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Addendum - Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting
Ongeveer 1% van de wereldbevolking wordt getroffen door reumatoïde artritis (RA),
een chronische ziekte die gekenmerkt wordt door gewrichtsontstekingen1. De
gewrichtsontstekingen leiden tot schade aan het bot van onder andere de
vingergewrichten, en dit gebeurt soms al in een vroeg stadium van RA1,2. Deze schade
in het bot, in de vorm van zogenaamde corticale interrupties (onderbreking van de
buitenste rand van het bot) met verlies van onderliggende botstructuur, zijn kenmerkend
voor RA. Op termijn kan deze schade zelfs leiden tot deformatie en verminderde functie
van de vingergewrichten. Beeldvorming speelt daarom voor de diagnostiek en
opvolging van RA een belangrijke rol. Conventionele radiogra e van de handen is
binnen de klinische gezondheidszorg de gouden standaard3-7. Het maken van een
röntgenfoto is gemakkelijk en snel. Echter, deze methode is niet heel gevoelig voor de
detectie van schade aan het bot rondom de hand- en voetgewrichten, op de
röntgenfoto erosie genoemd. De detectie van schade op een röntgenfoto wordt ook
bemoeilijkt doordat de toename van schade aan het bot een langzaam proces is.
Daarnaast neemt het scoren van röntgenfoto’s veel tijd in beslag en kan het scoren
gehinderd worden door overprojectie van de gewrichten5,8-10. Bewezen gevoeligere
beeldvormingstechnieken om vroegtijdig schade aan het bot op te sporen zijn
computertomogra e (CT), echogra e en magnetische resonantie imaging (MRI)11-14. In
tegenstelling tot de röntgenfoto is het met echogra e en MRI mogelijk de weke delen in
beeld te brengen en ontsteking van het gewricht op te sporen13,15-17. Met MRI kan ook
beenmergoedeem (BME) zichtbaar gemaakt worden, dat wordt gezien als een
belangrijke voorspeller van schade op de röntgenfoto15,18,19. Toch heeft het gebruik van
enkel echogra e en MRI ook nadelen. Bij echogra e is de kundigheid van de operator
belangrijk en is er een beperkte mogelijkheid om beeldopnamen dieper in het bot te
maken. Voor MRI geldt dat opnamen lang duren, het gepaard gaat met hoge kosten in
gebruik en in de praktijk vaak minder (snel) beschikbaar is.
Hoge resolutie perifere kwantitatieve CT (HR-pQCT) is een nieuwe techniek die
gedetailleerde beelden van zowel corticaal bot (buitenste rand van het bot) als
trabeculair bot (binnenste netwerk van botbalkjes) mogelijk maakt met een lage
stralingsdosis (3 microSievert). Oorspronkelijk is HR-pQCT ontwikkeld om bot
microarchitectuur in metabole botziekten gedetailleerd te bestuderen en om botsterkte te
berekenen20-22. Recent is HR-pQCT ook toegepast voor onderzoek van bot rondom
handgewrichten bij patiënten met RA. Naast het bestuderen van afwijkingen van het
bot en het meten van corticale interrupties, is er ook onderzoek gedaan naar speci eke
gebieden rondom de gewrichtsspleet, die gevoelig zijn voor ontwikkeling van corticale
interrupties23-27. Eerdere studies legden de nadruk op grote interrupties van de cortex
(>1.9mm), soms met verlies van onderliggende trabeculaire structuur24. Onderzoek
heeft aangetoond dat HR-pQCT ook sensitief is voor de detectie van kleine corticale
interrupties, zonder dat sprake is van verlies van trabeculaire structuur (<0.5mm) en dat
deze kleine corticale interrupties ook gezien worden in de gezonde populatie24,25.
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Gesuggereerd is dat deze kleine corticale interrupties fysiologische vasculaire kanalen
kunnen zijn28. Volgens de “Study grouP for xtrEme Computed Tomography in
Rheumatoid Arthritis” (SPECTRA) wordt een vasculair kanaal op HR-pQCT beelden
gekenmerkt door een corticale interruptie met een parallelle structuur op twee
opeenvolgende HR-pQCT beelden in twee vlakken (“2x2”)29. Uit een recente studie (exvivo) met gebruik van barium als contrastmiddel bleek dat de voorgestelde de nitie
voor een vasculair kanaal met parallelle structuur correct was30. Echter, studies die
gebruik maken van andere gouden standaarden zoals microCT ( CT) of histologie,
waren nog niet gedocumenteerd.
