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Hartelijk dank dat u hebt gekozen voor het spectraal domein oogheelkundig beeldverwerkings-

systeem EnvisuTM. Bij de ontwikkeling van onze systemen hebben we bijzonder veel aandacht 

besteed aan een eenvoudige, intuïtieve bediening. Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke 

informatie over het apparaat, veiligheid, werking en onderhoud. Om lichamelijk letsel of schade 

aan het systeem te voorkomen moet deze gebruiksaanwijzing, inclusief aanwijzingen, waar-

schuwingen en instructies, aandachtig worden gelezen en worden begrepen voordat met het 

systeem wordt gewerkt. 

 

Hartelijk dank dat u voor onze producten hebt gekozen. We hopen dat u de kwaliteit en 

prestaties van uw EnvisuTM SDOIS-systeem zult waarderen. 

 

Neem voor informatie over verkoop, service of ondersteuning contact op met Leica 
Microsystems via onze website 
 

http://www.leica-microsystems.com/service/ 
of door het bellen van het betreffende servicenummer in uw regio:  

Australië: 1 800 625 286 (optie 2)  

België: +32 2 790 98 50  

China: +86 400 650 6632  

Denemarken: +45 44 54 01 01  

Duitsland: +49 64 41 29 44 44  

Frankrijk: +33 156 052 326  

Hongkong: +852 800-969-849  

India: 1800 313 2339 

Italië: +39 02 57486.1  

Japan: +81 3 3761 1147  

Korea: +82 80 440 4401  

Nederland: +31 70 413 2100  

Nieuw-Zeeland: 0800 400 589 (optie 2)  

Oostenrijk: +43 1 486 80 50 27  

Portugal: +351 21 388 91 12 

Verenigd Koninkrijk: +44 845 604 9095  

Verenigde Staten: 1-800-526-0355 (optie 1, dan optie 1)  
 
  



Voor zaken over de Leica-productielocatie kunt u contact opnemen met: 

 
Leica Microsystems NC, Inc. 

4222 Emperor Boulevard  

Suite 390 

Durham, NC 27703 USA  

LeicaTel.: +1 919 314 5500  

Fax: +1 919 314 5501 

 

 

LET OP 

 
Het is wettelijk verboden dat dit apparaat door of op last van een arts wordt verkocht. 

 

      

Leica Microsystems CMS GmbH 

Ernst-Leitz-Strasse 17-37 

35578 Wetzlar 

Duitsland  

Juridische disclaimer 

Wijzigingen van specificaties voorbehouden. De informatie van deze handleiding houdt direct 

verband met de werking van de apparatuur. Medische beslissingen blijven de verantwoorde-

lijkheid van de clinicus. Leica Microsystems heeft zijn uiterste best gedaan voor een volledige 

en duidelijke handleiding waarin de belangrijkste kenmerken van het product worden be-

schreven. Is meer informatie over het product noodzakelijk, neem dan contact op met uw 

Leica-dealer. U mag nooit een medisch product van Leica Microsystems gebruiken zonder 

dat u op de hoogte bent van het gebruik en de mogelijkheden van het product. 

 

Aansprakelijkheid 

Wat betreft onze aansprakelijkheid, raadpleeg onze standaard verkoopvoorwaarden. Niets 

in deze disclaimer zal onze verplichtingen beperken op een manier die niet is toegestaan 

volgens het geldend recht of onze verplichtingen uitsluiten die volgens geldend recht niet 

mag worden uitgesloten. 
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Productinformatie 

Symbooltoets 

In de gehele handleiding worden de volgende symbolen gebruikt. 

 

Waarschuwing 
Waarschuwingen wijzen op situaties die kunnen leiden tot overlijden of ernstig 
letsel als ze niet worden voorkomen. 

 

Waarschuwing 

Gevaarlijke spanning 

 

Opmerking 
Opmerkingen wijzen op technische vereisten waaraan de gebruiker speciale 
aandacht moet besteden, zoals opmerkingen over veel voorkomende fouten, 
ongebruikelijke situaties en tips voor optimaal gebruik. 

 

Symbool voor wisselstroom: is afgebeeld op het label betreffende elektrische 
veiligheid dat is aangebracht aan de achterkant van de engine en de aansluit-
kasten 

 

Bedieningsinstructies: symbool is afgebeeld op fabrikantlabel Gebruikshand-
leiding raadplegen  

 

Aarding: is afgebeeld aan de binnenzijde van de engine en de aansluitkasten 

Beoogd gebruik  

Het Leica EnvisuTM spectraal-domein oftalmologisch beeldvormingssysteem (SDOIS) is bedoeld 
om beelden met diepteresolutie te verwerven van de microstructuur van oogweefsel, en deze te 
verwerken, weer te geven en op te slaan door middel van spectraal-domein optische 
coherentietomografie (SD-OCT). Het EnvisuTM SDOIS is geïndiceerd als hulpmiddel voor het 
diagnosticeren van fysiologische en pathologische aandoeningen van het oog door middel van 
niet-invasieve optische beeldvorming. De beeldvorming van de verschillende weefsels van het 
oog wordt ondersteund door het gebruik van onderling verwisselbare lenzen. Het systeem is 
geïndiceerd voor gebruik bij patiëntenpopulaties variërend van vroeggeboren of pasgeboren 
zuigelingen tot volwassenen, en is geschikt voor ambulante of bedlegerige patiënten. Het 
gebruik van het systeem is geïndiceerd voor beeldvorming in staande of liggende positie, als 
hand- of vast gemonteerd apparaat, en is geschikt voor beeldvormend onderzoek bij patiënten 
onder anesthesie.   
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BELANGRIJK!  Lees vóór gebruik van dit systeem de volledige handleiding en zorg 

dat u deze begrijpt. Wanneer u vragen hebt over het gebruik van dit 
systeem, neem dan contact op met de klantenservice. 

Dit systeem mag uitsluitend worden gebruikt door artsen of laboranten die een profes-
sionele training hebben gevolgd in het gebruik van beeldvormingsapparatuur voor het 
netvlies, of die hier ervaring hebben.  
 

Softwarearchitectuur en terminologie 

De programmatuur van InVivoVue 2.4 van Leica is geschreven in C++ voor het platform 
Windows. Voor deze programmatuur wordt gebruikgemaakt van een database om patiënt- en 
onderzoeksgegevens te beheren. De gegevens die voor een patiënt worden verzameld tijdens 
een consult of scansessie worden onderzoek genoemd. Dit onderzoek heeft een bijbehorende 
arts (of opleidingsarts), onderzoeker, studie en behandelarm. Bovendien kan voor onderzoeken 
worden opgegeven dat specifieke scanprotocollen moeten worden gevolgd. Hieronder vindt u 
de definitie van een aantal termen die in deze handleiding worden gebruikt: 

Studie: deze term kan worden gebruikt voor het organiseren van wetenschappelijk onderzoek dat 
wordt verricht in het kader van een verstrekte subsidie, of als manier om onderzoeksprotocollen te 
organiseren die moeten worden gevolgd voor proefdierstudies.  

Site-ID: een uniek nummer dat aan elke database-instantie wordt toegewezen.  

Behandelarm: in een gerandomiseerd onderzoek wordt deze term gebruikt voor één van de 
behandelgroepen. Een behandelarm kan worden gebruikt als categorie of andere manier om 
onderscheid te maken tussen patiënten binnen een studie. 

Scanprotocol: een standaardgroep scans die worden gebruikt voor elke proefpersoon in de 
studie 

Patiënt: hiermee kan een proefdier of dierlijk monster worden aangeduid waarvan beelden 
worden gemaakt. 

Medisch dossiernummer (MDN): de unieke ID waaraan de patiënt binnen de instelling kan 
worden herkend. 

(Patiënt-)ID: de codenaam of het codenummer waarmee de proefpersoon binnen de weten-
schappelijk studie kan worden getraceerd. 

Onderzoek: deze term wordt gebruikt voor een consult of een beeldvormingssessie, en is een 
verzameling van één of meer scans die op één dag voor één patiënt worden gemaakt. 

Arts: de primaire arts of hoofdonderzoeker in de kliniek. 

Onderzoeker: de laborant of het studiepersoneel dat de beeldvorming uitvoert. 
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Overzicht 

Kennismaking met de gebruikersinterface van InVivoVue 

Met de InVivoVue-software van Leica kan een gebruiker beelden die zijn gemaakt met het 
spectraal-domein OCT-systeem van Leica, verwerven, verwerken en weergeven. Het pro-
gramma biedt de mogelijkheid om scans te ordenen naar wetenschappelijke studie, naar proef-
dieren, naar onderzoeker en arts, en naar onderzoek, consult of scansessie. Deze gegevens, 
die de koppelingen bevatten tussen deze informatie en de bestanden met de feitelijke beeld-
gegevens, worden opgeslagen in een database. 
 

Lay-out van het programma 

De gebruikersinterface van het programma bevat vier tabbladen (Study (Studie), Patient/Exam 
(Patiënt/onderzoek), Imaging (Beeldvorming), Reports (Rapporten)). De indeling van deze tab-
bladen komt overeen met veelgebruikte workflows. 

Het tabblad Study (Studie) wordt gebruikt om de namen in te voeren van studies waarvoor 
gegevens worden verzameld. Het bundelen van gegevens tot studies kan handig zijn wanneer u 
wilt zoeken naar gerelateerde gegevenssets door te filteren op de naam van de studie. Dit tabblad 
wordt meestal gebruikt op de dag dat het programma wordt geïnstalleerd, en daarna uitsluitend 
wanneer een nieuwe studie wordt gestart. In Reader-systemen gaan gebruikers echter naar dit 
tabblad om naar een andere locatie over te schakelen om geïmporteerde gegevens te bekijken. 

Op het tabblad Patient/Exam (Patiënt/onderzoek) kunnen nieuwe patiëntgegevens worden 
ingevoerd en kan een nieuw onderzoek worden gedefinieerd. Wanneer een nieuwe patiënt wordt 
toegevoegd, wordt deze persoon hierna weergegeven in de algemene patiëntenlijst. Wanneer 
een patiënt uit deze lijst wordt geselecteerd, worden zijn persoonlijke gegevens weergegeven, 
evenals de onderzoeken die voor hem zijn uitgevoerd. Er kan een nieuw onderzoek voor de 
geselecteerde patiënt worden gestart. Verder worden op dit tabblad gegevens zoals de arts, de 
onderzoeker en de studie aan onderzoeken gekoppeld. 

Op het tabblad Imaging (Beeldvorming) vindt het verwerven en beoordelen van gegevens 
plaats. Dit tabblad bevat de besturingselementen voor het definiëren en toevoegen van nieuwe 
scans voor een lopend onderzoek. Ook bevat het tabblad bedieningselementen om beeldge-
gevens af te spelen. 

En ten slotte kunnen op het tabblad Reports (Rapporten) rapporten over de verworven ge-
gevens worden gemaakt. 

Het hoofdmenu bestaat uit vier submenu's. Het menu File (Bestand) bevat items om gegevens 
op te slaan in verschillende indelingen en om beelden af te drukken. Het menu Tools (Hulpmid-
delen) bevat opties om gegevensbestanden te beheren door deze te importeren/exporteren en te 
archiveren/op te halen. Ook zijn er opties voor het maken en laden van aangepaste configuratie-
bestanden. Voor gevorderde gebruikers zijn hier soms opties beschikbaar voor interactie met de 
hardware op gedetailleerd niveau. Het menu Reports (Rapporten) bevat ruwweg dezelfde opties 
als het tabblad Reports (Rapporten) om rapporten te configureren en te maken. Het menu Help 
(Help) bevat niet alleen snelkoppelingen om de gebruikershandleiding en versie-informatie te 
bekijken, maar ook voor de weergave van dialoogvensters met systeem- en installatie-informatie. 
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Gebruikersinterface 

Studiegegevens 

In de hoofdlijst (1) op het tabblad Study (Studie) worden alle gedefinieerde studies weerge-
geven. De gegevens van de studie die uit deze lijst wordt geselecteerd, worden weergegeven in 
de vakken rechts bij 2, 3 en 4. Er kan een nieuwe studie worden toegevoegd door op de knop 
Add Study (Studie toevoegen) (5) te klikken. Deze gegevens kunnen later worden gewijzigd 
door op de knop Edit Study (Studie bewerken) (6) te klikken. Een niet-gebruikte studie kan 
worden verwijderd door op de knop Delete Study (Studie verwijderen) (7) te klikken. Het pro-
gramma biedt de gebruiker echter niet de mogelijkheid om een studie te verwijderen wanneer er 
een onderzoek met gegevens aan deze studie is gekoppeld. 

 

Figuur 1: Tabblad Study (Studie) 

Wanneer de lijst met studies extreem lang is, kan het handig zijn om naar de studie te zoeken 
door de bijbehorende ID (8) of de Name (Naam) (9) in te voeren in de bijbehorende tekst-
vakken: het onderzoek dat in de lijst wordt geselecteerd, verandert op basis van de ingevoerde 
gegevens. 

Gegevens die zijn verworven van andere locaties, kunnen worden bekeken op Reader-
systemen door deze gegevens te importeren. Het is echter alleen mogelijk om de gegevens van 
één locatie tegelijkertijd te bekijken. Het programma geeft standaard alleen de gegevens weer 
voor de eigen locatie. Wanneer er echter gegevens zijn geïmporteerd, kan de gebruiker ervoor 
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kiezen om gegevens van een andere locatie te bekijken door op de knop Switch Sites (Andere 
locatie) (10) te klikken. Deze knop is enkel zichtbaar wanneer er gegevens zijn geïmporteerd. 
 

Een studie toevoegen 

Voor InVivoVue is het vereist dat alle onderzoeken aan een studie worden gekoppeld. Dit 
betekent dat er minimaal één studie moet worden gedefinieerd voordat er gegevens kunnen 
worden verworven. Gebruikers die er echter voor kiezen om hun gegevens niet te groeperen in 
studies, kunnen voor de studie een variabele definiëren met een specifieke naam voor hun 
locatie. Daarna worden nieuwe onderzoeken automatisch aan deze studie gekoppeld en kan de 
gebruiker deze functie verder negeren. 

