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gezondheidszorgdeskundigen 

Dit materiaal bevat niet alle informatie. Voor de volledige informatie: Lees 
aandachtig de SKP (in bijlage) vooraleer NeuraCeq voor te schrijven (en/of te 
gebruiken en/of af te leveren). De volledige en geactualiseerde tekst van 
deze SKP is beschikbaar op de website www.fagg.be, rubriek “bijsluiters en 
SKP”.”

NeuraCeq  /florbetaben (18F) 

Piramal Imaging

 Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring.

De Europese gezondheidszorgautoriteiten hebben bepaalde 
voorwaarden verbonden aan het in de handel brengen van het 
geneesmiddel NeuraCeq. Het verplicht plan voor risicobeperking in 
België, waarvan deze informatie deel uitmaakt, is een maatregel 
genomen om een veilig en doeltreffend gebruik van NeuraCeq te 
waarborgen (RMA versie 02/2019). 
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Deze informatie maakt deel uit van het Belgische risicobeheerplan, 
dat informatiemateriaal beschikbaar stelt aan 
gezondheidszorgdeskundigen (en patiënten). Deze bijkomende 
risicobeperkende activiteiten hebben als doel een veilig en 
doeltreffend gebruik van NeuraCeq te waarborgen en moeten de 
volgende belangrijke onderdelen bevatten:

Voorafgaand aan lancering per lidstaat zal de vergunninghouder met 
de nationale bevoegde autoriteit overeenstemming bereiken over het 
definitieve voorlichtingsprogramma. 

De vergunninghouder zal ervoor zorgen dat na bespreking en 
overeenstemming met de nationale bevoegde autoriteit in elke 
lidstaat waar Neuraceq op de markt wordt gebracht, alle artsen die 
naar verwachting Neuraceq gaan gebruiken bij en na de lancering 
toegang tot een trainingsprogramma hebben om een accurate en 
betrouwbare interpretatie van de PET-beelden te verzekeren. 

Doel van dit materiaal (RMA of Risk Minimisation Activities)



Het trainingsprogramma dient de volgende sleutelonderdelen te 
bevatten:
• Informatie over amyloïdepathologie bij de ziekte van Alzheimer; 
• Relevante informatie over Neuraceq als een PET-tracer voor bèta-amyloïde, 

waaronder de toegelaten indicatie volgens de Samenvatting van de 
productkenmerken, beperkingen van het gebruik van Neuraceq, 
interpretatiefouten, veiligheidsinformatie en de resultaten van klinisch 
onderzoek met betrekking tot informatie over het diagnostische gebruik 
van Neuraceq; 

• Bespreking van de criteria voor de PET-scanmeting, waaronder de methode 
voor het beoordelen van de beelden, criteria voor de interpretatie, en 
beelden die de methodologie van de meting laten zien; 

• In het trainingsmateriaal dienen voorbeelden te zijn opgenomen van 
Neuraceq PET-scans met correcte interpretatie door een ervaren 
beoordelaar, evenals Neuraceq PET-scans voor eigen beoordeling en een 
procedure om zichzelf te kwalificeren, die aan elke trainee moeten worden 
aangeboden. In de training dienen voldoende duidelijk positieve en 
duidelijk negatieve gevallen te zijn opgenomen, evenals intermediaire 
gevallen. De gevallen dienen indien mogelijk histopathologisch bevestigd te 
zijn. 

• De deskundigheid en kwalificatie van de trainers dienen verzekerd te zijn. 

Doel van dit materiaal (RMA of Risk Minimisation Activities)



 Dit geneesmiddel is uitsluitend voor diagnostisch gebruik. 

 Neuraceq is een radiofarmacon dat geïndiceerd is voor gebruik bij PET-
beeldvorming (positron emissie tomografie) van de dichtheid van bèta-
amyloïde neuritische plaques in de hersenen van volwassen patiënten met 
een cognitieve stoornis die worden onderzocht op de ziekte van Alzheimer 
(AD) en andere oorzaken van een cognitieve stoornis. Neuraceq dient te 
worden gebruikt in combinatie met een klinische evaluatie. 

 Een negatieve scan betekent weinig of geen plaques, hetgeen niet 
consistent is met een diagnose AD. Voor de beperkingen bij de interpretatie 
van een positieve scan, zie rubriek 4.4 en 5.1. 

Therapeutische indicaties 
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1. Ziekte van Alzheimer
2. Nuttige informatie over NeuraCeqTM
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2. Abnormaal beeld

5. Supplementaire adviezen voor de interpretatie:
1. Evaluatie van de technische kwaliteit: beweging, normale varianten, inclinaties van het hoofd
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4. Moeilijke interpretaties
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Overzicht

1. Ziekte van Alzheimer
2. Nuttige informatie over NeuraCeqTM 

3. Presentatie van de anatomie van de hersenen:
1. Basispresentatie van de anatomie van de cortex
2. Anatomie van de grijze substantie en de witte substantie (studie van transaxiaal aanzicht) 
3. Nuttige oriëntatiepunten en belangrijke gebieden voor het lezen van de NeuraCeqTM-beelden

4. Regels en protocol voor het lezen van de NeuraCeqTM-beelden:
1. Normaal beeld
2. Abnormaal beeld

5. Supplementaire adviezen voor de interpretatie:
1. Evaluatie van de technische kwaliteit: beweging, normale varianten, inclinaties van het hoofd
2. Hulpmiddelen voor de klinische praktijk, gammacorrectie, coregistratie met CT/MRI
3. Atrofiesymptomen
4. Moeilijke interpretaties

6. Test

7. Aantekeningen van de NeuraceqTM-beelden



Ziekte van Alzheimer: epidemiologische gegevens

Meest voorkomende vorm van dementie, betreft ongeveer 60 tot 80% van 
alle dementiegevallen (Alzheimer's Association 2011)

De ziekte van Alzheimer treft ongeveer 25 miljoen personen wereldwijd 
(Castellani 2010) 

Deze veel voorkomende ziekte neemt exponentieel toe op middelbare 
leeftijd en verdubbelt met iedere 5 jaar extra in de groep van mensen 
ouder dan 65 jaar(Castellani 2010, Dekosky in Bradley 2008) 



Definitie van de ziekte van Alzheimer

Neurodegeneratieve ziekte, klinisch gekenmerkt door een aanvankelijk 
progressief verlies van het geheugen en door cognitieve stoornissen:

– Afasie
– Apraxie
– Agnosie
– Stoornissen van uitvoerende functies 

De cognitieve tekorten vormen een van de oorzaken van de verslechtering 
van het sociaal of beroepsmatig functioneren en vertegenwoordigen een 
aanzienlijke achteruitgang ten opzichte van het voorgaande 
functioneringsniveau.

