in
overeenstemming met de AVG-verordening.
Ook is er gedacht aan airconditioning, camerasystemen
(om zowel de patiënt als de omgeving rondom de trailer
in de gaten te kunnen houden) en telefoon- en PACSverbindingen. Comfortabele stoelen, privacyglas en een
gebruiksvriendelijke contrastpomp zorgen ook voor een
comfortabel werkomgeving.
De Mobile Trailer beschikt over een zeer grote scanruimte
met volledige airconditioning die eenvoudig kan worden
aangepast waar nodig. Ook beschikt de trailer over kunst aan
de muur en het plafond, dimbare verlichting die veranderd
kan worden in verschillende kleuren en rustgevende muziek
om de patiënt zich meer ontspannen en op zijn gemak te
laten voelen.
De wide bore biedt de patiënt een niet-claustrofobische ervaring. Bedlegerige patiënten kunnen in de trailer ontvangen
worden via de patiëntenlift. De trailer heeft een wacht- en
kleedkamer, een wasfaciliteit, een alarmknop en een ingang
met een trap voor mobiele patiënten. Ook deze ingang is
voorzien van camerabewaking zodat zowel personeel als
patiënten die in de trailer aanwezig zijn zich te allen tijde
veilig voelen.
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De Mobile Trailer is uitgerust met de Canon Medical
Aquilion Prime SP met Advanced intelligent Clear IQ Engine
(AiCE), Vitrea Advanced Visualisation, dubbele injector
voor contrastvloeistof, Life Pulse ECG-monitor en een
contrastwarmer.
De uitvoering van de Mobile Trailer garandeert dat deze
naar iedere gewenste locatie kan worden getransporteerd.
Voor iedere plaatsing voert Canon Medical een bezichtiging
uit op locatie om te zorgen dat plaatsing zonder problemen
verloopt en de CT binnen korte tijd in gebruik genomen kan
worden.
De Mobile Trailer biedt uitstekende ondersteuning aan
klanten voor wie de vraag naar CT-scans tijdelijk toe neemt,
om scancapaciteit uit te
breiden voor langere periodes, of om een periode van
geplande downtime op te vangen. Ook is het een fantastische oplossing voor bijvoorbeeld screeningprogramma’s
van de overheid.
‘’Wij streven naar 100% uptime en 100% tevredenheid
door middel van onze uitstekende Europese klanten- en
serviceondersteuning. Door het huren van onze apparatuur
hebben klinische teams toegang tot de nieuwste technologische ontwikkelingen terwijl de verantwoordelijkheid voor
het onderhouden van de apparatuur bij ons ligt, conform
de huurovereenkomst. Het huren van apparatuur kan
een lonende oplossing zijn om onmiddellijke klinische
behoeften te vervullen maar grote kapitaalinvesteringen te
vermijden’’ sluit Vochteloo af. //

De Mobile Trailer van Canon Medical voor het ziekenhuis
‘Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Ried’ in Oostenrijk.

Bedieningsruimte in de Mobile Trailer.
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“Na plaatsing van de
trailer konden wij direct
aan het werk. De ruimte
rond de CT-scanner en
de tafel biedt genoeg
bewegingsvrijheid, ook
bij interventieprocedures.
Dankzij de patiëntlift is
het systeem ook geschikt
voor patiënten met een
beperkte mobiliteit. Ook
de nabewerkingsoplossing
en de volledige PACSverbinding is geïntegreerd
in de Mobile Trailer.”
Dr. Claus Kölblinger, hoofd van de Radiologieafdeling
van het Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern
Ried, Oostenrijk.
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TECHNOLOGIE // MAGNETISCHE RESONANTIE // AiCE, DLR

Artificial Intelligence om de
Kwaliteit en Productiviteit van
MRI-beeldvorming te Verhogen
De kracht van Artificial Intelligence (AI) wordt ingezet in routinematige MR-beeldvorming door de
Deep Learning Reconstruction (DLR)-technologie van Canon Medical: Advanced intelligent Clear-IQ
Engine (AiCE). AiCE is de eerste volledig geïntegreerde DLR-technologie voor MRI ter wereld.

