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ABSTRACT 

Doel 

Het voornaamste doel in deze masterproef is de validatie van vooraf opgestelde guidelines 

voor plexus brachialis inkleuring in het kader van IMRT planning. Die validatie is van belang 

om de universaliteit van de guidelines na te gaan. Deze masterproef is een deel van een groter 

geheel, waarbij er wordt getracht om de funderingen van dit onderzoek te kunnen gebruiken 

om de plexus brachialis efficiënt als OAR te kunnen aanduiden bij bestraling van hoofd- en 

halstumoren, borsttumoren ed. Zo zouden vele gevallen van brachialgie / plexopathie ten 

gevolge van een overbodige bestraling op deze delicate structuur kunnen vermeden worden. 

Om het gebruik van die guidelines in de praktijk te kunnen toepassen, wordt getracht om het 

geheel te automatiseren. Hiervoor is het eerst nodig om, naast het handmatig toepassen van de 

guidelines, ook de beenderige morfologie handmatig aan te kleuren. Men hoopt naar de 

toekomst toe aan een patiënt in vivo een bepaalde plexus brachialis te kunnen toekennen. 

Afhankelijk van zijn beenderige morfologie zou dan (aan de hand van een database met 

gereconstrueerde plexussen) een soort ‘ideale’, overkoepelende plexus brachialis gekozen 

worden, berekend door middel van bepaalde wiskudige algoritmen.  

Methodologie 

De guidelines werden toegepast met behulp van het programma Mimics ®. Op die 

inkleuringen werd een wrapping toegepast. Om na te gaan of de plexus brachialis effectief in 

dit gebied lag, werd zowel gebruik gemaakt van dissectie als virtuele technieken. Dit laatste 

houdt een coverage berekening in tussen het gewrapte gebied en de 3D reconstructie van de 

plexus brachialis op de MRI beelden. 

Resultaten 

De coverage van de plexus in deze reeks nieuwe kadavers varieerde van 89.23% tot 99,52%. 

De 100% coverage die teruggevonden werd bij de kadavers aan de hand van dewelke de 

guidelines werden opgesteld, kan dus niet behouden worden. Doch is dit een grote verbetering 

vergeleken met de coverage van 37.75% bij vroegere guidelines. Bij alle kadavers bevonden 

de gemiste gebieden van de plexus brachialis zich vooral ter hoogte van de foraminae 

intervertebralia. Hierbij worden twee mogelijke oorzaken vooropgesteld: enerzijds zou het 

mogelijk zijn dat de fusie onvoldoende nauwkeurig is gebeurd. Anderzijds werd in deze 

masterproef de inkleuring van de foraminae onvoldoende doorgetrokken naar het ruggenmerg 

toe, waardoor de wrapping onvolledig was. Daarnaast werden er ook delen van de plexus 
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brachialis gemist ter hoogte van de scalenus outlet en de musculaire driehoek tussen de 

musculus serratus, M. subscapularis en M. pectoralis minor.   
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INLEIDING 

 

De plexus brachialis is een zenuwbundel ter hoogte van de hals- en nekregio die de 

motorische en sensorische innervatie van schouder en arm verzorgt [1]. De plexus brachialis 

valt in te delen in verschillende componenten of regio’s. De eerste regio bevindt zich ter 

hoogte van de vertebrae, waar de plexus ontstaat uit het ruggenmerg vanuit de ventrale rami 

van C5 tot en met T1 [2]. De tweede regio betreft de ruimte tussen de musculus scalenus 

anterior en musculus scalenus medius. Het verdere verloop ziet men tussen de clavicula en de 

eerste rib (meer specifiek tussen de musculus subclavius en de musculus serratus anterior) 

waar de plexus drie trunci (superior, medius en inferior) vormt. De vierde en laatste regio 

bevindt zich subcoracoïdaal (tussen de musculus serratus anterior, de musculus subscapularis 

en de musculus pectoralis minor)[1,2]. De trunci herschikken zich en vormen in deze regio 

drie fasciculi (lateralis, posterior en medialis). De belangrijkste zenuwen die zich vormen uit 

de plexus brachialis zijn de nervus ulnaris, de nervus radialis, de nervus medianus, de nervus 

axillaris en de nervus musculocutaneus. Zowel in het verloop als in de opbouw van de plexus 

zijn anatomische variaties zeer frequent. 

Figuur 1: plexus brachialis.[3] 



4 
 

Rondom de plexus brachialis bevinden zich vele lymfenodi die gevoelig zijn aan 

micrometastasering [4] en bijgevolg vaak het subject worden van radiotherapie. Ook bij het 

voorkomen van hoofd- en halstumoren, longtoptumoren (pancoast) en borsttumoren [5], 

wordt vaak radiotherapie gebruikt als (aanvullende) therapie. De regio waarin de plexus 

brachialis zich bevindt, is dus vaak onderhevig aan radiotherapiebehandelingen met hoge 

dosissen en kan hierdoor ernstige beschadiging oplopen. De ernst van de gevolgen van een te 

hoge stralingsdosis op de plexus brachialis kan variëren. Plexopathie treedt frequent op. Zo 

zien we bijvoorbeeld dat tot 73% van de met radiotherapie behandelde patiënten voor 

borsttumoren [6] tekenen vertonen van plexopathie. Die kunnen bestaan uit paresthesiën, pijn 

en subjectieve en objectieve krachtvermindering ter hoogte van de arm. Daarnaast kunnen ook 

oedemen, fibrose [7] en zelfs secundaire maligniteiten [5] optreden.  

Om anatomische structuren te beschermen tegen de gevolgen van radiotherapie, kan intensity-

modulated radiation therapy (IMRT) worden toegepast. Dit is een vorm van driedimensionele 

stralingstherapie waarbij een verschillende stralingsdosis wordt toegediend naargelang de aard 

en de lokalisatie van de structuren. De configuratie van de stralingsbundel wordt bepaald door 

computeralgoritmen. Vooreerst zal de vorm van de stralenbundel die uiteindelijk aan de 

patiënt zal worden toegediend, voornamelijk bepaald worden door de vorm van de te 

bestralen tumor. Hiernaast tracht men bij IMRT bepaalde structuren, die gevoelig kunnen zijn 

aan de potentieel nefaste gevolgen van de radiotherapie, te beschermen door die als ‘organ at 

risk’ (OAR) te benoemen. In de praktijk gebeurt dit door de structuur in kwestie als dusdanig 

aan te duiden/aan te kleuren op CT-beelden. Dankzij deze technieken kan men ervoor zorgen 

dat tumoren de hoogste dosis krijgen en dat belangrijke structuren zoals het ruggenmerg, de 

parotisklier, de plexus brachialis en dergelijke een uiterst lage of zelfs geen (rechtstreekse) 

dosis krijgen. Om IMRT te kunnen toepassen is het dus absoluut noodzakelijk dat men 

beschikt over een goede kennis (met andere woorden, gevalideerde anatomische atlassen) van 

de normale structuur van een organ at risk, in dit geval van de plexus brachialis. [2] 

Om een structuur als OAR te kunnen aanduiden, is het noodzakelijk dat deze structuur kan 

worden aangeduid op CT-beelden, aangezien hier ook de IMRT planning op gebeurt. Dit is 

momenteel het grootste probleem bij de bescherming van de plexus brachialis aangezien deze 

niet zichtbaar is op CT-beelden. Het valideren van guidelines die beschrijven hoe de plexus 

brachialis kan ingekleurd worden op CT-beelden, is dus nodig om in de praktijk de plexus 

brachialis te kunnen beschermen in het kader van IMRT planning. Uit literatuuronderzoek 

blijkt dat er reeds guidelines bestaan om de plexus brachialis in te kleuren, opgesteld door 
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Hall et al. [6,17] maar dat er hierbij toch nog een aantal problemen zijn [6]. Zo heerst er in het 

algemeen veel onduidelijkheid [8] wat blijkt uit de aangetoonde interuser variabiliteit [2]. Er 

wordt geen rekening gehouden met mogelijke anatomische variaties [8]. De discrepanties 

blijken zich voornamelijk in het inferolateraal gebied te bevinden [6]. Nieuwe guidelines zijn 

dus nodig en werden opgesteld door Van de Velde et al. aan de hand van acht kadavers.[8] 

Deze guidelines gaven een 100% coverage van de plexus bij elke van die acht kadavers. 

