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Digitale technologie speelt een cruciale rol in de radiologie. Dit betekent dat de 

arbeidsprestatie van radiologen voor een groot deel wordt bepaald door hoe goed ze 

met computersystemen om kunnen gaan. Het is daarom van groot belang dat de 

gebruikersinterfaces die deze interactie mogelijk maken van hoge kwaliteit zijn en 

radiologen in staat stellen hun werk met maximale effectiviteit, efficiëntie en 

tevredenheid uit te voeren. 

Het doel van dit proefschrift was het bestuderen van de interactie tussen 

radiologen en computersystemen en het identificeren van manieren om de kwaliteit 

van deze interactie te verbeteren. We richtten ons op usability-evaluatie, 

interactietechnieken, gebruikersinterfacepersonalisatie, computergeassisteerde 

diagnose (CAD) en gestructureerde verslaglegging. 

Usability-evaluatie 

In Hoofdstuk 2 hebben we een usability-test uitgevoerd van vier verschillende 

Picture Archiving and Communication System (PACS) werkstations. Het PACS 

werkstation stelt radiologen in staat beelden op te halen, te bekijken en te 

manipuleren, en speelt een cruciale rol in de radiologische workflow. We vonden 

verschillen in usability tussen PACSen met identieke functionaliteit, wat erop duidt 

dat de kwaliteit van een PACS niet volledig bepaald kan worden op basis van enkel 

functionele eisen. In een PACS-selectieproces zouden ziekenhuizen daarom hun 

functionele eisen aan moeten vullen met een usability-test, om er zeker van te zijn 

dat ze het beste PACS kopen. De subjectieve voorkeuren van de proefpersonen 

kwamen niet overeen met hun prestaties op de taken. Dit geeft aan dat het 

belangrijk is om prestatiemetingen op te nemen in de usability-test, zodat hij de 

efficiëntie van interactie nauwkeurig weergeeft. 

In Hoofdstuk 3 evalueerden we de usability van een radiologie-werkstation 

bestaande uit een image viewer (een gebruikersapplicatie voor het PACS), een 

workflow manager (een gebruikersapplicatie voor het RIS) en een verslag-editor 

met spraakherkenning, nadat het werkstation in gebruik was genomen door een 

ziekenhuis. Tweeënnegentig usability-problemen werden geïdentificeerd, variërend 

van problemen die lichte frustratie of vertraging veroorzaken, tot problemen die 

grote vertragingen veroorzaken, gebruikers belemmeren taken te voltooien, of zelfs 

een potentiële bedreiging vormen voor de patiëntveiligheid. Dit onderstreept de 

noodzaak van effectieve usability engineering in de radiologie. Gegeven de 

beperkingen van pre-deployment usability-evaluatie in de radiologie, die werden 

bevestigd door onze bevinding dat de resultaten van een pre-deployment usability-

evaluatie van dit werkstation beperkt generaliseerbaar waren naar de klinische 

praktijk, is het belangrijk dat de ontwikkelaars van radiologie-werkstations 

investeren in usability engineering tijdens de ontwikkelingsfase en doorgaan met 

usability-evaluaties nadat hun werkstation in gebruik is genomen. 
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In Hoofdstuk 4 deden we een usability-evaluatie van een PACS 

gebruikersapplicatie op basis van pattern mining van log data van 

gebruikersinteractie. Deze aanpak verschafte ons nuttige inzichten in de 

gebruikersinteractie met het PACS. Hij bracht echter weinig usability-problemen 

aan het licht vergeleken met een veldonderzoek en is daarom niet geschikt als op 

zichzelf staande usability-evaluatiemethode. Deze aanpak kan wel nuttig zijn als 

aanvulling op andere usability-evaluatiemethodes, omdat de log data gebruikt 

kunnen worden om de verzameling van andere databronnen te sturen, om een 

nauwkeurige schatting te maken van de frequentie waarmee een usability-

probleem voorkomt, en om de optimale basisconfiguratie te bepalen. 

Interactietechnieken 

In Hoofdstuk 5 implementeerden we vier touch-based interactietechnieken voor 

I2Vote: een op beelden gebaseerd stemsysteem voor radiologie-onderwijs waarin 

gebruikers nauwkeurig een locatie op een medisch beeld moeten markeren. Om te 

bepalen welke techniek het meest geschikt is voor I2Vote deden we een empirisch 

onderzoek waarin gebruikers een doelwit op een beeld moesten markeren met 

behulp van alle vier technieken op een smartphone of een tablet. 