Onderzoekscentra en gebruikers die hun gegevens willen organiseren in groepen, kunnen 
echter een willekeurig aantal studies definiëren, en onderzoeken filteren op studie en categorie. 

Om een nieuwe studie te definiëren klikt u op de knop Add Study (Studie toevoegen), waarna 
de studie-editor verschijnt. 

 

Figuur 2: Studie-editor   
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Het tekstvak Study Name (Studienaam) (1) bevat de aanduiding van de studie. Deze moet 
uniek zijn voor een bepaalde locatie, en de lengte ervan is beperkt tot 40 alfanumerieke tekens. 
Ook de Study ID (Studie-ID) (2) is een unieke tekenreeks. De lengte ervan is beperkt tot 
20 alfanumerieke tekens. Aangezien de gegevens uit de naam- en ID-velden worden weerge-
geven in de algemene studielijst, is het zinvol voor gebruikers die meerdere studies willen 
definiëren, om goed na te denken over logische en goed te onthouden ID's en namen. 

De Study Description (Studiebeschrijving) (3) wordt weergegeven op het tabblad Study 
(Studie), maar alleen wanneer de studie daar wordt geselecteerd. De lengte van deze be-
schrijving is beperkt tot 2000 tekens. Dit kunnen alle tekens zijn met uitzondering van enkele 
aanhalingstekens. Gebruikers op een acquisitielocatie kunnen deze beschrijving gebruiken om 
elkaar informatie te geven over het beoogde gebruik. 

Een scanprotocol is een lijst van scans, met een specifiek patroon en met bepaalde fysieke 
afmetingen en gegevensdichtheid, die moet worden uitgevoerd in een specifieke volgorde. Vaak 
is het zinvol om een set scans die voor veel patiënten wordt gemaakt, te definiëren als een 
protocol zodat de gegevensvelden bij nieuwe onderzoeken snel met deze lijst kunnen worden 
gevuld. Wanneer er al scanprotocollen zijn gedefinieerd, worden deze weergegeven in de lijst 
Available scan protocols (Beschikbare scanprotocollen) (11) aan de linkerkant van de studie-
editor. Alleen protocollen die aan een studie zijn gekoppeld, zijn beschikbaar voor selectie wan-
neer er een nieuw onderzoek in deze studie wordt gedefinieerd. De protocollen die aan een 
studie zijn gekoppeld, verschijnen in de lijst Scan protocols in study (Scanprotocollen in 
studie) (12) aan de rechterkant van de studie-editor. 

Klik op de knop Add >> (Toevoegen) (13) om een beschikbaar protocol aan een studie toe 
te voegen. Het geselecteerde protocol verdwijnt van de linkerzijde en wordt nu aan de rechter-
zijde weergegeven. Er bestaat geen limiet voor het aantal protocollen in een studie. Verder 
heeft toevoeging van een protocol geen nadelige gevolgen, behalve dat de selectielijst langer 
wordt. Klik op de knop << Remove (Verwijderen) (14) om een protocol uit een studie te 
verwijderen. Hierna verdwijnt het geselecteerde protocol van de rechterzijde en wordt vervol-
gens weergegeven aan de linkerzijde. Verwijdering van een protocol uit een studie heeft geen 
nadelige gevolgen, behalve dat het protocol niet meer kan worden geselecteerd. 

De knop Save Changes (Wijzigingen opslaan) (15) is in eerste instantie uitgeschakeld, 
maar wordt ingeschakeld wanneer er een geldige studiedefinitie is ingevoerd. Voor een geldige 
definitie van een studie moet zowel het tekstveld Study Name (Studienaam) als het tekstveld 
Study ID (Studie-ID) unieke tekst van de toegestane lengte bevatten. 

Wanneer u op de knop Cancel (Annuleren) (16) klikt, wordt de studie-editor onmiddellijk 
gesloten en worden alle wijzigingen die zijn gemaakt nadat het dialoogvenster is geopend, 
genegeerd. 
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Een studie bewerken 

De gegevens van reeds gedefinieerde studies kunnen worden gewijzigd door op de knop Edit 
Study (Studie bewerken) te klikken. Hiermee opent u eveneens de studie-editor geopend, maar 
nu met enkele kleine verschillen. Natuurlijk zijn voor de studie die u wilt wijzigen in het dialoog-
venster, alle velden ingevuld. 

Alle velden kunnen worden gewijzigd. Zelfs de studienaam en de ID kunnen worden gewij-
zigd, hoewel in bestaande rapporten natuurlijk nog steeds de oude gegevens worden weerge-
geven. 

De besturingselementen voor het toevoegen van een behandelarm aan een studie zijn 
ingeschakeld voor een bestaande studie. Een behandelarm is eenvoudigweg te beschouwen 
als een categorie gegevens die handig is voor het indelen of filteren van onderzoeken. Ook kan 
een behandelarm rechtstreeks overeenkomen met een klinische behandeling. 

 

Figuur 3: Een behandelarm toevoegen aan een studie  

In Figuur 4 zijn de besturingselementen voor behandelarmen uitgeschakeld voor onderzoeken 
die worden gedefinieerd. Deze worden alleen ingeschakeld tijdens het bewerken van bestaande 
studies. Er kunnen Available Treatment Arms (Beschikbare behandelarmen) (4) worden toege-
voegd aan de huidige studie door op Add >> (Toevoegen >>) (5) te klikken. Door op << Remove 
(<< Verwijderen) (6) te klikken wordt de geselecteerde behandelarm uit de lijst Treatment arms in 
study (Behandelarmen in studie) (7) verwijderd. De arm wordt verwijderd uit de lijst aan de 
rechterzijde en opnieuw toegevoegd aan de lijst aan de linkerzijde. (De behandelarm Uncategorized 
(Ongecategoriseerd) kan niet worden verwijderd.) U kunt in een bestaande studie een Name 
(Naam) (8) en een Description (Beschrijving) (9) opgeven van behandelarmen die u aan de studie 
wil toevoegen met de knop Create Treatment Arm (Behandelarm maken) (10).  
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Een studie verwijderen 

Klik op de knop Delete Study (Studie verwijderen) om een studiedefinitie volledig te verwijderen. 
Een studie waaraan onderzoeken zijn gekoppeld, kan niet worden verwijderd. Hiervoor moeten de 
onderzoeken aan een andere studie worden gekoppeld. Dit kan door elk onderzoek te selecteren, 
op Edit Exam (Onderzoek bewerken) te klikken en een andere studie te kiezen in de 
onderzoekseditor. Wanneer er nooit gegevens zijn verworven voor het betreffende onderzoek, is 
er nog een andere mogelijkheid. Het onderzoek zelf kan dan worden verwijderd door op 
Delete Exam (Onderzoek verwijderen) te klikken. Afhankelijk van de status van het onderzoek is 
het programma mogelijk in staat om dit volledig automatisch te doen, of kan het zijn vereist dat 
eerst de niet meer gebruikte scans in het betreffende onderzoek worden verwijderd, voordat het 
onderzoek zelf wordt verwijderd.  
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Patiëntgegevens 

In de hoofdlijst (1) op het tabblad Patient/Exam (Patiënt/onderzoek) worden alle patiënten weer-
gegeven van wie de gegevens in de database zijn ingevoerd. De lijst met onderzoeken die bij deze 
patiënt zijn uitgevoerd, wordt weergegeven in het venster aan de rechterkant (2). De overige 
gegevens van de geselecteerde patiënt worden weergegeven in de vakken onder de lijst met 
onderzoeken, in de groep met het label View Patient Details (Weergave patiëntgegevens) (3). 

Er kan een nieuwe patiënt worden toegevoegd door op de knop Add Patient (Patiënten 
voegen) (4) te klikken. Deze gegevens kunnen later worden gewijzigd door op de knop 
Edit Patient (Patiënt bewerken) (5) te klikken. Een niet-gebruikt patiëntenrecord kan worden 
verwijderd door op de knop Delete Patient (Patiënt verwijderen) (6) te klikken. Het programma 
biedt de gebruiker echter niet de mogelijkheid om een patiënt te verwijderen wanneer er een 
onderzoek met gegevens bestaat voor de betreffende patiënt. 

 

 

Figuur 4: Tabblad Patient/Exam (Patiënt/onderzoek) 

 

Een patiënt toevoegen 

Wanneer er een nieuwe patiënt komt voor een onderzoek, wordt mogelijk een record gemaakt 
van de gegevens van de patiënt zodat automatisch scangegevens kunnen worden verzameld. 
Gegevens invoeren voor een nieuwe patiënt gaat als volgt: 

1. Navigeer naar het tabblad Patient/Exam (Patiënt/onderzoek). 

2. Klik op de knop Add Patient (Patiënt toevoegen), die wordt weergegeven onder de patiën-
tenlijst onder in het scherm, waarna het dialoogvenster Add Patient (Patiënt toevoegen) 
wordt geopend. 

1 

4 5 6 

2 

3 
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Figuur 5: Dialoogvenster Add Patient (Patiënten toevoegen) 

3. Voer in het veld ID een ID in, een voornaam in het veld First (Voornaam) en een achter-
naam in het veld Last (Achternaam), het medisch dossier nummer in het veld MRN 
(Medisch dossiernummer) en de geboortedatum in het veld DOB (Geboortedatum). 
Selecteer vervolgens M (man) of F (vrouw) voor het geslacht van de patiënt.  

 

Opmerking 
De patiëntenrecord kan pas in InVivoVue worden opgeslagen wanneer er een ge-
slacht is geselecteerd en waarden zijn opgegeven in het veld ID en in beide naam-
velden. De waarden van ID en MRN (Medisch dossiernummer) moeten uniek zijn: 
wanneer er nog een patiënt bestaat met dezelfde ID of hetzelfde medisch dossier-
nummer, geeft InVivoVue een foutpictogram weer en is de knop Save & Exit (Opslaan 
en sluiten) niet ingeschakeld. Het veld MRN (Medisch dossiernummer) is optioneel, 
maar wanneer er een medisch dossiernummer wordt ingevoerd, moet dit uniek zijn. 

Verder geeft InVivoVue een waarschuwingspictogram weer wanneer er nog een patiënt 
met dezelfde combinatie van First (Voornaam) en Last (Achternaam) aanwezig is. Een 
patiënt met een volledig identieke naam kan echter wel worden opgeslagen. 

 
Het veld ID mag uitsluitend letters en cijfers bevatten. De ID wordt gebruikt als voor-
voegsel voor de namen van gegevensbestanden die voor deze patiënt worden 
verzameld. Omdat de ID wordt gebruikt als onderdeel van een bestandsnaam, mag 
deze uitsluitend alfanumerieke tekens bevatten. 

4. Wanneer u weet wat de waarden zijn voor Refractive Error (Refractieafwijking) en Axial 
Length (Axiale lengte) voor de ogen van deze patiënt, kunt u deze nu ook invoeren. Is dit 
niet het geval, neem dan de standaardwaarden over. 

5. In het vak Notes (Opmerkingen) kunnen opmerkingen worden toegevoegd, ofwel op het 
moment dat de record wordt gemaakt ofwel later. Wanneer deze patiënt wordt 
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geselecteerd, worden eventuele Notes (Opmerkingen) weergegeven op het tabblad 
Patient/Exam (Patiënt/onderzoek). 

6. Wanneer u klaar bent met het invoeren van de gegevens, klikt u op de knop Save & Exit 
(Opslaan en sluiten) om de nieuwe record op te slaan en het dialoogvenster te sluiten. 

Nadat u de record hebt gemaakt, kunt u de patiëntgegevens zien in het groepsvak View Patient 
Details (Weergave patiëntgegevens) rechtsonder op het tabblad Patient/Exam (Patiënt/onder-
zoek). 
 

De anonieme patiënt 

Soms is er niet genoeg tijd om de gegevens van een nieuwe patiënt in te voeren voordat er een 
onderzoek wordt verricht. Wanneer er een onderzoek wordt gestart voordat er een nieuwe 
patiënt wordt gemaakt of een bestaande patiënt uit de lijst wordt geselecteerd, dan wordt het 
onderzoek automatisch aan de anonieme patiënt gekoppeld. De anonieme patiënt is een varia-
bele voor gegevens waarvoor InVivoVue niet beschikt over identiteitsgegevens. Deze patiënt 
kan op dezelfde wijze worden behandeld als alle andere patiënten: er kunnen onderzoeken 
worden uitgevoerd, scans worden verworven en rapporten worden gemaakt…maar er zijn geen 
gegevens ingevoerd die de identiteit van de werkelijke patiënt weergeven. En hoewel deze 
mogelijkheid is bedoeld om gebruikers met tijdgebrek bij een ongepland onderzoek tegemoet te 
komen, adviseert Leica om het invoeren van klinische gegevens niet onnodig uit te stellen. 

De anonieme patiënt wordt altijd als eerste weergegeven in de patiëntenlijst. Het veld ID van 
deze patiënt bevat de tekst Anonymous (Anoniem). 

 

Figuur 6: Anonieme patiënt 

Uiteindelijk is het zinvol om de gegevens voor een anoniemer patiënt in te voeren, of om aan te 
geven wie deze persoon is door een bestaande patiënt te selecteren. Deze handeling kan op 
een willekeurig moment worden uitgevoerd: voor, tijdens of na een onderzoek, binnen één 
sessie of in de volgende sessie, op de dag van het onderzoek of later. De stappen om een 
patiënt te 'deanonimiseren' worden beschreven in het gedeelte over de dagelijkse workflow 
betreffende het identificeren van anonieme patiënten. 

 

Opmerking 
Wanneer een anonieme patiënt wordt toegewezen aan een bestaande patiënt, wordt de 
gebruiker gevraagd om te bevestigen dat de geselecteerde bestaande patiënt juist is. 