E

én van de belangrijkste uitdagingen in MRI is het vinden van
de optimale balans tussen de
signaal-ruisverhouding (SNR) en de
beeldresolutie. Een hogere spatiële

“AiCE verandert de
manier waarop we
denken over MRI.”
Prof. Garry E. Gold.

resolutie kan de weergave van structuren verbeteren, maar door het verhogen
van de resolutie, daalt de SNR. Om SNR
terug te winnen moeten de scantijden
doorgaans verlengd worden, waardoor
het comfort voor de patiënt verminderd
wordt en de productiviteit afneemt.
Canon Medical vond een oplossing in
Arificial Intelligence: AiCE. AiCE is een
oplossing op basis van deep-learning,
die getraind is op enorme aantallen

MR-beelden met een hoge en lage
SNR om ruis te detecteren en uit de
MRI-beelden te verwijderen. Door ruis
te verwijderen maakt AiCE hogere
spatiële resoluties of kortere scantijden
mogelijk.
AiCE breidt de diagnostische mogelijkheden uit, versterkt het vertrouwen van de radioloog door betere
beeldkwaliteit en maakt kortere
scantijden mogelijk. //

Trainingsfase
Met behulp van beelden met een hoge SNR leert Advanced intelligent Clear-IQ Engine (AiCE) onderscheid te maken tussen signaal en ruis in beelden met een lage SNR.

Lage SNR

Deep Learning

Hoge SNR

Operationele fase
Met behulp van de intelligentie uit de trainingsfase verwijdert AiCE ruis uit beelden, wat resulteert in een hoge SNR.

Data-acquisitie
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Deep Convolutional Neural Network

Hoge SNR

“Met DLR kunnen
we beelden met
een hoge resolutie
bereiken zonder
tijd of signaal te
verliezen en kunnen
we de scantijd
verkorten.”

“Ik ben onder de indruk
van de gebruiksvriendelijkheid, hoe
het contrast en de
structurele details
behouden blijven
en tegelijkertijd ruis
geëlimineerd wordt.”
Prof. Garry E. Gold,
Klinisch radioloog en onderzoeker, voormalig
voorzitter van de International Society for
Magnetic Resonance in Medicine (ISMRM)
en de Society of Computed Body Tomography
and Magnetic Resonance (SCBT/MR).

Prof. Vincent Dousset,
Hoofd van de diagnostische en
therapeutische Neuroradiologieafdeling in het Universitair
Ziekenhuis van Bordeaux.

PD STIR - 1024 x 1024 matrix - plakdikte 3 mm

Standaard beeld
1 gemiddelde - 1:45 min.

Verbeterde kwaliteit door lange scantijden
10 gemiddelden - 16:49 min.

Verbeterde kwaliteit door AiCE
1 gemiddelde - 1:45 min.

Snel knieprotocol met AiCE op Vantage Orian 1.5T

Sag T2 - 0,5 x 0,5 min - 0:56 min.

Ax PD FatSat - 0,6 x 0,6 mm - 1:30 min.
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Cor PD FatSat - 0,6 x 0,6 mm - 1:15 min.

Cor PD - 0,5 x 0,5 mm - 0:58 min.
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INTERVIEW // MAGNETISCHE RESONANTIE // Vantage Elan, Veterinair

VISIONS sprak met dr. Niklas Bergknut, Veterinair Specialist Dipl.
Neurologie in het Dierenziekenhuis Evidensia ‘Hart van Brabant’
in Waalwijk, Nederland.

Geavanceerde Diagnostische
Oplossingen Helpen
Dierenartspraktijk Evolueren
Het Evidensia ‘Hart van Brabant’ dierenziekenhuis in Waalwijk,
behoort tot de IVC Evidensia Group – Europa’s grootste en snelst
groeiende veterinaire zorgverlener. Het ziekenhuis biedt specialistische verwijzingen in de spoedeisende/kritische diergeneeskunde,
weke delen en orthopedische chirurgie, neurologie en neurochirurgie, interne geneeskunde, diagnostische beeldvorming, dermatologie en tandheelkunde. Het heeft één van de beste veterinaire
diagnostische beeldvormingsafdelingen in Nederland, met een 1.5
Tesla MRI, 64 slice CT, digitale röntgenfoto’s, tandheelkundige röntgenfoto’s, twee ultrasound-units en fluoroscopie. De installatie van
Canon Medical’s Vantage Elan 1.5 Tesla MRI eind 2018, biedt hoge
beeldkwaliteit, waardoor meer gevarieerde en complexe diagnostische gevallen kunnen worden onderzocht. VISIONS sprak met dr.
Niklas Bergknut, Hoofd Neurologie van het ziekenhuis.