Shift was de meest nauwkeurige techniek, maar werd gehinderd door zijn hoge 

complexiteit en lage intuïtiviteit. Land-on was de snelste techniek, maar ook de 

minst nauwkeurige. Take-off en zoom-pointing boden de beste balans tussen 

nauwkeurigheid, efficiëntie, gebruiksgemak en intuïtiviteit, en zijn daarom beide 

geschikt voor I2Vote. 

Ondanks het feit dat dit onderzoek zich richtte op het I2Vote systeem zijn de 

geïmplementeerde interactietechnieken te gebruiken in elk touch-based 

computersysteem in de radiologie.   

Gebruikersinterfacepersonalisatie 

In Hoofdstuk 6 ontwikkelden we een systeem dat gebruikersspecifieke 

ondersteuning genereert voor het personaliseren van de PACS gebruikersinterface 

op basis van het functiegebruik van de gebruiker. Er werd een empirisch onderzoek 

gedaan om te bepalen of deze adaptieve personalisatie-ondersteuning een nuttige 

toevoeging zou zijn op een personaliseerbare PACS interface. 

Adaptieve personalisatie-ondersteuning hielp radiologen de 

personaliseerfaciliteiten van het PACS effectiever te gebruiken. Radiologen 

ervoeren de ondersteuning als nuttig en accepteerden het merendeel van de 

suggesties voor personalisatie. De toename in personalisatie-effectiviteit en de 

positieve reacties op de ondersteuning brengen ons tot de conclusie dat adaptieve 

personalisatie-ondersteuning een nuttige toevoeging zou zijn op een 

personaliseerbare PACS interface. 
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Computergeassisteerde diagnose 

In Hoofdstuk 7 deden we een literatuuronderzoek naar de rol van vertrouwen in de 

radioloog-CAD-interactie en gaven we suggesties om de uitvoer van het CAD-

systeem te verbeteren zodat de radioloog in staat wordt gesteld om zijn vertrouwen 

in het systeem effectiever te calibreren. 

Empirisch onderzoek naar CAD-systemen laat zien dat radiologen vaak een 

ongepaste hoeveelheid vertrouwen in het CAD systeem hebben. Soms hebben ze te 

weinig vertouwen, waardoor ze CAD’s volledige potentie niet benutten, en soms te 

veel vertrouwen, waardoor ze diagnostische fouten maken die ze zonder CAD niet 

zouden maken. Op basis van de literatuur over vertrouwen in mens-computer-

interactie en de resultaten van empirisch onderzoek naar CAD hebben wij vier 

manieren geïdentificeerd om de uitvoer van CAD systemen te verbeteren zodat 

radiologen in staat worden gesteld hun vertrouwen in het systeem op een gepast 

niveau in te stellen. 

Gestructureerde verslaglegging 

In Hoofdstuk 8 ontwikkelden en testten we een systeem dat vrije-tekst 

radiologieverslagen automatisch omzet naar gestructureerde, gestandaardiseerde 

verslagen. Een dergelijk systeem zou een interessant alternatief zijn voor 

conventionele gestructureerde verslagleggingssoftware, omdat het geen extra acties 

van de radioloog vereist en niet interfereert met het bekijken en interpreteren van 

de medische beelden. Het systeem, gebaseerd op het Linear Chain Conditional 

Random Fields algoritme, was in staat om de meeste informatie in vrije-tekst 

verslagen correct te classificeren, waardoor ze in een gestructureerde en 

gestandaardiseerde vorm konden worden gegoten. Er is echter meer ondezoek 

nodig om de prestaties van het systeem te verbeteren tot een niveau dat acceptabel 

is in de klinische praktijk, het systeem toe te passen op andere soorten verslagen, 

en om gedetailleerdere informatie uit de verslagen te verkrijgen. 

Conclusie 

In dit proefschrift hebben we verscheidene onderzoeken naar de interactie tussen 

radiologen en computersystemen gepresenteerd. Hoewel de onderwerpen van deze 

onderzoeken sterk varieerden en elk onderzoek op zichzelf betekenisvolle 

resultaten heeft opgeleverd, hebben zij één overkoepelende boodschap: naast het 

bestuderen van digitale technologie zelf is het noodzakelijk om te onderzoeken hoe 

mensen met deze technologie omgaan. Om kwalitatief hoogstaande 

gebruikersinterfaces voor radiologische computersystemen te kunnen ontwikkelen 

moeten we begrijpen hoe de interactie tussen radiologen en deze systemen eruit 
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ziet. Naarmate de digitale technologie evolueert, en de complexiteit en diversiteit 

van computersystemen waarmee radiologen werken verder toeneemt, wordt de 

kwaliteit van deze interactie nog belangrijker. 