Momenteel worden deze guidelines toegepast en anatomisch gevalideerd op een reeks nieuwe 

kadavers om de universaliteit van de opgestelde guidelines na te gaan.  

Deze masterproef handelt op twee niveaus. Als eerste werden de nieuwe guidelines 

gevalideerd op een reeks Thiel gebalsemde kadavers, verschillend van de kadavers waarmee 

de guidelines werden opgesteld. Hiervoor werden als eerste stap CT en MRI scans genomen 

van kadavers in neutrale, gefixeerde positie [9]. Vervolgens werden de guidelines toegepast 

op die nieuwe kadavers. Dit gebeurde in het softwarepakket Mimics ®. Ten slotte werd er 

anatomisch gevalideerd aan de hand van dissectie van de kadavers. 

Op het tweede niveau in deze masterproef, werden gevalideerde datasets ontwikkeld met het 

oog op gebruik voor automatisatie. Hiervoor zijn beenderige structuren (wervels, sternum, 

clavicula, ribben, humerus en scapula), spieren en plexus brachialis ingekleurd op CT-

beelden. Hiervoor werden dezelfde kadavers gebruikt als waarop de guidelines werden 

toegepast ter validatie. De gegevens van deze anatomisch gevalideerde datasets zullen 

gebruikt worden om atlassen op te stellen van waaruit automatische ‘de novo’ plexus 

brachialis inkleuringen voor een patiënt kunnen berekend worden door middel van bepaalde 

wiskundige algoritmen. Het uiteindelijke doel is dat deze automatische inkleuringen in de 

praktijk kunnen gebruikt worden in IMRT planning. 

Dit onderzoek, waaraan ik twee jaar heb mogen meewerken, heeft op lange termijn het doel 

om in de praktijk het optreden van zowel vroeg- als laattijdige toxiciteit, zoals bijvoorbeeld 

plexopathie, ten gevolge van radiotherapie te kunnen verminderen. Dit aan de hand van 

betrouwbare, gevalideerde guidelines die patiënt-specifiek van belang zijn in het kader van 

IMRT planning bij radiotherapie. 
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METHODOLOGIE 

1. Ontwikkeling van gevalideerde datasets aan de hand van reconstructies/ 

     inkleuringen 

 

Als eerste stap werden CT- en MRI-beelden van de kadavers bekomen (cfr infra). Vervolgens  

werd de plexus brachialis gereconstrueerd op de MRI-beelden. Deze reconstructies werden 

gevalideerd aan de hand van dissectie. De gedisseceerde structuur werd vergeleken met de 

gereconstrueerde. Hieruit bleek dat de gereconstrueerde plexussen op de MRI-beelden correct 

ingekleurd waren en dat ook potentiële variaties op de MRI-beelden werden opgemerkt. 

Hierdoor werd ervoor gekozen om bij de volgende kadavers de ingekleurde plexus brachialis 

(op de MRI-beelden) als gouden standaard te stellen. Dit heeft als gevolg dat dissectie van de 

kadavers niet meer noodzakelijk is.  

Verder werden ook nog tal van andere structuren aangekleurd, zoals de vertebrae C4 tot en 

met T1, de eerste rib, de clavicula, de scapula en de humerus. In het kader van de guidelines 

werden ook de musculus scalenus anterior en musculus scalenus medius aangekleurd. Deze 

inkleuringen zullen gebruikt worden om de data aan te vullen nodig voor de aanmaak van 

anatomische atlassen. Dit met oog op latere automatisatie van deze inkleuringen.    

Voor de inkleuringen van die structuren, werd het softwarepakket ‘Mimics 16.0 ®’ gebruikt. 

In dit programma bestaat de mogelijkheid om ‘maskers’ aan te maken. Dit is een verzameling 

van pixels, aangeduid door de gebruiker. Een masker kan je aanmaken met de functie ‘new’ 

onder het tabblad ‘masks’ (zie figuur 2). Hierbij bestaat de mogelijkheid om een bepaalde 

threshold in grijswaarden in te stellen om zo het inkleuren te vergemakkelijken. Zo kan men 

bijvoorbeeld bij botinkleuringen kiezen voor een botvenster, waardoor alle pixels met 

grijswaarden tussen de voorgestelde waarden op voorhand aangekleurd worden. Dit kan 

bijvoorbeeld gebruikt worden om een ruwe reconstructie van het hele bot aan te maken. Deze 

functie werd in deze masterproef echter niet gebruikt. Er werd dus met andere woorden een 

threshold van nul grijswaarden ingesteld (zie figuur 3).   
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       A. 

 

Figuur 2: aanmaak nieuw masker. 

  

 

             B. 

       Figuur 3: thresholding. (A) Botvenster. (B) 

            gesloten venster.  

Om een structuur via dit programma te kunnen inkleuren, is het nodig het masker te vullen 

met pixels. Dit kan door het masker in kwestie te selecteren en vervolgens de functie ‘edit 

masks’ te activeren (figuur 4). Dit laat toe om op elke slice waar een bepaalde structuur of een   

     Figuur 4: edit masks. 
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deel ervan te zien is, de structuur ‘in te kleuren’ door deze te omlijnen (met de functie 

‘draw’). Zo kan de gehele structuur ingekleurd worden. Wanneer men per ongeluk teveel 

omlijnd heeft, bestaat ook de mogelijkheid om delen van deze inkleuring weer te verwijderen 

met de functie ‘erase’. Er bestaan verschillende tools om het makkelijker te maken de 

structuren in te kleuren of om overbodige inkleuringen weer te verwijderen. In deze 

masterproef werd voornamelijk gebruik gemaakt van de ‘lasso’ en de ‘circle’ tool (figuur 5). 

Door de inkleuringen wordt er dus aangeduid welke pixels in het masker en in de latere 3D 

reconstructie ingecalculeerd zullen worden.  

 

Figuur 5: menu maskers 

Vervolgens kan men van het masker een 3D reconstructie laten aanmaken met de functie 

‘calculate 3D’ (figuur 6). 

                                             

Figuur 6: een 3D reconstructie laten berekenen. 

Ten slotte kunnen we een ‘smoothing’ laten doorvoeren om de gereconstrueerde structuur er 

iets mooier afgerond uit te doen zien (figuur 7). In deze masterproef werd gekozen voor een 

smooth factor = 1 en iterations = 4 (figuur 8).  
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 A.                 B.  

Figuur 7: 3D reconstructies van een wervel (C4). (A) Voor en (B) na smoothing. 

 

 

 

        Figuur 8: smoothing.  

De inkleuringen van de beenderige structuren zullen vooral gebruikt worden om de 

anatomische atlassen en datasets aan te vullen. De gereconstrueerde plexussen op de MRI-

beelden zullen ook gebruikt worden in het proces van automatisatie van de plexus brachialis 

inkleuringen op CT-beelden. Om een automatisatie hiervan te kunnen opstellen, was het 

noodzakelijk dat de plexus eerst handmatig werd gereconstrueerd op de MRI-beelden. De 

bedoeling is om in de praktijk over een groep van atlassen te beschikken. De ligging van de 

plexus brachialis bij patiënten die radiotherapie moeten ondergaan, is niet gekend. Immers, 

zoals reeds vermeld, kan de plexus brachialis niet gevisualiseerd worden op CT-beelden. Wat 

men in dit onderzoek tracht te realiseren, is een methode waarbij, afhankelijk van de 

beenderige morfologie van de patiënt, een aantal atlassen (van de plexus brachialis) worden 

voorgeselecteerd die het best bij de patiënt in kwestie passen.  Hiervan worden nogmaals ¾ 

van de meest gepaste atlassen geselecteerd. Men hoopt hiermee te kunnen aannemen dat het 
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gebied gemarkeerd door het gemiddelde van die ¾ (berekend met bepaalde wiskundige 

algoritmen), overeenkomt met de effectieve ligging van de plexus brachialis in die patiënt. Zo 

zou het mogelijk zijn om patiëntspecifieke inkleuringen van de plexus brachialis te kunnen 

verwezenlijken. Dit maakt het gebruik van (geautomatiseerde) guidelines in de praktijk 

(IMRT planning) mogelijk: het zou een snelle en weinig arbeidsintensieve oplossing kunnen 

bieden. Zo zou overbodige straling op de plexus brachialis vermeden kunnen worden. Hier 

moet echter nog verder onderzoek naar gebeuren. Momenteel wordt gewerkt aan de 

automatisatie van de plexus brachialis inkleuringen.  