DSM-IV-TR 2000 



Risicofactoren van de ziekte van Alzheimer

Gevorderde leeftijd (belangrijkste risicofactor) 
 Familie-antecedenten
Aanwezigheid van de allele ε4 van het gen van de APOE 
Hersentrauma
Cardiovasculaire ziektes

Alzheimer’s Association 2011, Castellani 2010



Diagnostiek van de ziekte van Alzheimer

De klinische diagnostiek van de waarschijnlijkheid van de ziekte van 
Alzheimer kan worden gesteld op grond van een serie van diagnostische 
criteria.

– Diagnostische en statistische handleiding voor geestelijke stoornissen, 4e editie 
(DSM-IV-TR), criteria voor de ziekte van Alzheimer 

– Nationaal Instituut voor neurologische stoornissen, communicatiestoornissen en 
herseninfarcten en Vereniging van de ziekte van Alzheimer en verwante 
stoornissen (in het Engels NINCDS-ADRDA National Institute of Neurological and 
Communicative Disorders and Stroke and the Alzheimer's Disease and Related 
Disorders Association): criteria voor Alzheimer dementie 

De definitieve diagnose vereist een post-mortem histopathologisch onderzoek 
van de hersenen
Pathologische kenmerken

– Intracellulaire en neurofibrillaire kluwens (in het Engels NFT neurofibrillary 
tangles)

– Extracellulaire β-amyloïde (Aβ) plaques



β-amyloïde

Peptidebinding vanaf het proteïne voorteken van de Aβ (AβPP) door middel 
van 2 proteolytische splijtingen 

AβPP

Splijting door β-secretase

Fragment van 99
aminozuren

Splijting door γ-secretase



β-amyloïde

De wijzigingen van de exacte plek van splijting van de γ-secretase 
produceren Aβ isomeren van verschillende lengtes 
Van deze isomeren heeft Aβ42 de meeste aanleg om zich te binden

Vorming 
van oligomeren A

Vorming van 
fibrillen A

Vorming 
van aggregaten A



β-amyloïde plaques

Deze zijn in alle gevallen van de ziekte van Alzheimer aanwezig
 Ze ontwikkelen zich vele jaren voordat klinische symptomen zich gaan 

voordoen 
– Volgens de post-mortem onderzoeken is de frequentie van Aβ-afzetting bij 

personen van een bepaalde leeftijd die niet lijden aan de ziekte van Alzheimer, 
gelijk aan die bij personen die wel lijden aan de ziekte van Alzheimer, maar 5 tot 
10 jaar ouder zijn

– Dit suggereert dat de afzettingen van Aβ een zekere periode voorafgaand aan de 
klinische manifestatie van de ziekte van Alzheimer plaatsvinden 

– Deze plaques zijn niet aanwezig bij frontotemporale dementie (DFT) noch bij pure 
vasculaire dementie

 Ze kunnen aanwezig zijn bij personen die niet lijden aan de ziekte van 
Alzheimer, bijvoorbeeld gezonde oudere mensen of patiënten die lijden aan 
Lewy body dementie 



Deling van de β-amyloïde plaques

Bij patiënten met de ziekte van Alzheimer vindt de deling met name plaats in 
de cerebrale cortex 
 Ze zijn zeer talrijk in de volgende hersengebieden:

– Frontale cortex (met name in de orbitale en frontomediale gebieden)
– Cortex singularis anterior/precuneus
– Temporale laterale gebieden 
– Pariëtale gebieden 
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Nuttige informatie over NeuraCeqTM

1. Toegestane indicatie

Dit medische product dient uitsluitend voor het stellen van diagnoses. 
NeuraCeqTM is een radiofarmaceutisch product voor de positron emissie 

tomografie (PET) van de densiteit van de neuritische plaques van β-amyloïde 
in de hersenen van volwassen patiënten waarbij cognitieve stoornissen zijn 
geconstateerd om de ziekte van Alzheimer of andere oorzaken van cognitieve 
stoornissen te onderzoeken 
NeuraCeqTM dient te worden gebruikt in samenhang met een klinische 

evaluatie.
Een negatief beeld toont ongestructureerde plaques of de afwezigheid van 

plaques, hetgeen niet overeenstemt met een AD-diagnose. 
Voor de interpretatielimieten van een positief beeld, zie de secties 

“Gebruiksrestricties” en “Interpretatie van de NeuraCeqTM-beelden”.



Nuttige informatie over NeuraCeqTM

2. Gebruiksrestricties 

De Neuraceq-beeldenTM mogen alleen worden geïnterpreteerd door personen 
die getraind zijn in het lezen van PET-beelden met florbetaben (18F).
Een positief beeld mag niet onafhankelijk worden gediagnosticeerd als AD of 

een andere cognitieve stoornis.  
De effectiviteit van florbetaben (18F) voor het voorzien van de ontwikkeling 

van AD of voor het bewaken van het antwoord op een behandeling is niet 
vastgesteld. 



Nuttige informatie over NeuraCeqTM

3. Interpretatiefouten

Beeldverstoring, atrofie met een verdunde corticale band, of troebele beelden 
die zouden kunnen leiden tot interpretatiefouten. 
Wanneer de lokalisatie van de grijze substantie en de grens tussen de grijze 

substantie en de witte substantie onduidelijk is op het PET-beeld, kunnen 
PET-CT- of PET-MRI-beelden ter verduidelijking worden gebruikt.
Een vergrote fixatie is vastgesteld in de extracerebrale structuren zoals het 

gezicht en de hoofdhuid. Een verminderde activiteit kan soms worden 
waargenomen in de mediane sinus sagittalis.