Het ‘Outcomes Measures in Rheumatology’ (OMERACT) initiatief is een onafhankelijk
initiatief van professionals uit de gezondheidszorg die onderzoek doen naar
uitkomstmaten binnen reumatologisch onderzoek. Volgens de OMERACT criteria moet
een beeldvormingstechniek zoals HR-pQCT voldoen aan de eisen omschreven door de
termen “waarheid”, “discriminatie” en “bruikbaarheid”31,32. “Waarheid” wordt getoetst
op basis van antwoorden op vragen als “Is de meting waardevol, meet het wat er
bedoeld wordt?” en “Is het resultaat onbevooroordeeld en relevant?”31. “Discriminatie”
wordt getoetst op basis van antwoorden op vragen als “Kan de meting een
onderscheid maken tussen situaties”31. “Bruikbaarheid” wordt getoetst door antwoorden
op vragen als “Kan de meting gemakkelijk toegepast worden, lettend op tijd, geld en
interpreteerbaarheid?”31.
Het
gebruik
van
HR-pQCT
beeldvorming
van
vingergewrichten in patiënten met RA is daarom in dit proefschrift getoetst aan de hand
van deze criteria.
Voor de onderzoeken beschreven in dit proefschrift hebben we gebruik gemaakt van
data uit een cohort bestaande uit 41 patiënten met RA en 38 gezonde proefpersonen,
het zogenaamde MOSA-Hand cohort, gerekruteerd in het Maastricht Universitair
Medisch Centrum. Tevens hebben we gebruikt gemaakt van vingers van overleden
personen, beschikbaar gesteld voor de wetenschap (ex-vivo vingers).
Samenvatting
De onderzoeken zoals beschreven in dit proefschrift richten zich op de waarneming
van corticale interrupties in het bot rondom de vingergewrichten van patiënten met RA
en gezonde proefpersonen met behulp van HR-pQCT beelden. De waarheid en
discriminatie van het visueel detecteren van corticale interrupties op HR-pQCT beelden
met CT als gouden standaard is onderzocht. Daarnaast hebben we in ex-vivo vingers
gedetailleerd onderzoek verricht naar corticale interrupties, die op basis van HR-pQCT
omschreven konden worden als een vasculair kanaal met als gouden standaard de
histologische preparaten van deze ex-vivo vingers. Vervolgens werden in diezelfde
studie karakteristieken van de op histologie aangeduide vasculaire kanalen
geëvalueerd op enkel en meerdere opeenvolgende (multiplanair) HR-pQCT beelden.
Aanvullend werd een visuele scoringsmethode voor het waarnemen van corticale
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interrupties op HR-pQCT ontwikkeld en getest op waarheid en bruikbaarheid. We
gebruikten deze visuele methode om beelden van het MOSA-Hand cohort te evalueren,
en bestudeerden mogelijke associaties tussen structurele schade op MRI en radiogra e,
kenmerken van in!ammatie op MRI (zoals BME en synovitis), andere risico factoren
(zoals antistoffen tegen gecitrullineerde eiwitten (ACPA) en/of reumafactor (RF), hand
dominantie en ziekteduur) op de aanwezigheid en aantal corticale interrupties op HRpQCT. Tot slot werd een automatische scoringsmethode ontwikkeld en getest op
waarheid en bruikbaarheid.
In hoofdstuk 2 werd een overzicht gepresenteerd van de beeldvorming met HR-pQCT
in vingergewrichten van patiënten met RA en gezonde proefpersonen met
corresponderende beelden op MRI en röntgenfoto’s. Een selectie van beelden van
vingergewrichten uit het MOSA-Hand cohort is hiervoor gebruikt. Er werd een
heterogeen spectrum van corticale interrupties op HR-pQCT beelden in
metacarpofalangeale (MCP) gewrichten van zowel patiënten met RA als ook gezonde
proefpersonen gezien. Corticale interrupties met en zonder verlies van trabeculaire
structuur, waarvan gesuggereerd wordt door SPECTRA dat ze ofwel fysiologische
vasculaire kanalen zijn of pathologische erosies, werden gevonden in zowel de top van
de metacarpaal als de basis van de falanx. Corticale interrupties werden gevonden in
alle kwadranten, dat wil zeggen, de radiale, ulnaire, palmaire en dorsale kwadranten,
en varieerden in grootte. Dit overzicht bevestigt de resultaten uit eerder onderzoek
waarin werd beschreven dat de aanwezigheid en grootte van schade aan het bot op
basis van de HR-pQCT beelden, groter en complexer is, dan gezien kan worden op
röntgenfoto’s 23,24,33-35. De klinische betekenis van de corticale interrupties gezien bij
patiënten met RA en gezonde proefpersonen bleef onbekend.