Samengevat zullen de gegevens van deze anatomisch gevalideerde datasets gebruikt worden 

om atlassen op te stellen van waaruit automatische ‘de novo’ plexus brachialis inkleuringen 

voor een patiënt kunnen berekend worden (aan de hand van zijn beenderige morfologie). Dit 

zou dan gebeuren door middel van bepaalde wiskundige algoritmen. 

 

Figuur 9: 3D reconstructies van de beenderige structuren rond de plexus brachialis: C4 tot 

en met T1, de eerste rib, de clavicula, de scapula en de humerus.  
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2. Validatie van de nieuw opgestelde guidelines 

 

2.1 Subjecten 

 

2.1.1 Kadavers 

 

Het onderzoek naar gepaste en bruikbare guidelines voor plexus brachialis inkleuring, is al 

veel langer bezig dan de duur van deze masterproef en het onderzoek zal zich later ook nog 

steeds verderzetten. In dit onderdeel wordt een onderscheid gemaakt in het gebruik van 

kadavers tussen het voorgaande, het huidige en het komende onderzoek. Meer specifieke 

uitleg over het gebruik van de kadavers, kan teruggevonden worden in komende secties.  

Als eerste stap, werden in voorafgaand onderzoek acht kadavers gebruikt waarmee de 

guidelines werden opgesteld (cfr 2.3 ontwikkeling van de guidelines).  Vervolgens werd aan 

de hand van zes nieuwe kadavers de universaliteit van de guidelines getest. Er werd met 

andere woorden  nagegaan of de guidelines ook toepasbaar waren op een reeks kadavers, 

anders dan diegene waarmee de guidelines werden opgesteld. Hierbij lag de nadruk vooral op 

de vraag of er voldoende speling aanwezig zou zijn opdat alle anatomische variaties binnen 

het ingekleurde gebied zouden komen te liggen. In deze masterproef werden op drie van die 

nieuwe zes kadavers de guidelines toegepast. De andere drie kadavers waren in voorafgaand 

onderzoek al voorzien van toegepaste guidelines en bleken steeds de volledige plexus 

brachialis te omvatten. Van dezelfde zes kadavers werden in deze masterproef bij vier 

kadavers ook verschillende inkleuringen van beenderige en zachte weefsels uitgevoerd, ter 

aanvulling van anatomische atlassen.  

Het voornaamste doel in het verdere verloop van deze studie is het verder uitbreiden van 

datasets om een beter gegronde uitspraak in verband met de universaliteit van de guidelines te 

kunnen vooropstellen. Men streeft ook naar automatisatie van de guidelines, waarvoor 

eveneens een uitgebreide dataset noodzakelijk is. Het uiteindelijke streefdoel is dat deze 

guidelines voldoende correct zijn en zodanig eenvoudig, dat het gebruik ervan in IMRT 

planning realiseerbaar wordt.  

In het voorgaande en in het huidige onderzoek, werden steeds kadavers gebruikt. Dit bood de 

mogelijkheid om de plexus brachialis anatomisch te valideren aan de hand van dissectie. 

Hiernaast bestond ook de mogelijkheid om de kadavers op een houten plaat te fixeren (cfr 
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2.4), zodanig dat een nauwkeurige fusie tussen de CT en MRI beelden mogelijk was.  Een 

ander groot voordeel is het feit dat kadavers uiteraard stil blijven liggen. Zo bekomt men geen 

bewegings- of ademhalingsartefarcten waardoor de kwaliteit van de beeldvorming stijgt. Ook 

artefacten ontstaan door een hoge bloedflow, zijn hier niet mogelijk. Één van de voornaamste 

redenen om het gebruik van kadavers te verantwoorden, is het noodzakelijk gebruik van CT-

beelden voor dit onderzoek. Het gebruik van supplementaire CT-scans bij patiënten zou 

ethisch gezien onverantwoord zijn gezien de hoge stralingsbelasting van een CT-scan. Een 

goedkeuring van het ethisch comité zou in de praktijk nooit realiseerbaar zijn. Bij kadavers 

hoeft men met de gevolgen van de straling geen rekening meer  te houden. Hierdoor was het 

ook mogelijk om kadavers opnieuw te scannen indien nodig, bijvoorbeeld in het geval van 

een scan van mindere kwaliteit. Bovendien werden langere bestralingstijden mogelijk (zowel 

in de CT als de MRI scanner), wat een hogere resolutie van de beelden met zich meebracht.   

2.1.2 Thiel gebalsemde kadavers 

 

De Thiel methode is een speciale manier om kadavers mee te bewaren. Hierbij wordt een 

kadaver gebalsemd met een Thiel oplossing. Deze oplossing bevat verschillende componenten 

die elk voor verschillende effecten zorgen. De oplossing bevat 4-chloro-3-methylenphenol, 

wat samen met verschillende zouten voor fixatie van het kadaver zorgt. Boorzuur 

desinfecteert het kadaver en door het aanwezige ethyleenglycol kan het kadaver zijn 

plasticiteit behouden. Hiernaast vindt men ook een minimale dosis formol terug in de 

oplossing.  

De balseming verloopt eerst via een intraveneus infuus, waarbij de vloeistof zich in een 

omhoog gehangen vat bevindt. Op ongeveer 48 uur tijd wordt er op deze manier 12 liter 

balsemingsvloeistof in het kadaver gelaten. Hierop volgend wordt het kadaver nog minstens 

een drietal weken geweekt in een bad met Thiel oplossing.  

Er werd gekozen voor een Thiel balseming vanwege de vele voordelen [8, 10]. Organen en 

weefsels worden goed bewaard. De kadavers behouden hun kleur, de juiste consistentie, de 

flexibiliteit (met als belangrijkste consequentie het behoud van de range of motion (ROM)), 

de plasticiteit en de transparantie. Door deze methode van balseming wordt dus vermeden dat 

de kadavers gaan verstijven. De behouden flexibiliteit/ROM heeft in deze studie een groot 

voordeel omdat het zo veel makkelijker is om de kadavers steeds in eenzelfde, 

gestandaardiseerde positie te kunnen fixeren.  
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De Thiel balseming heeft ook enkele nadelen, voornamelijk effecten die zich situeren in het 

gebied van de medische beeldvorming. De ionen in de Thiel oplossing zorgen voor een 

verhoging van de elektrische conductiviteit van de resterende lichaamsvloeistoffen in het 

kadaver. Dit heeft als gevolg dat men bij Thiel gebalsemde kadavers vaak een signaalreductie 

op MRI beelden kan opmerken, samen met een gedaald contrast. [11] De verhoogde 

elektrische conductiviteit heeft geen gevolgen op de kwaliteit van de CT-beelden. In ons 

onderzoek leek de kwaliteit van de MRI er beter uit te zien dan de beelden uit het artikel [11]. 

We vermoeden dat de kwaliteit betert als de kadavers eerst de tijd krijgen om op 

kamertemperatuur te komen.  

2.1.3 Fixatiemethode 

   

Een goede fixatie van de kadavers is vooral belangrijk voor de standaardisering van de 

procedure, maar ook voor de fusie van de CT-beelden met de MRI-beelden. Indien de 

kadavers zich op dezelfde plaats en in exact dezelfde positie bevinden, kan de fusie veel 

correcter en gedetailleerder verlopen, wat een hogere resolutie tot gevolg heeft.  