Een patiënt bewerken 

Af en toe is het nodig om records bij te werken om gegevens van recente onderzoeken op te 
nemen of om opmerkingen aan de bestanden toe te voegen. Voer de volgende stappen uit om 
records bij te werken: 

1. Selecteer het tabblad Patient/Exam (Patiënt/onderzoek) (Figuur 4). 

2. Zoek de patiëntenrecord die u wilt wijzigen en selecteer deze. Wanneer de anonieme 
patiënt wordt geselecteerd, worden de ingevoerde gegevens gebruikt om een nieuwe 
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patiëntenrecord te maken. Het huidige onderzoek is dan niet meer gekoppeld aan de 
anonieme patiënt, maar aan de nieuwe patiënt. 

3. Klik onder op het tabblad op de knop Edit Patient (Patiënt bewerken), waarna het dia-
loogvenster Edit Patient (Patiënten werken) wordt geopend (Figuur 8). 

 

Figuur 7: Knoppen Add, Edit en Delete Patient 
 (Patiënt toevoegen bewerken en verwijderen). 

4. Voer nieuwe gegevens in en werk bestaande gegevens zoals vereist voor de record.  

5. Wanneer u klaar bent met het bijwerken van de gegevens, klikt u op de knop Save & Exit 
(Opslaan en sluiten) om de nieuwe record op te slaan en het dialoogvenster te sluiten. 

Nadat u de record hebt bijgewerkt, kunt u uw wijzigingen zien in het groepsvak View Patient 
Details (Weergave patiëntgegevens) rechtsonder op het tabblad Patient/Exam (Patiënt/onder-
zoek). 

 

Figuur 8: Dialoogvenster Edit Patient (Patiënten werken) 

 

Een patiëntenrecord verwijderen 

U kunt een patiëntenrecord verwijderen wanneer dit geen onderzoeken meer bevat. Wanneer er 
nog wel onderzoeken aanwezig zijn, maar deze geen gegevens bevatten, kunt u de onderzoe-
ken verwijderen om de patiëntenrecord te kunnen verwijderen. Voer de volgende stappen uit 
om records te verwijderen: 

1. Selecteer het tabblad Patient/Exam (Patiënt/onderzoek). 

2. Zoek de patiëntenrecord dat u wilt verwijderen en selecteer deze. 
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3. Klik onder op het tabblad op de knop Delete Patient (Patiënt verwijderen) (Figuur 4), 
waarna het berichtvenster Confirm Delete (Verwijderen bevestigen) wordt geopend. 

4. Wanneer u zeker weet dat u de patiëntenrecord wil verwijderen, klikt u op de knop Yes 
(Ja), en wordt de record uit de database verwijderd. 

 

Zoeken naar een patiënt 

Wanneer de database gegevens bevat van een lange lijst patiënten, kan het lastig zijn om te 
zoeken naar een specifieke patiënt. InVivoVue biedt de mogelijkheid om de patiëntenlijst op ver-
schillende manieren te filteren en te sorteren, om u te helpen zoeken naar specifieke patiënten. 
Navigeer naar het tabblad Patient/Exam (Patiënt/onderzoek). 

1. Voer in een willekeurig veld in het groepsvak Find Patient (Patiënt zoeken) identiteitsge-
gevens in om te zoeken naar een specifieke record. Wanneer u de ID, het MRN (Medisch 
dossiernummer), de First (Voornaam) of Last (Achternaam) van de patiënt invoert, selec-
teert InVivoVue de eerste record die overeenkomt met uw invoer. Hoe gedetailleerder uw 
invoer, hoe preciezer de overeenkomende treffer. 

 

Figuur 9: Groepsvak Find Patient (Patiënt zoeken) 

Wanneer u bijvoorbeeld Smith typt in het naamveld Last (Achternaam), zoekt InVivoVue 
naar de eerste patiënt van wie de achternaam begint met Smith: Annie Smith wordt 
geselecteerd. Pas nadat het volgende teken wordt ingevoerd, zodat het naamvak Last 
(Achternaam) de tekst Smithf bevat, slaat InVivoVue de naam Annie Smith over en wordt 
Robert Smithfield geselecteerd. Alle vier de zoekvakken werken op dezelfde wijze. 

2. Om te filteren welke patiënten worden weergegeven, schakelt u één of meer selectie-
vakjes van een filter in. Wanneer u bijvoorbeeld alleen patiënten wilt weergeven van wie 
de onderzoeken tot een specifieke studie behoren, schakelt u het vakje Filter by study 
(Filteren op studie) in en selecteert u de studie waarvoor u naar records wilt zoeken: 
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alleen patiënten met onderzoeken die aan de geselecteerde studie zijn gekoppeld, 
worden in de lijst weergegeven. Of wanneer u alleen patiënten wilt weergeven die een 
onderzoek hebben gehad in een bepaalde maand, schakelt u het vakje Filter by exam 
date (Filteren op onderzoeksdatum) in en selecteert u de bijbehorende datums in From 
(Vanaf) en To (Tot): alleen patiënten die een onderzoek hebben ondergaan in het opge-
geven datumbereik, worden weergegeven. 

 

Figuur 10: Patiënten filteren en selecteren in het  
groepsvak List Patients (Patiënten weergeven) 

3. Er kunnen meerdere filters worden gecombineerd: om te zoeken naar patiënten die zijn 
onderzocht door een bepaalde onderzoeker als onderdeel van een bepaalde studie, 
schakelt u zowel het selectievakje Filter by study (Filteren op studie) als het vakje Filter by 
examiner (Filteren op onderzoeker) in en maakt u de gewenste selecties. Alleen patiënten 
die voldoen aan beide criteria worden weergegeven. 

4. Wanneer de weergave wordt gefilterd en u wilt de volledige patiëntenlijst weer bekijken, 
hoeft u alleen meer op de knop Display All Patients (Alle patiënten weergeven) te klik-
ken. Alle ingeschakelde selectievakjes voor filters worden uitgeschakeld en de volledige 
lijst wordt opnieuw weergegeven. Deze knop wordt alleen weergegeven wanneer de lijst 
wordt gefilterd. 

5. Om de patiëntenlijst te sorteren klikt u op één van de kolomkoppen om de lijst te sorteren 
op de waarden van die kolom (Figuur 10). Klik nogmaals op de kolomkop om te wisselen 
tussen een oplopende of aflopende volgorde. Het sorteren van de lijst is niet van invloed 
op welke patiënten worden weergegeven, maar alleen op de volgorde waarin deze 
worden weergegeven. Met andere woorden, wanneer de lijst wordt gefilterd, blijft deze 
ook na het sorteren gefilterd. 

Gegevens van arts en onderzoeker 

Een artsenrecord maken 

Artsenrecords worden gekoppeld aan onderzoeken, en telkens wanneer u een nieuw onderzoek 
maakt, wordt er een artsenrecord geselecteerd. Wanneer de artsenrecord die u wilt gebruiken 
niet in het systeem voorkomt, kunt u deze maken op hetzelfde moment dat u een onderzoek 
toevoegt aan een patiëntenrecord. Ook kunt u, als administratieve functie, los van een onder-
zoek een artsenrecord maken. Wanneer er bijvoorbeeld een nieuwe arts bij uw kliniek of praktijk 
in dienst komt, kunt u de record toevoegen zodat deze beschikbaar is op het moment dat u 
onderzoeken gaat uitvoeren voor zijn/haar patiënten. 

Voer de volgende stappen uit om een artsenrecord te maken: 
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1. Selecteer in het menu Tools (Hulpmiddelen) de optie Setup Examiners & Physicians... 
(Onderzoekers en artsen instellen), of klik op het tabblad Patient/Exam (Patiënt/onderzoek) 
op de knop Setup Examiners & Physicians (Onderzoekers en artsen instellen). Het 
dialoogvenster Setup Examiners & Physicians (Onderzoekers en artsen instellen) wordt 
geopend. 

 

Figuur 11: Menu Tools (Hulpmiddelen) met  
Setup Examiners & Physicians (Onderzoekers en artsen instellen)... 

 

 

Figuur 12: Knop Setup Examiners & Physicians (Onderzoekers en artsen instellen)  
rechts van het vak Set Exam Defaults/Add Exam  

(Standaardwaarden voor onderzoek instellen/Onderzoek toevoegen) 

2. Selecteer onder in het dialoogvenster in het groepsvak Select Physician (Arts selecteren) 
de optie <NEW PHYSICIAN> (<NIEUWE ARTS>). 

3. Voer de voornaam en achternaam van de arts in voor de nieuwe record. (De combinatie 
van de voornaam en achternaam moet uniek zijn in het systeem.) 

4. Klik op de knop Create New Physician (Nieuwe arts maken). 

5. Wanneer u nog een artsenrecord wilt maken, herhaalt u de voorgaande stappen. Is dit 
niet het geval, klik dan op de knop OK om het dialoogvenster te sluiten. Hierna kan de 
nieuwe record worden geselecteerd voor nieuwe onderzoeken. 
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Figuur 13: Nieuwe arts gemaakt 

 

Een artsenrecord bewerken 

U kunt een artsenrecord bewerken, ongeacht of deze record wel of niet aan onderzoeken is 
gekoppeld. Het kan voorkomen dat u de record wilt bewerken wanneer de arts zijn/haar naam 
verandert. 

Voer de volgende stappen uit om een artsenrecord te bewerken: 

1. Selecteer in het menu Tools (Hulpmiddelen) de optie Setup Examiners & Physicians... 
(Onderzoekers en artsen instellen), of klik op het tabblad Patient/Exam (Patiënt/onderzoek) 
op de knop Setup Examiners & Physicians (Onderzoekers en artsen instellen). Het 
dialoogvenster Setup Examiners & Physicians (Onderzoekers en artsen instellen) wordt 
geopend. 

2. Selecteer onder in het dialoogvenster in het groepsvak Select Physician (Arts selecteren) 
de naam van de arts van wie u de record wilt wijzigen. 

 

Figuur 14: Een eerder gemaakt arts bewerken 

3. Wijzig de First Name (Voornaam) en Last Name (Achternaam) van de arts zoals vereist voor 
de record. (De combinatie van de voornaam en achternaam moet uniek zijn in het systeem.) 

4. Klik op de knop Save Changes (Wijzigingen opslaan). 

5. Wanneer u nog een artsenrecord wilt wijzigen, herhaalt u de voorgaande stappen. Is dit 
niet het geval, klik dan op de knop OK om het dialoogvenster te sluiten. De wijzigingen 
worden weergegeven in alle bestaande onderzoeken en de bijgewerkte record kan 
worden geselecteerd voor nieuwe onderzoeken. 
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Een arts verwijderen 

U kunt artsenrecords uit de database verwijderen, mits er geen onderzoeken aan deze arts zijn 
gekoppeld. InVivoVue geeft een waarschuwing en voorkomt dat u een artsenrecord verwijdert 
waaraan onderzoeken zijn gekoppeld. 

Voer de volgende stappen uit om een artsenrecord te verwijderen: 

1. Selecteer in het menu Tools (Hulpmiddelen) de optie Setup Examiners & Physicians... 
(Onderzoekers en artsen instellen), of klik op het tabblad Patient/Exam (Patiënt/onderzoek) 
op de knop Setup Examiners & Physicians (Onderzoekers en artsen instellen). Het 
dialoogvenster Setup Examiners & Physicians (Onderzoekers en artsen instellen) wordt 
geopend. 

2. Selecteer onder in het dialoogvenster in het groepsvak Select Physician (Arts selecteren) 
de naam van de arts waarvan u de record wilt verwijderen. 

3. Klik op de knop Delete Physician (Arts verwijderen) (Figuur 14). 

4. Wanneer u nog een artsenrecord wilt verwijderen, herhaalt u de voorgaande stappen. Is 
dit niet het geval, klik dan op de knop OK om het dialoogvenster te sluiten. Hierna kan de 
oude record niet meer voor onderzoeken worden geselecteerd. 

 

Een onderzoekersrecord maken 

Onderzoekersrecords worden gekoppeld aan onderzoeken, en telkens wanneer u een nieuw 
onderzoek maakt, wordt er een onderzoekersrecord geselecteerd. Wanneer er geen record in 
het systeem aanwezig is voor de onderzoeker die het onderzoek gaat uitvoeren, kunt u een 
record maken vlak voordat u het onderzoek toevoegt. Natuurlijk hoeft u niet te wachten met een 
onderzoek om de gegevens in te voeren van een nieuwe collega die bij uw kliniek of praktijk in 
dienst treedt. U kunt de hieronder beschreven stappen uitvoeren wanneer u dat uitkomt. 

Voer de volgende stappen uit om een onderzoekersrecord te maken: 

1. Selecteer in het menu Tools (Hulpmiddelen) de optie Setup Examiners & Physicians 
(Onderzoekers en artsen instellen), of klik op het tabblad Patient/Exam (Patiënt/onderzoek) 
op de knop Setup Examiners & Physicians (Onderzoekers en artsen instellen). Het 
dialoogvenster Setup Examiners & Physicians (Onderzoekers en artsen instellen) wordt 
geopend. 

2. Selecteer boven in het dialoogvenster in het groepsvak Select Examiner (Onderzoeker 
selecteren) de optie <NEW EXAMINER> (<NIEUWE ONDERZOEKER>). 

3. Voer in het veld Name (Naam) de naam in van de onderzoeker voor de nieuwe record. De 
ingevoerde naam moet uniek zijn in het systeem. 

4. Klik op de knop Create New Examiner (Nieuwe onderzoeker maken) om een record toe 
te voegen. 
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Figuur 15: Een nieuwe onderzoeker maken 

5. Wanneer u nog een onderzoekersrecord wilt maken, herhaalt u de voorgaande stappen. 
Bent u klaar, klik dan op de knop OK (OK) om het dialoogvenster te sluiten. De gegevens 
van de nieuwe onderzoeker kunnen direct aan nieuwe onderzoeken worden gekoppeld. 