H

et ziekenhuis behandelt ongeveer tussen de 10.920 en 14.000
dieren per jaar. Hoewel de
meeste hiervan honden en katten zijn,
heeft het ook een zeer actieve afdeling
voor exoten die soorten behandelt zoals
slangen, hagedissen en papegaaien.
“We hebben gekozen voor een
1.5T-scanner omdat scanners met een
lagere veldsterkte niet genoeg kwaliteit
bieden voor wat we willen zien. De
1.5T-MRI biedt ons, zonder twijfel, de
beste neurologische informatie”, aldus
dr. Niklas Bergknut. “Ons aanvankelijke
doel toen we het systeem installeerden,
was vijf onderzoeken per week. Nu zitten
we bijna op vijf MRI-onderzoeken per
dag, vier dagen per week. Een beperkende factor voor ons is eigenlijk het
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aantal dagen dat we open zijn voor MRI.
Ik wil graag ook op vrijdag en zaterdag
gaan scannen. Ik hoop dat we tegen die
tijd tussen de 20 en 30 onderzoeken
per week kunnen doen. Naast regionale
patiënten krijgen we ook verwijzingen
van andere ziekenhuizen, met lagere
veldscanners, dit vanwege de superieure
kwaliteit van de 1.5T. Soms ontvangen we
zelfs patiënten uit Duitsland en België.”

Uitbreiding van MRI-gebruik

Het merendeel van de MRIonderzoeken die het ziekenhuis
momenteel uitvoert, zijn scans van de
hersenen en de wervelkolom, maar het
team heeft plannen om het gebruik
van het Vantage Elan uit te breiden
voor het scannen van andere dieren en
meer anatomische gebieden.
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“Bijvoorbeeld het scannen van de
gewrichten”, legt dr. Bergknut uit. Hij
verwacht dat door het stimuleren van de
interesse bij orthopedische specialisten,
bijvoorbeeld door middel van online
lezingen, er meer verwijzingen zullen
komen voor MR-studies voor de diagnose van gewrichten. Met MRI kunnen
weke delen gerelateerde pathologie met
hoge beeldkwaliteit afgebeeld worden.
“We kunnen tevens de verscheidenheid
aan dieren die we scannen uitbreiden.
Veel mensen houden tegenwoordig
exotische dieren, vooral papegaaien,
maar ook reptielen zoals leguanen en
baardagamen. Onlangs hebben we bijvoorbeeld een baardagaam behandeld,
we hebben hierbij de galblaas verwijderd. Er is nog maar weinig beschreven
over de normale anatomie van een
baardagaam op MRI-beelden, het zou
erg interessant zijn om hierover artikelen te publiceren. Exotische soorten
worden momenteel vaak gescand met
de CT-scanner, omdat de verdoving van
deze dieren veel bewerkelijker is. Ook
bij papegaaien hebben we recentelijk
hersentumoren kunnen diagnosticeren,
dit terwijl de hersenen van papegaaien
slechts zo groot zijn als een walnoot.
Daarnaast willen we het aantal MRIangiografieën voor onze patiënten
uitbreiden, waarvoor nog meer kennis
en ervaring nodig is.”

Klinisch onderzoek

Evidensia beschouwt klinisch onderzoek
als een belangrijke factor voor een bedrijf
om zich in te ontwikkelen. “De beeldkwaliteit van de Vantage Elan is van grote
waarde – daar ben ik erg over te spreken”
merkte dr. Bergknut op. “Een bijkomend
voordeel van de Vantage Elan is dat we
DWI (Diffusion Weighted Imaging)-scans
en T2*-gewogen scans kunnen maken.
MRI Spectroscopie en Fiber Tracking
zijn ook interessant voor de veterinaire
diagnostiek. Potentieel nuttig voor
onderzoek naar geboorteafwijkingen

of epilepsie.” Naast bijvoorbeeld de
genoemde klinische toepassing Fiber
Tracking, beschikt de Vantage Elan ook
over MRI-spectroscopie en verschillende
MRA-technieken waarbij het ook mogelijk is om hoogwaardige angiografieën
te acquireren zonder de toediening van
contrastvloeistof. Sommige van deze
technieken worden gebruikt voor de klinische casussen op de Evidensia website.
Ook zijn er verschillende opties als het
aankomt op het type spoel. “De Octave
SPEEDER Spine-spoel werkt geweldig