De fixatieprocedure werd steeds als volgt uitgevoerd. De kadavers werden in ruglig met de 

schouders naar beneden en de armen naast de thorax geplaatst. Er werd voor elk kadaver een 

specifiek thermoplastisch masker (orfit ®) aangemaakt (zie figuur 10). Nadat het masker in de 

juiste positie (over het hoofd en de schouders) werd geplaatst, werd het aan een houten plaat 

verankerd ter hoogte van vijf dubbele fixatiepunten. Hiervan bevonden zich twee 

fixatiepunten langs het hoofd (één aan elke kant), één craniaal ervan en nog eens twee lateraal 

van de schouder. Deze positie werd zo gekozen omwille van de gelijkenissen met de positie 

aangenomen bij IMRT-planning.  
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Figuur 10: Orfit thermoplastisch masker met drie van de vijf fixatiepunten zichtbaar. [12] 

De rest van het lichaam van het kadaver werd in een draagzak aan de houten plaat gefixeerd 

met plakband. Dit werd gedaan om de gefixeerde positie ten opzichte van de houten plank te 

kunnen behouden tijdens het transport tussen de MRI-scanner en de CT-scanner, die zich in 

verschillende gebouwen bevonden. Door de fixatieprocedure kon het kadaver niet of uiterst 

minimaal bewegen ten opzichte van de houten plank, wat de fusie tussen beide datasets 

vergemakkelijkt. Door het fuseren van deze datasets, kan een transformatiematrix worden 

bepaald, aan de hand van dewelke reconstructies van MRI-beelden te kunnen converteren 

naar CT-beelden. Bijgevolg kan er bijvoorbeeld een gereconstrueerde plexus brachialis van 

op de MRI-beelden naar de CT-beelden worden getransformeerd. Zo kan er nagegaan worden 

of het ingekleurde gebied, de zogenaamde ‘wrap’ bepaald door de guidelines (cfr 2.5), de 

gereconstrueerde plexus brachialis al dan niet volledig omvat. Het gebruik van een 

transformatiematrix kan echter niet toegepast worden in de praktijk. De ethische 

verantwoording om een patiënt vast te tapen aan een houten plank is immers ver te zoeken.  
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2.2 CT versus MRI beelden 

2.2.1 CT 

 

Een CT (computed tomography) scanner is een beeldvormingstechniek waarbij  X-stralen 

gebruikt worden om radiografische informatie in de vorm van ‘slices’ van een subject in de 

scanner te bekomen. Er worden dus als het ware doorsneden gemaakt van de patiënt. Hierbij 

wordt de X-stralen bron (en ook de receptor) rond de patiënt geroteerd. De data (zijnde de 

hoeveelheid X-stralen) die de receptor ontvangt, worden door de computer onmiddellijk 

omgezet in grijswaarden. Een slice geeft bijgevolg een verzameling van grijswaarden weer, 

welke afhankelijk zijn van de absorptie van X-stralen: hoe witter een structuur op het beeld, 

hoe meer X-stralen geabsorbeerd werden door die structuur. Ook omgekeerd geldt: hoe 

zwarter, hoe minder stralingsabsorptie. Typisch is bot (een zeer dense structuur) wit en lucht 

zwart op CT-beelden. De stralingsabsorptie wordt uitgedrukt in Houndsfield Units (HU). 

[boek radiologie]. Het gebruik van HU is één van de voornaamste redenen waarom CT-

scanners gebruikt worden in IMRT-planning. Aan de hand van de HU kan op voorhand 

aangetoond worden hoe patiënten zullen reageren op de radiotherapie [13]. Bovendien is een 

CT-scanner veel goedkoper dan een MRI-scan en duurt het ook veel minder lang (5 seconden 

vergeleken met 20 à 30 minuten). Ten slotte staat een CT-scanner in het algemeen meer ter 

beschikking dan een MRI-toestel. In deze studie werd een Toshiba Aquilion (zie figuur 11) 

gebruikt (cfr 2.2.3 voor meer details).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 11: Toshiba Aquilion CT-scanner. [14] 
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De CT-beelden van de kadavers werden gebruikt om de beenderige structuren van de 

kadavers in te kleuren en om de guidelines op toe te passen.  

 

2.2.2 MRI 

 

De beelden worden bij een MRI (magnetic resonance imaging) scanner bekomen door het 

gebruik van een sterke magneet en het uitzenden van radiofrequente pulsen. Doordat de 

patiënt in een magnetisch veld terechtkomt, worden de assen van de protonen in de weefsels 

gealigneerd met het magnetisch veld. Elke uitgezonden puls veroorzaakt een verstoring van 

de as van de protonen. Door het terugkeren van de verstoorde as naar de as gealigneerd met 

het magnetisch veld, ontstaat er een terugkerende puls, waarbij de geabsorbeerde 

radiofrequentiegolven weer uitgezonden worden. De snelheid waarmee de as van een proton 

terugkeert naar de as van het magnetische veld (en de duur van de uitgezonden puls) wordt 

opgevangen door een detector. Ook de intensiteit van de terugkerende radiofrequente golven 

wordt gemeten. Aan de hand van die informatie, worden door een computer 2D beelden 

gereconstrueerd (eveneens in slices). Weefsels met een hoger signaal worden witter 

weergegeven dan weefsels met een lager signaal. Zo zal compact bot zwart zien en vet wit. 

Dit komt doordat bot een steviger weefsel is waardoor protonen zich hier  minder gemakkelijk 

in kunnen bewegen. Het zal dus veel langer duren vooraleer de as van de protonen weer 

gealigneerd is met het magnetische veld waardoor een lager signaal wordt ontvangen.  

In praktijk wordt er geen MRI gebruikt bij IMRT planning bij hoofd- en halstumoren (maar 

bijvoorbeeld wel bij IMRT scanning in het kader van prostaattumoren). MRI scans zijn veel 

duurder dan CT-scans, minder beschikbaar en nemen veel meer tijd in beslag (20 tot 30 

minuten).  

In deze studie werd gebruik gemaakt van een MRI-scanner, namelijk de Siemens TIM TRIO 

(zie figuur 12).  
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Figuur 12: Siemens TIM TRIO [15] 

De plexus brachialis werd steeds gereconstrueerd op de MRI-beelden (waar de plexus wel op 

te zien is). Die gereconstrueerde plexus werd vervolgens anatomisch gevalideerd aan de hand 

van dissectie. De gedisseceerde plexus bleek steeds overeen te komen met de 

gereconstrueerde plexus brachialis op de MRI-beelden en hierdoor werd besloten om de 

oorspronkelijke gouden standaard, namelijk de dissectie, te vervangen door de 

gereconstrueerde plexus brachialis op MRI beelden. Die plexus werd voortaan gebruikt om na 

te gaan of de guidelines wel degelijk heel de plexus brachialis omvatte. Dit was mogelijk na 

fusie van MRI- en CT-beelden, waardoor de gereconstrueerde plexus kon verplaatst worden 

naar de CT-beelden, waarop de guidelines werden toegepast.  
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2.2.3 Materiaal 

 

Voor de beeldvorming werd gebruik gemaakt van het materiaal beschikbaar op het UZ Gent. 

In tabel 1 kunnen de details van het gebruik ervan teruggevonden worden.  

  

CT 

 

MRI 

 

Materiaal spiraal CT scan: Toshiba Aquilion 3 Tesla high field MRI scan  

(Siemens TIM TRIO) 

Regio rechterzijde (schouder- en nek 

regio) 

rechterzijde (schouder- en nek regio) 

Slices slice increment 1 mm slice thickness 0.8 mm 

Beeldvorming: 

details 

Parameters: 120 kVp, 300 mAs T1 beeld met vet-suppressie, VIBE 

sequentie  

scantijd van 32 minuten 

Field of view, 

pixels 

502.78-mm field of view 

 512 × 512 pixels  

(0.982-mm pixel size) 

320-mm field of view 

 384 × 384 pixels 

(voxel 0.83 x 0.83 x 0.8 mm
3
) 

 

Tabel 1: Vergelijking van het gebruikte materiaal. [8]  

Voor het verwerken van de bekomen beelden werd gebruikt gemaakt van het softwarepakket 

Mimics 16.0 ® , toegankelijk gemaakt aan de hand van een floating license. Het programma 

werd voornamelijk gebruikt voor het weergeven en het bewerken van zowel de CT- als de 

MRI-beelden. Verschillende structuren werden ingekleurd aan de hand van maskers (CT en 

MRI), zoals reeds werd beschreven. Vervolgens konden dankzij dit programma 3D beelden 

gereconstrueerd worden vanuit 2D inkleuringen. Het programma maakt het ook mogelijk om 

lijnen, cirkels en andere geometrische figuren aan te brengen op de beelden, wat noodzakelijk 

is om de guidelines naar behoren te kunnen uitvoeren. Ten slotte werd er met Mimics ® ook 

een transformatiematrix opgesteld, wat absoluut noodzakelijk was in deze studie. Zo kunnen 

reconstructies vanuit de MRI-beelden overgezet worden naar CT-beelden. In deze studie is dit 

van het grootste belang, aangezien het overbrengen van de plexus brachialis op de CT-

beelden met de toegepaste guidelines onontbeerlijk is om de coverage te bepalen en dus om 

de resultaten te kunnen berekenen.  
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2.3 Ontwikkeling van de guidelines 

 

Voor het slagen van een IMRT-behandeling en om daarenboven ook een hoge precisiegraad 

en een goede accuraatheid te bekomen, moet er aan een aantal voorwaarden voldaan zijn. 