Aan het begin van dit proefschrift was het onduidelijk in welke mate HR-pQCT
betrouwbaar is als het gaat om weergave van kleine corticale interrupties en de
interpretatie ervan. In hoofdstuk 3 werden daarom aspecten van betrouwbaarheid en
validiteit van het gebruik van HR-pQCT in de visuele detectie van corticale interrupties
in MCP en proximale interfalangeale (PIP) gewrichten onderzocht met CT als gouden
standaard. Tien ex-vivo vingers werden onderzocht met HR-pQCT en CT met resoluties
van 82 en 18 micron. In totaal 19 gewrichten werden onafhankelijk van elkaar door
twee beoordelaars beoordeeld op de aanwezigheid van corticale interrupties. De
betrouwbaarheid tussen twee lezingen door één beoordelaar (intra) en de
betrouwbaarheid tussen twee beoordelaars (inter), werden geëvalueerd voor de
aanwezigheid van corticale interrupties door middel van Cohen’s kappa (ț) en
intraclass correlatie coëf ciënt (ICC). Sensitiviteit, speci citeit, positieve en negatieve
voorspellende waarden (PVW en NVW) van HR-pQCT in de detectie van corticale
interrupties werden berekend. Het totaal aantal corticale interrupties gevonden in de 19
gewrichten bedroeg 129 (HR-pQCT) en 149 ( CT). De betrouwbaarheid tussen
beoordelaars voor de aanwezigheid van corticale interrupties en voor het totale aantal
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corticale interrupties voor zowel HR-pQCT als CT berekend op kwadrant niveau was
“matig” tot “redelijk” (bereik 0.52 – 0.61). HR-pQCT bleek sensitief te zijn (81.6%) om
corticale interrupties te detecteren met CT als gouden standaard, echter was de
speci citeit laag (64.0%). De PVW en NVW waren 81.6% en 64.0%. Daarom
dienden de gedetecteerde corticale interrupties verder onderzocht te worden, het liefst
door middel van histologisch onderzoek. Ook achtten we een betrouwbaardere
de nitie- en classi catiesysteem nodig om corticale interrupties te analyseren door
middel van HR-pQCT.
Ons onderzoek werd daarom voortgezet door middel van een histologische studie om
de achtergrond van corticale interrupties te bestuderen. In h oofdstuk 4 vergeleken we
corticale interrupties op HR-pQCT beelden, die volgens de SPECTRA de nitie
geclassi ceerd konden worden als vasculair kanaal, met beeldkarakteristieken op
histologische preparaten. Hierna werden karakteristieken van op histologie
gede nieerde vasculaire kanalen geëvalueerd op enkel en meerdere, opeenvolgende
gematchte HR-pQCT beelden. Vier voorgeselecteerde regio’s uit drie MCP gewrichten
van ex-vivo vingers werden eerst histologisch onderzocht. Het bleek dat van de zeven
vasculaire kanalen op HR-pQCT volgens de SPECTRA de nitie, maar één een echt
histologisch bewezen vasculair kanaal was. Verder werden 52 (kleine) vasculaire
kanalen gezien op histologie welke een heterogeen patroon lieten zien op
corresponderende HR-pQCT beelden. Op corresponderende enkelvoudige doorsnedes
van HR-pQCT beelden waren 25 van de 52 vasculaire kanalen volledige corticale
interrupties die de cortex recht of schuin binnen drongen. Veertien van de 52 vasculaire
kanalen hadden geen volledige interruptie van de cortex, maar presenteerde zich als
een uitholling, sommige eenvoudig, andere complex van vorm. Op corresponderende
multiplanaire HR-pQCT beelden waren 11 vasculaire kanalen te zien in minstens 2x2
opeenvolgende HR-pQCT beelden, en 36 vasculaire kanalen in minder dan 2x2
opeenvolgende beelden. Niet alle histologisch gedetecteerde vasculaire kanalen
konden worden gezien op enkel- of multiplanaire HR-pQCT beelden (respectievelijk 13
en 5 vasculaire kanalen). De diameter van de vasculaire kanalen varieerde van 0.049
tot 0.790 mm, waar 6 van de 52 vasculaire kanalen kleiner waren dan de resolutie
van HR-pQCT (82 m). Uit ons onderzoek blijkt dat de heterogene presentatie van
histologisch geïdenti ceerde vasculaire kanalen, de kleine diameter van een aantal van
deze vasculaire kanalen en de resolutie van HR-pQCT de detectie van vasculaire
kanalen op HR-pQCT beelden limiteert. Verder bleek de voorgestelde SPECTRA de nitie
niet voldoende om vasculaire kanalen op HR-pQCT beelden adequaat te detecteren.