“De Vantage Elan
geeft ons zonder
twijfel de beste
neurologische
informatie.”
Dr. Niklas Bergknut, Veterinair
Specialist Dipl. Neurologie. Hoofd
Neurologie en Neurochirurgie
voor Evidensia ‘Hart van Brabant’
Dierenziekenhuis, Waalwijk,
Nederland.
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Biografie
Na zijn afstuderen aan de Universiteit van
Uppsala in Zweden in 2000, werkte Niklas
zes jaar lang met huisdieren in Zweden en het
Verenigd Koninkrijk. Vervolgens is hij tussen
2007 en 2010 een gezamenlijk doctoraatsproject gestart tussen Zweden en Nederland,
op het gebied van tussenwervelschijfdegeneratie. Na zijn doctoraat werkte hij aan
de Universiteit van Utrecht, waar hij zijn
Europese specialisatieopleiding in veterinaire
neurologie en neurochirurgie afrondde.
Vervolgens is hij tot 2016 werkzaam
geweest als Neuroloog Diergeneeskunde
aan de Universiteit van Utrecht. In augustus
2016 verhuisde Niklas naar het Verenigd
Koninkrijk en werkte hij twee jaar bij North
Downs Specialist Referrals voordat hij terugkeerde naar Nederland om de rol van Hoofd
Neurologie en Neurochirurgie bij Evidensia
op zich te nemen.

“We zijn erg blij met
Canon’s applicatieondersteuning die
ons in staat stelt om
het maximale uit het
systeem te halen.”
Dr. Niklas Bergknut, Veterinair
Specialist Dipl. Neurologie.

voor het scannen van wervelkolommen. Voor grotere honden combineren
we deze soms met de Atlas SPEEDER
Body-spoel. Voor katten en kleinere
honden maak ik heel graag gebruik
van de 16-kanaals Flex-spoelen. Deze
spoelen zijn gemakkelijk te positioneren en leveren hoge beeldkwaliteit. De
Flex-spoelen kunnen gecombineerd
worden met de spine-spoel. Ik heb
in het verleden ook met dedicated
spoelen gewerkt die niet erg praktisch
waren en tevens niet echt geschikt
voor het scannen van dieren. De Flex-

spoelen zijn eigenlijk ideaal. Zou je ooit
nieuwe spoelen willen ontwikkelen,
dan zou een iets bredere Flex-spoel
nog mooier zijn. We hebben ook de
Octave SPEEDER Head-spoel en deze
werkt zeer goed bij honden met grote
schedels en grotere honden met platte
neuzen, zoals buldogs.”

Vraag naar hoge kwaliteit

Het leveren van een volledig assortiment van hoogwaardige chirurgische
en gespecialiseerde veterinaire zorg
aan duizenden dieren per jaar, vereist

topkwaliteit beeldvormingsapparatuur,
post-processing en beeldmanagementsoftware. Cloud Archiving wordt bijvoorbeeld toegepast voor het opslaan
van de veelheid aan gegenereerde
beelden. Om deze hoge kwaliteit
te behouden, is de ondersteuning
van Canon Medical Systems voor de
Vantage Elan van onschatbare waarde
bevonden door het ziekenhuis. “We
zijn erg blij met hun applicatie-ondersteuning die ons in staat stelt om het
maximale uit het systeem te halen,”
voegt dr. Bergknut eraan toe.

Vooruitgang op de veterinaire
markt

“Ik hoop dat de toekomst meer dedicated producten op de veterinaire markt
zal brengen, zoals op maat gemaakte
spoelen voor honden, katten en nog
kleinere dieren. Maar ook verdere
verbeteringen voor bestaande producten
zoals toepassingen voor 3D-printing in
combinatie met CT/MR, nieuwe series en
sequenties,” concludeert dr. Bergknut. //

Ga voor meer informatie over het
Evidensia ‘Hart van Brabant’ Ziekenhuis
en hun MR-onderzoek naar:
https://www.edz-hartvanbrabant.nl/nl-nl/mri
*Susceptibility Weighted Imaging
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CASE STUDY // COMPUTER TOMOGRAFIE // Egyptische dierenmummies, Aquilion ONE / PRISM Edition, AiCE

Canon-technologie Ontrafelt de
Geheimen van Dierenmummies
Merijn de Bakker, Mike Richardson, Berend Stoel, Irene Hernández-Girón en Lara Weiss.