 

Een onderzoekersrecord bewerken 

U kunt een onderzoekersrecord bewerken, ongeacht of dit record wel of niet aan onderzoeken 
is gekoppeld. Het kan voorkomen dat u de record wilt bewerken wanneer de onderzoeker 
zijn/haar naam verandert. 

Voer de volgende stappen uit om een onderzoekersrecord te bewerken: 

1. Selecteer in het menu Tools (Hulpmiddelen) de optie Setup Examiners & Physicians... 
(Onderzoekers en artsen instellen), of klik op het tabblad Patient/Exam (Patiënt/onderzoek) 
op de knop Setup Examiners & Physicians (Onderzoekers en artsen instellen). Het 
dialoogvenster Setup Examiners & Physicians (Onderzoekers en artsen instellen) wordt 
geopend. 

2. Selecteer boven in het dialoogvenster in het groepsvak Select Examiner (Onderzoeker 
selecteren) de naam van de onderzoeker van wie u de record wilt wijzigen. 

3. Wijzig in het veld Name (Naam) de naam van de onderzoeker zoals gewenst. De inge-
voerde naam moet wel uniek zijn in het systeem. 

4. Klik op de knop Save Changes (Wijzigingen opslaan). 

 

Figuur 16: Een onderzoeker bewerken en verwijderen 

5. Wanneer u nog een onderzoekersrecord wilt wijzigen, herhaalt u de voorgaande stappen. 
Is dit niet het geval, klik dan op de knop OK om het dialoogvenster te sluiten. De wij-
zigingen worden weergegeven in alle bestaande onderzoeken en de bijgewerkte record 
kan worden geselecteerd voor nieuwe onderzoeken. 
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Een onderzoeker verwijderen 

U kunt onderzoekersrecords uit de database verwijderen, mits er geen onderzoeken aan deze 
onderzoeker zijn gekoppeld. InVivoVue geeft een waarschuwing en voorkomt dat u een onder-
zoekersrecord verwijdert waaraan onderzoeken zijn gekoppeld.  

Voer de volgende stappen uit om een onderzoekersrecord te verwijderen: 

1. Selecteer in het menu Tools (Hulpmiddelen) de optie Setup Examiners & Physicians... 
(Onderzoekers en artsen instellen), of klik op het tabblad Patient/Exam (Patiënt/onderzoek) 
op de knop Setup Examiners & Physicians (Onderzoekers en artsen instellen). Het 
dialoogvenster Setup Examiners & Physicians (Onderzoekers en artsen instellen) wordt 
geopend. 

2. Selecteer boven in het dialoogvenster in het groepsvak Select Examiner (Onderzoeker 
selecteren) de naam van de onderzoeker van wie u de record wilt verwijderen. 

3. Klik op de knop Delete Examiner (Onderzoeker verwijderen) (Figuur 16). 

4. Wanneer u nog een onderzoekersrecord wilt bewerken of verwijderen, herhaalt u de voor-
gaande stappen. Is dit niet het geval, klik dan op de knop OK om het dialoogvenster te 
sluiten. Hierna kan de oude record niet meer voor onderzoeken worden geselecteerd. 

 

Onderzoeksgegevens 

Een nieuw onderzoek maken 

Wanneer het programma op een bepaalde dag voor de eerste keer wordt gestart, wordt auto-
matisch een onderzoek gemaakt voor de anonieme patiënt. Wanneer de gebruiker geen actie 
onderneemt om een andere patiënt te selecteren voordat gegevens worden verworven, worden 
deze gegevens gekoppeld aan dit ad hoc onderzoek. 

Wilt u echter een onderzoek uitvoeren voor een bekende patiënt, begin dan met het selecteren 
van de naam van die patiënt op het tabblad Patient/Exam (Patiënt/onderzoek). Om een nieuw 
onderzoek voor een bekende patiënt te maken, hebt u vervolgens de volgende mogelijkheden: 

1. Klik op het tabblad Patient/Exam (Patiënt/onderzoek) op de knop Add Exam (Onderzoek 
toevoegen). Er wordt een nieuw onderzoek gemaakt dat één onvoltooide scan bevat. 

2. Selecteer een onderzoek dat de patiënt in het verleden heeft ondergaan en klik op de 
knop Copy Exam (Onderzoek kopiëren). Er wordt een onderzoek gemaakt dat dezelfde 
set scans bevat als het laatste onderzoek, in dezelfde volgorde. 

3. Navigeer naar het tabblad Imaging (Beeldvorming), open de vervolgkeuze met onder-
zoekshandelingen en selecteer Add Exam (Onderzoek toevoegen). Er wordt een nieuw 
onderzoek gemaakt met één onvoltooide scan. 

 



 Gebruikersinterface 
 

9054-10054_NL Rev E  Pagina 27 van 128 
 

4. Navigeer naar het tabblad Imaging (Beeldvorming), open de vervolgkeuze met onder-
zoekshandelingen en selecteer één van de kopieerbewerkingen. 

• Wanneer u Copy Exam (Onderzoek kopiëren) kiest, wordt er een nieuw onderzoek 
gemaakt met dezelfde set scans, in dezelfde volgorde als het huidige onderzoek. 

• Wanneer u Copy Exam (Other Eye) (Onderzoek kopiëren (Ander oog)) kiest, wordt 
er een nieuw onderzoek gemaakt met dezelfde set scans, in dezelfde volgorde als het 
huidige onderzoek. Alle scans die echter waren ingesteld voor het rechteroog (OD), 
worden in het nieuwe onderzoek ingesteld voor het linkeroog (OS), en vice versa. 
(Sommige gebruikers vinden het handig om al hun scans van het rechteroog apart te 
houden in één onderzoek, en alle scans van het linkeroog in een ander onderzoek.) 

Op welke wijze u het onderzoek ook maakt, let goed op dat u de juiste gegevens aan het 
onderzoek koppelt. Wanneer u deze gegevens zorgvuldig invoert, is het in de toekomst gemak-
kelijker voor u om onderzoeksgegevens te vinden. 

1. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Select examiner (Onderzoeker selecteren) de onder-
zoeker die het onderzoek gaat uitvoeren. 

2. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Select physician (Arts selecteren) de arts die toezicht 
houdt op het onderzoek en die de resultaten beoordeelt. 

3. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Select study (Studie selecteren) de studie waaraan de 
resultaten van dit onderzoek worden gekoppeld. 

4. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Select treatment arm (Behandelarm selecteren) een 
categorie waaraan de resultaten van dit onderzoek worden gekoppeld. 

 

Een onderzoeksrecord bewerken 

U kunt een onderzoeksrecord alleen bewerken op de dag dat deze wordt gemaakt. U kunt niet 
alleen de arts en onderzoeker wijzigen, maar ook de gekoppelde studie en behandelarm. Voer 
hiervoor de volgende stappen uit: 

1. Selecteer op het tabblad Patient/Exam (Patiënt/onderzoek) (Figuur 4) de patiëntenrecord 
die het onderzoek bevat dat u wilt bewerken. 

2. Selecteer in het groepsvak Patient Exams (Patiëntonderzoeken) het onderzoek dat u wilt 
bewerken, waarna de knop Edit Exam (Onderzoek bewerken) wordt ingeschakeld. 

3. Klik op de knop Edit Exam (Onderzoek bewerken) om de onderzoekseditor te openen. 
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Figuur 17: Knoppen Edit Exam (Onderzoeken werken) en Delete Exam (Onderzoek verwijderen) 
boven het dialoogvenster View Patient Details (Weergave patiëntgegevens) 

4. Selecteer in het dialoogvenster een andere Study (Studie) of Treatment Arm (Behandel-
arm), en voer eventueel opmerkingen in over het onderzoek in het vak Notes (Opmerkin-
gen). Selecteer een andere Examiner (Onderzoeker) of Physician (Arts). 

5. U kunt zelfs de naam van een nieuwe Examiner (Onderzoeker) of Physician (Arts) in-
voeren in de velden Add New... (Nieuwe ... toevoegen). Wanneer u voor een van beiden 
nieuwe namen wilt invoeren, klik dan op de knop Create... (... maken) om de naam op te 
slaan en deze te selecteren voor het huidige onderzoek. 

 

Opmerking 
U kunt alleen onderzoeksgegevens bewerken op de dag dat het onderzoek wordt 
gemaakt. Na de datum waarop het onderzoek is gemaakt kunt u alleen opmerkingen 
invoeren om deze aan het onderzoek te koppelen. Alle overige velden kunnen niet 
meer worden gewijzigd.  

Wanneer u uw wijzigingen aan het onderzoeksrecord hebt voltooid, klikt u onder in het dialoog-
venster op de knop Save Changes (Wijzigingen opslaan) (Figuur 18). 
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Figuur 18: Dialoogvenster Exam Details (Onderzoeksgegevens) 

 

Een onderzoek verwijderen 

U kunt alleen een onderzoeksrecord verwijderen wanneer hieraan geen opgeslagen scans zijn 
gekoppeld. Wanneer het onderzoek nog uit te voeren of niet meer gebruikte scans bevat, kunt u 
deze eerst verwijderen voordat u het onderzoek verwijdert. Voer de volgende stappen uit om 
een onderzoek te verwijderen dat aan de criteria voldoet: 

1. Selecteer op het tabblad Patient/Exam (Patiënt/onderzoek) (Figuur 4) de record die het 
onderzoek bevat dat u wilt verwijderen. 

2. Selecteer in het groepsvak Patient Exams (Patiëntonderzoeken) het onderzoek dat u wilt 
verwijderen. Wanneer het onderzoek voldoet aan de criteria voor verwijdering, is de knop 
Delete Exam (Onderzoek verwijderen) ingeschakeld. 

3. Wanneer het onderzoek onvoltooide scans bevat, klik dan op de knop Start Exam 
(Onderzoek starten) om de gegevens te bekijken op het tabblad Imaging (Beeldvorming). 
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(Wanneer het onderzoek in het verleden heeft plaatsgevonden, klik dan op de knop 
Review Exam (Onderzoek bekijken). 

 

Figuur 19: Onderzoeken in het vak Patient Exams (Patiëntonderzoeken).  
Knop Start exam (Onderzoek starten) ingeschakeld 

4. Selecteer één voor één elk onvoltooid onderzoek en klik op de knop Delete Selected 
Scan (Geselecteerde scan verwijderen) om de scan uit de lijst te verwijderen. 

5. Ga terug naar het tabblad Patient/Exam (Patiënt/onderzoek) wanneer alle scans zijn ver-
wijderd. 

6. Klik op de knop Delete Exam (Onderzoek verwijderen), waarna het berichtvenster 
Confirm Delete (Verwijderen bevestigen) wordt geopend. 

7. Wanneer u zeker weet dat u de record wil verwijderen, klik dan op de knop Yes (Ja) 
waarna de record uit de database wordt verwijderd. 

 

Figuur 20: Berichtvenster Confirm Delete (Verwijderen bevestigen) 
 

Zoeken naar een onderzoek 

U kunt filteren op een specifiek onderzoek door in de titelbalk op de lijst Patient Exams 
(Patiëntonderzoeken) te klikken (Figuur 19). De lijst wordt dan gesorteerd op deze kolomkop.  
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Tabblad Imaging (Beeldvorming) 

Overzicht 

 

Figuur 21: Tabblad Imaging (Beeldvorming) 

Het tabblad Imaging (Beeldvorming) bevat gegevens en veel besturingselementen om de beeld-
vorming te regelen op de Envisu. Het gedeelte met patiëntgegevens (1) bevat de naam, de ID 
en het MDN van de huidige patiënt.  

De splitsknop Patient Actions (Patiëntenacties) (2) bevat alle beschikbare acties voor het 
bewerken van de huidige patiënt of het maken van een nieuwe patiënt. De standaardinstelling voor 
deze knop is Edit Patient Details (Patiëntgegevens bewerken). Met de actie Edit Patient Details (2) 
(Patiëntgegevens bewerken) kan de gebruiker de gegevens van de bestaande patiënt bewerken. 
Met de actie Associate Patient (Patiënt koppelen) (2) kan de gebruiker een anoniem onderzoek 
aan een bestaande patiënt koppelen. Dit biedt de gebruiker de mogelijkheid om direct te beginnen 
met de beeldvorming nadat InVivoVue is geopend, en om dit onderzoek hierna te koppelen aan een 
bestaande patiënt. Met de actie Select Patient (Patiënt selecteren) (2) kan de gebruiker de identiteit 
van een anonieme patiënt opgeven en direct starten met een nieuw onderzoek voor de geselec-
teerde patiënt. Het gedeelte met onderzoeksgegevens (3) bevat de datum, tijd en status van de 
huidige onderzoeken.  

De splitsknop Exam Actions (Onderzoeksacties) (4) bevat alle beschikbare acties om het 
bestaande onderzoek te bewerken, een nieuw onderzoek te maken of het huidige onderzoek te 
kopiëren. Met de actie Edit Exam (Onderzoek bewerken) (4) kan de gebruiker de gegevens van 
het bestaande onderzoek bewerken. Met de actie Add Exam (Onderzoek toevoegen) (4) kan een 
nieuw onderzoek worden toegevoegd voor de op dat moment geselecteerde patiënt. Met de actie 
Copy Exam (Onderzoek kopiëren) (4) kan een kopie worden gemaakt van het huidige onderzoek 
met alle onvoltooide scans. Met de actie Copy Exam (Other Eye) (Onderzoek kopiëren (Ander 
oog)) (4) kan een kopie worden gemaakt van het huidige onderzoek met alle onvoltooide scans, 
waarbij het tegenovergestelde oog wordt geselecteerd. Met de knop Edit Exam Notes (Onder-
zoeksopmerkingen bewerken) (5) kan de gebruiker de opmerkingen voor het huidige onderzoek 
bewerken op het tabblad Imaging (Beeldvorming). 
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Met de keuzeknop Physician (Arts) (6) kan de gebruiker het huidige onderzoek aan een bestaan-
de arts koppelen. Met de keuzeknop Examiner (Onderzoeker) (6) kan de gebruiker het huidige 
onderzoek aan een bestaande onderzoeker koppelen. Met de keuzeknop Study (Studie) (7) kan 
de gebruiker het huidige onderzoek aan een bestaande studie koppelen. Ook worden File Name 
(Bestandsnaam) (8), Eye (Oog) (25) en Index of Refraction (Brekingsindex) (9) van de op dat 
moment geselecteerde scan weergegeven. 

