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Hart- en vaatziekten zijn wereldwijd een van de belangrijkste doodsoorzaken. Non-
invasieve beeldvormende technieken, zoals computer tomografie (CT), spelen een 
steeds grotere rol in de risicoanalyse, diagnosticering en prognosticeren van patiënten 
met hart- en vaat ziekten. Aandoeningen aan de kransslagaderen, ook wel coronairen 
genoemd, zijn een veel voorkomende oorzaak van hartproblemen. Coronaire hartziekten 
hebben een natuurlijk verloop dat verschillende fases doorloopt. Het begint bij een 
ontsteking van de vaatwand die kan leiden tot de vorming van een plaque. Als een 
plaque zich vormt in de coronaire vaten kan dit uiteindelijk leiden tot een vernauwing 
van deze vaten, oftewel een coronaire stenose. Een coronaire stenose kan ervoor zorgen 
dat er minder bloed door de vaten stroomt en er dus uiteindelijk ook minder bloed en 
zuurstof naar de hartspier ofwel myocard wordt getransporteerd. Dit zal uiteindelijk 
leiden tot een hartinfarct, waarbij er te weinig zuurstof naar de hartspier gaat en deze 
afsterft. Als er te veel hartspierweefsel afsterft kan het hart zijn functie niet meer goed 
uitvoeren. Een van de uitdagingen bij het in beeld brengen van deze verschillende fases 
is het bepalen van een optimale combinatie en volgorde van onderzoeken om zowel 
anatomische als functionele veranderingen te detecteren. Verschillende beeldvormende 
modaliteiten kunnen diverse delen van dit proces visualiseren, elk met zijn eigen voor- 
en nadelen. Tot op heden is CT de enige modaliteit die de mogelijkheid biedt om alle 
fases in beeld te brengen. 

Dit proefschrift beschrijft verschillende onderzoeken die als doel hebben de 
mogelijkheden die CT biedt te evalueren om zowel de anatomische als functionele 
gevolgen van coronairlijden te visualiseren en kwantificeren. De volgorde van de 
hoofdstukken volgen de verschillende fases van coronaire aandoeningen chronologisch. 
De eerste hoofdstukken (Deel I) hebben als hoofdonderwerp de kwantificatie van 
coronaire plaques en de klinische waarde van de samenstelling van deze plaques. 
Vervolgens zal er een aantal hoofdstukken gewijd zijn aan het gevolg van deze plaques 
op de bloedstroom door de coronairen (Deel II) en de perfusie (doorbloeding) van het 
myocard (Deel III). De laatste hoofdstukken zullen zich richten op de laatste fase van 
coronairlijden, het hartinfarct (Deel IV). 

Een manier om het gebruik van CT te optimaliseren is het gebruik van geautomatiseerde 
procedures, bijvoorbeeld door de inzet van kunstmatige intelligentie (AI). In Hoofdstuk 
2 worden de basisprincipes van AI en verschillende toepassingen voor de beeldvorming 
van het hart, die ook in latere hoofdstukken weer aan de orde komen, besproken. 

Deel I
Een van de eerste tekenen van coronaire hartziekte is de aanwezigheid van coronaire 
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plaques. Deel I van dit proefschrift gaat over de evaluatie en kwantificatie van de 
coronaire plaque met de nadruk op de automatisering van dit proces. 

De eerste stap in het beeldvormingsproces van coronaire aandoeningen is het 
visualiseren van verkalkte (gecalcificieerde) plaque. Dit is vrij eenvoudig te doen door 
gebruik van CT, alhoewel het een vrij arbeidsintensief proces kan zijn en resultaten 
onderhevig zijn aan subjectiviteit door het handmatige karakter van de analyse. 
Coronaire calcium scoring (CACS) heeft bewezen een goede risico-indicator te zijn 
voor toekomstige ontwikkeling van hart- en vaat ziekten. De handmatige uitvoering 
van CACS is tijdrovend en arbeidsintensief. In Hoofdstuk 3 wordt een AI-algoritme 
beschreven en onderzocht dat CACS automatisch kan uitvoeren en daarbij kan helpen 
om deze score breed klinisch inzetbaar te maken. De resultaten laten zien dat CACS 
automatisch gedaan kan worden met AI met uitstekende nauwkeurigheid, resulterend 
in een betere reproduceerbaarheid en analysetijd.