Nuttige informatie over NeuraCeqTM

4. Informatie inzake veiligheid
Radiologisch risico
NeuraCeqTM genereert kleine hoeveelheden straling geassocieerd met een minimaal risico op 

kanker en aangeboren afwijkingen. Dosimetrie: 5,8 mSv/300 MBq
Frequent (kan 1 op 10 personen treffen):
 reacties plaats injectie: irritatie op de injectieplaats, roodheid van de huid op de injectieplaats 

(erytheem op de injectieplaats /toedieningsplaats)
Weinig voorkomend (kan 1 op 100 personen treffen):
branderig gevoel, hoofdpijn, neuralgie, tremor 
Bloedvataandoeningen: opvliegers, hematoom, hypotensie
Maagdarmstelselaandoeningen: diarree, nausea 
Lever- en galaandoeningen: afwijkende leverfunctie
Huid- en onderhuidaandoeningen: hyperhidrose, huiduitslag, toxische huideruptie
Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen: ongemak in ledematen, pijn in extremiteiten
Toedieningsplaatsstoornissen: pijn op de plaats van de katheter, irritazzjoni fis-sit tal-injezzjoni,

ongemak op de injectieplaats, hematoom op de injectieplaats, warmte op de injectieplaats, 
reactie op de prikplaats, pijn op de plaats van het aanprikken van het bloedvat, vermoeidheid, 
gevoel van warmte, pyrexia

Onderzoeken: verhoogd creatinine in bloed



Nuttige informatie over NeuraCeqTM

5. Resultaten klinische onderzoeken (I)

Effectiviteit van NeuraCeqTM: Histopathologie als waarheidsnorm.

Nb encefalitis Visuele 
evaluatie Histopathologie

Gevoeligheid 
(%)1

(IC à 95%)

Bijzonderheid 
(%)1

(IC à 95%)

31
N = 3 

opgeleide 
personen

Onderzoek CERAD ter 
plaatse

100 
(80,5-100) 

85,7
(67,4-100)

742
N = 3 

opgeleide 
personen

Onderzoek CERAD ter 
plaatse

97,9
(93,8-100) 

88,9 
(77-100)

1Meest gelezen
243 monstername hersenen



Nuttige informatie over NeuraCeqTM

5. Resultaten klinische proeven (II)

Longitudinaal onderzoek naar lichte cognitieve stoornissen (TCL), klinisch 
gevolgd gedurende 2 jaar.

Resultaat van 
PET NeuraCeqTM-

referentie 

Identieke TCL + 
TCL bij normale 

cognitieve 
functionering

TCL tot AD Aantal 
personen

Positief, n (%) 10 (34,5%) 19 (65,5%) 29

Negatief, n (%) 16 (100%) 0 (0%) 16

TOTAAL 26 19 45

• Andere onderzoeken zijn vereist voor het inschatten van klinische 
evolutierisico's van TCL en AD. 
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Basisanatomie van de cortex

Cerebrale hemisferenLongitudinale inkeping Centrale inkeping 
van Rolando

Laterale inkeping 
van Sylvius

Frontaal bot Pariëtaal bot 

Temporaal bot 

Bot 
occipitaal 



Basisanatomie van de cortex

Cortex cingularis 
anterior

Plaats van kwab 
quadrangularis

Cortex cingularis 
posterior

Cortex cingularis 
anterior

Plaats van kwab 
quadrangularis

Cortex cingularis 
posterior

Eeltrand

Cortex cingularis 
anterior

Cortex cingularis 
posterior

Plaats van kwab 
quadrangularis



Identificatie van de witte substantie(SB) en de grijze substantie 
(SG): Belangrijk voor de evaluatie van de beelden florbetaben (18F) 

 Het is van belang te weten of de 
zones die een fixatie van de merkstof 
tonen SB of SG betreffen

 Fixatie van SB is aanwezig bij 
gezonde personen en bij zieke 
personen 

 Bij afwezigheid van Aβ toont de grijze 
substantie geen enkele fixatie, en 
wordt alleen de fixatie van SB 
waargenomen.

Video van een MRI in T1 voor de evaluatie van de anatomie van 
de witte substantie en de grijze substantie op axiale doorsnedes



Identificatie van de witte substantie (SB) en de grijze 
substantie (SG): onderzoek van het axiaal aanzicht 

 In geval van aanwezigheid van Aβ plaques in de 
hersenen is er sprake van een supplementaire 
fixatie in de SG, die ook verhoogd is in de SB, 
of zelfs meer verhoogd.

 Identificeer te allen tijde de SB zone die de meest 
verhoogde fixatie heeft bij elke doorsnede: “Intensiteit 
doelwit” ter vergelijking met de activiteit van de grijze 
substantie

 De normale beelden tonen een bepaalde activiteit in de 
corticale SG met betrekking tot contaminatie van de 
activiteit in de SB

 Identificeer de structuren die oriëntatiepunten 
van SB zijn in de PET, zoals de eeltrand.

Eeltrand 



Identificatie van de witte substantie en de grijze 
substantie: Kleine hersenen (referentiegebied)
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Waarom zijn er regels nodig?

 Verschillende technieken voor reconstructie en 
correctie

 Anatomie van de hersenen, zoals atrofie en 
vasculaire pathologie

 Positionering patiënt
 Beweging patiënt

 Verschillende lezers kunnen dezelfde conclusies 
trekken, ongeacht technische bijzonderheden, 
anatomie en andere factoren die de beelden 
bepalen

 Verschillende technieken voor reconstructie en 
correctie

Het aspect van PET-beelden kan variëren, want deze 
zijn genomen door verschillende hulpcentra en 
verschillende camera's.

De factoren van invloed op het aspect omvatten:
 Anatomie van de hersenen, zoals atrofie of 

vasculaire pathologie
 Positionering van de patiënt
 Beweging van de patiënt

Dientengevolge is het belangrijk een systematische en 
uniforme benadering toe te passen voor het lezen van 
de PET-beelden florbetaben.
 Verschillende lezers kunnen dezelfde conclusies 

trekken, ongeacht de technische bijzonderheden, 
de anatomie en andere factoren die het aspect van 
de beelden bepalen.