Met de vervolgkeuzelijst Select Configuration (Configuratie selecteren) (24) kunt u configu-
raties wijzigen. Met de vervolgkeuzelijst Load Protocol (Protocol laden) (10) kunt u een protocol 
laden. Met het QuickStart-raster (11) kan de gebruiker snel wisselen tussen scantypen. De hui-
dige scan kan worden gewijzigd met het venster Dynamic Scan Control (Dynamische scan-
besturing) (16). Voeg een standaardscan toe met Preset Scan (Standaardscan) (17) of voeg een 
aangepaste scan toe met de knop uiterst rechts van deze knop.  

Typen kunnen worden geselecteerd in de modus Aim (Doelbepaling). In de modus Free Run 
(Vrijloop) kan echter niet tussen typen worden gewisseld. U start de modus Aim (Doelbepaling) 
met de knop Aim (Doelbepaling) (12). U start de modus Free Run (Vrijloop) met de knop 
Free Run (Vrijloop) (13). Nadat u op de knop Aim (Doelbepaling) hebt geklikt, verandert deze in 
de knop Snapshot (Momentopname) en heeft de gebruiker de mogelijkheid om een moment-
opname te starten op de doellocatie. U kunt de verworven gegevens opslaan door op de knop 
Save (Opslaan) (14) te klikken. U kunt de bijbehorende ruwe spectrale gegevens opslaan door 
het selectievakje Save OCU? (OCU opslaan?) (15) in te schakelen.  

Het OCT-beeld wordt weergegeven in het venster B-Scan (18). Naast de B-scan wordt de 
Volume Intensity Projection (Volume-intensiteitprojectie) (VIP) (19) weergegeven. Dit venster 
wordt vervangen door de orthogonale doelbepalingsscan wanneer de modus Aim (Doelbepaling) 
is ingeschakeld. De weergavelijn (24) geeft de locatie aan van de op dat moment weergegeven 
B-scan.  

Wanneer u met de rechtermuisknop op het venster B-Scan klikt, wordt het contextmenu 
van de B-scan weergegeven (Figuur 22 en Figuur 23). In het menu Calipers (Schuifmaten) 
kunnen de schuifmaten worden geselecteerd die op de B-scan kunnen worden geplaatst. Met 
de optie Configure Calipers (Schuifmaten configureren) wordt het dialoogvenster voor het con-
figureren van schuifmaten weergegeven. Hier kan de gebruiker de naam, horizontale of verti-
cale vergrendeling, en weergavelabels voor de schuifmaten instellen. Met de optie Save 
Calipers (Schuifmaten opslaan) slaat u de huidige schuifmaatconfiguratie op voor later gebruik. 
Met de optie Fiducial Visible (Markering zichtbaar) kan tijdens de beeldvorming een referen-
tiemarkering op het scherm worden gebruikt om te zorgen dat de scan telkens op dezelfde 
locatie wordt geplaatst. Met de optie Fiducial Color (Markeringskleur) kunt u de kleur instellen 
van de referentiemarkering. Met de optie Fiducial Position (Markeringspositie) wijzigt u de 
positie van de referentiemarkering ten opzichte van de bovenkant van het weergavevenster.  
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Figuur 22: Contextmenu van de B-scan, menu Calipers (Schuifmaten) 

 

Figuur 23: Contextmenu B-Scan, menu Fiducial Position (Markering) 

Het VIP-contextmenu (Figuur 24) omvat het menu Calipers (Schuifmaten) voor het plaatsen 
van schuifmaten op de VIP (configureerbaar in de optie Configure Calipers (Schuifmaten con-
figureren) in het contextmenu van de B-scan). Met de optie SNIT Labels Visible (SNIT-labels 
zichtbaar) kunt u in het VIP- en B-scanvenster wisselen tussen de weergave van de labels 
Superior (S, Boven), Nasal (N, Nasaal), Inferior (I, Onder) en Temporal (T, Temporaal). Voor de 
oriëntatie van deze labels wordt uitgegaan van configuratie die wordt gebruikt bij het laden van 
InVivoVue. Met de optie Cursor Visible (Cursor zichtbaar) schakelt u de weergave van de 
groene weergavelijn in of uit.  



InVivoVue (softwareversie 2.4) 

Pagina 34 van 128  9054-10054_NL Rev E 
 

 

Figuur 24: VIP-contextmenu 

 

Opmerking 
Wanneer de SNIT-labels worden gebruikt, is de oriëntatie van de labels alleen cor-
rect wanneer de sonde rechtop of in 180°-positie (in rugligging) wordt gehouden ten 
opzichte van de patiënt. 

Het frame kan worden geselecteerd door de frameselectielijn (24) in het VIP-venster te ver-
slepen. Met de knoppen onder Playback (Afspelen) (20) kunt u naar het eerste en het laatste 
frame springen, één frame vooruit of terug gaan, afspelen, pauzeren of het afspelen stoppen. 
Met de Frame Selector (Framekiezer) (21) kan de gebruiker het weergegeven frame selec-
teren. Verworven scans worden weergegeven in de Scan queue (Scanwachtrij) (23), en elke 
scan (22) wordt weergegeven met een miniatuurafbeelding. De kleur geeft aan bij welk oog het 
beeld hoort (voor OD wordt geel gebruikt en voor OS paars).  

Wanneer u met de rechtermuisknop op een scan in de scanwachtrij klikt, wordt het context-
menu voor elke scan getoond (Figuur 25). Met de optie Edit (Bewerken) wordt de scaneditor 
geopend en kan de gebruiker de scanparameters bewerken. Met de optie Save (Opslaan) slaat 
u de huidige scan op. Met de optie Average (Middelen) registreert en middelt u de scan 
wanneer er gegevens met meerdere frames aanwezig zijn. Met de optie Delete (Verwijderen) 
verwijdert u de scan uit de wachtrij wanneer er geen gegevens zijn opgeslagen voor deze scan. 
Met de optie Load OCT data (OCT-gegevens laden) laadt u het op dat moment geselecteerde 
bestand. Met de optie Load R&A data (R&A-gegevens laden) laadt u de geregistreerde en 
gemiddelde gegevens wanneer deze beschikbaar zijn. Met de optie Load OCU data (OCU- 
gegevens laden) laadt u de ruwe gegevens wanneer deze beschikbaar zijn. Met de optie Go to 
Data (Ga naar gegevens) opent u de map met het geselecteerde gegevensbestand.  

Wanneer de Diver-software van Leica is geïnstalleerd, hebben zowel de optie Load OCT 
(OCT laden) als de optie Load R&A (R&A laden) het extra fly-outmenu Send OCT to Diver (OCT 
verzenden naar Diver). Met deze optie laadt u het huidige bestand in Diver voor een analyse. 
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Figuur 25: Contextmenu van scan 

Door met de rechtermuisknop op de scanwachtrij zelf te klikken wordt het bijbehorende context-
menu geopend (Figuur 26). Met de optie Add QuickStart Scan (QuickStart-scan toevoegen) 
voegt u een nieuwe scan toe aan het QuickStart-raster die overeenkomt met de op dat moment 
geselecteerde scans. Wanneer andere scans worden geselecteerd, wordt deze scan direct 
bijgewerkt. Met de optie Add Custom Scan (Aangepaste scan toevoegen) opent u de 
scaneditor voor het maken van een aangepaste scan. Wanneer u op Delete Pending Scans 
(Onvoltooide scans verwijderen) klikt, worden scans waarvoor geen gegevens zijn verworven, 
verwijderd. 

 

Figuur 26: Contextmenu van de scanwachtrij 

Met de optie Save As Protocol… (Opslaan als protocol...) wordt een dialoogvenster weergege-
ven waarin u een naam kunt invoeren voor een nieuw protocol (Figuur 27) en de lijst met scans 
in de scanwachtrij kunt opslaan als een nieuw protocol. 

 

Figuur 27: Dialoogvenster Save As Protocol (Opslaan als protocol)  

Scans die worden toegevoegd aan onderzoeken die nooit zijn verworven, worden beschouwd als 
weesscans en worden automatisch verwijderd zodra deze situatie wordt gedetecteerd (meestal 
de dag nadat het onderzoek heeft plaatsgevonden). Onvoltooide scans kunnen handmatig wor-
den verwijderd door de optie Delete Pending Scans (Onvoltooide scans verwijderen) te kiezen. 

Het indrukken van de Insert-toets heeft hetzelfde effect als de optie Add QuickStart Scan 
(QuickStart-scan toevoegen). Als u de Delete-toets indrukt, wordt de op dat moment geselec-
teerde scan verwijderd, maar alleen wanneer hiervoor geen gegevens zijn verworven. 
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Scans selecteren om uit te voeren 

Het QuickStart-raster 

Het linkergedeelte van het tabblad Imaging (Beeldvorming) met de grote groene knoppen wordt 
het QuickStart-raster genoemd. Door in elke rij een selectie te maken kan een onvoltooide scan 
volledig worden gedefinieerd met vaak gebruikte opties. De in het QuickStart-raster beschikbare 
opties veranderen, afhankelijk van de gebruikte lens. Alleen de keuzes die mogelijk zijn voor de 
lens, worden weergegeven. Wanneer u vanaf de ene optie naar de andere klikt, verspringt de 
groene markering om aan te geven welke scan wordt uitgevoerd. Bovendien verandert de tekst 
op de onvoltooide scan overeenkomstig de selecties in het QuickStart-raster. 

                

Figuur 28: QuickStart-selecties 

Om snel alle scans voor een onderzoek te definiëren kunt u selecties uit het QuickStart-raster 
gebruiken voor de eerste scan en vervolgens op de Insert-toets drukken om een tegel voor de 
volgende scan toe te voegen aan de scanwachtrij. Ga door met het maken van QuickStart-
selecties en het invoegen van nieuwe scans totdat u tevreden bent over het gedefinieerde 
onderzoek. 

Een andere mogelijkheid is om scans te definiëren gedurende het onderzoek. Gebruik QuickStart-
selecties om de eerste scan te definiëren en voer vervolgens de gegevensacquisitie uit met de 
knoppen Aim (Doelbepaling) / Free Run (Vrijloop) / Snapshot (Momentopname). Druk op de 
knop Save (Opslaan) om de gegevens weg te schrijven naar een bestand. Wanneer het opslaan 
is voltooid, wordt automatisch een nieuwe QuickStart-scan toegevoegd aan het einde van het 
onderzoek en geselecteerd in de scanwachtrij. Wanneer u nu op het QuickStart-raster klikt, wordt 
deze scandefinitie bijgewerkt, totdat u gereed bent om de volgende scan uit te voeren. U kunt op 
deze manier doorgaan totdat het onderzoek voltooid is. U kunt de laatste onvoltooide scan die 
automatisch wordt toegevoegd negeren, omdat deze de volgende keer dat InVivoVue wordt 
gebruikt, automatisch wordt opgeruimd. 
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Een aangepaste scan definiëren 

Wanneer u meer nauwkeurige controle wilt uitoefenen op de scandefinitie, of wanneer geen 
enkele optie uit het raster direct overeenkomt met wat u wilt, kunt u de scaneditor gebruiken om 
de precieze details in te voeren. U kunt de scaneditor activeren door met de rechtermuisknop 
op de tegel van een onvoltooide scan te klikken en de optie Edit… (Bewerken..) te selecteren, 
of door met de rechtermuisknop op de scanwachtrij zelf te klikken en de optie Add Custom 
Scan (Aangepaste scan toevoegen). 

In het midden van de scaneditor worden vijf groene knoppen weergegeven die overeenkomen 
met de scanpatronen die in InVivoVue kunnen worden uitgevoerd. Wanneer het gewenste 
patroon wordt geselecteerd, worden de kolommen eronder gevuld met de gegevens van de 
laatste aangepaste scan die voor het betreffende patroon is gedefinieerd. 

De kolom uiterst links bevat de fysieke afmetingen van de scan: hoe lang en hoog de scan is, of 
deze moet worden gekanteld onder een hoek ten opzichte van het horizontale vlak en of de beeld-
acquisitie moet worden gestart met een offset vanaf de doelpositie. Deze velden worden beperkt 
door de fysieke hardwaregrenzen van de galvanometerspiegels die worden gebruikt om de bundel 
te positioneren, maar afgezien daarvan kan een willekeurige waarde worden ingevoerd. 

 

Figuur 29: Een aangepaste scan definiëren 

 

Opmerking 
U kunt in InVivoVue geen waarden invoeren buiten het toelaatbare bereik. Wanneer 
u een waarde invoert buiten het bereik, keert InVivoVue automatisch terug naar de 
uiterste waarde van het bereik die het dichtst in de buurt ligt, en geeft deze met een 
rood lettertype weer om u op deze situatie te wijzen. 
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De middelste kolom bevat de karakteristieken van de gegevens die worden verworven: hoeveel 
A-scans per frame worden verworven, hoeveel B-scans worden verworven per volume en hoe 
vaak hetzelfde volume wordt verworven. Het aantal keren dat hetzelfde frame wordt verworven 
voor elke B-scan kan worden opgehoogd vanaf de standaardwaarde één, hoewel dergelijke 
multiframe-gegevens moeten worden geregistreerd en gemiddeld als een aparte stap. 