Kleine corticale interrupties waren tot op heden nog niet meegenomen in de
voorgestelde scoringsmethoden voor HR-pQCT beelden. Aangezien we in hoofdstuk 3
aantoonden dat HR-pQCT sensitief is om ook kleine corticale interrupties weer te geven,
ontwikkelden en valideerden we in hoofdstuk 5 een visuele scoring methode voor het
detecteren van corticale interrupties in vingergewrichten op HR-pQCT beelden. Uit het
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MOSA-hand cohort werden 30 proefpersonen (10 gezonde proefpersonen en 20
patiënten met RA) geselecteerd, gebaseerd op radiologische schade volgens de Sharp
van der Heijde radiogra sche score. De dataset bestond uit in totaal 98 gewrichten: 20
gewrichten van gezonde proefpersonen en 78 van patiënten met RA. Het voorstel voor
deze visuele scoringsmethode hebben we gebaseerd op eerder verschenen publicaties
over gradaties in bewegingsartefacten36, het scoren van gewrichten24, discussies met
experts, consensus bijeenkomsten en meerdere scoringsoefeningen. Het team van
experts bestond uit reumatologen, radiologen en ingenieurs die gespecialiseerd zijn in
beeldanalyse. De visuele scoringsmethode omvatte ook de kleine corticale interrupties,
die te zien zijn op één vlak en daarbij in twee vlakken (“1x2”), met of zonder
achterliggende trabeculaire verstoring. Betrouwbaarheid en bruikbaarheid van het
visuele scoringsalgoritme werden onderzocht. In totaal werden 252 corticale
interrupties gezien (diameter variërend van 0.09 mm tot 7.40 mm) in zowel gezonde
proefpersonen (n=38) als patiënten met RA (n=214). Echter, in patiënten met RA werd
in 21% van de corticale interrupties trabeculaire verstoring gezien. Bij gezonden
werden er geen corticale interrupties met trabeculaire verstoring gezien. In vergelijking
met gezonde proefpersonen hadden patiënten met RA signi cant meer corticale
interrupties in zowel het ulnaire als in het radiale kwadrant (beide kwadranten
p<0.05). In gezonde proefpersonen en patiënten met RA werden ook frequent corticale
interrupties gezien in het palmaire kwadrant. De intra-beoordelaar betrouwbaarheid
voor de aanwezigheid (ț) en totaal aantal (ICC) corticale interrupties was “redelijk” tot
“bijna perfect” op gewrichtsniveau (bereik 0.52 – 0.88) en “voldoende tot goed” op
kwadrantniveau (bereik 0.63 – 0.69). De inter-beoordelaar betrouwbaarheid voor de
aanwezigheid en totaal aantal corticale interrupties was “matig” tot “redelijk” op
gewrichtsniveau (bereik 0.37 – 0.48) en “redelijk” per kwadrant (bereik 0.53 – 0.56).
Voor het uitvoeren van de visuele scoringsmethode waren gemiddeld 9.2 (SD 4.9)
minuten nodig. Concluderend, de visuele scoringsmethode staat toe ook kleine corticale
interrupties in vingergewrichten op HR-pQCT beelden mee te nemen. Ondanks dat de
uitvoering van de methode nog tijdrovend is, lijkt de methode veelbelovend voor het
gebruik in klinische studies.