Het Rijksmuseum van Oudheden (RMO) in Leiden heeft één van de tien belangrijkste collecties op
het gebied van oude Egyptische cultuur ter wereld. In de collectie bevinden zich ook verschillende
dierenmummies. Om hun geheimen te onthullen is het RMO een samenwerking aangegaan
met Canon Medical Systems Europe in Zoetermeer, computerwetenschapper Berend Stoel en
natuurkundige Irene Hernández-Girón (van het Leids Universitair Medisch Centrum) en biologen
Michael Richardson en Merijn de Bakker van de Universiteit Leiden. De 3D-digitalisering en
interactieve visualisatie met CT maken het mogelijk om digitaal autopsies uit te voeren zonder dat
de oude voorwerpen beschadigd raken!
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Mike Richardson (bioloog,
Universiteit Leiden), Lara Weiss
(Rijksmuseum van Oudheden,
RMO), Ravi Somaroe (European
Clinical Specialist CT, Canon
Medical Systems Europe) en
Berend Stoel (computerwetenschapper, LUMC).

Waarom dierenmummies?

De oude Egyptenaren genoten met volle teugen van het
leven en wilden dat tot in eeuwigheid blijven doen. Al
tijdens hun leven investeerden ze volop in het bouwen
van tombes en uiteindelijk lieten ze zich, na hun dood,
mummificeren. Alleen een intact lichaam kon overleven in
het hiernamaals. Soms werden Egyptische huisdieren ook
gemummificeerd om hun baasje te vergezellen, maar de
meeste gemummificeerde dieren waren geen gezelschapsdieren. Ze werden gefokt in de tempels van de goden.
De dieren werden gedood, gemummificeerd en vervolgens
aan bezoekers van de tempels verkocht. Zij kochten deze
‘votiefmummies’ om ze aan de goden te offeren in ruil voor
gunsten. Deze praktijk bloeide op bijna industriële schaal
vanaf de 6e eeuw voor onze jaartelling tot de 2e eeuw van
onze jaartelling. De oude Egyptenaren aanbaden niet de
dieren zelf, het idee was dat bepaalde goddelijke machten
zich konden manifesteren als dier. De kracht van gevaarlijke
dieren, zoals krokodillen of slangen, kon worden getransformeerd en gebruikt ter bescherming.
De god van de onderwereld, Anoebis, was een jakhalsgod.
Misschien werd hij beschermer van de doden, omdat wilde
honden vaak gezien werden op woestijnvlakten waar
de graven van de overledenen zich bevonden. Andere
diervormen zijn minder makkelijk te duiden. De god Thot
werd geassocieerd met de schrijfkunst en wijsheid. Hij kon
zich voordoen als een mens met het hoofd van een ibis,
als een ibis zelf of als baviaan. De vruchtbaarheidsgodin
Bastet kon verschijnen met het hoofd van een kat of als
een kat zelf, soms met een paar kittens. In Sakkara, zo’n
30 km ten zuiden van het huidige Caïro, lag de zogenaamde necropolis van de heilige dieren. Dit was een
gebied met ondergrondse catacomben, een aantal tempels
en altaren. De gemummificeerde ibissen, bavianen, valken
en honden werden in aparte catacomben begraven, terwijl
in Sakkara de mummies van katten meestal in hergebruikte oudere tombes liggen.
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Digitale autopsie