Protocol voor het lezen van de beelden 
florbetaben (18F)
 Onderzoek van de anatomie van de grijze 

substantie en de witte substantie (SG, SB)
 De fixatie van de merkstof door 

alleen de SB betekent dat een beeld 
negatief (normaal) is

 De fixatie van de merkstof door de 
SB en de SG betekent dat een beeld 
positief (abnormaal) is

 Evaluatie alleen op basis van PET-beelden, in axiale 
richting (in klinische praktijk kunnen andere aanzichten 
en CT/MRI worden gebruikt ter referentie)

 Een glijdende schaal van grijs dient te worden gebruikt
 De observatie beslaat vier gebieden:

 Laterale temporale kwab
 Frontale kwab 
 Cortex cingularis posterior/lobulus quadrangularis 
 Pariëtale cortex

Laterale temporale kwab Frontale cortex Cortex cingularis posterior/ 
lobulus quadrangularis

Pariëtale cortex Pariëtale cortex



 Verlichte buitenrand van hoofdhuid
 Donkere aangrenzende cirkel van de schedel en de cerebrospinale vloeistof (LCR)

• Geen fixatie van de merkstof

Oogkassen Inkeping van Sylvius
Temporaal gebied

Frontaal gebied

Oogkassen Inkeping van Sylvius

Gebied van de cortex 
cingularis posterior/ 

lobulus quadrangularis (PC2)

“glimlachend 
gezicht”

Longitudinale inkeping 
interhemisferisch

Inkeping 
centraal

Cortex cingularis 
posterior/lobulus quadrangularis

Pariëtaal gebied

Schedel en vloeistof 
cerebrospinaal

Regels voor de evaluatie van de beelden florbetaben (18F): Vier 
corticale sleutelgebieden voor de interpretatie



Regels voor het lezen van de beelden florbetaben (18F)
Regel 1

Observeer systematisch de hersenen, beginnend met de kleine hersenen, 
vervolgens naar boven toe werkend met transaxiale sneden (frontale en 
temporale laterale kwabben, gebied van de cortex cingularis 
posterior/lobulus quadrangularis en pariëtale kwab).

Strategie 2a
Vergelijk daar waar het signaal het meest intensief 
is, wat de intensiteit is van het signaal “doelwit” in 
de witte substantie. 

Strategie 2b
Identificeer de gebieden die altijd “anatomisch” 
overeenstemmen met de structuren van de witte substantie, 
bijvoorbeeld de eeltrand.

Strategie 2c
Zoek in de doorsnedes van de temporale, frontale en laterale kwabben het 
onregelmatige, stekelige en doornige aspect van de witte substantie in de 
frontale kwabben en het bergachtige “skelet” van de witte substantie, 
geobserveerd in de temporale, laterale kwab in afwezigheid van corticale 
fixatie van de merkstof. 

Strategie 2d
In de doorsneden van de temporale, frontale en laterale kwabben in 
een positief (abnormaal) beeld moet men het “uitbottende” of 
“gezwollen” aspect van de frontale kwabben opmerken in 
aanwezigheid van een corticale fixatie, die zich uitstrekt in de richting 
van de corticale rand en het gevulde aspect van de temporale laterale 
kwab met een flinke overgrenzing van de corticale rand. 

Regel 2
Vergelijk altijd de intensiteit van het aanwezige signaal in de corticale 
grijze substantie met die aanwezig in de aangrenzende witte substantie 
(indien zichtbaar).

Regel 3
Na realisatie van de gebiedsevaluatie “neemt u afstand” om te zien of 
uw gebiedsscore overeenkomt met uw globale impressie; als dat niet 
het geval is, gaat u verder met een ander “systematisch onderzoek”. 

Strategie 2e
In de pariëtale kwab, direct boven de hersenkamers, observeert u de centrale lijn tussen de hemisferen om te bepalen 
of deze goed zichtbaar is. Bepaal tevens of het gebied van de cortex cingularis posterior een hypo-intens gat laat zien 
langs de inferieure centrale lijn. In aanwezigheid van een fixatie van de merkstof, “vullen” de twee zones zich en zijn 
ze niet of nauwelijks zichtbaar. 



 Identificeer te allen tijde de SB zone die de meest 
verhoogde fixatie heeft bij elke doorsnede: 
“Intensiteit doelwit” ter vergelijking met de 
activiteit van de grijze substantie

 Vergelijk de activiteit van de merkstof in de SB en 
de SG

 Observeer het contrast SB/SG

 Het contrast SB/SG in de cortex is niet zo 
geprononceerd als in de kleine hersenen.

 De occipitale kwab verschijnt 
direct boven de kleine 
hersenen

Regels voor de evaluatie van de beelden met florbetaben (18F) -
Normaal beeld 
Referentiegebied: Kleine hersenen

temporale 
kwab

occipitale 
kwabben

Brug 
van 
Varol



 Meest adequate evaluatie 
voor middendoorsnede 
hersenkamer

 Regel intensiteit doelwit

 Onderzoek van laterale deel (het 
mesiale deel toont een slechte 
fixatie)

 Evalueer niet de pool posterior 
(occipitaal + SB)

 De witte substantie toon 
een bergachtig en stekelig 
aspect aan de buitenrand

Regels voor de evaluatie van de beelden met florbetaben (18F) -
Normaal beeld 
1egebied: Temporale laterale kwabben

Intensiteit doelwit



 Begin de evaluatie ter hoogte van 
de oogkassen

 Zoek een stekelig aspect van de 
SB

 Intensiteit doelwit op elke 
doorsnede

 Het aspect van de SB 
verandert naar gelang van 
het hersengebied

 De activiteit lijkt zich tot aan 
de grens uit te breiden, maar 
dat is in feite niet het geval

 Holtes ter hoogte van de 
grenzen

 Superieure doorsnede 
ter evaluatie: Ter hoogte 
van midden 
hersenkamer

Regels voor de evaluatie van de beelden met florbetaben (18F)-
Normaal beeld 
2e gebied: Frontale kwabben



 Begin ter hoogte van de 
eeltrand

 Glimlachend gezicht:
Ogen: Hersenkamers
Neus: Cortex cingularis 
posterior
Mond: Lobulus quadrangularis

 Evaluatie laatste doorsnede: 
pariëtale kwab

 Grote mediane lijn posterior Zoek het hypo-intense gat 
(beignet) in de cortex 
cingularis posterior

Regels voor de evaluatie van de beelden met florbetaben (18F) -
Normaal beeld 
3egebied: Cortex cingularis posterior en lobulus quadrangularis (PC2)



