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De meest specifieke en gevoelige beeldvormende techniek voor het in vivo visualiseren 
en meten van (patho)fysiologische processen is Positron Emissie Tomografie 
(PET). PET is een erkende biomedische beeldvormende techniek met toepassingen 
in routinematige klinische diagnostische beeldvorming, maar ook in onderzoek, 
inclusief klinische trials. Tientallen jaren van PET technologie ontwikkeling 
hebben zich de laatste jaren vertaald in de introductie van nieuwe innovatieve PET 
systemen op de commerciële markt: op silicon photomultipliers (SiPM) gebaseerde 
ofwel 'digitale' PET/CT systemen en long axial field-of-view (LAFOV) ofwel 'total 
body' PET/CT-systemen. Dit proefschrift beschrijft de recente innovaties die in de 
(nabije) toekomst het volledige potentieel van PET verder kunnen realiseren. Een 
samenvatting van het proefschrift is te vinden in het huidige hoofdstuk.

Voortbordurend op de inleiding worden in Hoofdstuk 2 de technische principes met 
betrekking tot digitale PET/CT systemen beschreven, tevens bevat het hoofdstuk 
een samenvatting van de prestatiekenmerken van de drie verschillende commercieel 
verkrijgbare systemen en de resulterende beeldkwaliteit, laesiedetectie prestaties 
en mogelijkheden om de scanduur te verkorten en/of de hoeveelheid toegediende 
radiotracer te verlagen. In de afgelopen decennia was de belangrijkste ontwikkeling 
in PET technologie het detector ontwerp, met name de toepassing van solid-state 
technologie. Dit leidde tot de vervanging van conventionele photomultiplier tubes 
(PMTs) door compacte detectorelementen, SiPMs welteverstaan. Op dit moment zijn 
er drie PET/CT systemen uitgerust met op SiPMs gebaseerde detectoren commercieel 
verkrijgbaar. Deze zogenaamde digitale PET/CT systemen zijn de Philips Vereos 
PET/CT (Philips Healthcare), de Siemens Biograph Vision PET/CT (Siemens 
Healthineers) en de GE Discovery MI PET/CT (General Electric Healthcare). Met 
hun verbeterde prestaties wordt een betere beeldkwaliteit verkregen in vergelijking 
met conventionele met PMTs uitgeruste systemen. Verbeterde beeldkwaliteit leidt tot 
verbeterde detecteerbaarheid van laesies. Tevens bieden verbeteringen in prestaties 
mogelijkheden om de scanduur te verkorten, voor een hogere patiëntdoorvoer, en/
of om de hoeveelheid geïnjecteerde radiotracer te verlagen, om de blootstelling aan 
radioactieve straling te verminderen.

Wanneer we een stap terug nemen naar het begin van de introductie van een nieuw 
PET/CT systeem in de kliniek en de bijbehorende technische en klinische validatie 
die dit proces vereist, richt Hoofdstuk 3 zich op de technische validatie van de 
wereldwijd allereerste installatie van de digitale op SiPMs gebaseerde Biograph 
Vision PET/CT in het Universitair Medisch Centrum Groningen in 2018. De 
prestaties van het PET/CT systeem zijn getest en beschreven conform de NEMA NU 
2-2012 standaard met aanvullende metingen beschreven in de (op het moment van 
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uitvoering van het onderzoek nog niet gepubliceerde) NEMA NU 2-2018 standaard. 