Het RMO heeft zo’n grote collectie intacte mummies, omdat
het museum ze in het verleden niet heeft uitgepakt. De
allereerste directeur van het museum was zich er al in de 19e
eeuw van bewust dat het uitpakken van de meer dan 2000 jaar
oude mummies zou betekenen dat ze voor altijd vernietigd
zouden worden. Het was dan ook een wijs besluit om de Leidse
mummies intact te houden, hoewel het zo wel wat meer geduld
en tijd kostte om er meer over te weten te komen. Vanaf het
daaropvolgende jaar werden die gebruikt als een niet-invasieve
manier om medische beelden te verkrijgen van de binnenkant
van het menselijk lichaam. Het duurde nog tot de jaren zestig
van de vorige eeuw voor röntgenfoto’s werden gebruikt voor het
onderzoeken van de eerste Leidse mummies. Dankzij röntgenfoto’s kon de verborgen binnenkant van de eeuwenoude resten
onderzocht worden zonder deze te vernietigen. In 1972 kwam
het eerste computertomografie (CT)-systeem op de markt voor
klinisch gebruik. Bijna een decennium later werden – in 1981 –
de eerste Leidse mummies gescand. In de jaren negentig werd in
samenwerking met het Academisch Medisch Centrum (AMC)1
in Amsterdam de volledige mummiecollectie gescand met CT.
In 2016 werden in samenwerking met het AMC twee Leidse
mummies – één van een man en één van een krokodil –
opnieuw gescand. Hierdoor konden de mummies in een
3D-model laag voor laag digitaal worden uitgepakt. Met de
nieuwste ontwikkelingen op het gebied van beeldreconstructie met computertomografie, op basis van deep-learning-methoden, kan de algehele beeldkwaliteit in vergelijking met
eerdere iteratieve reconstructiemethoden verbeterd worden
door de ruis te verminderen en de randscherpte te versterken
terwijl tegelijkertijd artefacten geminimaliseerd worden2,3.
Daarom werd in dit onderzoek de deep-learning-reconstructietechniek die ontwikkeld is door Canon Medical Systems,
Advanced intelligent Clear-IQ Engine (AiCE), gebruikt in
combinatie met één van de nieuwste CT-systemen (Aquilion
ONE / PRISM Edition) om zo de geheimen van de hele
collectie dierenmummies te onthullen.
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Lara Weiss (Rijksmuseum van Oudheden, RMO) met de ibismummie.

Binnen en buiten: wat zit er onder de windsels?

Op 19 februari 2020 werden zeven dierenmummies gescand
bij Canon Medical Systems Europe in Zoetermeer als eerste
test om de optimale instellingen te bepalen van de Aquilion
ONE / PRISM Edition-scanner. Hierbij werd de nieuwste
reconstructiemethode, AiCE, toegepast. Een aantal mummies
was eerder gescand in andere CT-systemen en met andere
medische technieken, zoals traditionele beeldvorming met
röntgenstraling. Voordat er met scannen werd begonnen,
werden er dus geen grote verrassingen verwacht.
In dit specifieke onderzoek, met oude, kwetsbare mummies,
stond in de beeldvormingsprotocollen een dosis die

vergelijkbaar is met de dosis die in de klinische praktijk bij
patiënten wordt gebruikt. Ondanks de in eerste instantie
bescheiden verwachtingen konden, dankzij de hoge
resolutie van de nieuwe scans, zelfs op gereconstrueerde
axiale doorsneden met AiCE al structuren binnen de
mummies worden herkend die in de eerdere onderzoeken
niet zijn gezien.
Daarnaast konden dankzij de hoge resolutie van de scans, in
combinatie met Global Illumination-software op het Vitreaworkstation van Vital, zeer gedetailleerde 3D-modellen
van de mummies worden gemaakt. Door het toepassen
van thresholding konden de gevisualiseerde weefsels
afzonderlijke worden geselecteerd en
doordat de visualisatiehoek en rotatie
van de mummie in de ruimte volledig
te controleren was, konden virtueel de
stoffen windsels laag voor laag van de
mummie verwijderd worden zonder
enige schade.

Ravi Somaroe (European Clinical
Specialist CT, Canon Medical
Systems Europe) en Berend Stoel
(computerwetenschapper, LUMC)
scannen de mummies.
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Krokodillenmummie - Leiden inventarisnummer AMM 16h
Het windsel van deze krokodillenmummie is met een fantastisch oog voor detail ontworpen. Er zit geen jonge krokodil in, maar alleen een schedel, zonder onderkaak,
van een volwassen krokodil. Hij lijkt op de een of andere manier te zijn vastgemaakt aan een stok die van de voorkant van de mummie naar de achterkant loopt.

Mummie van een hondenkop - Leiden inventarisnummer AMM 16m
De gemummificeerde hondenkop is een mooi voorbeeld van hoe een CT-scan helpt te begrijpen met wat voor voorwerp we te maken hebben. Hij is in 1828
door het museum gekocht als onbekend dier en er is lang gedacht dat het een ibismummie was, tot uit een scan op 15 mei 2000 bleek dat het eigenlijk een
hondenkop was. Het is vreemd dat de kop apart gemummificeerd is, want dat was heel ongebruikelijk. De vraag is daarom of het een geschenk was voor de
jakhalsgod Anoebis, de beschermer van de doden en de mummificatiegod, of dat het pakket moest lijken op een ibismummie. In dat geval zou het gaan om
een ‘nep’-mummie uit de oudheid.