Wanneer meer A-scans, B-scans en herhalingen van frames worden toegevoegd, wordt de 
nauwkeurigheid van de verworven beelden verhoogd, maar neemt de acquisitietijd toe en is meer 
geheugen vereist voor het bufferen tijdens de acquisitie. Op de tegel van elke onvoltooide scan 
wordt een ruwe schatting weergegeven van hoelang de verwerving van elke scan duurt. De balk 
System Memory (Systeemgeheugen) in de scaneditor geeft weer hoeveel geheugen voor een 
bepaalde scan is vereist in verhouding tot de hoeveelheid geïnstalleerd RAM-geheugen. Zolang 
de geheugenbalk groen is, kan de specifieke scandefinitie met zekerheid worden uitgevoerd. Bij 
ongeveer 70 % van het beschikbare geheugen, wordt de balk rood. Wanneer u deze scan aan het 
onderzoek toevoegt, detecteert het systeem mogelijk dat het niet in staat is om de scan daad-
werkelijk uit te voeren. Scans die meer dan 90 % van het beschikbare geheugen vereisen, kunnen 
niet aan het onderzoek worden toegevoegd. De knop Add to Exam (Aan onderzoek toevoegen) 
is dan uitgeschakeld. 

Een volume met een gemengde dichtheid is een rechthoekige scan met één hoge-dichtheid  
B-scan die is verworven in het midden. Wanneer het scanpatroon met gemengd volume wordt 
geselecteerd, bevat de uiterst rechtse kolom de karakteristieken van de gegevens in het gebied 
met hoge dichtheid. 

In de groep Oculus Selection (Selectie oculus) kunt u selecteren of u een scan wilt uitvoeren 
voor OD of OS. InVivoVue slaat deze informatie samen met de scan op, hoewel het programma 
niet in staat is om te detecteren of het opgegeven oog daadwerkelijk is gescand. Gebruikers 
dienen goed op te letten of het geselecteerde oog overeenkomt met het oog dat in werkelijkheid 
wordt gescand. 

Tegelijk met .OCT-gegevens kunnen ook dopplergegevens worden verworven. Ook hiervoor 
geldt dat het verwerven van deze gegevens extra tijd kost en extra geheugen vereist. Naarmate 
het aantal dopplerintervallen wordt verhoogd, worden de RAM-vereisten bijgewerkt in de geheu-
genbalk. 

Voor Envisu-systemen die zijn uitgerust met een intern fixatiedoel, kan het handig zijn om een 
fixatiedoel aan een scan te koppelen. Wanneer de scan wordt verworven, verschijnt dit fixatie-
doel als achtergrondbeeld voor de patiënt. Om een fixatiedoel aan een scandefinitie te koppelen 
selecteert u een gedefinieerd doel uit de vervolgkeuzelijst in het groepsvak Select a Fixation 
Target (Een fixatiedoel selecteren).  

 

Opmerking 
Het besturingselement voor een fixatiedoel wordt gebruikt om de plaatsing van een 
fixatiedoel aan te geven op Envisu-producten die beschikken over een intern fixatie-
doel. Wanneer een scan wordt uitgevoerd op een systeem zonder dit interne doel, 
heeft dit verder geen effect. 
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Figuur 30: Groepsvak Select Fixation Target (Fixatiedoel selecteren) 

Wanneer u tevreden bent met de scandefinitie die u hebt gemaakt, klikt u op Add to Exam 
(Toevoegen aan onderzoek). De scaneditor wordt gesloten en de titel voor de scan die u zojuist 
hebt gemaakt wordt toegevoegd aan het einde van het onderzoek. 
 

Voorgedefinieerde scans maken 

Wanneer u regelmatig een bepaalde scandefinitie gebruikt, kunt u deze definitie opslaan als 
voorgedefinieerde scan. Een voorgedefinieerde scan kan snel worden toegevoegd aan een 
onderzoek door op de bijbehorende knoppen te klikken aan de linkerkant van de scanwachtrij.  

 

Figuur 31: Knoppen voor voorgedefinieerde scans 

Om een voorgedefinieerde scan te definiëren activeert u de scaneditor door met de rechter-
muisknop op een bestaande onvoltooide scan te klikken en de optie Edit… (Bewerken...) te 
selecteren, of door op de scanwachtrij of een lopend onderzoek te klikken, en de optie Add 
Custom Scan (Aangepaste scan toevoegen) te selecteren. 

Wanneer u een scan definieert met de scaneditor, hebt u de mogelijkheid om deze op te slaan 
als voorgedefinieerde scan. Definieer de scan zoals hiervoor is beschreven, voer vervolgens in 
de groep New Scan Preset (Nieuwe voorgedefinieerde scan) een beschrijvende naam in voor 
de voorgedefinieerde scan, d.w.z. iets waaraan u de scan later kunt herkennen als u deze 
selecteert in de lijst met voorgedefinieerde scans. 

 

Figuur 32: Voorgedefinieerde scan een naam geven 

Nadat er tekst is ingevoerd, wordt de knop Create Preset (Voorgedefinieerde scan maken) inge-
schakeld (mits de naam uniek is). U kunt niet in één keer een voorgedefinieerde scan maken voor 
beide ogen. In plaats daarvan dient u afzonderlijke voorgedefinieerde scans te maken voor OD en 
OS, wanneer u dit tenminste wilt. Klik op de voorgedefinieerde scan om deze toe te voegen aan 
de lijst van bekende voorgedefinieerde scans. U dient deze direct boven aan het formulier te zien 
verschijnen in de keuzelijst met invoervak Defined Scan Presets (Voorgedefinieerde scans). 

U kunt de keuzelijst met invoervak Defined Scan Presets (Voorgedefinieerde scans) gebruiken 
wanneer u de instellingen van een voorgedefinieerde scan wilt toepassen in de scaneditor. Klik 
op de knop Copy Settings from Selected Preset (Instellingen van geselecteerde voorgedefi-
nieerde scan kopiëren), waarna de velden van de scaneditor de gegevens bevatten van de in 
de keuzelijst getoonde voorgedefinieerde scan. Wanneer u een nieuwe voorgedefinieerde scan 
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wilt maken die veel lijkt op, maar niet exact hetzelfde is als een reeds bestaande voorgedefi-
nieerde scan, kunt u snel de velden vullen door eerst op deze knop te klikken. 

Wanneer de scaneditor wordt gebruikt om een voorgedefinieerde scan te definiëren, wordt deze 
niet automatisch toegevoegd aan het onderzoek. Hiervoor dient u nog steeds op de knop Save 
Changes (Wijzigingen opslaan) te klikken. 
 

Een scanprotocol definiëren 

U kunt een nieuw scanprotocol definiëren door gebruik te maken van de verzameling scans 
voor een onderzoek, ongeacht of dit het huidige onderzoek is of een onderzoek uit het verleden. 
Wanneer u alleen maar een nieuw scanprotocol wilt maken, los van een daadwerkelijk onder-
zoek, is dat ook mogelijk. Wanneer er geen onderzoeken beschikbaar zijn waaruit u een scan-
protocol wilt maken, hebt u de mogelijkheid om een proefrecord en een onderzoek te maken, 
enkel voor het maken van een nieuw scanprotocol. Op deze manier voorkomt u dat u be-
staande records moet wijzigen. 

Met de onderstaande procedure kunt u een patiëntenrecord en een onderzoeksrecord maken, 
en scans aan het onderzoek toevoegen, en dit alles met het doel om een nieuw scanprotocol te 
maken. Nadat u een nieuw scanprotocol hebt gemaakt, verwijdert u de gegevens, zodat even-
tuele foutieve gegevens uit het systeem worden verwijderd. 

1. Selecteer op het tabblad Patient/Exam (Patiënt/onderzoek) de testpatiënt (ID = Test-01). 

2. Voeg een onderzoek toe aan het patiëntenrecord en klik op de knop Start Exam (Onder-
zoek starten). InVivoVue leidt u naar het tabblad Imaging (Beeldvorming). 

 

Figuur 33: Knop Start Exam (Onderzoek starten) in het vak Patient Exams (Patiëntonderzoeken) 

3. Voeg de scans voor het nieuwe scanprotocol toe aan het onderzoek door aangepaste 
scans te maken of voorgedefinieerde scans toe te voegen. 

 

Figuur 34: Knoppen voor voorgedefinieerde scans 

4. Wanneer u een bestaand scanprotocol hebt dat scans bevat die vergelijkbaar zijn met het 
nieuwe protocol dat u wilt maken, dan kunt u de scans van dit bestaande protocol toe-
voegen. 

5. Eventuele scans die u toevoegt uit voorgedefinieerde scans of uit een ander scanprotocol, 
dient u te bewerken om de juiste scanparameters op te geven voor het nieuwe scanprotocol. 

6. Verwijder eventuele ongewenste scans wanneer u de scans van een bestaand scan-
protocol hebt toegevoegd. 
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7. Sla het protocol op via het contextmenu van de scanwachtrij (Figuur 26).  

 

Opmerking 
Wanneer de naam die u invoert niet uniek is, verschijnt het symbool "!" rechts naast 
het naamveld en is de knop Save Protocol (Protocol opslaan) niet ingeschakeld. 

8. Verwijder alle scans van het onderzoek nadat u het nieuwe scanprotocol hebt opgesla-
gen, en ga terug naar het tabblad Patient/Exam (Patiënt/onderzoek). 

9. Verwijder op het tabblad Patient/Exam (Patiënt/onderzoek) het onderzoek dat u voor 
deze procedure hebt gemaakt. 

 

Een scanprotocol toevoegen aan een studie 

U kunt één of meer scanprotocollen toevoegen aan een studie wanneer u het studierecord 
maakt, of later door het studierecord te bewerken. Wanneer het protocol dat u wilt toevoegen 
nog niet bestaat, dient u eerst een nieuw protocol te definiëren. Voor meer informatie kunt u 
kiezen uit de onderstaande Verwante onderwerpen. 

Voer de volgende stappen uit om een bestaand scanprotocol aan een studie toe te voegen: 

1. Selecteer op het tabblad Study (Studie) de studie waarvoor u een scanprotocol wil toe-
voegen en klik op de knop Edit Study... (Studie bewerken). Het dialoogvenster Edit 
Study (Studie bewerken) wordt geopend. 

2. Selecteer onder in het dialoogvenster uit de lijst Scan Protocols (Scanprotocollen) één of 
meer items uit de lijst Available Protocols (Beschikbare protocollen) en klik op de knop 
Add >> (Toevoegen >>). De geselecteerde protocollen worden verplaatst naar de lijst 
Scan Protocols in Study (Scanprotocollen in studie). 

3. Wanneer u klaar bent met het toevoegen van protocollen aan de studie, klikt u onder in 
het dialoogvenster op de knop Save Changes (Wijzigingen opslaan) om het venster te 
sluiten en de wijzigingen op te slaan. 

 

Beeldgegevens van Leica 

Bestandstypen gemaakt door InVivoVue 

InVivoVue gebruikt verschillende bestandstypen, waaronder eigen typen en algemeen gebruikte 
typen, om gegevens en beelden op te slaan voor het programma. Hieronder vindt u een lijst van 
alle mogelijke bestandstypen met een korte definitie van elk type: 

.OCT: Een bestandsindeling van Leica zelf die verwerkte, zichtbare beelden bevat met 
een bestandsheader. 

.OCU: Een bestandsindeling van Leica zelf die ruwe spectrale gegevens van de scan 
bevat als onverwerkte beelden. 

.RAW: Een bestand dat de .OCT-beeldgegevens bevat in een ruwe bytematrix zonder 
header.  

.UNP: Een bestand dat onverwerkte, zichtbare beelden bevat als een ruwe bytematrix 
zonder header. 

.BMP: Een apparaatonafhankelijk bestand voor het opslaan en weergeven van hiervoor 
geschikte beelden, met name onder besturingssystemen van Microsoft Windows. 
InVivoVue maakt gebruik van bmp-bestanden voor het opslaan van beelden 
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bestaande één frame van de B-scan, volume-intensiteitprojectie- en Video Fundus-
vensters, en voor de miniaturen die worden gebruikt in de gebruikersinterface en in 
rapporten. 

Wanneer InVivoVue een beeldscan opslaat, worden de volgende bestanden opgeslagen: 

• ruwe spectrale gegevens van de scan, met bestandsextensie .OCU (indien geselecteerd 
met het selectievakje Save OCU? (OCU opslaan?)) 

• verwerkte gegevens van de scan, bestandsextensie .OCT 

• bitmapafbeelding van frame 0 (nul) van de B-scan, extensie .BMP 

• bitmapafbeelding van het fundusbeeld, met de extensie .BMP 

• bitmapafbeelding van het VIP-venster (alleen voor volumescans), met de extensie .BMP 
 

Beelden laden vanuit OCU-gegevens 

Nu en dan wilt u mogelijk het OCU-bestand (ruwe spectrale gegevens) voor een beeld laden. U 
wilt bijvoorbeeld misschien het algoritme van InVivoVue gebruiken om de dispersie van het 
beeld te optimaliseren om de kwaliteit voor de weergave te verbeteren. Wat de reden ook is, u 
kunt OCU-gegevens op één van de volgende twee manieren laden: u kunt een beeld selecteren 
buiten uw eigen database of u kunt OCU-gegevens laden voor een willekeurig beeld dat is 
opgeslagen in uw database. 

Voer de volgende stappen uit om OCU-gegevens voor beelden vanuit uw database te laden: 

1. Selecteer op het tabblad Patient/Exam (Patiënt/onderzoek) het onderzoek dat de betref-
fende gegevens bevat. 

2. Navigeer naar het tabblad Imaging (Beeldvorming). 

3. Klik met de rechtermuisknop op een opgeslagen scan uit de scanwachtrij om het context-
menu voor scans weer te geven. Wanneer er .OCU-gegevens beschikbaar zijn, is de 
menuoptie Load OCU Data (OCU-gegevens laden) ingeschakeld. Klik hierop om de 
spectrale gegevens te laden. 