Resultaten van fantoomproeven werden direct vergeleken met resultaten van zijn 
analoge voorganger, de op PMTs gebaseerde Biograph mCT PET/CT (Siemens 
Healthineers), verkregen uit bestaande literatuur. Spatiële resolutie, gevoeligheid, 
count rate prestaties, nauwkeurigheid van attenuatie en scatter correctie, time-of-
flight (ToF) prestaties, beeldkwaliteit en nauwkeurigheid van co-registratie werden 
bepaald. Bovendien werden mogelijkheden om te voldoen aan PET standaardisatie 
en harmonisatie criteria van de European Association of Nuclear Medicine (EANM) 
Research Ltd (EARL) geëvalueerd en werden enkele illustratieve PET beelden 
van de eerste patiënten getoond. De belangrijkste resultaten die in dit hoofdstuk 
worden gerapporteerd zijn een transversale (respectievelijk axiale) spatiële resolutie 
at full width half maximum (FWHM) van 3,6 mm (respectievelijk 3,5 mm) op 1 cm 
offset van het midden van het field-of-view (FOV) (gemeten met een 22Na puntbron 
van 0,25 mm diameter), een gevoeligheid van 16,4 kcps/MBq en een NEMA peak 
noise-equivalent count rate (NECR) van 306 kcps bij 32,6 kBq/ml. De ToF resolutie 
varieerde van 210 tot 215 naarmate de count rate toenam tot de peak NECR. Het 
algehele beeldcontrast dat werd waargenomen met het NEMA IQ fantoom varieerde 
van 77,2% tot 89,8%. Bovendien kon het systeem voldoen aan de prestatiecriteria 
van de EARL 1 en 2 normen. Vergeleken met de prestaties van de analoge voorganger 
PET/CT systeem, gerapporteerd in de literatuur, werd geconcludeerd dat de Biograph 
Vision PET/CT beter presteert dan de Biograph mCT PET/CT en dat het nieuwe 
systeem kan voldoen aan Europese standaardisatie en harmonisatie normen.

Na de technische validatie met fantoomproeven van een nieuw geïnstalleerd PET/
CT systeem volgt de klinische validatie en onderzoek naar de eerste ervaringen 
van de beeld beoordelende nucleair geneeskundigen die in de dagelijkse klinische 
routine met de verkregen beelden moeten werken. Daarom evalueert Hoofdstuk 4 
de eerste klinische ervaringen met de digitale Biograph Vision PET/CT in termen 
van waargenomen beeldkwaliteit en semikwantitatieve analyse in vergelijking met 
de Biograph mCT PET/CT. Hiertoe kregen 20 oncologische patiënten een enkele 
injectie met 18F-FDG en ondergingen ze een dubbel PET/CT beeldvormingsprotocol; 
twee scans met gelijke scanduur en vergelijkbare reconstructie-instellingen, één op 
beide systemen. Er werden verschillende reconstructie-instellingen gebruikt om 
verschillend gereconstrueerde beelden te verkrijgen: één met geoptimaliseerde 
beeldkwaliteit voor het visueel beoordelen van de beelden (klinisch geoptimaliseerd) 
en één welke voldoet aan de EARL 1 norm voor geharmoniseerde PET beelden. 
De klinisch geoptimaliseerde beelden werden blind beoordeeld door drie nucleair 
geneeskundigen met betrekking tot de afgrenzing van tumorlaesies, de algehele 
beeldkwaliteit en beeldruis. Daarnaast werden deze klinisch geoptimaliseerde beelden 
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gebruikt voor semikwantitatieve analyse; meting van standardized uptake values 
(SUVs) in tumorlaesies. Beelden die voldoen aan EARL 1 specificaties werden ook 
gebruikt voor SUV metingen in tumorlaesies en gezonde weefsels voor vergelijking 
tussen systemen. Deze studie toonde een significant hogere waardering aan voor de 
afgrenzing van tumorlaesies, de algehele beeldkwaliteit en beeldruis van beelden 
verkregen met de Biograph Vision PET/CT in vergelijking met beelden verkregen 
met de Biograph mCT PET/CT. De overeenstemming tussen beeldbeoordelaars was 
voldoende tot goed met een Fleiss κ van 0,61. Bovendien waren de gemeten SUVs in 
tumorlaesies en gezonde weefsels vergelijkbaar tussen PET/CT systemen, met name 
bij gebruik van EARL 1 gereconstrueerde beelden van beide systemen. De eerste 
klinische ervaringen bij het vergelijken van de nieuwe Biograph Vision PET/CT 
met het conventionele Biograph mCT systeem toonden een hogere waardering van 
tumorlaesie afgrenzing, algehele beeldkwaliteit en visueel geïnterpreteerde signaal-
ruisverhouding bij gebruik van de digitale Biograph Vision PET/CT. Bovendien 
toonden we met betrekking tot semikwantitatieve prestaties aan dat de twee systemen 
vergelijkbaar zijn in het verkrijgen van semikwantitatieve PET beeld biomarkers in 
tumorlaesies en gezonde weefsels.