Enerzijds is een goede kennis van de anatomische structuren die als organ at risk zijn 

benoemd, inclusief hun variaties, onontbeerlijk. Anderzijds is het uiterst belangrijk om de 

tumor zelf correct in beeld te kunnen brengen [8,16,2]. Als we kijken naar de plexus 

brachialis, loopt het hierbij op een aantal vlakken mis. Momenteel is het niet mogelijk om de 

plexus brachialis als een OAR aan te duiden, aangezien die aankleuringen op CT-beelden 

gebeuren en de plexus, zoals reeds vele malen vermeld, niet te zien is op deze scans (omwille 

van een gebrek aan contrast). Bovendien blijkt in de praktijk de kennis over de ligging van de 

plexus brachialis, en in het bijzonder van zijn variaties, beperkt te zijn. Ook het aantal atlassen 

betreffende deze structuur en zijn specifieke verloop, zijn vrij beperkt.  

Guidelines die later gebruikt zullen worden in het kader van IMRT planning, zijn uiteraard 

enkel nuttig als zij correct de plexus brachialis als OAR kunnen aanduiden. Hierbij is het van 

belang dat een zo groot mogelijk volume plexus in de door de guidelines aangeduide regio 

ligt. Dit opdat er geen delicate structuren, met andere woorden delen van de plexus, 

beschadigd kunnen worden door radiotherapie met mogelijks neurologische defecten als 

gevolg. Dit bleek bij de vorige guidelines een groot probleem te zijn, gezien de gebrekkige 

coverage van de plexus brachialis die slechts 37.75% bedroeg [8].  

Voorafgaand aan deze masterproef werden guidelines ontwikkeld door Van de Velde et al [8]. 

Dit gebeurde aan de hand van datasets (MRI en CT beelden) van acht kadavers.  Hierbij werd 

speciale aandacht besteed om mogelijke anatomische varianties in te calculeren. De 

guidelines werden opgesteld aan de hand van zowel beenderige als zachte weefsel 

referentiepunten. Hierbij werd er voornamelijk gefocust op verschillende plaatsen langsheen 

het verloop van de plexus brachialis om zo het gehele gebied gecoverd te hebben. In elk van 

die acht datasets, werd voor elke dataset de plexus brachialis gereconstrueerd op de MRI-

beelden. Die reconstructie werd vervolgens anatomisch gevalideerd aan de hand van een  

vergelijking met de gouden standaard: dissectie van het kadaver. Later in deze studie werd de 

gereconstrueerde plexus brachialis als gouden standaard voorgesteld. Er werd ook een 

transformatiematrix opgesteld (cfr infra), waarmee men reconstructies van MRI beelden kan 

verplaatsen naar CT-beelden. Zo werden de plexus brachialis reconstructies op de MRI-

beelden van zes verschillende datasets getransponeerd naar de CT dataset. Hierdoor verkreeg 
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men één overkoepelend CT-beeld waar zes plexus brachialis regio’s op afgebakend waren, 

inclusief mogelijke anatomische variaties. De uitersten van de plexus op dit ‘masterbeeld’ 

(figuur 13) werden samen met enkele cruciale beenderige en zachte weefsel structuren in de 

dichte nabijheid van de plexus brachialis gebruikt om de guidelines op te stellen.  

 

Figuur 13: Fusie van alle plexussen en omliggende structuren op één ‘master’ CT-beeld. [8] 

De guidelines werden specifiek opgesteld aan de hand van vier verschillende regio’s met 

telkens een eigen set aan guidelines (zie 2.5 guidelines toepassen). Deze guidelines werden 

gevalideerd aan de hand van acht nieuwe kadavers. 

2.4. Fusie MRI – CT 

 

Door de MRI-beelden te fuseren met CT-beelden, kan met Mimics ® een transformatiematrix 

berekend worden. Zo kunnen ingekleurde structuren op de MRI-scans overgebracht worden 

op CT-beelden, zodat ook die daarop zichtbaar worden. In deze masterproef wordt van dit 

principe gebruik gemaakt bij bepaalde spieren wanneer die niet of onvoldoende duidelijk 

zichtbaar waren op de CT-beelden, zoals onder andere de musculus scalenus anterior, de 

musculus scalenus medius, de musculus pectoralis minor… Dit kon in het kader van het 

onderzoek, aangezien het in die gevallen ging om het valideren van de guidelines op een reeks 

bijkomende kadavers. Het voornaamste doel is dus om na te gaan of het toepassen van de 

guidelines bij die kadavers ook een 100% coverage van de plexus brachialis geven (zoals het 

geval is bij de kadavers aan de hand van dewelke de guidelines opgesteld zijn). Het gaat hier 
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dus niet over het louter toepassen van de guidelines, waarbij het wel de bedoeling zou zijn om 

enkel CT-beelden (wegens gebruik van CT in IMRT planning) te gebruiken. 

De transformatiematrix werd ook gebruikt om de plexus brachialis na inkleuring op MRI-

scans op de CT-beelden te plaatsen . De zone aangeduid op de CT-dataset, bepaald door de 

guidelines, zou dus de volledige getransformeerde MRI plexus brachialis moeten bevatten. De 

gereconstrueerde plexus brachialis op de MRI-beelden geldt dus als gouden standaard.  

Om een fusie tussen CT- en MRI-beelden te kunnen uitvoeren, bestaat in Mimics ® een 

speciale functie, namelijk ‘image registration’, te vinden onder het tabblad ‘registration’ (zie 

figuur 14).  

 

 

Figuur 14: image registration. 
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Deze functie biedt de mogelijkheid om twee beeldensets te fuseren. Links ziet men de basis 

dataset (bijvoorbeeld de CT-beelden) waarop een tweede dataset (bijvoorbeeld de MRI-

beelden) kan geprojecteerd / gefuseerd worden (zie figuur 15). 

 

 

Figuur 15: Inbrengen van de MRI-beelden.  

Deze fusie zal preciezer zijn naargelang er meer ‘landmark points’ aangeduid worden (zie 

figuur 16). Landmark points worden gebruikt om dezelfde punten, één op het CT-beeld en één 

op het MRI-beeld, op hetzelfde niveau aan te duiden. In deze masterproef werd zo 

bijvoorbeeld gekozen voor het meest dorsale punt van de processus spinosus op pediculair 
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niveau, het meest laterale punt van de eerste rib, het meest laterale punt van de processus 

transversus… Dit kan zowel in het frontaal, sagittaal als transversaal vlak gebeuren.  

 

Figuur 16: Aanbrengen van landmark points. 

Op basis van deze punten, worden de twee datasets gefuseerd. Hierbij zijn minstens drie 

gemarkeerde landmark points nodig om te kunnen fuseren. Echter, hoe meer punten, hoe 

preciezer de fusie zal gebeuren. In deze masterproef werd gekozen om in elk vlak tien 

landmark points aan te duiden, met als voorkeur referentiepunten in de nabijheid van de 

plexus brachialis (vertebrae, clavicula, pectoralis minor, humerus…). Het is mogelijk om in 

dit venster in te zoomen of doorheen de verschillende slices te scrollen. Dit maakt het 

makkelijker om zo overeenkomstige slices tussen de CT- en MRI-beelden te vinden. 