 Zoek de meest verhoogde 
activiteit in de witte 
substantie (“regel intensiteit 
doelwit”)

 Onregelmatig en “sjofel” 
aspect van de externe limiet

 Begin bovenaan de 
hersenkamers

 Grote hoeveelheid SB 
ondercorticaal (Vieussens' 
centrum)

 Interhemisferische lijn goed 
begrensd

 Onregelmatige grenzen ter 
hoogte van de mediane lijn 

 Breder in het posterior 
gebied (PC2)

Interhemisferische lijn

Regels voor de evaluatie van de beelden met florbetaben (18F) -
Normaal beeld 
4egebied: pariëtale kwabben



Identificeren van de gebieden en de belangrijkste 
oriëntatiepunten op de axiale doorsnedesContrast SB/SG in de kleine hersenenBergachtig “skelet” van de SBFrontale kwabben: “V” vormFrontale kwabben: Stekelig onregelmatig aspect van de SBFrontale kwabben: holtesPC2: EeltrandPC2: Hypo-intens gat langs de mediane lijn inferiorPC2: “Glimlachend gezicht”Pariëtale kwabben: Mediane lijn duidelijk zichtbaar tussen de 
hemisferenPariëtale kwabben: stekelig onregelmatig aspect van de SBPariëtale kwabben: Gehavend aspect van de corticale randen
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 Identificeer de “intensiteit doelwit van de witte 
materie”

 Observeer het contrast SB/SG

Regels voor de evaluatie van de beelden met florbetaben (18F) -
Abnormaal beeld 
Referentiegebied: Kleine hersenen

witte substantie



 Fixatie in de grijze substantie en de witte 
substantie

 Het geheel van de anatomie van de kwabben is 
makkelijker te observeren op het positieve 
beeld

 De corticale rand is regelmatig 

 De fixatie van de merkstof breidt zich uit 
tot de randen van de hersenen (gele 
pijlen)

 Het is moeilijk te zien waar de witte 
substantie eindigt en waar de grijze 
substantie begint

Regels voor de evaluatie van de beelden met florbetaben (18F) -
Abnormaal beeld 
Algemene kenmerken 



 1- Temporale kwabben: Geen bergachtig massief van witte substantie
 2- Frontale kwabben: Geen stekelig onregelmatig aspect van de SB
 3- PC2: Het gat van de neus gevuld (geen “glimlachend gezicht”)
 4- pariëtale cortex regelmatig, geen duidelijke mediane lijn

Regels voor de evaluatie van de beelden met florbetaben (18F) –
Abnormaal beeld 
Vier hoofdgebieden voor de interpretatie



 Geen enkel verschil tussen de grijze substantie en de witte substantie in het 
gebied

 De activiteit strekt zich uit tot de externe rand van de cortex
 De activiteit in de SG is gelijk of superieur aan die in de SB
 Geen enkel aspect van bergachtig massief van de witte substantie

Regels voor de evaluatie van de beelden met florbetaben (18F) –
Abnormaal beeld 
1egebied: Temporale laterale kwabben



 Geen enkel verschil tussen de grijze substantie en de witte substantie in het gebied
 De activiteit strekt zich uit tot de externe rand van de cortex
 Geen stekelig onregelmatig aspect van de SB
 Bol regelmatig aspect van de externe corticale rand
 Gemakkelijkere signalen te identificeren in de prefontale cortex

Regels voor de evaluatie van de beelden met florbetaben (18F) –
Abnormaal beeld 
2egebied: Frontale kwabben



 Gat van de neus gevuld 
 Geen “glimlachend gezicht”
 Geen enkele verwijde interhemisferische lijn posterior (“kusvorm”)

Regels voor de evaluatie van de beelden met florbetaben (18F) –
Abnormaal beeld 
3egebied: PC2



 Geen enkel verschil tussen de grijze substantie en 
de witte substantie in het gebied

 Maximale intensiteit in de witte substantie is 
uitgestrekt tot aan de corticale rand

 De interhemisferische scheiding is 
nauwelijks zichtbaar

 Regelmatig aspect van de mediane 
lijn

 “Kusvorm”

Regels voor de evaluatie van de beelden met florbetaben (18F) –
Abnormaal beeld 
4egebied: pariëtale kwabben



Identificeren van de gebieden en de belangrijkste 
oriëntatiepunten op de axiale doorsnedesContrast SB/SG in de kleine hersenenContrast SB/SG in de cortexGevuld aspect van de temporale laterale kwabben met een 
goede lokalisatie van de corticale rand
Frontale kwabben: corticale rand regelmatig, activiteit strekt zich 
uit tot aan corticale randPC2: Hypo-intens gat gevuld of nauwelijks zichtbaarPC2: Geen “glimlachend gezicht”Pariëtale kwabben: Corticale rand regelmatigPariëtale kwabben: Interhemisferische mediane lijn nauwelijks 
zichtbaarPariëtale kwabben: “Kusvorm”
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PET-beelden met florbetaben (18F)

Normaal aspect

 Temporaal lateraal: Bergachtig massief
 Frontaal: Pieken, holtes
 PC2: Glimlachend gezicht
 Pariëtaal: heldere mediane lijn, 

onregelmatige grenzen

Abnormaal aspect
 Temporaal lateraal: GEEN bergachtig 

massief
 Frontaal: GEEN pieken, bolle vormen
 PC2: GEEN “glimlachend gezicht”
 Pariëtaal: “Kusvorm”



Overzicht

1. Ziekte van Alzheimer
2. Nuttige informatie over NeuraCeqTM

3. Presentatie van de anatomie van de hersenen:
1. Basispresentatie van de anatomie van de cortex
2. Anatomie van de grijze substantie en de witte substantie (studie van transaxiaal aanzicht) 
3. Nuttige oriëntatiepunten en belangrijke gebieden voor het lezen van de NeuraCeqTM-beelden

4. Regels en protocol voor het lezen van de NeuraCeqTM-beelden:
1. Normaal beeld
2. Abnormaal beeld

5. Supplementaire adviezen voor de interpretatie:
1. Evaluatie van de technische kwaliteit: beweging, normale varianten, inclinaties van het hoofd
2. Hulpmiddelen voor de klinische praktijk, gammacorrectie, coregistratie met CT/MRI
3. Atrofiesymptomen
4. Moeilijke interpretaties