Nu het nieuwe systeem zowel technisch gevalideerd is als gereed is verklaard voor 
klinisch gebruik, gaat Hoofdstuk 5 verder met het onderzoek naar mogelijkheden 
om scanduur te verkorten en/of de hoeveelheid geïnjecteerde activiteit te verlagen. 
Eerdere hoofdstukken toonden verbeterde technische prestaties en verbeterde 
visueel beoordeelde beeldkwaliteit aan met de nieuwe digitale Biograph Vision PET/
CT, terwijl de scanduur gelijk bleef aan de instellingen die worden gebruikt op de 
conventionele Biograph mCT PET/CT. De verbeterde prestaties van de Biograph 
Vision PET/CT kunnen een vermindering van de toediening van radioactieve tracer 
en/of scanduur mogelijk maken. Daarom was deze studie gericht op het evalueren 
van de effecten van verminderde scanduur bij PET beeldvorming met 18F-FDG op 
semikwantitatieve en subjectieve beeldparameters en de invloed ervan op klinische 
beeldbeoordeling. Hiertoe werden 30 patiënten, verwezen voor een klinische PET/
CT scan, geïncludeerd in deze studie. Zij kregen een op lichaamsgewicht gebaseerde 
injectie met 18F-FDG activiteit en ondergingen een listmode PET acquisitie van 180 
seconden per bed positie (s/bp). De verkregen PET data werden gereconstrueerd 
met behulp van verschillende reconstructie-instellingen, waaronder instellingen 
voor geoptimaliseerde beeldkwaliteit ten behoeve van de klinische beeldbeoordeling 
(klinisch geoptimaliseerd), het klinisch geoptimaliseerde reconstructieprotocol met 
extra 2 mm FWHM Gauss-filter, evanals met reconstructie-instellingen conform de 
EARL 1 en 2 normen. Daarnaast werden verkregen PET data opnieuw verwerkt en 
gereconstrueerd om beelden met verschillende kortere scanduren te verkrijgen: 120, 
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60, 30 en 10 s/bp. De verkregen beelden werden semikwantitatief geanalyseerd voor 
vergelijking van SUVs en ruisniveau. De klinisch geoptimaliseerde beelden werden 
kwalitatief beoordeeld door drie nucleair geneeskundigen. De belangrijkste resultaten 
van deze studie waren significante verschillen in de SUVmax van tumor laesies tussen 
de 180 s/bp beelden en de 30 en 10 s/bp beelden gereconstrueerd met het klinisch 
geoptimaliseerde protocol, terwijl er geen verschillen werden gevonden in de tumor 
laesie SUVpeak. EARL-compatibele beelden lieten geen verschillen zien tussen 
scanduren in de SUVmax of SUVpeak van tumor laesies. Omdat semikwantitatieve 
parameters slechts marginaal (~5%) afweken in de 60 s/bp beelden  ten opzichte van 
de 180 s/bp beelden gereconstrueerd volgens het klinisch geoptimaliseerde protocol, 
werd verdere subjectieve beoordeling van de beeldkwaliteit uitgevoerd tussen de 
180 s/bp beelden in vergelijking met de 60 s/bp beelden. Kwalitatieve beoordeling 
liet invloed van persoonlijke voorkeur van de nucleair geneeskundigen zien op 
hun bereidwilligheid om de 60 s/bp beelden standaard in de klinische praktijk te 
gebruiken. Hoewel semikwantitatieve PET parameters minimaal verschilden, werd 
een toename in ruisniveau waargenomen. Uit deze bevindingen werd geconcludeerd 
dat bij gebruik van de Biograph Vision PET/CT, de scanduur en/of hoeveelheid 
toegediend radioactief 18F-FDG met een factor 3 of meer kan worden verminderd bij 
gebruik van de klinisch geoptimaliseerde reconstructie-instellingen met extra 2 mm 
Gauss-filter of de reconstructie-instellingen conform EARL.