In hoofdstuk 6 pasten we de visuele scoring methode toe op de HR-pQCT beelden van
het MOSA-Hand cohort. Mogelijke associaties tussen structurele schade op MRI en
radiogra e, kenmerken van in!ammatie op MRI (zoals BME en synovitis), andere
risicofactoren (ACPA en/of RF, handdominantie en ziekteduur) met de aanwezigheid
en aantal corticale interrupties op HR-pQCT werden bestudeerd. In totaal werden de
vingergewrichten van 38 gezonde proefpersonen en 39 patiënten met RA onderzocht
door middel van radiogra e, MRI en HR-pQCT. Radiogra sche schade werd
beoordeeld middels de Sharp/ van der Heijde methode. MRI beelden werden
beoordeeld op aanwezigheid van corticale interrupties, BME en synovitis. HR-pQCT
beelden werden beoordeeld op de aanwezigheid van corticale interrupties. Een
signi cante associatie werd gezien tussen structurele schade op MRI alsook radiogra e
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met de aanwezigheid van corticale interrupties op HR-pQCT (respectievelijk odds ratio
(OR) 12.4, 95% betrouwbaarheidsinterval (BI) 7.5–21.4, p<0.01 en OR 4.8, 95% BI
1.9–11.7, p<0.01). De aanwezigheid van BME of synovitis op MRI was geassocieerd
met meer corticale interrupties op HR-pQCT (Ǻeta 0.47, 95% BI 0.4-0.6, p<0.01 en
Ǻeta 1.9, 95% BI 0.6-3.1, p<0.01). Bij patiënten met RA waren in deze studie ACPA
en/of RF seropositiviteit, handdominantie en ziekteduur niet signi cant geassocieerd
met meer corticale interrupties op HR-pQCT.
In hoofdstuk 7 werd een volledig automatisch algoritme om corticale interrupties op HR
-pQCT te detecteren ontwikkeld en op betrouwbaarheid getest. Ook het effect van
manuele correctie van de automatisch gegenereerde contouren (semiautomatisch) werd
getest. HR-pQCT beelden van 10 MCP gewrichten (zeven uit patiënten met RA en drie
uit gezonde proefpersonen) werden geselecteerd uit het MOSA-hand cohort. Het totaal
aantal corticale interrupties en het oppervlakte van de corticale interrupties per gewricht
werden geëvalueerd. Er werd geen signi cant verschil in het totaal aantal corticale
interrupties gevonden tussen het volledige en semiautomatische algoritme gevonden
(mediaan 15 versus mediaan 14, p=0.37). Bij vergelijking van de resultaten van het
volledig automatische en semiautomatisch algoritme, werd een bijna perfecte
betrouwbaarheid gezien (ICC 0.95 - 0.97). Het volledig geautomatiseerde algoritme is
daarom een veelbelovende methode om corticale interrupties op HR-pQCT beelden van
vingergewrichten te detecteren. De handmatige correctie tijdens de semiautomatische
methode had weinig meerwaarde. Echter, wordt deze vooralsnog aanbevolen om de
kwaliteit van de resultaten te waarborgen. Verdere validatie van de volledig
automatische methode in klinische studies is nodig om de potentiele waarde van de
methode te onderzoeken, mede omdat de huidige studie cross-sectionele data
gebruikte. De mogelijkheid om met het algoritme progressie van schade aan het bot
gedurende een bepaalde tijdperiode te meten moet nader worden onderzocht.
In hoofdstuk 8 werden de belangrijkste bevindingen uit dit proefschrift samengevat en
bediscussieerd. Er werd teruggekomen op de door OMERACT vastgestelde termen
“waarheid”, “discriminatie” en “bruikbaarheid”.
Bij “waarheid” bleek dat HR-pQCT sensitief is in de detectie van corticale interrupties.