6. Test

7. Aantekeningen van de NeuraceqTM-beelden



Beeld met florbetaben (18F): 
Evaluatie van de technische kwaliteit

 Onderzoek de beweging en de technische kwaliteit voor de evaluatie
 Goede lokalisatie van de anatomische structuren

• Lijn hoofdhuid duidelijk, dun en goed begrensd
• Neus, oogholtes duidelijk

 Hoofdhuid gescheiden van de hersenen door een 
zwarte rand, zijnde de cerebrospinale vloeistof

 Zelfs op een abnormaal beeld bereikt de fixatie van 
de merkstof niet de hoofdhuid (witte rand)



Beeld met florbetaben (18F): 
Evaluatie van de technische kwaliteit

Verzeker u ervan dat het kleurenschema is geconfigureerd met een grijze schaal en 
een geopend venster heeft tijdens de configuratie van het dynamische veld en het 
contrast op de doorsnede van de kleine hersenen, opdat de witte substantie van de 
kleine hersenen niet te gesatureerd is
De verwachte anatomische kenmerken (laterale hersenkamers, kleine hersenen, 

enz.), zijn ze gemakkelijk geïdentificeerd?
Is er een artefact van aanzienlijke beweging dat een troebel contrast veroorzaakt 

tussen de structuren van de witte substantie en de grijze substantie? 
Is de ontkrachtingskaart op de juiste wijze toegepast of was er sprake van een 

beweging tussen het moment van de transmissie/CT en het moment waarop het 
beeld is verkregen? 
Zijn alle gebieden in beeld? 
Is het hoofd correct georiënteerd?
Zijn de beelden te regelmatig? 
Is er sprake van adequate hoeveelheden in het beeld? 



Te hoge 
egalisering

Slechte uitlijning van de 
correctiekaart voor 
ontkrachting

Beeld met florbetaben (18F):
Evaluatie van de technische kwaliteit

Correcte saturatie Oversaturatie



Beeld met florbetaben (18F):
Evaluatie van de technische kwaliteit: Tekenen van beweging

 Dikke hoofdhuid
 De fixatie van de merkstof bereikt niet 

de hoofdhuid (witte rand)
 De activiteit verandert (licht/donker) 

op dezelfde structuur

 In de klinische praktijk kunnen bij 
het dynamisch verkrijgen van 
kaders van 4 x 5 min de beelden 
die een beweging tonen worden 
uitgesloten

 Het kan voor patiënten die aan cognitieve stoornissen lijden moeilijk zijn 
bewegingloos te blijven tijdens het verkrijgen van de PET-beelden. 
Dientengevolge komt beweging vaak voor in PET-beelden van amyloïde 
plaques 

 De beweging na de transmissiebeelden (CT of isotoop) veroorzaakt een 
slechte uitlijning van de correctiekaart voor ontkrachting, waardoor de 
beelden
wellicht niet kunnen worden geïnterpreteerd



Beeld met florbetaben (18F):
Evaluatie van de technische kwaliteit: Normale variant

 Fixatie van de mediane sinus sagittalis: 
normale variant



Evaluatie van de technische kwaliteit van de beelden met florbetaben (18F) 
Inclinatie van het hoofd

 Een hemisfeer verschijnt voor de controlateraal
 Asymmetrieën links/rechts. Lijken wellicht unilaterale positieve gebieden 

te zijn
 Iedere hemisfeer dient onafhankelijk te worden geëvalueerd 
 Klinische praktijk: Heroriënteer de geïnclineerde beelden

Positie-instellingen van het hoofd:
 Hyperextensie van het hoofd: de occipitale kwabben verschijnen voor de 

temporale laterale kwabben
 Hyperextensie van het hoofd: te vroege verschijning van de frontale kwabben 

(voor of gelijktijdig met de temporale kwabben)



 Normaal of abnormaal?
 Venster/drempel: de intensiteit doelwit wordt 

geobserveerd in de SB en strekt zich niet uit tot de randen

Beeld met florbetaben (18F): Adviezen voor de klinische praktijk: 
Gebruik van de gammacorrectie en de regel intensiteit doelwit



Gebruik van het orthogonale reticulum



Beeld met florbetaben (18F): Atrofie
 Atrofie is een frequent resultaat bij oudere personen, met name personen die klagen 

over geheugenverlies (cognitieve stoornissen) 
 Het is belangrijk altijd naar tekenen van atrofie te zoeken:

• Verwijde interhemisferische fissura (verwijde ruimte tussen de hemisferen)
• Verwijding van de gleuven
• Volumineuze hersenkamers (eventueel asymmetrisch)
• Verwijde ruimte tussen de interne grens van de hoofdhuid en de externe grens van 

het corticale parenchym
 Gebieden die het moeilijkst te interpreteren zijn in de positieve (abnormale) beelden met 

atrofie: pariëtale kwabben, PC2

• De interhemisferische fissura is nog breed en zichtbaar. Echter, de interne randen 
zijn onregelmatig op een negatief (normaal) beeld, in vergelijking tot de 
regelmatige randen op de positieve beelden met atrofie

• De “kusvorm” in de pariëtale kwab is wellicht niet evident 
• In geval van twijfel stelt u zich de volgende vragen: Is de mediane lijn zichtbaar? Zo 

ja, zijn de randen regelmatig of onregelmatig?
 Bij twijfel aan atrofie volgens de PET-beelden consulteert u de anatomische CT/MRI 

beelden, vervolgens verifieert u of de vulling van de cortex aan de externe grens 
positief is



Beeld met florbetaben (18F): Atrofie



Beeld met florbetaben (18F): Atrofie



Beeld met florbetaben (18F): Atrofie



Beeld met florbetaben (18F): Atrofie



Beeld met florbetaben (18F): Adviezen voor de klinische 
praktijk: Gebruik van coregistratie van PET met CT/MRI



Beeld met florbetaben (18F): Adviezen voor de klinische 
praktijk: Gebruik van coregistratie van PET met CT/MRI



Moeilijke interpretaties

 ~ 15% van de beelden met FBB zijn moeilijk: 
• Het merendeel wegens een beweging of wegens te 

geëgaliseerde beelden
• Een minder belangrijk aantal is werkelijk moeilijk, divergentie 

tussen de lezers
 Zoek de fixatie van de SG en volg de regels gebied per gebied
 Een enkel positief (abnormaal) gebied geeft het totale beeld positief 

weer
 Als de evaluatie van een enkel gebied moeilijk is, is er meestal 

sprake van een negatief beeld 
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2. Anatomie van de grijze substantie en de witte substantie (studie van transaxiaal aanzicht) 
3. Nuttige oriëntatiepunten en belangrijke gebieden voor het lezen van de NeuraCeqTM-beelden

4. Regels en protocol voor het lezen van de NeuraCeqTM-beelden:
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Hoofdgebieden: Normaal of abnormaal?