Tot dusverre was 18F-FDG de radioactieve tracer gebruikt in de studies beschreven 
in dit proefschrift. De volgende twee hoofdstukken zullen zich richten op PET 
beeldvorming met behulp van de langlevende isotoop 89Zr, gelabeld met monoklonale 
antilichamen (mAb), ofwel immunoPET. Hoofdstuk 6 vergelijkt de beeldkwaliteit 
tussen beelden verkregen met de nieuwe digitale Biograph Vision PET/CT en de 
conventionele Biograph mCT PET/CT, gebruikmakend van verschillende 89Zr-
gelabelde mAb PET tracers. Omdat de lange halfwaardetijd van deze tracers resulteert 
in een hoge blootstelling aan radioactieve straling, is de hoeveelheid geïnjecteerde 
89Zr activiteit relatief laag in vergelijking met 18F-FDG. In combinatie met de lage 
hoeveelheid aanwezige positronen, worden slechte count statistieken geassocieerd 
met 89Zr immunoPET beeldvorming. Naast de vergelijking in beeldkwaliteit tussen 
de twee genoemde scan systemen, werd scanduuroptimalisatie onderzocht bij gebruik 
van het nieuwe digitale PET systeem. Voor de eerste vergelijking tussen systemen 
werden semikwantitatieve prestaties onderzocht, hiertoe ondergingen 5 patiënten 
immunoPET beeldvorming op beide systemen met gelijke scanduur en vergelijkbare 
reconstructie-instellingen; één klinisch geoptimaliseerd reconstructieprotocol 
werd gebruikt evenals reconstructie-instellingen conform EARL 1 en 2 normen. 
De verkregen beelden werden semikwantitatief geanalyseerd door middel van 
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segmentatie van tumorlaesies en gezonde weefsels. Verder werden PET data 
geïncludeerd van 10 extra patiënten, uitsluitend verkregen met de Biograph Vision 
PET/CT, om de effecten van het verkorten van de scanduur op semikwantitatieve 
beeldvormingsparameters en de invloed ervan op visueel geïnterpreteerde 
beeldkwaliteit te bestuderen. Hiertoe werden PET data in listmode opnieuw verwerkt 
en gereconstrueerd om extra beelden te verkrijgen met kortere scanduren, werden 
per dataset tumorlaesies en gezonde weefsels semikwantitatief geanalyseerd, en 
werd de beeldkwaliteit visueel beoordeeld door drie nucleair geneeskundigen. 
Resultaten omvatten vergelijkbare semikwantitatieve prestaties tussen systemen bij 
volledige scanduur. De resultaten bleven vergelijkbaar, zelfs wanneer de scanduur 
op de Biograph Vision werd teruggebracht tot 75% en 50% bij toepassing van de 
EARL 1 reconstructie-instellingen. De conclusie van dit onderzoek was dan ook 
dat de scanduur van 89Zr immunoPET met een factor 2 kan worden verminderd 
met behoud van voldoende beeldkwaliteit voor diagnostische beeldbeoordeling en 
semikwantitatieve analyses bij toepassing van reconstructie-instellingen die aan de 
EARL 1 normen voldoen.

In 2021 installeerde het Universitair Medisch Centrum Groningen, met een sterke 
interesse in innovaties op het gebied van beeldvormende technologie, één van de 
eerste LAFOV Biograph Vision Quadra PET/CT-systemen. Om het vakgebied van 
de nucleaire geneeskunde een eerste indruk te geven van de verbeterde beeldkwaliteit 
wat dit ultra-gevoelige systeem kan bieden bij gebruik van langlevende radiotracers 
met slechte count statistieken, worden illustratieve voorbeeld PET patiëntbeelden in 
Hoofdstuk 7 weergegeven; 89Zr immunoPET beelden van twee patiënten verkregen 
met de Biograph Vision Quadra PET/CT. Voor een volledig overzicht en een directe 
vergelijking van de beeldkwaliteit in vergelijking met conventionele PET systemen 
ondergingen deze twee patiënten een dubbel PET/CT beeldvormingsprotocol, 
waaronder één scan op de LAFOV Biograph Vision Quadra en één andere scan op 
óf de conventionele analoge Biograph mCT óf de digitale Biograph Vision PET/
CT. De patiënten werden 4 dagen na injectie (p.i.) gescand volgens lokale klinische 
standaard scanprocedures met een totale scanduur van 45 min en ongeveer 30 min, 
voor respectievelijk de Biograph mCT PET/CT en de Biograph Vision PET/CT. 