Wij hebben verschillende manieren geïdentificeerd om de kwaliteit van de 

interactie tussen radiologen en computersystemen te verbeteren. Ten eerste, 

ziekenhuizen moeten niet alleen eisen stellen aan de functionaliteit van een 

product, maar ook aan zijn gebruikersinterface (Hoofdstuk 2). Als ziekenhuizen 

producten met slechte gebruikersinterfaces blijven kopen is er voor bedrijven geen 

stimulans om hun interfaces te verbeteren. 

Ten tweede, radiologie-software-ontwikkelaars moeten investeren in usability 

engineering tijdens de ontwikkelingsfase en doorgaan met usability-evaluaties 

nadat hun software door een ziekenhuis in gebruik is genomen (Hoofdstuk 3 en 4). 

Alleen het volgen van de volledige usability engineering levenscyclus kan software 

met hoge usability waarborgen. 

Ten derde, waar nodig moeten er toepassingsspecifieke interactietechnieken 

voor radiologie-software worden ontwikkeld (Hoofdstuk 5). Radiologen doen taken 

op een computer die de algemene bevolking niet of nauwelijks uitvoert. Standaard 

interactietechnieken zijn daarom niet altijd optimaal voor deze taken.  

Ten vierde, adaptieve personalisatie-ondersteuning kan worden toegevoegd aan 

radiologie-software om zo de effectiviteit waarmee radiologen de 

personalisatiemogelijkheden van de software benutten te verbeteren (Hoofdstuk 

6). Met name in complexe software, die radiologen op verschillende wijzen 

gebruiken afhankelijk van hun doelen en interactievoorkeuren, heeft effectieve 

interfacepersonalisatie veel potentie om de efficiëntie waarmee radiologen met de 

software kunnen werken te verbeteren. 

Ten vijfde, CAD systemen moeten worden ontworpen op een manier die 

radiologen in staat stelt om hun vertrouwen in het systeem effectief te calibreren 

(Hoofdstuk 7). Zonder een gepast niveau van vertrouwen zullen de prestaties van 

het radioloog-CAD team nooit hun volledige potentieel bereiken. 

Ten zesde, natuurlijke-taalverwerkingssystemen, mits zij verder ontwikkeld 

worden, kunnen gebruikt worden om vrije-tekst radiologieverslagen automatisch 

om te zetten in een gestructureerde vorm (Hoofdstuk 8). Dit is een mogelijk 

alternatief voor gestructureerde verslagleggingssoftware, die radiologen dwingt om 

hun manier van verslaan te veranderen. 

Hoewel de onderzoeken in dit proefschrift gedaan zijn in de radiologie is hun 

relevantie niet beperkt tot dit domein. Hoofdstukken 2–4 zijn waardevolle 

toevoegingen op de algemene usability-literatuur; de interactietechnieken 

ontwikkeld in Hoofdstuk 5 kunnen worden gebruikt in elk touch-based systeem 

waarin gebruikers nauwkeurig een doelwit op een beeld moeten markeren, zonder 

a priori kennis van het beoogde doelwit van de gebruiker; Hoofdstuk 6, waarin we 
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de unieke kans hadden om de effecten van adaptieve personalisatie-ondersteuning 

op gebruikers van een nieuwe interface in een echte werkomgeving te kunnen 

onderzoeken, leidde tot waardevolle inzichten in gebruikersinterfacepersonalisatie; 

Hoofdstuk 7 draagt bij aan het begrip van de interactie tussen mensen en 

kunstmatige intelligentie-systemen; en Hoofdstuk 8 biedt inzichten in het gebruik 

van machine learning technieken voor praktijkgerichte natuurlijke-

taalverwerkingsapplicaties. 

Mens-computerinteractie-onderzoekers hebben de wereld van de radiologie veel 

te bieden, maar de radiologie geeft ook veel terug. Het bestuderen van de interactie 

tussen mensen en computersystemen in een domein met zulke gespecialiseerde 

gebruikers, geavanceerde technologie en hoge kwaliteitseisen is een interessante en 

vruchtbare onderneming die waardevolle inzichten in de fundamentele principes 

van mens-computer interactie kan opleveren. Wij moedigen mens-computer-

interactie-onderzoek in de radiologie aan, zowel om de wereld van de radiologie 

verder te ontwikkelen als om meer inzicht te verwerven in de interactie tussen 

mensen en technologie. 