Vissenmummie - Leiden inventarisnummer CI 259
Deze mummie heeft zijn eigen doodskist in de vorm van een vis. Er zit een kleine vis in, die in eerdere publicaties is geïdentificeerd als nijlbaars, waarvan de kop is
gericht naar de staartkant van de kist. Nijlbaarzen werden in verband gebracht met verjonging, omdat ze bij de oorsprong van de Nijl leefden, maar het determineren
van vissoorten is lastig. Volwassen nijlbaarzen kunnen meer dan 100 kg wegen. Dus ook al is dit misschien een jonge nijlbaars, het kan bijna net zo goed iedere andere
vissoort zijn. De kist lijkt de vorm te hebben van een nijltilapia, maar dat hoeft niets te zeggen. Christian Tudorache en Merijn Bakker zagen geen wervels, alleen een
paar vinstralen waarvan het onduidelijk is of die van het bekken, de borst of de anus zijn en wat wij denken dat de kop is, is gericht naar de staartkant van de kist. Geen
van de kenmerken wijst op een bepaalde vissoort die van nature in de Nijl voorkomt. Om beter te kunnen bepalen wat voor vis het is, hebben we informatie nodig over
de kop en het soort tanden van de vis. Deze zijn niet zichtbaar op de huidige scan. Met verdere technische ontwikkelingen van Canon Medical, wordt de beeldkwaliteit
nog beter en kan in de toekomst nog meer onthuld worden over de mummiecollectie en wellicht andere voorwerpen uit de collectie van het museum.
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Valkenmummie - Leiden inventarisnummer F 1982/12.10
In een eerdere publicatie wisten wetenschappers niet met zekerheid te zeggen of dit de mummie van een valk of een sperwer was. Hanneke Meijer heeft nu bevestigd
dat het om een valk gaat. De valkenmummie bestaat voornamelijk uit ledematen, maar mist de meeste andere botten, waaronder de kop. Dit betekent niet dat de
mummie nep was, omdat volgens de Egyptische religie één deel het geheel kon verbeelden (pars pro toto).

Ibismummie in een pot - Leiden inventarisnummer H.III EEE 3
Kenmerkend zijn de ibismummies die zijn begraven in kleine vazen, die ook wel ‘ibispotten’ genoemd worden. De vogelmummie in deze ibispot is niet volledig, maar
de gebogen snavel en de botten van de boven- en onderkant van de snavel identificeren de vogel als een ibis. Onderin de pot zit een verzameling van vooral gebroken
lange holle botten van de vleugels en poten. Dit exemplaar verschilde van de andere, vanuit scanoogpunt, omdat de vaas de straling sterk verzwakte, net als dichte
botten. Desondanks laten de beelden heel veel details zien, zijn ze erg scherp en tonen ze alle kleine botfragmenten van de ibis.
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Kattenmummie - Leiden inventarisnummer AMM 16 cm
Kattenmummies waren offers voor de beschermgodin Bastet. Dit tamelijk jonge en verder gezonde dier werd gedood door zijn nek te breken. Hij is gemummificeerd
in een onnatuurlijke, kaarsrechte positie met de poten langs het lichaam. Het lichaam is platgedrukt en de ribben zitten niet op de goede plek. Je kunt er ook een paar
zien tussen de voorpoten. Bij een moderne restauratie is het dier gefixeerd met moderne pennen.

Ibismummie - Leiden inventarisnummer F 1956/10.4
Deze volledige jonge ibis werd gemummificeerd met de kop tussen zijn poten.
De lange, holle botten zijn kenmerkend voor volgels. De gebogen boven- en
onderkant van de snavel onderin zijn duidelijk te zien.
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Canon Medical’s visie en toewijding om het leven voor iedereen te verbeteren, ligt
aan de basis van alles wat we doen. Door samen te werken en ons te concentreren
op wat belangrijk is, kunnen we oplossingen van hoge kwaliteit leveren.
Wij begrijpen de behoeftes en de uitdagingen in de alsmaar veranderende industrie. Met onze Mobile Imaging
Solutions kunnen wij op een positieve manier bijdragen aan de zorg van de patiënt en een oplossing bieden aan
ziekenhuizen zonder in te moeten leveren op efficiëntie en workflow. Canon Medical maakt innovatie mogelijk.
Lees meer over onze Mobile Imaging Solutions in het artikel op pagina 10-15
of bezoek onze website:

https://nl.medical.canon
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