Na de standaard klinische scans werd aanvullende beeldvorming uitgevoerd op 
het LAFOV Biograph Vision Quadra systeem. Een scanduur van ongeveer 30 min, 
gelijk aan de procedure op de Biograph Vision, werd aangehouden om de verbeterde 
beeldkwaliteit te demonstreren. Beeld reconstructie-instellingen voldeden aan de 
EARL 1 norm, maar voor het LAFOV-systeem werden ook klinisch geoptimaliseerde 
reconstructie-instellingen voor optimale beeldkwaliteit toegepast. Daarnaast werden 
LAFOV listmode PET data opnieuw verwerkt en gereconstrueerd om extra beelden 
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te verkrijgen met kortere scanduren (10 min en 3 min); ter illustratie van de verkregen 
beeldkwaliteit bij meer pragmatische scanduren voor de dagelijkse kliniek. De 
beelden laten zien dat het LAFOV systeem voor een aanzienlijke verbetering van de 
visueel geïnterpreteerde beeldkwaliteit zorgt en daarnaast wordt er een eerste indruk 
gegeven van een zeer acceptabele beeldkwaliteit bij kortere scanduren.

Om multicenteronderzoek en geharmoniseerd klinisch gebruik van het LAFOV 
Biograph Vision Quadra PET/CT systeem samen met andere conventionele systemen 
mogelijk te maken, werd getest of de Biograph Vision Quadra aan huidige EARL 
criteria voor 18F-FDG tumorbeeldvorming (gespecificeerd voor conventionele 
'korte' FOV PET-systemen) kan voldoen in Hoofdstuk 8. Hierin werden EARL 
fantoomproeven uitgevoerd met aanvullende proeven op verschillende locaties 
in het LAFOV en het gebruik van kortere scanduren. EARL fantoomproeven 
werden uitgevoerd met behulp van het NEMA IQ fantoom, zowel in het midden 
als op verschillende locaties in het LAFOV. PET data werden gereconstrueerd met 
behulp van verschillende reconstructie-instellingen en opnieuw verwerkt om extra 
beelden te verkrijgen met verschillende kortere scanduren: 60, 120, 240 en 420 s. 
Max, peak en mean recoverycoëfficiënten voor de activiteit per bol in het fantoom 
werden verkregen en vergeleken met de specificaties van de EARL 1 en 2 normen. 
Verder werden klinische PET data van 10 oncologische patiënten verzameld om de 
effecten van verkorte scanduur en/of verlaagde hoeveelheid toegediende activiteit op 
de nauwkeurigheid en precisie van semikwantitatieve PET beeldbiomarkers verder 
te onderzoeken en te valideren bij gebruik van EARL reconstructie-instellingen. 
Klinische PET patiënten data werden verkregen met een totale scanduur van 10 
minuten, gereconstrueerd met  reconstructie-instellingen die aan EARL 1 en 2 
criteria voldoen, vastgesteld met behulp van de eerdere fantoomproeven, evenals met 
klinisch geoptimaliseerde reconstructie-instellingen voor optimale beeldkwaliteit. 
Deze data werden ook opnieuw verwerkt om extra beelden te verkrijgen met kortere 
scanduren: 60, 120, 240 en 420 s. Voor elke klinische dataset werden gezonde 
weefsels en tumorlaesies semikwantitatief geanalyseerd en werden de ruisniveaus 
gekarakteriseerd. Deze studie toonde dat het nieuwe systeem kan voldoen aan 
Europese harmoniserende prestatienormen voor alle posities in het LAFOV voor 
alle scanduren. Met betrekking tot de patiënten data toonden EARL-compatibele 
beelden geen significante verschillen in gezond weefsel of tumorlaesie SUVs en de 
ruisniveaus varieerden slechts gering. Uit deze bevindingen werd geconcludeerd dat 
door gebruik te maken van de EARL reconstructie-instellingen, de scanduur en/of 
hoeveelheid toegediende 18F-FDG activiteit met een factor 10 kan worden verlaagd 
zonder invloed van verhoogde ruis met behulp van het LAFOV Biograph Vision 
Quadra PET/CT systeem.