Abnormaal

(PC2)

cortex cingularis posterior

Gebied van de cortex 
cingularis posterior / lobulus 
quadrangularis



Hoofdgebieden: Normaal of abnormaal?

Normaal

Frontaal gebied

Frontale kwabben



Hoofdgebieden: Normaal of abnormaal?

Abnormaal

Temporaal gebied

Temporale laterale kwabben



Hoofdgebieden: Normaal of abnormaal?

Normaal

Pariëtaal gebied



Hoofdgebieden: Wat ziet u?

NEEKomt dit beeld overeen met de aanwezigheid 
van β-amyloïde plaques?

A. Kleine hersenen
B. Stekelig onregelmatig aspect van de witte substantie
C. Uitbottend of gezwollen aspect van de frontale kwab
D. Hersenkamers
E. Eeltrand

F. Gevuld gat in het gebied van de circumvolution cingularis posterior
G. Hoofdhuid en cerebrospinale vloeistof



Hoofdgebieden: Wat ziet u?

NEE
Komt dit beeld overeen met de aanwezigheid van 
β-amyloïde plaques in de pariëtale kwabben?

A. Frontale kwabben van een normaal beeld, zoals een onregelmatige 
boomstructuur laat zien
B. Frontale kwabben van een abnormaal beeld, zoals de vulling van de 
kwabben met gladde randen laat zien
C. Pariëtale cortex van een normaal beeld, zoals de locatie van witte 
substantie met onregelmatige rand en een gemarkeerde 
interhemisferische lijn laat zien
D. Pariëtale cortex van een abnormaal beeld, zoals blijkt uit het niet 
kunnen bespeuren van de mediane lijn en een corticale gladde, 
enigszins onregelmatige rand



Hoofdgebieden: Wat ziet u?

Komt dit beeld overeen met de aanwezigheid van β-
amyloïde plaques in de temporale kwabben? JA

A. Bergachtig “skelet” van de witte substantie in de temporale 
laterale kwabben
B. Gevuld aspect van de temporale laterale kwabben
C. Corticale rand regelmatig
D. Hersenkamers
E. Eeltrand
F. Mediane lijn bespeurbaar tussen de twee hemisferen
G. Hoofdhuid en cerebrospinale vloeistof



Normaal 
beeld

Abnormaal 
beeld

Gevuld aspect van de temporale laterale kwabben met een gladde 
begrenzing van de corticale rand
De witte substantie van de frontale kwabben toont een stekelig aspect.

Het bergachtig “skelet” van de witte substantie daalt af naar het centrum van 
de temporale laterale kwab.
U observeert een hypo-intens gat (afwezigheid fixatie merkstof) in het gebied 
van de circumvolution cingularis posterior.
Uitbottend of gezwollen aspect van de frontale kwab in aanwezigheid van 
een corticale fixatie die zich uitstrekt tot aan de corticale rand
Mediane lijn niet bespeurbaar tussen de twee hemisferen in het pariëtale 
gebied en corticale gladde rand

Belangrijkste kenmerken: Normaal of abnormaal?
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Etappes voor het lezen van de beelden met florbetaben (18F) 

Etappe 1
Effectueer een technische evaluatie.
Neem nota van de globale technische 
kwaliteit van de beelden. Bijvoorbeeld, 
verzeker u ervan dat er niet sprake is 
van artefacten of 
positioneringsproblemen.

Etappe 2
Geef systematisch een score aan ieder 
gebied.

Etappe 3 
Geef een globaal cijfer.
Aanwezigheid of afwezigheid van fixatie 
in overeenstemming met de β-
amyloïde plaques



Verklaring van de beelden met florbetaben (18F):
Scores van de corticale fixatie van de merkstof per gebied 
(RCTU)

Score 
RCTU

Aspect van de 
beelden Evaluatieconditie

1
Normaal/Negatief 

(geen fixatie van de 
merkstof)

De fixatie van de merkstof (met name de intensiteit 
van het signaal) in de grijze substantie van het gebied 
is inferieur aan die van de witte substantie

2 en 3

Abnormaal/Positief 
(fixatie van de 

merkstof)

Fixatie van de merkstof gelijk aan of hoger dan de 
fixatie aanwezig in de witte substantie: zich uitstrekkend 
tot over de rand van de witte substantie tot aan de 
externe corticale rand geldend voor de meerderheid 
van de doorsnedes in het betreffende gebied

De extensie van de fixatie van de merkstof op het 
axiale aanzicht van het gebied geeft het verschil aan 
tussen een gemiddelde fixatie en een geprononceerde 
fixatie:
• Gemiddelde fixatie: treft een deel van het gebied
• Geprononceerde fixatie: treft het gehele gebied



Verklaring van de beelden met florbetaben (18F):
Scores van de corticale fixatie van de merkstof per gebied (RCTU)

 De intensiteit van het signaal (fixatie van de merkstof) in de SG, of 
het contrast tussen de activiteit in de SB en de activiteit in de SG, 
geeft het verschil aan tussen een normaal aspect en een abnormaal 
aspect

• Normaal: fixatie van de SG inferieur aan die van de SB
• Abnormaal: fixatie van de SG gelijk aan of superieur aan die van 

de SB

 Om een score RCTU 2 of 3 (abnormaal aspect)te verkrijgen, moet de 
meerderheid van de axiale doorsnedes in het gebied zijn getroffen

 Deextensie van de fixatie van de SG in het gebied op de axiale 
doorsnedes geeft het verschil aan tussen een gemiddelde fixatie 
(RCTU 2) en een geprononceerde fixatie (RCTU 3)