De fusie zelf gebeurt als volgt: de eerste dataset wordt bewaard en de tweede dataset wordt 

herwerkt: de slices worden opnieuw gereconstrueerd. Het fusiebeeld kan verwijderd worden. 
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Hetgeen van belang is, is de transformatiematrix, die automatisch wordt opgeslagen in de 

vorm van een tekstdocument (zie figuur 17).  

 

0.99951 0.0106134 -0.0294324 1.80561 

-0.0104822 0.999934 0.00460939 164.705 

0.0294794 -0.00429862 0.999556 -95.6824 

0 0 0 1 

Figuur 17: ruwe MRI kadaver 13_ImageRegistration, de transformatiematrix.Hier ziet men 

ook de binary STL’s (kadaver 13_Green 1_001 etc). 

Vervolgens kan men de aangemaakte maskers / 3D reconstructies vanuit de MRI scan 

overbrengen op de CT-beelden. Dit doet men specifiek door in het MRI bestand op het 

tabblad ‘export’, ‘binary STL’ aan te klikken. Vervolgens verschijnt het venster waarin men 

de gewenste maskers aanduiden (zie figuur 18). Deze worden als dusdanig opgeslagen in de 

bestandsmap. (zie figuur 17) 
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Figuur 18: Export binary STL. 

Vervolgens kan men in het CT bestand onder het tabblad ‘file’ voor de functie ‘import STL’ 

kiezen (zie figuur 19).  

      

Figuur 19: STL’s importeren in de CT-beelden. 

Hierdoor komt de contouring van de maskers in het CT beeld terecht, maar op de verkeerde 

plaats. Om dit op te lossen, is het noodzakelijk de STL aan te passen door de coördinaten 

hiervan in de transformatiematrix te steken. Zo worden de STL’s door de gebeurde fusie 

gepositioneerd op de correcte plaats. Dit gebeurt door de STL in kwestie aan te duiden en in 

het menu voor de functie ‘transform’ te kiezen. Hier krijgt men de mogelijkheid de 
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transformatiematrix in te laden. Het kan eventueel nog nodig zijn deze te inverteren (zie 

figuur 20). 

   (A)                                           (B)  

 (C)  

Figuur 20: De drie stappen om een STL te importeren. (A) overzicht van de verschillende 

STL’s (B) STL menu (C) transformatiematrix. In (C) werd de transformatiematrix reeds 

ingeladen via de ‘load’ knop.  

In deze masterproef werd ervoor gekozen om met een rigide fusie te werken. Hierbij wordt 

enkel gebruik gemaakt van schaling, rotatie- en translatiebewegingen. Het grootste voordeel 

om op deze manier te werken, is het bekomen van betere resultaten. Hierbij geldt wel de 

voorwaarde dat er een goede standaardisatieprocedure wordt ingebouwd. In praktijk is dit niet 

echt mogelijk. Het gehele lichaam van kadavers kan gefixeerd worden, waardoor hun positie 

van de plaat in de CT ten opzichte van de MRI niet verandert. Dit gebeurde aan de hand van 

een thermoplastisch masker (zoals altijd gebruikt in IMRT planning bij hoofd- en 
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halstumoren), maar ook de rest van het lichaam werd gefixeerd (met plakband). Dit kan men 

uiteraard niet doen bij patiënten in vivo. Een mogelijke oplossing hiervoor kan een 

deformable fusion, een niet-rigide fusie, zijn. Hierbij wordt een fusie tussen twee datasets 

bepaald door gelijkenissen in intensiteiten.    

2.5 Guidelines toepassen 

 

Zoals reeds vermeld, werden de guidelines opgesteld aan de hand van vier individuele regio’s. 

(zie figuur 21)  

 

Figuur 21: weergave van de vier independente regio’s. [8] 

2.5.1. De vertebrale regio 

 

Er werden verschillende guidelines opgesteld voor het hoog, het laag en het midfacettair 

gewricht voor elk wervelkoppel vanaf C4-C5 tot T1-T2. Hiernaast bestaan ook specifieke 

richtlijnen voor elke wervel op pediculair niveau. Door deze guidelines toe te passen, wordt 

getracht de foramina intervertebralia in te kleuren. Dit is de uittredingsplaats van de spinale 

zenuwen C5-T1, de rami waaruit de plexus brachialis wordt opgebouwd. Voorbeelden van het 

toepassen van deze guidelines zijn terug te vinden in figuur 22.  
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 (A) 

  (B) 

  (C) 

Figuur 22: (A) Inkleuren van de Mm. scaleni. (B) Inkleuren foramina intervertebralis.  

(C) Delineatie mid-facettair.   
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2.5.2 De scalenus outlet 

  

De scalenus outlet beschrijft de regio vanaf C6 tot de insertie van de musculus scalenus 

anterior op de eerste rib. De guidelines moeten enkel worden toegepast voor het bovenste 

twee derden van het aantal slices tussen deze referentiepunten. Hier wordt het inkleuren van 

de plexus brachialis ter hoogte van de vorming van de trunci verzorgd. 

 

Figuur 23: Delineatie ter hoogte van het meest craniale deel van de scalenus outlet. 

2.5.3. Subclavius-Serratus outlet 

 

In deze regio worden er delineaties op drie specifieke slices uitgevoerd. Hiernaast  bestaan 

ook bijkomende guidelines in de regio rond de eerste rib aangezien variaties van de plexus 

brachialis daar soms heel dicht bij kunnen lopen. In deze regio tracht men de plexus brachialis 

in te kleuren ter hoogte van de divisies en de vorming van de fasciculi.  

 

2.5.4. Regio ter hoogte van de musculaire driehoek tussen de serratus-subscapularis- pectoralis 

minor 

 

Hier wordt de plexus brachialis ingekleurd ter hoogte van de fasciculi en de vorming van de 

terminale takken van de plexus. Ook hier zijn bijkomende guidelines opgesteld ter hoogte van 

de eerste rib om zo de ruimte tussen de scalenus outlet en de lagere vertebrale regio te vullen. 
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Figuur 24: delineaties ter hoogte van de musculaire driehoek. (Ter info: lichtroze = humerus, 

paars = scapula, donkerroze = M. scalenus anterior, blauw = M. scalenus medius)  

De guidelines in deze regio maken gebruik van de functie ‘spline’. Deze functie in Mimics ® 

verbindt een aantal punten, bepaald door de guidelines, volgens de meest optimale curve ( zie 

figuur 25) 

 Figuur 25: Spline functie. 

Samengevat vindt men dus per zone een aantal specifieke instructies terug die zich telkens op 

andere referentiepunten (steeds omgevende structuren van de plexus) baseren. Afhankelijk 

van de lokalisatie zijn dit beenderige of weke delen (spieren, arteria subclavia) structuren. Op 

deze manier werden regio’s gecreëerd waarbij de inkleuringen onafhankelijk zijn ten opzichte 

van elkaar, wat onder andere bevorderlijk is voor het includeren van potentiële anatomische 

variaties. Ten slotte wordt een finale ‘wrap’ uitgevoerd, waardoor de ingekleurde stukken op 

de aparte slices één geheel worden (zie figuur 26). 
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Figuur 26: Wrap. 

2.6 Coverage berekening 

 

Om na te gaan in welke mate de plexus brachialis gecoverd wordt door de wrap, wordt het 

volume van de wrap afgetrokken van het volume van de plexus brachialis door middel van 

een Booleaanse negatie (zie figuur 27). 

Figuur 27: een Booleaanse negatie uitvoeren in Mimics ® 
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Hierdoor blijven van de 3D reconstructie van de plexus enkel die pixels over die niet tot de 

wrap behoren (zie figuur 28).   

 

 

 

 

      Figuur 28: (A) De plexus brachialis na aftrek van 

         de  wrap.  

Hier treedt een eerste probleem op: de plexus brachialis is meer caudaal gereconstrueerd dan 

de meest caudale slice van de guidelines. Dit beïnvloedt de berekening van de coverage in het 

gebied van de guidelines. Dit extra deel van de plexus moet dus eerst verwijderd worden. Dit 

kan met de functie ‘cut orthogonal to screen’ (zie figuur 29). Door de lijn op de juiste plaats te 

zetten, kunnen beide 3D structuren (de plexus en de wrap) op hetzelfde niveau afgesneden 

worden.  