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Tot dusverre omvatte dit proefschrift voornamelijk eenvoudige statische 
beeldvorming en semikwantificering met behulp van de vereenvoudigde SUV 
methode; zeer pragmatisch en direct toepasbaar in de klinische praktijk. SUV 
afgeleid van statische beelden verkregen bij 60 minuten p.i., wordt gebruikt als 
een surrogaat van metabole activiteit voor kwantificering van tumoropname. Het 
volgen van standaardisatiemethoden zoals de EANM procedurerichtlijnen voor 
tumorbeeldvorming met betrekking tot patiëntvoorbereiding, PET beeldacquisitie 
en reconstructie-instellingen, en analysemethoden kunnen SUV variabiliteit 
in grote mate verminderen. Deze standaardisatiemethoden houden echter geen 
rekening met veranderingen in de plasmakinetiek, bijvoorbeeld door behandeling 
met cytostatica, en er is geen onderscheid tussen specifieke en niet-specifieke 
opname, wat mogelijk een dissociatie veroorzaakt tussen onnauwkeurige SUV 
metingen en werkelijke metabolische activiteit van de tumor. Deze problemen 
kunnen mogelijk worden overkomen door dynamische 18F-FDG beeldvorming 
van het hele lichaam (Patlak), daarom concentreert Hoofdstuk 9 zich op deze 
volledige kwantitatieve beeldvormingsmethode. Deze procedure kan echter een 
totale onderzoekstijd van maximaal 75 minuten in beslag nemen, inclusief de tijd 
die nodig is voor patiëntpositionering en CT acquisitie. Vandaar dat het doel van 
het onderzoek beschreven in dit hoofdstuk is om met behulp van datasimulaties de 
totale onderzoekstijd van dynamische 18F-FDG beeldvorming van het hele lichaam 
(Patlak) te verlagen van maximaal 75 min tot 30 min gedurende het scantijdsinterval 
van 30-60 min p.i. met behulp van een populatie-gemiddelde inputfunctie (PIF). 
Een representatieve eerder verkregen inputfunctie (IF) werd gebruikt als de PIF, 
en de rateconstants K1, k2 en k3 werden gebaseerd op bestaande literatuur. Er 
werden verschillende tijdsactiviteitscurves (TACs) gesimuleerd. Variaties omvatten 
vermenigvuldiging van de IF met een positief en negatief geleidelijk lineair verloop 
gedurende 60 minuten van 5, 10, 15, 20 en 25% (voor het genereren van TACs 
met behulp van een IF die verschilt van de PIF); gebruik van rateconstants (K1, 
k3 , en zowel K1 als k2) vermenigvuldigd met 2, 1,5 en 0,75; en toevoeging van 
ruis (μ = 0 en σ = 5, 10 en 15%). Daarop volgde Patlak analyse gebruikmakend 
van de oorspronkelijke IF (die de PIF voorstelt) om de netto-influxrate (Ki) voor de 
verschillende gesimuleerde TACs te verkrijgen. Vervolgens werd de PIF geschaald 
naar de (gesimuleerde) IF waarden op het p.i. tijdsinterval van 30-60 minuten, 
waarbij het schalen van de PIF naar van parameterische beelden afgeleide waarden 
werd gesimuleerd. De invloed van variaties in IF en rateconstants, en het herschalen 
van de PIF op afwijkingen in Ki werden geëvalueerd. Procentuele afwijkingen in 
Ki waargenomen met behulp van gesimuleerde gemodificeerde IFs varieerde van 
-16 tot 16%, afhankelijk van de gesimuleerde amplitude en richting van de IF 
modificaties. Daaropvolgende schaling van de PIF verminderde deze Ki afwijking in 
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de meeste gevallen (287 van de 290) tot <5%. Uit de resultaten werd geconcludeerd 
dat simulaties in deze studie suggereren dat het schalen van een (mogelijk incorrecte) 
PIF naar IF waarden, verkregen met dynamische beeldvorming van het hele lichaam 
van 30 tot 60 min p.i. nauwkeurige Ki schattingen kan opleveren. Dit geeft aan dat 
dynamische Patlak beeldvormingsprotocollen kunnen worden uitgevoerd gedurende 
30-60 min p.i., waardoor Patlak dynamische beeldvorming van het hele lichaam 
klinisch meer haalbaar wordt.