 

InVivoVue-configuratie 

Wisselen van configuratie 

InVivoVue wordt geïnstalleerd met configuraties die zijn ontworpen voor een grote diversiteit aan 
toepassingen. Voor acquisitiesystemen selecteert u meestal een specifieke configuratie die afhan-
kelijk is van het lenstype dat u hebt gemonteerd. InVivoVue reageert hierop door nieuwe instel-
lingen te laden voor die configuratie en de gebruikersinterface bij te werken. Voor de hierna 
volgende scans wordt gebruikgemaakt van de betreffende toepasselijke hardware-instellingen. 

Bovenin links op het tabblad Imaging (Beeldvorming) verschijnt de keuzelijst Select Configura-
tion (Configuratie selecteren). De huidige configuratie wordt weergegeven. 

 

Figuur 35: Configuratie selecteren 
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Wanneer er op de keuzelijst wordt geklikt, wordt een lijst met bekende configuraties weerge-
geven. Wanneer een nieuwe configuratie wordt geselecteerd, worden door InVivoVue de bijbe-
horende instellingen geladen en toegepast, en de weergegeven huidige configuratie bijgewerkt. 
Dit zorgt er ook voor dat bij het volgende gebruik van InVivoVue de nieuwe configuratie wordt 
opgestart. 

 

Figuur 36: Standaardconfiguraties 
 

Standaardinstellingen van het programma wijzigen 

Wanneer u met InVivoVue werkt, wilt u soms bepaalde standaardinstellingen wijzigen die bij 
een specifieke configuratie worden geladen. 

In InVivoVue kunnen de instellingen voor veel zaken worden geconfigureerd, zoals: 

• Weergave van beeldscans (helderheid, contrast, dopplerinstellingen, enz.) 

• Fixatiedoel (grootte en positie van het doel) 

• Markeringsweergave (aan/uit, positie, kleur) 

• Beeldverwerking (besturingselementen voor verwerking en bemonstering zoals dispersie) 

• Scantype (lineaire B-Scan, ringvormig volume, gemengd volume, enz.) 

• Schuifmaatconfiguratie (namen, kleur, hoekvergrendeling, weergave van lengte en locatie) 
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Deze instellingen kunnen op veel plaatsen worden gewijzigd. Bijvoorbeeld: 

• Instellingen voor weergave van beeldscans kunnen worden gewijzigd in het dialoog-
venster Display Options (Weergaveopties). 

• Instellingen voor het fixatiedoel kunnen worden gewijzigd in het fixatiedoelgebied 

• Instellingen voor de markeringsweergave kunnen worden gewijzigd in het contextmenu 
van de B-scanweergave 

• Beeldverwerkingsinstellingen kunnen worden gewijzigd in het formulier met verwerkings-
instellingen. 

• Scantype-instellingen kunnen worden gewijzigd in de scaneditor. 

• Instellingen voor de schuifmaatconfiguratie kunnen worden gewijzigd in het dialoogvenster 
Configure Calipers (Schuifmaten configureren). 

Instellingen die op deze manier worden gewijzigd, hebben echter alleen invloed op het pro-
gramma tijdens het gebruik. Wanneer het programma wordt afgesloten, gaan de wijzigingen die 
u hebt opgegeven verloren, tenzij u het geladen configuratiebestand bijwerkt. 

 

Huidige gebruikersconfiguratie bepalen 

Om te bepalen welk gebruikersconfiguratiebestand is geladen, opent u het dialoogvenster System 
Information (Systeeminformatie) onder het menu Help. De naam van het gebruikersbestand 
wordt getoond. Wanneer u de muisaanwijzer over de bestandsnaam beweegt, wordt het volledige 
pad weergegeven. 

 

Figuur 37: Systeeminformatie: gebruikersconfiguratiebestand 
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Nieuwe instellingen van de gebruikersconfiguratie opslaan 

Met de volgende stappen kunt u de standaardinstellingen die zijn opgeslagen voor dit gebruikers-
configuratiebestand, vervangen: 

1. Configureer InVivoVue volgens uw voorkeuren met de hiervoor beschreven hulpmiddelen. 

2. Selecteer in het menu Tools (Hulpmiddelen) de optie Save Settings... (Instellingen opslaan...) 

 

Figuur 38: Menu Tools (Hulpmiddelen) 

 

Figuur 39: Dialoogvenster Save Settings File (Instellingenbestand opslaan) 

3. Selecteer in de weergegeven bestandskeuzelijst het gebruikersconfiguratiebestand dat in 
het dialoogvenster System Information (Systeeminformatie) wordt genoemd. 

4. Klik op de knop Save (Opslaan) om uw instellingen op te slaan. Er wordt een bericht 
weergegeven waarin u wordt gevraagd te bevestigen dat u het bestaande bestand wilt 
vervangen. 

5. Klik op Yes (Ja) om het berichtvenster en het dialoogvenster te sluiten. 

De instellingen die u hebt opgeslagen, worden uw standaardinstellingen totdat u deze opnieuw 
wijzigt. 

Voorbeeld: standaardinstellingen voor de beeldweergave wijzigen 

Met de volgende stappen kunt u bijvoorbeeld de helderheids- en contrastwaarden wijzigen die 
InVivoVue toepast bij het opstarten: 

1. Selecteer het tabblad Imaging (Beeldvorming). 
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2. Klik met de rechtermuisknop in het weergavegebied voor B-scans en selecteer de optie 
Display Options… (Weergaveopties...). Het dialoogvenster Display Options (Weergave-
opties) wordt getoond.  

 

Figuur 40: Dialoogvenster Edit Display Options (Weergaveopties bewerken) 

3. Sleep de schuifregelaars voor helderheid en contrast naar de nieuwe waarden. 

4. Bepaal de huidige gebruikersconfiguratie. 

5. Sla de nieuwe gebruikersconfiguratie op. 

Voorbeeld: standaardinstellingen voor beeldverwerking wijzigen 

1. Selecteer in het menu Tools (Hulpmiddelen) (Figuur 38) de optie Configure Processing... 
(Verwerking configureren...) Het dialoogvenster Processing Control (Besturingselementen 
voor verwerking) wordt weergegeven. 

 

Figuur 41: Image Processing and Resampling Controls  
(Besturingselementen voor beeldverwerking en bemonstering) 
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2. Breng op het tabblad Processing (Verwerking) en Resampling (Bemonstering) de ge-
wenste wijzigingen aan. 

3. Bepaal de huidige gebruikersconfiguratie. 

4. Sla de nieuwe gebruikersconfiguratie op. 

Voorbeeld: standaardinstellingen voor scans wijzigen 

Om de instellingen voor scantypen te wijzigen dient u eerst een aangepaste scan te maken van 
het type dat u wilt wijzigen. Om een aangepaste scan te maken, dient u deze toe te voegen aan 
een onderzoek om de bijbehorende instellingen als standaard te kunnen opslaan voor dit scan-
type. U kunt de aangepaste scan maken tijdens een werkelijk onderzoek of door een 'dummy' 
onderzoek te maken, en dit vervolgens uit het systeem te verwijderen. In beide gevallen voert u 
de volgende stappen uit. 

1. Maak op het tabblad Patient/Exam (Patiënt/onderzoek) een onderzoek, of selecteer een 
actueel onderzoek van vandaag, en klik op de knop Start/Continue Exam (Onderzoek 
starten/voortzetten). InVivoVue geeft het onderzoek weer op het tabblad Imaging (Beeld-
vorming). 

2. Klik met de rechtermuisknop op de scanwachtrij en selecteer de optie Add Custom Scan 
(Aangepaste scan toevoegen). De scaneditor wordt weergegeven. 

 

Figuur 42: Dialoogvenster New Scan (Nieuwe scan) 

3. Selecteer de gewenste scanconfiguratie en klik op de knop Add to Exam (Toevoegen 
aan onderzoek). 

4. Sla uw instellingen op zoals hiervoor is beschreven. 

De waarden die u hebt opgeslagen, worden nu de standaardwaarden voor onderzoeken van dit 
type. 
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Een nieuw bestand met gebruikersinstellingen maken 

Zoals we hiervoor al aangaven worden er standaard talloze systeeminstellingen opgeslagen in 
gebruikersconfiguratiebestanden. Elke keer dat InVivoVue wordt gestart, start het systeem met 
instellingen die horen bij de configuratie die werd gebruikt tijdens de laatste sessie. 

Sommige gebruikers vinden het wellicht handig om meer dan één serie standaard systeem-
instellingen op te slaan. Wanneer u bijvoorbeeld meerdere studies verricht met uitgesproken 
verschillende protocollen, wilt u mogelijk verschillende standaardwaarden opgeven voor de 
diverse scantypen. Is dit het geval, dan kunt u de standaardwaarden dienovereenkomstig 
wijzigen en deze opslaan in een ander .INI-bestand. Dit biedt u de mogelijkheid om deze 
alternatieve instellingen te laden wanneer de situatie dit vereist. 

Voer de volgende stappen uit om een nieuw instellingenbestand te maken: 

1. In het gedeelte Standaardwaarden van het programma wijzigen kunt u lezen welke instel-
lingen u kunt wijzigen en hoe u deze wijzigt. 

2. Nadat u alle wijzigingen die u wilt aanbrengen hebt voltooid, selecteert u in het menu 
Tools (Hulpmiddelen) de optie Save Settings... (Instellingen opslaan...) 

3. In het weergegeven dialoogvenster voor opslaan voert u een bestandsnaam in voor het 
nieuwe instellingenbestand. Leica laat standaard de tekenreeks User_ (Gebruiker_) 
voorafgaan aan gebruikersconfiguratiebestanden. Wij raden u aan deze regel eveneens 
op te volgen. 

4. Klik op de knop Save (Opslaan) om uw instellingen op te slaan. 

U kunt net zoveel alternatieve instellingsbestanden maken als u nodig hebt en wisselen tussen 
deze bestanden wanneer de situatie dit vereist. Om over te schakelen van de huidige instel-
lingen naar een andere reeks standaardinstellingen, voert u de volgende stappen uit. 
 

Een bestaand instellingenbestand laden 

Van tijd tot tijd kan het nodig zijn om de standaardinstellingen voor verschillende systeem-
gebieden te laden of te herstellen. Wanneer u bijvoorbeeld ontdekt dat standaardwaarden voor 
instellingen zoals de weergave van beeldscans, de verwerking van beeldscans of de fixatie zijn 
gewijzigd, kunt u deze herstellen. Of wanneer u eerder een alternatief instellingenbestand hebt 
gemaakt, kunt u vervolgens wisselen tussen bestaande instellingenbestanden. 

In beide gevallen voert u de volgende stappen uit om de waarden van een instellingenbestand 
van het systeem te laden of te herstellen: 

1. Selecteer in het menu Tools (Hulpmiddelen) (Figuur 38) de optie Load Settings... (Instel-
lingen laden...) om het dialoogvenster Load Settings File (Instellingenbestand laden) te 
openen. 
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Figuur 43: Dialoogvenster Load Settings File (Instellingenbestand laden) 

2. Selecteer in het dialoogvenster de naam van het bestand dat de instellingen bevat die u 
wilt laden of herstellen. 

 

Opmerking 
De waarden voor configureerbare instellingen zijn opgeslagen in .INI-bestanden. De 
namen van deze bestanden beginnen met User_ (Gebruiker_). Instellingen kunnen 
ook worden opgeslagen in een .INI-bestand waarvoor deze naamgevingsconventie 
niet wordt aangehouden. Misschien wilt u bijvoorbeeld voorkomen dat het bestand 
LineSpectrum.INI wordt geselecteerd, omdat dit bestand alleen wordt gebruikt om 
het lijnspectrum te controleren. 

3. Klik op de knop Open (Openen) om het instellingenbestand te laden en sluit het dialoog-
venster. 

De instellingen die u laadt voor beeldverwerking, fixatie en weergaveopties, worden de stan-
daardinstellingen voor het systeem totdat u deze opnieuw wijzigt. De standaardinstellingen van 
scanparameters (dimensies, hoek, lijnen, scans, frames, enz.) worden niet hersteld wanneer 
een instellingenbestand van een systeem op dynamische wijze wordt geladen. 
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Gegevensbeheer 

Een .OCT-bestand zonder patiëntgegevens laden 

Soms kan het handig zijn om een .OCT- (of .OCU-)bestand te laden waarvoor geen patiëntge-
gevens aanwezig zijn: misschien heeft een collega de gegevens gedeeld (zonder gebruik te 
maken van de exportfunctie, waarbij patiëntgegevens behouden blijven), of iemand heeft 
misschien per ongeluk een aantal InVivoVue-bestanden verplaatst vanaf de locatie waar deze 
door het programma waren opgeslagen. Het menu File (Bestand) bevat de optie Open… 
(Openen...). Wanneer u hierop klikt, verschijnt er een standaard dialoogvenster voor 
bestandsselectie. Gebruik dit om het betreffende bestand te selecteren. Hierna gebeurt het 
volgende: 

• InVivoVue maakt een onderzoek onder de anonieme patiënt van wie het datumstempel 
overeenkomt met de aanmaakdatum van het geselecteerde bestand, en vervolgens een 
scanrecord dat overeenkomt met de gegevens die zijn afgeleid van de bestandsheader. 
Wanneer dit onderzoek wordt geselecteerd, verschijnt er nu een tegel op het tabblad 
Imaging (Beeldvorming). 

• Wanneer zowel het .OCT- als het .OCU-bestand wordt gevonden, worden beide tot onder-
deel van dit scanrecord gemaakt. Is dit niet het geval, dan wordt alleen het geselecteerde 
bestand toegevoegd aan de scan. 

• Wanneer er al een onderzoek bestaat voor deze datum, wordt de scan toegevoegd aan 
dit bestaande onderzoek. 

• Het bestand wordt onmiddellijk geladen. Wanneer er een .OCT-bestand wordt geselec-
teerd, worden de gegevens onmiddellijk weergegeven. Wanneer er een .OCU-bestand 
wordt geselecteerd, moeten de gegevens opnieuw worden verwerkt voordat deze worden 
weergegeven. 