Alhoewel er meerdere studies zijn die hebben bewezen dat gecalcificeerde plaque 
een uitstekende risico-indicator is, zijn er aanwijzingen dat niet alleen het verkalkte 
gedeelte van de plaque maar ook de andere plaque-componenten een rol kunnen 
spelen en kunnen helpen bij het prognosticeren van patiënten met een coronaire 
aandoening. Specifieke parameters die hiervoor interessant zijn, zijn het totale volume 
en de samenstelling van de plaque. Om het risicoprofiel van een plaque op te stellen, 
moet er zowel gekeken worden naar een eventuele belemmering van de bloedstroom, 
als naar de andere paramaters die zijn gebaseerd op de CT-analyse. Naar aanleiding 
van dit risicoprofiel is het vervolgens mogelijk om de therapie op maat de maken 
voor de patiënt.Hoofdstuk 4 richt zich op de toegevoegde waarde van het totale 
plaquevolume en de plaquesamenstelling voor de prognosticering van patiënten met 
coronaire aandoeningen. In dit hoofdstuk wordt gebruik gemaakt van een volledig 
geautomatiseerd algoritme, met als doel de reproduceerbaarheid en de evaluatietijd 
te verminderen. De resultaten, die in dit hoofdstuk beschreven worden, laten zien dat 
plaquekenmerken meer waarde hebben voor het maken van een prognose dan klinische 
risicofactoren en CACS alleen.

Deel II
Veranderingen in de vaatwand van de coronairen, resulterend in coronaire plaque, 
kunnen de bloedstroom door deze bloedvaten beïnvloeden. Een van de methodes om 
deze veranderingen te kwantificeren is het meten van de fractionele flow reserve (FFR). 
Hierbij wordt invasief het drukverschil gemeten over de stenose met een druksensor. Er 
is recent een methode ontwikkeld om de FFR non-invasief te bepalen vanaf CT beelden 
(CT-FFR) met het gebruik van numerieke vloeistofdynamica, beter bekend uit de 
luchtvaartindustrie. Bij deze CT wordt gebruik gemaakt van een contrastvloeistof om 
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de bloedvaten beter zichtbaar te maken. Hoewel deze methode vele voordelen heeft, 
vraagt het zeer veel rekenkracht en is het daardoor een tijdsintensief proces. Een nieuw 
algoritme, gebaseerd op AI, is recent beschikbaar gekomen voor onderzoeksdoeleinden. 
Hierdoor is het mogelijk om CT-FFR veel sneller te berekenen op een lokale computer 
met dezelfde nauwkeurigheid als de op de vergelijkingen gebaseerde methode en 
de invasieve methode. Deel II van dit proefschrift zal verder ingaan op het gebruik 
van deze CT-FFR metingen in een klinische setting. Met CT-FFR is het mogelijk om 
waarden te berekenen voor de gehele coronaire vaatboom, dit in tegenstelling tot 
invasieve FFR, dat alleen gemeten wordt over een specifieke stenose. In Hoofdstuk 
5 wordt onderzocht wat de invloed is van de meetlocatie van CT-FFR in patiënten die 
geen coronaire aandoeningen hebben en waarbij dus aangenomen kan worden dat 
er geen significant drukverschil optreedt. Resultaten laten echter zien dat CT-FFR 
metingen gedaan op distale locatie van de coronair onderhevig zijn aan een daling, 
die niet gerelateerd is aan een stenose, maar aan de locatie en meer specifiek een lage 
contrastintensiteit of de daling in contrastintensiteit van proximaal naar distaal.

Er wordt aangenomen dat bij een aanzienlijk afgenomen coronaire bloedstroom, de 
bloedtoevoer naar het myocard ook afneemt en zorgt voor een verminderde perfusie 
van het myocard. In Hoofdstuk 6 wordt de relatie tussen deze coronaire bloedstroom 
en de myocardiale perfusie onderzocht. Hoewel wordt aangenomen dat er een relatie 
bestaat, is het precieze verband tussen deze twee fysiologische grootheden onbekend 
en zijn er vele factoren die hierop invloed uitoefenen, zoals de locatie van eventuele 
stenoses en de daarbij behorende CT-FFR meetlocaties. De resultaten tonen dan ook 
dat er maar een matige correlatie is tussen coronaire bloedstroom en myocardiale 
perfusie en dat, hoewel beiden worden gebruikt voor de evaluatie van de gevolgen 
van de coronaire stenose, deze technieken naar verschillende fases kijken en daardoor 
verschillende processen in beeld brengen. Deze matige correlatie leidt ook tot een 
verschil in prognostische waarde van beide metingen. De myocardiale perfusie kan in 
beeld worden gebracht door het maken van meerdere CT scans achter elkaar, waarbij 
verschillende momenten van de in- en uitstroom van contrastmiddel in de hartspier 
worden vastgelegd. Hoofdstuk 7 laat zien dat, hoewel CT-FFR en CT perfusie beide 
een toegevoegde waarde hebben ten opzicht van plaque-analyse alleen, CT perfusie 
beter presteert dan CT-FFR. De patiënten met CT-FFR waarden tussen de 0.70 en 0.80 
vormen een speciale groep. Bij deze groep zijn er afwijkende resultaten, waarbij de 
nauwkeurigheid van de meting en de correlatie met de perfusiewaarden drastisch 
vermindert. Dit effect wordt mogelijk versterkt door de meetlocatie van CT-FFR.