Hoofdstuk 10 borduurt verder op het vorige hoofdstuk door het gebruik van een PIF, 
om de onderzoekstijd van de dynamische 18F-FDG beeldvormingsprocedure voor 
het hele lichaam (Patlak) te verminderen, te valideren met dynamische 18F-FDG 
PET data verkregen met behulp van de LAFOV Biograph Vision Quadra PET/CT. 
Hiertoe werden 12 patiënten met een verdenking op longmaligniteit geïncludeerd 
en ondergingen ze een dynamische PET acquisitie van 65 minuten. Volledige 
kwantitatieve Patlak analyse werd uitgevoerd op zowel de volledige scans van 65 
minuten als op verschillende kortere scantijdsintervallen p.i. met behulp van een 
PIF voor schaling; analyseresultaten van de volledige 65 min werden vergeleken 
met de resultaten verkregen met kortere scantijdsintervallen p.i. Gebruikte kortere 
scantijdsintervallen waren 30-60, 40-60 en 50-60 min p.i. Volumes of interest om 
image-derived IFs (IDIFs) te verkrijgen werden in de opstijgende aorta (AA) en in 
de linkerventrikel van het hart (LV) geplaatst. Vervolgens werd de PIF geschaald 
naar AA en LV IDIF waarden op respectievelijk 30-60, 40-60 en 50-60 min p.i., en 
werden parametrische 18F-FDG Ki beelden gegenereerd. In de verkregen Ki beelden 
werden zowel tumorlaesies als gezonde weefsels gesegmenteerd. De resultaten 
toonden dat Ki slechts marginaal varieerde (~2%) tussen de IDIF verkregen uit de 
AA versus de LV van het hart. Verdere analyses werden daarom voortgezet met 
alleen de IDIF verkregen uit de AA. Een goede overeenkomst tussen de IDIF en 
de overeenkomstige PIF, geschaald naar 30-60 min p.i. en 40-60 min p.i., werd 
verkregen met een afwijking van minder dan 8% in Ki. Bland-Altman analyses 
bevestigden de goede overeenkomst in Ki tussen de IDIF en de bijbehorende PIF 
geschaald naar verschillende verkorte scantijdsintervallen p.i. De conclusie van dit 
onderzoek was dat parametrische 18F-FDG Patlak Ki beelden van het hele lichaam 
noninvasief kunnen worden gegenereerd met een Biograph Vision Quadra systeem. 
Bovendien zorgt het gebruik van een geschaalde PIF voor een aanzienlijke (factor 2 
tot 3) vermindering in scantijd zonder verlies van nauwkeurigheid (<8%) en precisie 
(beeldkwaliteit en ruisinterferentie).

Om de samenvatting van het werk beschreven in dit proefschrift af te sluiten, 
bespreekt Hoofdstuk 11 mogelijke toekomstige klinische- en onderzoeksrichtingen, 
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mogelijke ontwikkelingen in fotondetectietechnologie en (meer kosteneffectieve) 
hardware ontwikkelingen in PET detectoren.

Tot slot, LAFOV PET is de nieuwste technologische ontwikkeling in (moleculaire) 
beeldvormingsinstrumentatie. De verbeterde gevoeligheid biedt vele unieke 
mogelijkheden die voorheen niet beschikbaar waren, bijvoorbeeld verbeterde 
beeldkwaliteit, mogelijkheden om de dosis en/of scanduur aanzienlijk te verminderen, 
verbeterde nauwkeurigheid bij het bewaken en voorspellen van de behandelsrespons, 
en een middel om moleculaire interacties tussen organen te bestuderen. Verwacht 
wordt dat deze generatie scanners het veld van de nucleaire geneeskunde en 
moleculaire beeldvorming in de nabije toekomst aanzienlijk zal verbeteren.
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