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J. Valk

Reactie op ‘Bij de neus genomen’ 

(Tijdschr Neurol Neurochir 2009;110:287)

De rubriek Neuro-Imaging in TNN is een geslaagde 
onderbreking van de overige inhoud van het tijd-
schrift. De bijdrage met de ondertitel ‘Bij de neus 
genomen’ vraagt aandacht voor een belangrijk  
verschijnsel in magnetische kernspinresonantie:  
‘aliasing’- of ‘wrap-around’-artefacten, ook wel ‘back 
folding’ genoemd. Een Nederlandse term zou  
‘invouwing’ kunnen zijn. Bij de getoonde casus is er 
echter geen sprake van een dergelijk artefact.
De auteurs tonen T1-gewogen beelden waarbij voor 
de pons een lineaire structuur gezien wordt met zeer 
hoge signaalintensiteit. Om de vraag te kunnen be-
antwoorden of er sprake is van aankleuring, zouden 
de huidige beelden vergeleken moeten worden met 
overeenkomstige opnamen zonder contrast. Op 
grond van de sagittale T1-gewogen afbeelding wordt 
gesuggereerd dat het hyperintense gebied voor of in 
de pons berust op een ‘wrap-around’-artefact van de 
neus. Deze verklaring is onbevredigend om meerdere 
redenen. De laesie bij de pons heeft een hoger  
signaal dan de neus. Bij ‘aliasing’ kan de signaal- 
intensiteit van de ‘wrap’ niet hoger zijn dan van de 
omgevouwen structuur. Daarnaast komt de ‘wrap’ 
niet in het midden van het beeld terecht, zoals hier 
getoond, maar aan de rand aan de ‘verkeerde’ kant 
van het beeld. Ten slotte moet er wel iets zijn dat 
niet binnen het beeld past. De transversale opnames 
tonen een volledige neus aan de voorzijde.
‘Wrap-around’-artefacten kunnen ontstaan in zowel 
de richting van de frequentiecodering (en kunnen 
daarin gemakkelijk worden gecorrigeerd door een 
‘low-pass’-filter) en vooral in de fasecoderingsrichting 
als een deel van het af te beelden object buiten het 
‘field of view’ (FOV) ligt, maar binnen het ont-
vangstveld van de spoel. De anatomie die buiten het 
FOV uitsteekt, wordt dan wel afgebeeld, maar wordt  
geprojecteerd aan de andere kant van het beeld. Een 
voorbeeld van ‘aliasing’ wordt getoond in Figuur 1.

Kennelijk betreffen de getoonde beelden een al eerder 
aan een pilocytair astrocytoom geopereerde patiënt 
met nu een locaal recidief aan de voorzijde van het 
operatiedefect. De vraag blijft wat er nu werkelijk 
aan de hand is in het ‘top of the basilar’-gebied. De 
auteurs hadden deze vraag kunnen beantwoorden 
door een aantal extra sequenties toe te voegen, bij-
voorbeeld met ‘oversampling’ in de faserichting of 
verandering van de faserichting, naast een aantal  
andere sequenties. De vraag of deze bevinding wel 
of niet een artefact betreft, blijft nu onbeantwoord. 
De rubriek Neuro-Imaging moet zeker blijven in het 
TNN. Deze kritische noot beoogt uitsluitend een 
bijdrage te leveren aan de kwaliteit van deze rubriek.
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Figuur 1. Deze sagittale T1-gewogen opname is gemaakt 

met een te klein FOV, waar de neus aan de voorzijde niet in 

past. Het ‘wrap around’-artefact van de neus komt nu aan 

de achterzijde in beeld in plaats van aan de voorzijde. 



Tijdschrift voor Neurologie & Neurochirurgie vol 110  -  nr. 6  -  2009288

Ingezonden brieven

Auteurs: dhr. K.H. Kho, dhr. T. Theys en dhr. prof. dr. S. De Vleeshouwer, afdeling Neurochirurgie, Universitaire Ziekenhuizen Leuven, 

Leuven, België.

Correspondentie graag richten aan dhr. K.H. Kho, arts/neuropsycholoog, Universitaire Ziekenhuizen Leuven, afdeling Neurochirurgie, 

Herestraat 49, 3000 Leuven, België, tel.: +32 (0)16 34 42 90, e-mailadres: kuanhua.kho@uz.kuleuven.ac.be

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.

Trefwoorden: aliasing, artefact, MRI, wrap-around.

Ontvangen en geaccepteerd 9 november 2009.

K.H. Kho, T. Theys, S. De Vleeschouwer

Reactie op de ingezonden brief 
van J. Valk

(Tijdschr Neurol Neurochir 2009;110:288)

Onze bijdrage in TNN nummer 4 van dit jaar had 
tot doel om de lezer bewust te maken van mogelijke 
MRI-artefacten die een diagnose kunnen bemoeilijken.
Prof. dr. J. Valk geeft in zijn brief nog een uitgebreide 
uitleg over de zogenoemde ‘wrap-around’-artefacten 
in de magnetische kernspinresonantie. Hij geeft 
hierbij ook nog een didactisch voorbeeld, waarbij 
duidelijk een ‘neus’-artefact aan de achterzijde van 
het hoofd te zien is. 
De grootte van de rubriek liet het niet toe om ook 
andere sequenties en afbeeldingen zonder contrast 
te tonen. Deze zijn uiteraard wel gemaakt. In tegen-
stelling tot de twijfel die prof. dr. J. Valk uit over de 
oorsprong van de verhoogde signaalintensiteit  
kunnen we u melden dat het wel degelijk om een 
artefact gaat. 

Het betreft hier geen klassiek ‘wrap-around’-artefact, 
zoals wordt  geïllustreerd door prof. dr. J. Valk, maar 
het is wel een artefact van hetzelfde soort. Bij de ge-
toonde beelden in de rubriek is er bij de MRI-opnames 
gebruik gemaakt van een versnellingstechniek met 
meerdere spoelen. Hierdoor kunnen er sneller beelden 
gemaakt worden (de verschillende fabrikanten van 
MRI-scanners hebben ook verschillende mooie namen 
voor deze spoelen en technieken: ‘SENSE’ bij  
Philips, ‘GRAPPA’ bij  Siemens en ‘ASSET’ bij GE 
Healthcare). Bij deze technieken is er sprake van 
meerdere opnamespoelen en wordt de FOV ge- 
halveerd. Bij de reconstructie kunnen dan wel 
‘wrap-around’-artefacten ontstaan die zich in het 
midden van het beeld bevinden. 
We danken prof. dr. J. Valk voor zijn uitgebreide 
commentaar en zijn overigens met hem van mening 
dat de rubriek Neuro-Imaging zeker zijn plaats ver-
dient in een tijdschrift als TNN. 