 (A)      (B) 

Figuur 29: De scheiding tussen het gele en het groene gedeelte komt overeen met de meest 

caudale slice waarop guidelines werden toegepast. Het gele deel van de plexus brachialis 

wordt verwijderd.  

Nadat dit deel van de plexus verwijderd is, kan men het volume van de plexus brachialis 

bepalen (cfr supra) en de Booleaanse negatie uitvoeren. De verhouding van die 

‘overgebleven’ pixels tegenover het oorspronkelijke volume van de gereconstrueerde plexus, 

geeft weer welk deel van de plexus niet gecoverd werd door de guidelines. Met andere 
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woorden:          ⌊                                            

                                     
⌋     . De nodige volumes (in 

mm
3
) kunnen teruggevonden worden bij de ‘properties’ (zie figuur 30). 

    

Figuur 30: Volume van een 3D reconstructie, terug te vinden bij ‘properties’  
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RESULTATEN 

1. Ontwikkeling van gevalideerde datasets aan de hand van reconstructies/ 

     inkleuringen 

In figuur 31 worden de reconstructies weergegeven van de beenderige elementen van 

kadavers 9, 12 en 14. De reconstructie van kadaver 13 is te zien in figuur 9. 
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Figuur 31: (A) Kadaver 14, (B) kadaver 9, (C)  kadaver 12.  

In figuur 32 wordt de 3D MRI reconstructie van de plexus brachialis van kadaver 9 

vergeleken met de gedisseceerde plexus brachialis van hetzelfde kadaver. Ter bijkomende 

referentie, wordt de normale anatomische structuur van de plexus brachialis hier ook 

weergegeven. 
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Figuur 32: gedisseceerde en gereconstrueerde plexus van kadaver 9.  

TrS = truncus superior, TrM = truncus medius, TrL = truncus inferior, Thor lo = N. 

thoracicus longus, Suprascap = N. suprascapularis, LAT = fasciculus lateralis, MC = N. 

musculocutaneus, Ax = N. axillaris, Rad= N. radialis, Med = N. medianus, Uln = N. ulnaris. 

Referentiestructuur van de plexus brachialis [3] 
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Voorafgaand en gedeeltelijk samen met het onderzoek, werden de gereconstrueerde plexussen 

vergeleken met de gedisseceerde plexus brachialis van de corresponderende kadavers. Er 

werd bijna steeds een goede overeenkomst in structuur (inclusief potentiële variaties) 

teruggevonden [8]. Op basis hiervan werd er bijgevolg voor gekozen om de gouden standaard 

door anatomische validatie aan de hand van dissectie te vervangen door de 3D 

gereconstrueerde plexus brachialis.  

 

Ook bij kadaver 9 komt de gereconstrueerde structuur grotendeels overeen met de 

gedisseceerde structuur. De ligging van de onderdelen van de plexus brachialis verschilt 

lichtelijk van de gereconstrueerde structuur. Dit valt te verklaren doordat door het 

dissectieproces het omgevende steunweefsel van de plexus brachialis en de arteria subclavia 

wegvalt en het geheel zo aan de zwaartekracht onderhevig raakt. Puur structureel zijn er geen 

grote verschillen op te merken. De plexus brachialis van dit kadaver bevat wel een kleine 

variatie, namelijk een extra verbinding, die te zien is tussen de takjes van de fasciculus 

lateralis en medialis die samen de N. medianus opbouwen. Deze kleine variatie werd niet 

opgemerkt op de MRI-beelden en is bijgevolg niet zien op de 3D reconstructie.  

2. Validatie van de nieuw opgestelde guidelines 

 

Het voornaamste doel in deze masterproef is de validatie van vooraf opgestelde guidelines 

voor plexus brachialis inkleuring in het kader van IMRT planning. Er werd gebruik gemaakt 

van de driedimensionale reconstructie van de plexus brachialis op de MRI-beelden om de 

coverage te berekenen. Om een interpreteerbaar resultaat te bekomen, moet aan een aantal 

voorwaarden voldaan zijn. Een correcte en nauwkeurig uitgevoerde fusie tussen de CT- en de 

MRI-beelden, is één van de belangrijkste voorwaarden. De fusie wordt gebruikt om de 

gereconstrueerde plexus brachialis op de CT-beelden te plaatsen om zo de coverage te kunnen 

berekenen. Echter, wanneer die plexus door een slechte fusie van zijn oorspronkelijke ligging 

afwijkt, wordt het resultaat van de coverage-berekening beïnvloed. De rami van de plexus 

brachialis werden nauwkeurig bestudeerd op de plaats waar zij doorheen de foraminae lopen 

(zie figuur 33). 
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Figuur 33: de ligging van de plexus brachialis tov de foraminae. Er is links(kadaver 9) geen 

penetratie doorheen het bot te zien. Rechts komt de plexus doorheen het corpus van C7(pijl) 

bij kadaver 12, deze fusie is minder geslaagd. 

Dit referentiepunt werd in deze masterproef gekozen omwille van de nauwe relatie van deze 

botstructuur met de plexus brachialis. Alsook valt het, onder andere door de beperkte 

doorsnede van deze foramina, snel op wanneer er een zekere discrepantie aanwezig is door 

een minder goed uitgevoerde fusie. Een minder goede fusie kan verschillende oorzaken 

hebben. Het is mogelijk dat, ondanks de standaardisatie en de fixatie, de positie van de 

kadavers lichtelijk is veranderd bij het vervoer van de MRI scan naar de CT scan. Zo zou een 

onderlinge verschuiving van de wervels kunnen zorgen voor een minder goed resultaat. 

Anderzijds is het ook mogelijk dat de landmark points, gebruikt om overeenkomstige punten 

tussen de CT-beelden en de MRI-beelden aan te duiden, verkeerdelijk geplaatst zijn geweest.   

De guidelines coveren bij kadaver 9  [       

       
    ]              van de plexus. Er 

zijn enkele beperkte uitstulpingen (pijlen in figuur 34) zichtbaar, maar de plexus is bijna 

volledig bedekt.  
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                (A)  (B) 

 (C)  (D)  (E) 

Figuur 34: wrapping bij kadaver 9. (A) ventraal aanzicht (B) dorsaal aanzicht (C) craniaal 

aanzicht (D) mediaal aanzicht (E)lateraal aanzicht. 

Op kadaver 12 zien we enkele problemen ter hoogte van de foramina intervertebralia (figuur 

35). Elders zijn er geen hiaten in de guidelines terug te vinden. De coverage in dit kadaver 

bedraagt hierdoor slechts 90.06 %. Dit zou mogelijks deels door de iets minder goede fusie 

kunnen verklaard worden. Doch is er ook bij andere kadavers (cfr infra) te zien dat deze regio 

niet mee opgenomen werd in de wrapping. De meest voor de hand liggende verklaring hierbij 

is een onvoldoende doorgetrokken inkleuring naar het ruggenmerg toe. Wanneer de rami 

volledig zouden gevolgd worden tot de samenvloeiing met het ruggenmerg, zou het 

percentage veel hoger zijn. Bovendien zou in de praktijk een deel van die rami mee gecoverd 

worden door de inkleuring van de medulla spinalis als OAR.  
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(A) (B)    (C)           

Figuur 34:wrapping bij kadaver 12. (A) ventraal aanzicht (B) dorsaal aanzicht (C) lateraal 

aanzicht (D) mediaal aanzicht (E) caudaal zicht. 

 (A)  (B) 

Figuur 35:Het lichtblauwe stelt de gemiste inkleuring voor van de rami thv C6 (A) en C7-T1 

(B) De problemen bevinden zich voornamelijk ter hoogte van de uittredingsplaats van de 

rami. De plexus brachialis werd aan de mediale zijde onvoldoende ver ingekleurd. De M. 

scalenus anterior wordt in het roze weergegeven, de M. scalenus medius in het groen.  