Part III
Van alle verschillende beeldvormende modaliteiten is CT de laatste modaliteit 
die het mogelijk maakt om myocardiale perfusie te visualiseren. Door de recente 
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ontwikkelingen op dit gebied zijn er nog veel open vragen over het protocol voor de 
beeldvorming en de analyse van CT perfusie acquisities. Deel III zal in verschillende 
hoofdstukken deze open vragen proberen te beantwoorden. In Hoofdstuk 8 wordt 
een overzicht gegeven van de technische mogelijkheden met CT perfusie, van de 
verschillende protocollen voor het maken van de beelden en het analyseren hiervan 
tot alle studies die tot nu toe zijn uitgevoerd met betrekking tot deze techniek. 
Hieruit kan geconcludeerd worden dat het onderzoek dat tot nu toe is uitgevoerd zeer 
heterogeen is en dat er geen consensus is als het gaat om het optimale scanprotocol 
en analysemethode. Voor het gebruik van CT perfusie in de klinische praktijk is het 
van belang om het protocol te optimaliseren. De eerder uitgevoerde studies laten ook 
zien dat de CT-techniek de hartspierperfusie onderschat in vergelijking met andere 
modaliteiten. Vanwege de straling die wordt gegeven tijdens het maken van elk CT 
beeld is CT perfusie gelimiteerd in het aantal beelden dat kan worden gemaakt om de 
myocardiale perfusie in beeld te brengen. Bij een modaliteit zoals MRI, waarbij geen 
straling wordt gegeven, is er geen limitatie aan het aantal beelden dat kan worden 
gemaakt. In Hoofdstuk 9 worden de effecten van deze gelimiteerde beeldaantallen 
besproken. Het beperkte aantal beelden dat gemaakt wordt met de huidige protocollen 
leiden tot een onderschatting van de myocardiale perfusie. Naast het gelimiteerde aantal 
beelden is het model om myocardiale perfusie te berekenen ook van invloed op deze 
onderschatting. Kinetische tracermodellen zijn wiskundige modellen die de kinetiek 
van contrastmedium beschrijven. Er zijn verschillende modellen beschikbaar voor de 
berekening van myocardiale perfusie. De meerderheid hiervan is uitgebreid getest voor 
perfusieberekeningen met andere modaliteiten, maar CT-specifieke data ontbreken tot 
op heden. In Hoofdstuk 10 worden meerdere modellen gebruikt om de myocardiale 
perfusie te berekenen en laat zien dat, alhoewel de absolute perfusie-waarden van 
elkaar verschillen voor de verschillende modellen, de diagnostische nauwkeurigheid 
voor de detectie van perfusiedefecten niet verschilt. Dit suggereert dat verschillende 
modellen gebruikt kunnen worden om myocardiale perfusie te berekenen, maar dat de 
drempelwaarden voor het bepalen van een perfusiedefect model-specifiek moeten zijn.

Myocardiale-perfusie-beeldvorming wordt vaak uitgevoerd in een rust- en een 
stresssituatie. De reden is dat het hart in stress meer zuurstof verbruikt en daarom 
de bloedtoevoer naar het hart omhoog moet. Hierbij wordt meer inspanning geëist 
van het cardiale vasculaire systeem. Perfusiedefecten die in rust geen rol spelen door 
de lage zuurstofeis kunnen onder stress worden gedetecteerd. Deze stresssituatie kan 
worden opgewekt door fysieke inspanning maar steeds vaker wordt dit farmacologisch 
(met geneesmiddelen) gedaan. Een punt van discussie voor perfusiebeeldvorming 
in het algemeen, en zeker niet CT-specifiek, is het induceren van adequate stress. Er 
zijn verschillende geneesmiddelen die deze stresssituatie kunnen opwekken, waarbij 
adenosine de meest bekende en meest gebruikte is. Dit geneesmiddel heeft echter 
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een aantal nadelen zoals vernauwing van de luchtwegen en het feit dat de korte 
werkingsduur ervoor zorgt dat continue toediening een vereiste is. Een relatief nieuw 
stress-inducerend middel, regadenoson, wordt besproken in Hoofdstuk 11, waar Single 
Photon Emission CT (SPECT) perfusie en CT perfusie met het gebruik van regadenoson 
worden vergeleken. Regadenoson, zoals wordt geconcludeerd in dit hoofdstuk, is een 
veilig middel om stress te induceren voor CT perfusieonderzoeken en resulteert in een 
vergelijkbare nauwkeurigheid ten opzichte van SPECT onderzoeken. 