 Temporaal lateraal: RCTU 3
 Geprononceerde fixatie
Meerderheid van de 

getroffen doorsnedes
 Totaal van het getroffen 

gebied

 Temporaal lateraal: RCTU 
2

 Gemiddelde fixatie
Meerderheid van de 

getroffen doorsnedes
 Deel van het getroffen 

gebied



Verklaring van de beelden met florbetaben (18F): 
Omvang van de amyloïde plaque in de hersenen (BAPL)

 Herinnert u zich dat de score BAPL afgeleid is van de RCTU scores
 De beelden die een score BAPL 1 hebben zijn NORMALE beelden
 De beelden die een score BAPL 2 of 3 hebben zijn ABNORMALE beelden
 Een enkel gebied met de score RCTU 2 geeft het gehele beeld als 

ABNORMAAL weer

Score BAPL Regel voor de evaluatie
1 Beeld zonder β-amyloïde plaque Score RCTU 1 in ieder van de vier 

hersengebieden 1, 2, 3 en 4 
2 Beeld met gematigde β-amyloïde 

plaques
Score RCTU 2 in het geheel of een 
gedeelte van de vier hersengebieden 1, 
2, 3 en 4 en geen enkele score 3 in 
deze vier gebieden.

3 Beeld met geprononceerde β-amyloïde 
plaques

Score RCTU 3 in ten minste een van de 
hersengebieden 1, 2, 3 en 4



Verklaring van de beelden met florbetaben (18F):
Omvang van de amyloïde plaque in de hersenen (BAPL)

RCTU 1
 De fixatie van de merkstof (intensiteit van 

het signaal) in de SG van het gebied is 
inferieur aan die van de SB

BAPL 1
 Beeld zonder β-amyloïde plaque
 Score RCTU 1 in ieder van de vier 

gebieden



Verklaring van de beelden met florbetaben (18F): 
Omvang van de amyloïde plaque in de hersenen (BAPL)

RCTU 3
 Fixatie van de merkstof gelijk of superieur aan 

de fixatie aanwezig in de witte substantie: zich 
uitstrekkend tot over de rand van de witte 
substantie tot aan de externe corticale rand 
geldend voor de meerderheid van de 
doorsnedes in het betreffende gebied

 Geprononceerde fixatie: treft het gehele gebied
BAPL 3
 Beeld met geprononceerde β-amyloïde plaques
 Score RCTU 3 in minstens een van de vier 

gebieden



Verklaring van de beelden met florbetaben (18F):
Omvang van de amyloïde plaque in de hersenen (BAPL)

RCTU 2
 De extensie van de fixatie van de merkstof op het 

axiale aanzicht van het gebied geeft het verschil aan 
tussen een gemiddelde fixatie en een 
geprononceerde fixatie:

 Gemiddelde fixatie: treft een deel van het gebied
BAPL 2
 Beeld met gematigde β-amyloïde plaques
 Score RCTU 2 in het geheel of een gedeelte van de 

vier gebieden en geen enkele score 3 in deze vier 
gebieden.



Verklaring van de beelden met florbetaben (18F):
Omvang van de amyloïde plaque in de hersenen (BAPL)

 Komt zelden voor
 Zeer subtiele veranderingen
 Het contrast SG/SB is in sommige 

delen van het gebied of de 
gebieden moeilijk te zien

 De intensiteit in de SG moet gelijk 
of superieur zijn aan de intensiteit 
doelwit van de SB in de doorsnede

 Implicatie van de meerderheid van 
de doorsnedes in het gebied



Revisie van de regels voor het lezen van de beelden met 
florbetaben

Regels voor de visuele evaluatie

• Volg deze regels voor het lezen van PET met 
florbetaben:

• Observeer systematisch de hersenen, 
beginnend met de kleine hersenen

• Vergelijk altijd de intensiteit van het signaal in 
de corticale grijze substantie met die in de 
aangrenzende witte substantie (indien 
zichtbaar)

• Neem afstand om te zien of uw verklaring voor 
het gebied overeenkomt met uw globale 
impressie

Etappes van de visuele evaluatie

• Etappe 1: begin een technische evaluatie
• Neem nota van de globale technische kwaliteit 

van de beelden. Bijvoorbeeld, verzeker u 
ervan dat er niet sprake is van artefacten of 
positioneringsproblemen

• Etappe 2: geef systematisch een score aan ieder 
gebied.

• Etappe 3: geef een globaal cijfer.
• Aanwezigheid of afwezigheid van fixatie in 

overeenstemming met de β -amyloïde

Verklaringsysteem RCTU

• Systeem van verklaring van de corticale fixatie van 
de merkstof per gebied (RCTU) voor de visuele 
evaluatie van de PET-beelden met florbetaben

• Score RCTU 1: afwezigheid van corticale 
fixatie van de merkstof

• Score RCTU 2: gematigde corticale fixatie van 
de merkstof

• Score RCTU 3: geprononceerde corticale 
fixatie van de merkstof

Verklaringsysteem BAPL

• Globale score van de omvang van de amyloïde 
plaque in de hersenen (BAPL) van de PET-beelden 
met florbetaben

• Score BAPL 1: beeld zonder β-amyloïde 
plaque

• Score BAPL 2: beeld met gematigde β-
amyloïde plaques

• Score BAPL 3: beeld met geprononceerde β-
amyloïde plaques



Melden van bijwerkingen De gezondheidszorgbeoefenaars worden 
verzocht de bijwerkingen geassocieerd met het gebruik van NeuraCeq te 
melden aan de afdeling Vigilantie van het FAGG. Het melden kan online 
gebeuren via www.gelefiche.be of via de “papieren gele fiche” die op verzoek 
verkrijgbaar is bij het FAGG of die kan worden afgedrukt op de website van het 
FAGG, www.fagg.be. De gele fiche kan worden verzonden per post naar het 
adres FAGG – afdeling Vigilantie – Eurostation II – Victor Hortaplein 40/40 –
1060 Brussel, per fax op het nummer 02/528.40.01, of per mail naar: 
adversedrugreactions@fagg-afmps.be

.

http://www.gelefiche.be/
http://www.fagg.be/
mailto:adversedrugreactions@fagg-afmps.be


Dankbetuigingen

John Seibyl MD
Algemeen Directeur en Hoofdonderzoeker

MNI, IND, New Haven, CT, É-U

Alle patiënten, familie van patiënten, onderzoekers en 
medewerkers
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