
Een MRI-scan en microscoop 
in één! De MRI-scan zorgt 
voor 2D-beelden van de 
tumor. De fluorescerende en 
elektrische microscopen die 
in 360 graden om de tumor 
heen draaien, bekijken de 
tumor op celniveau. Deze 
beelden worden door een 
computersysteem 
samengevoegd met de 
MRI-beelden. Er ontstaat een 
3D-beeld van zowel een 
fluorescerende tumor als een 
tumor op microniveau. Door 
algoritmes worden beelden 
vergeleken en kunnen 
afwijkingen zo snel mogelijk 
worden geanalyseerd. Zo is er 
veel informatie voor 
onderzoek en snel informatie 
beschikbaar voor de 
diagnose.

 

Het idee

De software in de computer 
bevat veel verschillende MRI 
beelden. Deze 
voorgeprogrammeerde 
beelden worden met behulp 
van algoritmes vergeleken 
met het huidige beeld uit de 
MRI-scan. Door algoritmes 
toe te voegen aan de 
software kunnen afwijkende 
signalen van de tumor 
meteen worden 
gedetecteerd. Dit is een 
toevoeging aan ons 
onderzoek en hier ligt niet de 
nadruk op.

Algoritmes (toevoeging)

De verkregen 3D-beelden 
van de MRI en de beelden 
van de fluorescerende 
microscoop worden 
gecombineerd. Er ontstaat 
een 3D-beeld van de 
tumor. Er kan ook een 
3D-beeld worden gevormd 
door de MRI-beelden te 
combineren met de 
beelden van de elektrische 
microscoop.

Het vormen van 
3D-beelden

De MRI straling wordt 
uitgeschakeld. De tumor 
wordt verplaatst naar de 
microscopische ring 
binnenin de tumor-scan.  
Hier wordt met een 
fluorescerende microscoop 
en een elektrische 
microscoop beelden van de 
buitenkant van de tumor 
gemaakt. Met deze 
microscopen kan 
nauwkeurig worden 
gekeken op microniveau. 

Tumor-scan: microscopie

De verwijderde tumor 
wordt in de tumor-scan 
geplaatst. In deze scan 
worden eerst MRI beelden 
gemaakt. De MRI camera’s 
maken ‘plakjes’ van de 
tumor in 2D-beeld. De 
software in de computer 
kan van al die ‘plakjes’ een 
3D-beeld maken, waardoor 
de gehele tumor zichtbaar 
wordt op de computer. 

Tumor-scan: MRI

Er wordt een 
fluorescerende stof 
geïnjecteerd in het 
lichaam. De geïnjecteerde 
fluorescerende stof zorgt 
ervoor dat de patholoog 
met behulp van een 
fluorescentiemicroscoop 
boven de operatietafel de 
tumor erg precies kan 
verwijderen uit het 
lichaam van de patiënt.
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Voordelen
● De patiënt komt niet meer voor het 

onderzoek van de tumor in contact met 
straling.

● Door de combinatie van een MRI-beeld met 
twee microscopische beelden, kan er snel 
een diagnose worden gesteld.

● De tumor blijft met het onderzoek volledig 
intact, waardoor er meer mogelijkheden zijn 
voor vervolgonderzoek.  