Deel IV
Het laatste deel van dit proefschrift, Deel IV, bespreekt de laatste fase van coronairlijden, 
de vorming van myocardiale fibrose. Als de bloedstroom naar het myocard gedurende 
langere tijd te laag is, zal het myocardiale weefsel afsterven (een hartinfarct) en zullen 
er structurele veranderingen ontstaan aan het myocard. Het afgestorven myocardiale 
weefsel wordt op termijn vervangen door collageen (bindweefsel) zonder cardiale functie. 
Uiteindelijk zal dit leiden tot het verlies van functie van het hart. Voor traditionele CT 
scans wordt gebruikt gemaakt van een enkel energieniveau. Tegenwoordig bestaat er 
een mogelijkheid om CT scans te maken die gebruik maken van twee verschillende 
energieniveaus. Hiermee is het mogelijk om verschillende soorten weefsel te 
karakteriseren door middel van het kwantificeren van het hoeveelheid opgenomen 
contrastmiddel (jodium)in het myocard. De opgenomen jodiumconcentratie is een 
indirecte maat van de myocardiale bloedstroom. In Hoofdstuk 12 wordt het gebruik 
van jodiumkwantificatie tijdens rust- en stresssituaties onderzocht met als doel om 
het myocardiale weefsel dat is afgestorven als gevolg van een hartinfarct op te sporen. 
Afgestorven weefsel en weefsel met een hoog risico op afsterving kan gedetecteerd 
worden met deze jodiumkwantificatie door gebruik te maken van twee verschillende 
energielevels in plaats van de traditionele methode. Het extracellulair volume (ECV) 
is het vloeistofvolume dat zich buiten de cellen bevind en kan gebruikt worden als 
een maat van de aanwezigheid van collageen in het myocard. Het ECV is verhoogd 
bij aandoeningen waarbij een overmatige collageen-afzetting plaatsvindt. Een 
voorbeeld van deze aandoeningen is het hartinfarct, waarbij op een specifieke locatie 
hartweefsel vervangen wordt door bindweefsel. Een andere groep aandoeningen is de 
groep van hartspierziektes, ook wel cardiomyopathie genoemd. Bij patiënten met een 
cardiomyopathie is er sprake van een wijdverbreide vervanging van het myocardiale 
weefsel in plaats van slechts lokaal. Als er genoeg weefsel wordt vervangen door weefsel 
zonder cardiale functie kan het hart minder goed samentrekken en/of ontspannen en 
wordt daardoor het bloed minder goed rondgepompt. In de huidige praktijk wordt 
het ECV gemeten met behulp van een MRI-scan. Echter, nieuwe ontwikkelingen 
laten zien dat CT, in vergelijking met MRI, ook goed in staat is om nauwkeurig het 
ECV te meten. CT is bij uitstek geschikt voor het meten van het ECV bij patiënten 
met metalen ondersteuningsapparaten, zoals pacemakers, voor wie het niet mogelijk 
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is om een MRI-scan te ondergaan. Normaal gesproken zijn voor ECV-metingen met 
CT twee verschillende CT scans nodig; één zonder contrast en één enige tijd na 
contrasttoediening. In Hoofdstuk 13 wordt de twee-energieniveau-methode om het 
ECV te berekenen, gebruikt. Met deze methode hoeft er nog maar één scan gemaakt 
te worden, wat resulteert in een vermindering van de totale stralingsdosis. Daarnaast 
bied het gebruik van twee verschillende energieniveaus verschillende mogelijkheden 
om artefacten te verminderen.

Deel V
In het laatste deel (Deel V, Hoofdstuk 14), worden de belangrijkste bevindingen van 
het hele proefschrift besproken en bediscussieerd. Er wordt besproken of CT klaar is 
om alle fases van coronairlijden in de klinische praktijk te visualiseren en wat nog 
eventueel openstaande vraagstukken zijn die in de toekomst beantwoord moeten 
worden. Hoewel CT veel potentieel lijkt te hebben om aan alle voorwaarden te voldoen 
om gebruikt te worden voor alle fases, moet de optimale combinatie en volgorde van 
verschillende onderzoeken nog bepaald worden. Het automatiseren van processen, 
bijvoorbeeld met het gebruik van AI, kan helpen om deze technieken toepasbaarder 
te maken in de klinische praktijk, en de analyse en het gebruik te vereenvoudigen en 
daarbij te helpen bij het voldoen aan de toenemende vraag naar hartonderzoeken.
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