Ook bij kadaver 13 zijn er enkele gemiste delen ter hoogte van de foraminae intervertebralia 

(zie figuur 36). Men ziet ook enkele fouten ter hoogte van de inkleuringen in de musculaire 

driehoek (serratus-subscapularis-pectoralis minor). De coverage bij dit kadaver bedraagt 

95.11%.  



41 
 

 (A)  (B) 

  (C)  

Figuur 36: (A) dorsaal aanzicht (B) ventraal aanzicht (C) caudaal aanzicht met corresperend 

CT beeld. De gemiste delen van de plexus zijn aangeduide met pijlen. De regio ingekleurd 

adhv de guidelines, wordt weergegeven in het donkerpaars. 

Bij kadaver 14 zien we opnieuw de gemiste stukken ter hoogte van de foraminae 

intervertebralis. In figuur 37, D, zien we dat het gemiste deel gedeeltelijk door de processus 

articularis inferior van de wervel (in dit geval C7) gaat. Dit suggereert alweer problemen bij 

de gebeurde fusie.  Daarnaast is er ook een deel van C5 – truncus superior niet mee 

opgenomen in de wrap. De problemen situeren zich hier vooral ter hoogte van de scalenus 

outlet, waar vooral craniolateraal onvoldoende werd ingekleurd. De musculi scaleni waren op 

deze CT scan uiterst moeilijk te zien. Aangezien de guidelines zich in deze regio grotendeels 

baseren op deze spieren, kan een slechte delineatie van deze spieren een minder goede 

inkleuring van de plexus als gevolg hebben. Aan de caudale zijde is alles van de plexus in de 
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wrapping opgenomen. Hier zijn dus geen problemen in de regio van de musculaire driehoek 

(serratus-subscapularis-pectoralis minor). De totale coverage bedraagt bij dit kadaver 89.23%.  

 (A)                                                   (B) 

  (C)  (D) 

 (E)    (F)  

Figuur 37: (A) frontaal aanzicht (B) caudaal aanzicht (C) dorsaal aanzicht (D) de 

gereconstrueerde plexus loopt door de processus articularis inferior van C7. (E) lateraal 

aanzicht (F) De plexus loopt ver buiten de inkleuringen.  
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DISCUSSIE 

 

Het voornaamste doel in deze masterproef is de validatie van vooraf opgestelde guidelines 

voor plexus brachialis inkleuring in het kader van IMRT planning. Voorafgaand aan deze 

masterproef gebeurde de validatie van die guidelines vooral door middel van dissectie en 

werd de gedisseceerde plexus vergeleken met de 3D reconstructie op de MRI-beelden [0]. 

Doordat de 3D reconstructie structureel steeds gelijkaardig was met de gedisseceerde plexus 

(inclusief variaties), werd de reconstructie als nieuwe gouden standaard gekozen. In deze 

masterproef gebeurde nog een dissectie bij kadaver 9. De dissectie toont een zeer kleine 

variatie aan (zie figuur 31) die niet te zien is op de 3D reconstructie. Door dissectie wordt het 

omgevende steunweefsel verwijderd en in vivo zou de variatie dus dichter bij de N. medianus 

kunnen liggen. Bovendien zal de variatie altijd mee opgenomen worden in het coverage 

gebied van de guidelines, door zijn ligging middenin de plexus. Dit bleek ook zo te zijn 

(figuur 34). 

De coverage van de plexus in deze reeks nieuwe kadavers varieerde van 89.23% tot 99,52%. 

Dit is een grote verbetering vergeleken de coverage van 37.75% bij vroegere guidelines, 

opgesteld door Hall ea [17] . Hier kunnen een aantal redenen voor zijn. Één van de 

belangrijkste vorderingen in het opstellen van de nieuwe guidelines door Van de Velde et al. 

[8], was het benoemen van onafhankelijke regio’s waarbij telkens aparte guidelines werden 

opgesteld, gebaseerd op anatomische referentiepunten in de nabijheid van de plexus 

brachialis. De vorige guidelines waren enkel gebaseerd op vertebrale niveaus. Dit heeft als 

gevolg dat er zeer snel discrepanties kunnen optreden door verschillen in positionering van 

het kadaver. Bovendien was er bij de vorige guidelines géén gestandaardiseerde positie 

waarin de beeldvorming werd gebeurd. In dit onderzoek werden de kadavers gefixeerd in 

dezelfde positie als de positie waarin patiënten die radiotherapie voor hoofd- en halstumoren 

moeten ondergaan (cfr 2.1.3).  

De 100% coverage die teruggevonden werd bij de kadavers aan de hand van dewelke de 

guidelines werden opgesteld, kon niet behouden worden.  Bij alle kadavers bevonden de 

gemiste gebieden van de plexus brachialis zich vooral ter hoogte van de foraminae 

intervertebralia. Het is mogelijk dat dit gedeeltelijk verklaard kan worden door een minder 

goed gelukte fusie tussen de CT- en de MRI-scans. Zo zien we onder andere bij kadaver 12 

dat delen van de plexus doorheen de corpus van de wervels lopen (zie figuur 33). Aangezien 
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de inkleuringen telkens tussen de botstructuren en spieren verlopen, zijn de delen van de 

plexus die doorheen de wervels lopen uiteraard niet mee ingekleurd. De coverage wordt 

berekend aan de hand van het volume plexus die niet bedekt is door het gewrapte gebied. Er 

wordt hier geen rekening gehouden met bedekking van de plexus door andere structuren. Een 

tijdelijke oplossing hiervoor zou kunnen verwezenlijkt worden door in de Booleaanse negatie 

niet enkel de wrap op te nemen, maar ook de wervels en de musculi scaleni. Doch zou dit in 

wezen niets aan het probleem oplossen. De enige echte oplossing is een verbetering van de 

fusietechniek. In de praktijk zal dit uiterst moeilijk zijn, aangezien men dan met niet-rigiede, 

deformable fusietechnieken moet werken in plaats van met de rigiede fusies die in deze studie 

zijn gebeurd. Het grootste probleem bij deze manier van fuseren is dat een niet-rigiede fusie 

intensity-based werkt. Dit werkt zeer goed bij structuren die duidelijk zichtbaar zijn op CT-

beelden. Bij onduidelijke structuren met een laag contrast, zoals de plexus brachialis, kan dit 

niet goed werken. De niet-rigiede manier van fuseren moet verder uitgewerkt worden. 

Naast de problemen ter hoogte van de foramina intervertebralia, werden er bij kadaver 13 ook 

delen van de plexus brachialis gemist ter hoogte van de musculaire driehoek tussen de 

musculus serratus, M. subscapularis en M. pectoralis minor. De gemiste coverage van de 

plexus in dit gebied is echter verwaarloosbaar klein (0,29%). Ook ter hoogte van het axiale 

uiteinde werden delen niet gecoverd. In deze masterproef werd enkel de coverage nagekeken 

van de plexus brachialis tot en met de meest caudale slice waar er guidelines voor zijn 

opgesteld. Doch lopen de eindtakken van de plexus nog verder in de axiale regio en in de arm. 

Die eindtakken worden met de huidige guidelines gemist desondanks ze bij bestraling van 

mammacarcinomen en apicale longtumoren wel in het bestralingsgebied kunnen liggen. Om 

ook in deze situaties plexopathie te kunnen vermijden, zouden de guidelines verder kunnen 

uitgebreid worden in de richting van de axiale regio. 

Ten slotte werd er bij kadaver 14 heel wat gemist ter hoogte van de guidelines van de scalenus 

outlet. Het contrast op deze CT-scan was niet duidelijk genoeg om de scaleni spieren duidelijk 

te kunnen onderscheiden. Om dit op te lossen, werden de scaleni eerst gereconstrueerd op de 

MRI-scans, maar ook op die scans waren de Mm. Scaleni zeer moeilijk te onderscheiden. 

Bovendien was de scalenusspleet in dit kadaver bijzonder smal. De guidelines baseren zich in 

deze regio voornamelijk op de uitlijning van de Mm. Scaleni. Aangezien die in dit kadaver zo 

moeilijk zichtbaar waren, kunnen hier veel fouten op gemaakt zijn, waardoor de inkleuringen 

minder nauwkeurig kunnen zijn. Dit zou de gemiste delen van de plexus hier kunnen 

verklaren.   
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