Ook bleek dat HR-pQCT in staat is om een heterogeen patroon van histologisch
gedetecteerde vasculaire kanalen weer te geven. De voorgestelde de nitie van
SPECTRA bleek echter tekort te schieten. Het formuleren van een nieuwe de nitie voor
vasculaire kanalen op HR-pQCT zal een uitdaging zijn, gezien de kleine diameter van
vele vasculaire kanalen en de resolutie van HR-pQCT die de detectie van alle vasculaire
kanalen limiteert. “Waarheid” werd verder onderzocht in hoofdstuk 6 waar met behulp
van de visuele scoringsmethode signi cant meer corticale interrupties gezien werden in
patiënten met RA dan in gezonden en een signi cante relatie gezien werd tussen
schade op MRI en handenfoto met de aanwezigheid van corticale interrupties op HRpQCT. We maakten in hoofdstuk 6 echter geen onderscheid tussen de corticale
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interrupties, dat wil zeggen mogelijke fysiologische vasculaire kanalen of pathologische
erosies. Toekomstig onderzoek, het liefst met behulp van histologie, kan de verdere
achtergrond van corticale interrupties bestuderen.
Bij “discriminatie” werd gekeken naar de betrouwbaarheid van beoordelingen. In
hoofdstuk 3 en 5 werden intra- en inter-beoordelaar betrouwbaarheid geëvalueerd voor
de detectie van corticale interrupties op HR-pQCT in vergelijking met CT (hoofdstuk 3)
en voor de visuele scoringsmethode (hoofdstuk 5). De intra-beoordelaar
betrouwbaarheid bleek “redelijk” tot “voldoende tot goed” voor de aanwezigheid van
een corticale interruptie en “voldoende tot goed” tot “bijna perfect” voor het totaal
aantal corticale interrupties. De inter-beoordelaar betrouwbaarheid voor beide studies
was “matig” tot “redelijk” voor de aanwezigheid van een corticale interruptie en
“redelijk” voor het totaal aantal corticale interrupties. Visuele beoordeling van beelden
blijft moeilijk, zelfs door ervaren beoordelaars37. Deze limitatie moet in overweging
genomen worden wanneer een scoringsmethode ontwikkeld wordt, of onze visuele
scoringsmethode wordt gebruikt. In beide studies uit hoofdstuk 3 en 5 werden de grote
verschillen tussen beoordelaars geëvalueerd. Ten eerste bleek dat bij kleinere corticale
interrupties minder overeenstemming was. Ten tweede maakten de lage mineralisatie
en/of de dunne cortex het soms lastig de corticale interruptie te onderscheiden van de
achtergrond ruis. Ten derde bleek dat hoewel grotere interrupties meer
overeenstemming hadden, in sommige gevallen meerdere kleine interrupties werden
geteld binnen één grote interruptie. De betrouwbaarheid zou verbeterd kunnen worden
door enkel grote interrupties te tellen, maar de kracht van HR-pQCT is juist om ook
kleinere corticale interrupties weer te geven. Er is dus een betrouwbaardere methode
dan een visuele scoringsmethode nodig om corticale interrupties waar te nemen. In
hoofdstuk 7 bleek een automatisch algoritme veelbelovend met bijna perfecte
betrouwbaarheid. Het automatische algoritme detecteerde kleinere corticale interrupties
dan gezien werden met eerdere visuele algoritmes38,39. Deze resultaten maken het
algoritme interessant om mogelijk in klinische studies te gebruiken, maar de
mogelijkheid van het algoritme om de progressie van schade over de tijd te meten,
moet nog onderzocht worden.
Bij “bruikbaarheid” werd gekeken naar de uitvoerbaarheid van de visuele scoring
methode op HR-pQCT beelden. Met een gemiddelde tijd van 9.2 minuten (minimaal 1
tot maximaal 38 minuten) is de visuele methode niet uitvoerbaar in de klinische setting.
De voorgestelde automatische methode was veelbelovend, en kan in enkele minuten
worden uitgevoerd.
De resultaten beschreven in dit proefschrift laten zien dat HR-pQCT betrouwbaar en
sensitief is voor het detecteren van corticale interrupties in bot rondom
vingergewrichten. In de toekomst kan HR-pQCT beeldvorming van de vingers wellicht
gebruikt worden in klinische trials, om de effecten van therapieën te monitoren en
evalueren. Ook kan het interessant zijn HR-pQCT te gaan gebruiken om afwijkingen of
veranderingen van het bot in de vingers te meten bij andere reumatische aandoeningen
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zoals jicht en artrose. Dit proefschrift biedt een solide basis voor toekomstig onderzoek
met HR-pQCT, waar de focus zal liggen op de klinische relevantie van corticale
interrupties door middel van longitudinaal onderzoek, en de optimalisatie van (semi)
automatische algoritmen om corticale interrupties te detecteren.
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