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Neuroperfusie, de Heilige Graal! 
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CT neuroperfusie
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Achtergrond

Rol van geavanceerde CT-beeldvorming in diagnostiek en 
behandeling van acuut herseninfarct (stroke)



Achtergrond



Achtergrond

CVA protocol (diagnostiek)
• Blanco CT schedel (bloeding?)

• CTA aortaboog tot vertex (intracraniële 
occlusie?)

• CT perfusie (CTP)



Achtergrond

Behandeling stroke
• <4,5 uur: intraveneuze trombolyse (IVT) 

(met inachtneming van kliniek & blanco 
CT)

• <6 uur: endovasculaire therapie (EVT) bij 
behandelbare occlusie (MR CLEAN trial1)

• Tegenwoordig ook in ‘late tijdsinterval’ op 
indicatie IVT/EVT

1Berkhemer et al. N Engl J Med 2015;372:11-20



Doel CTP

• Doorbloeding cerebrale vaatbed
• Onderscheid tussen reversibele schade (penumbra) en irreversibele 

schade (core/infarct)

• Perfusiemismatch: verschil in volume tussen penumbra en infarct



Waarom CTP?

• Infarct volume: geassocieerd met functionele uitkomst

• CTP (gunstige perfusie mismatch) gebruikt voor 
behandelselectie van patiënten in late tijdsinterval

• Verbeterde detectie occlusie (ook in vroege tijdsinterval)



Indicaties

Buiten reguliere tijdsvenster: rol in patiëntselectie

CTP als selectie criterium bij:
• EVT in late tijdsinterval (6-24 uur)2,3

• IVT in late tijdsinterval (> 4,5 uur of unknown ‘last seen well’)4,5

Gebruik van CTP aanbevolen in besluitvorming omtrent acute behandeling stroke 
in late tijdsinterval

EVT: endovasculaire therapie
IVT: intraveneuze trombolyse

2 Nogueira et al. N Engl J Med 2018;378:11-21.
3 Albers et al. N Engl J Med 2018;378:708-18.

4 Thomalla et al. N Engl J Med 2018;379:611-22.
5 Ma et al. N Engl J Med 2019;380:1795-803.



Indicaties

• Binnen reguliere tijdsvenster: géén bewijs voor toepassing CTP bij 
patiëntselectie voor IVT/EVT

• Echter nuttige toevoeging in interpretatie CTA en globale indruk perfusie

NB. CTP altijd i.c.m. blanco CT schedel

IVT: intraveneuze trombolyse
EVT: endovasculaire therapie



Voordelen

Beschikbaarheid

Snelheid

Relatief goedkoop

Extra stralingsbelasting

Extra contrast

Extra tijd nodig voor post 
processing en interpretatie

Nadelen



Uitvoering

• Voor adequaat gebruik van CTP: correcte technische uitvoering nodig

Acquisitie 
• IV contrast (hoge flow)
• Brein meermaals gescand
• ‘Wash-in’ en ‘wash-out’ van contrast
• Postprocessing software

• Tijd-densiteitscurve
• Perfusie parameters
• Kleurgecodeerde perfusion maps 



Uitvoering

Bolus
• 40-50 ml

• ≧ 300 mg/ml 

• 4-7 ml/sec

• NaCl flush

First pass van bolus

80 kVp, lage mAs



Uitvoering: perfusie parameters

• Cerebral blood flow (CBF)

• Cerebral blood volume (CBV)

• Tmax

• Time to peak (TTP)

• Mean transit time (MTT)

Mede afhankelijk van software



Uitvoering: perfusie parameters

Perfusie parameters veranderen bij occlusie

• Penumbra: verlaagde CBF & normale CBV

• Infarct: verlaagde CBF & verlaagde CBV

CBF: cerebral blood flow
CBV: cerebral blood volume



Penumbra & infarct

CBF CBV

CBF: cerebral blood flow
CBV: cerebral blood volume



Penumbra & infarct

CBF CBV

Penumbra

CBF: cerebral blood flow
CBV: cerebral blood volume



Penumbra & infarct

CBF CBV

Infarct

CBF: cerebral blood flow
CBV: cerebral blood volume



Uitvoering: pitfalls

1. Scanbereik: stroomgebied arteria cerebri media

Onvoldoende dekking → onderschatting infarct en penumbra



Uitvoering: pitfalls

1. Scanbereik

✅

❌



Uitvoering: pitfalls

2. Scanduur

Te kort → onjuiste curve/ 
parameters



Uitvoering: pitfalls

2. Scanduur

Te kort → onjuiste curve/ 
parameters



Uitvoering: pitfalls

Bewegingsartefacten

3. Bewegingsartefacten

Correcte curve



Uitvoering: pitfalls



Uitvoering: pitfalls

4. Fouten in software calculatie



Uitvoering: pitfalls

5. Veranderde hemodynamiek van patiënt (bijv. cardiale 
insufficiëntie, carotis occlusie etc.)

Bijv. vertraagde bolus aankomst bij carotis occlusie



Man, 74 jaar
Hemiparese linker lichaamshelft
2 uur geleden last seen well



Mogen we al naar de CT?



Voorbeeld CVA protocol: blanco CT schedel

Geen bloeding



Voorbeeld CVA protocol: CTP

CBF CBV Tmax

CBF: cerebral blood flow
CBV: cerebral blood volume



Voorbeeld CVA protocol: CTP

Perfusiedefect rechter 
hemisfeer
(penumbra 172 cm3, 

infarct 13 cm3)



Voorbeeld CVA protocol: CTA

Occlusie
arteria cerebri media 
rechts (M1)



Voorbeeld CVA protocol: DSA 

Vaatkamer:
occlusie M1 rechts →
ongecompliceerde intra-
arteriële trombectomie →
succesvolle revascularisatie



Geslaagde work-up & behandeling 



Take home

• Belangrijke rol van geavanceerde beeldvorming 
in work-up van stroke

• CTP kan diagnostisch proces ondersteunen 
(hulpmiddel onderscheid penumbra versus 
infarct)

• Alert blijven op pitfalls (uitvoering & 
interpretatie)

• Teamwork



Met dank aan

Dr. L. Jacobi-Postma

Neuroradioloog Maastricht UMC+



Dank voor uw aandacht

sorina.simon@mumc.nl