Deze functie is bedoeld als back-up: een manier om fouten te herstellen wanneer er een gebrui-
kersfout optreedt en er geen patiënt-/onderzoeksgegevens beschikbaar zijn voor het programma. 
U dient te vermijden dit als normale werkwijze te hanteren, omdat het dan steeds moeilijker wordt 
om gegevens te herkennen die u hebt geladen in de anonieme patiënt. 
 

Onderzoeken archiveren 

Gegevens archiveren is het proces waarbij fysieke gegevensbestanden van uw computer 
worden verwijderd. De gegevensbestanden die InVivoVue verzamelt zijn behoorlijk groot en 
wanneer deze niet van het systeem worden verwijderd, zal de vaste schijf van de computer 
uiteindelijk vol raken. Leica raadt u met klem aan onderzoeken te archiveren wanneer de 
beschikbare schijfruimte minder is dan 10 % van de totale capaciteit. Wanneer de ruimte op de 
vaste schijf opraakt, krijgt u bovendien een waarschuwing telkens wanneer u op de knop Save 
(Opslaan) klikt, net zolang totdat u hier iets aan doet. 

Nadat onderzoeken van de Envisu zijn verwijderd, kan het soms handig zijn om de bestanden 
terug te halen, bijvoorbeeld om oude gegevens te bekijken als voorbereiding op een nieuw 
onderzoek. Wanneer u gegevens archiveert, geeft u op waarnaartoe de bestanden moeten 
worden verplaatst. InVivoVue houdt bij waarnaartoe bestanden worden gekopieerd en gebruikt 
deze informatie om de bestanden snel terug te halen wanneer u deze wilt ophalen. 

Vanwege het grote aantal beelden is voor het archiveren een opslaglocatie nodig met een grote 
hoeveelheid beschikbare ruimte, bijvoorbeeld een netwerkstation of secundaire opslagappa-
raten zoals één of meer externe stations.  
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Wanneer InVivoVue bezig is met archiveren, kunt u geen andere taken uitvoeren. De duur van 
het archiveringsproces hangt sterk af van de hoeveelheid onderzoeken die u in één keer wilt 
archiveren. Het archiveren kan het beste worden gepland op een rustig tijdstip waarop Envisu 
niet wordt gebruikt voor patiëntonderzoeken. Nadat de te archiveren onderzoeken zijn ge-
selecteerd en het archiveren is gestart, hoeft u niet op het systeem te letten. InVivoVue voert de 
archivering zelfstandig uit (tenzij er onvoldoende ruimte is op de archiveringsbestemming). 

Voer de volgende stappen uit om onderzoeken te archiveren: 

1. Selecteer in het menu Tools (Hulpmiddelen) (Figuur 38) de optie Archive Scans... (Scans 
archiveren...). Het dialoogvenster Archive Exams (Onderzoeken archiveren) wordt weer-
gegeven. 

 

Figuur 44: Dialoogvenster Archive Exams (Onderzoeken archiveren) 

2. Alle onderzoeken die nog niet zijn gearchiveerd worden op datum weergegeven in het 
groepsvak Archivable Data (Archiveerbare gegevens). De oudste onderzoeken staan 
bovenaan. De onderzoeken worden gegroepeerd op maand en datum zodat het gemak-
kelijker is om hele reeksen onderzoeken te selecteren en deze gezamenlijk te archiveren. 

3. Dubbelklik op elke datum om alle onderzoeken toe te voegen aan het groepsvak 
Selected Exams (Geselecteerde onderzoeken). Een andere mogelijkheid is om de 
maandknooppunten uit te vouwen om de afzonderlijke datums weer te geven, en om de 
datumknooppunten uit te vouwen voor weergave van afzonderlijke patiënten. Dubbelklik 
op de items die u van het systeem wilt verplaatsen. De betreffende onderzoeken ver-
schijnen dan in het groepsvak Selected Exams (Geselecteerde onderzoeken) met een 
tekst die aangeeft hoeveel bestanden dit zijn en wat hun relatieve grootte is. De balk 
daaronder geeft aan hoeveel van de beschikbare ruimte op de archiveringsbestemming 
voor het archiveren wordt gebruikt. 

4. U kunt alle onderzoeken vóór een bepaalde datum selecteren door een datum in te 
voeren en vervolgens te klikken op de knop Select All Exams Prior To (Alle onderzoeken 
selecteren vóór). Alle onderzoeken in het systeem die plaats hebben gevonden vóór de 
datum die u hebt geselecteerd, worden toegevoegd aan het groepsvak Selected Exams 
(Geselecteerde onderzoeken). Onder in het venster geeft het veld Required Space 
(Vereiste ruimte) aan hoeveel opslagruimten is vereist om de geselecteerde onderzoeken 
op te slaan. 
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5. Met de knop Browse (Bladeren) boven in het dialoogvenster kunt u de locatie selecteren 
waar u de bestanden wilt archiveren. Het veld Available Space (Beschikbare ruimte) 
wordt bijgewerkt en geeft aan hoeveel opslagruimte er op het geselecteerde volume (net-
werkstation, extern apparaat, enz.) beschikbaar is. 

6. Wanneer u op de knop Start Archiving (Archiveren starten) klikt, begint InVivoVue met 
het verplaatsen van beeldbestanden naar de archiveringslocatie voor de door u geselec-
teerde onderzoeken. 

Houd er rekening mee dat het heel wat minuten kan duren voordat het proces is voltooid. Zorg 
dus dat er voldoende tijd beschikbaar is, zonder dat patiëntonderzoeken moeten worden onder-
broken. 

 

Gearchiveerde scans ophalen 

Gearchiveerde scans en rapporten worden van het systeem verwijderd en opgeslagen op een 
andere locatie. Wanneer u gearchiveerde scans en rapporten wilt raadplegen, biedt InVivoVue 
u de mogelijkheid om deze op te halen. Met de functie Retrieve Archived Scans (Gearchiveerde 
scans ophalen) kunt u geselecteerde scans en rapporten uit het archief halen en deze terug-
zetten op de oorspronkelijke locatie in het systeem. 

Net als bij het archiveren wordt tijdens het ophalen van scans het computersysteem vergrendeld, 
waardoor u geen andere taken kunt uitvoeren. Afhankelijk van het aantal scans dat u wilt ophalen, 
kan dit proces een behoorlijke tijd in beslag nemen. U dient dus geen scans op te halen op 
tijdstippen dat u het systeem nodig hebt voor andere taken, zoals patiënten onderzoeken. 

De eenvoudigste manier om de gegevens voor één enkel onderzoek op te halen is om naar het 
tabblad Patient/Exam (Patiënt/onderzoek) te navigeren, te zoeken naar het betreffende ge-
archiveerde onderzoek en te dubbelklikken op de Y onder de kolom Archived (Gearchiveerd). 
U wordt gevraagd om te bevestigen dat u de onderzoeksgegevens wilt ophalen. 

Wilt u meerdere onderzoeken in één keer ophalen, voer dan de volgende stappen uit: 

1. Selecteer in het menu Tools (Hulpmiddelen) (Figuur 38) de optie Retrieve Archived Scans... 
(Gearchiveerde scans ophalen...). Het dialoogvenster Retrieve Exams (Onderzoeken op-
halen) wordt weergegeven. 

 

Figuur 45: Dialoogvenster Retrieved Archived Exams 
 (Gearchiveerde onderzoeken ophalen) 
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2. In het groepsvak Retrievable Data (Op te halen gegevens) worden op alfabetische 
volgorde van patiëntnaam alle gegevens weergegeven die kunnen worden opgehaald.  

3. Selecteer elke patiënt van wie u gegevens wilt ophalen en dubbelklik op de naam, of klik 
op de knop >> om deze te verplaatsen naar de lijst in het groepsvak Selected Exams 
(Geselecteerde onderzoeken). 

4. Wanneer u enkel gegevens van afzonderlijke onderzoeken wilt ophalen, klik dan op de 
knop + om voor elke patiënt een lijst met onderzoeken open te vouwen op datum, en de 
onderzoeken te selecteren die u wilt ophalen. 

5. Onderzoeken die u hebt geselecteerd om op te halen, worden verplaatst naar de lijst Selected 
Exams (Geselecteerde onderzoeken) en worden samen met het bestandspad naar de 
oorspronkelijke locatie weergegeven. Daar worden de gegevens nu teruggezet. Bovendien 
wordt in het veld Space Needed (Vereiste ruimte) weergegeven hoeveel ruimte in totaal is 
vereist voor de opgehaalde beelden en hoeveel ruimte op het systeem beschikbaar is. 

6. Wanneer u op de knop Start Retrieving (Ophalen starten) klikt, begint InVivoVue met het 
verplaatsen van de beeldbestanden van de door u geselecteerde onderzoeken naar de 
oorspronkelijke locatie. 

Houd er rekening mee dat het heel wat minuten kan duren voordat het proces is voltooid. Zorg dus 
dat er voldoende tijd beschikbaar is, zonder dat patiëntonderzoeken moeten worden onderbroken. 

Sommige klinieken gebruiken meerdere netwerklocaties voor het archiveren, andere gebruiken 
een reeks externe stations, waardoor het na enige tijd lastig kan zijn om te onthouden waar 
gegevens zijn gearchiveerd. Wanneer u merkt dat u niet kunt onthouden waar een onderzoek 
wordt gearchiveerd en dit moet weten om vóór het ophalen te controleren of er verbinding is 
met een apparaat, selecteer dan het onderzoek, navigeer naar het tabblad Imaging 
(Beeldvorming) en beweegt de muis over één van de scantegels. In de knopinfo wordt dan het 
archiveringspad weergegeven. 
 

Onderzoeken exporteren 

Exporteren is het proces waarbij een kopie wordt gemaakt van de gegevens van een onder-
zoek. Deze kunnen worden gebruikt om te delen met een ander systeem. De gegevens worden 
niet van het systeem verwijderd. Wanneer u de kopie op de vaste schijf van de Envisu maakt, 
hebt u zelfs minder ruimte totdat de geëxporteerde kopie wordt verwijderd. 

Importeren is het proces waarbij bestanden die eerder vanaf een Envisu-systeem zijn geëx-
porteerd, worden toegevoegd en lokaal beschikbaar worden gemaakt op een Reader-systeem, 
of op een InVivoVue-installatie van een collega. De bestanden worden toegevoegd aan een 
exportkopie voor het importsysteem. 

U kunt een onderzoek exporteren om een kopie te maken van alle patiënten- en beeldgegevens 
die aan het onderzoek zijn gekoppeld. Bovendien worden bij het exporteren bestanden gemaakt 
die kunnen worden geïmporteerd in een centrale database. Deze bestanden kunnen worden 
gebruikt in een alleen-lezen versie van het programma. Ook biedt InVivoVue u de keuze om te 
exporteren met of zonder gegevens die de identiteit van patiënten weergeven. U kunt gegevens 
exporteren naar uw computer, naar een netwerkstation of een dvd, en een versie exporteren die 
bruikbaar is voor InVivoVue 1.4. 

Wanneer u een onderzoek exporteert, kopieert InVivoVue alle bestanden voor elke scan uit het 
onderzoek. Het exacte aantal hangt af van het scanpatroon en of er rapporten zijn gemaakt. De 
totale hoeveelheid vereiste opslagruimte op de schijf voor het opslaan van geëxporteerde 
onderzoeken kan aanzienlijk zijn. Zo kan het totaal van de bestanden die worden geëxporteerd 
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voor een lineaire scan 170 megabyte (MB) of meer bedragen, en voor de bestanden voor een 
volumescan kan dit meer dan 400 MB zijn. Zorg dus dat u voldoende ruimte beschikbaar hebt 
op uw computer, netwerkstation of (met name) USB. 

Voer de volgende stappen uit om een patiëntenonderzoek te exporteren: 

1. Selecteer op het tabblad Patient/Exam (Patiënt/onderzoek) de patiënt waarvan u gege-
vens wilt exporteren.  

2. Selecteer in het groepsvak Patient Exams (Patiëntonderzoeken) het specifieke onder-
zoek dat u wilt exporteren uit het huidige patiëntenrecord door onder de kolom Export 
(Exporteren) te klikken. De kolom verandert en er wordt een groene pijl weergegeven. 
Deze geeft het onderzoek aan dat is gemarkeerd om te exporteren. Markeer zo veel 
onderzoeken als u wilt, indien gewenst van meerdere patiënten. Wanneer er onderzoeken 
worden gemarkeerd om te worden geëxporteerd, verandert de tekst van de exportknop en 
geeft deze het aantal geplande onderzoeken voor export weer: Export 1 Exam (1 onder-
zoek exporteren), Export 2 Exams (2 onderzoeken exporteren) enzovoorts. 

 

Figuur 46: Eén onderzoek selecteren om te exporteren 

 

Figuur 47: Meerdere onderzoeken selecteren om te exporteren 

3. Wanneer alle te exporteren onderzoeken zijn gemarkeerd, klikt u op de knop Export Exam 
(Onderzoek exporteren). Het dialoogvenster Export Exams (Onderzoeken exporteren) 
wordt geopend. 

4. Aanvankelijk wordt in het dialoogvenster in het tekstvak Export to (Exporteren naar) het 
pad getoond waaronder de exportbestanden worden gemaakt. Het pad wordt bepaald door 
de instelling EXPORT_PATH (EXPORT_PATH) in het gebruikersconfiguratiebestand. Dit 
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pad begint altijd op dezelfde locatie wanneer het programma wordt gebruikt. De standaard-
instelling voor dit pad is D:\Bioptigen\Export. Het tekstvak Export to (Exporteren naar) kan 
niet rechtstreeks worden gewijzigd. Om het pad te wijzigen waaronder exportbestanden 
worden opgeslagen, klikt u op het mappictogram naast Export to (Exporteren naar) en 
bladert u in het weergegeven dialoogvenster voor het selecteren van een map naar een 
geschikte locatie. Er is geen lege map meer vereist om gegevens te exporteren. InVivoVue 
maakt namelijk zelf de vereiste onderliggende mappen. Als u nu een map wilt maken, klikt u 
op de knop Make New Folder (Nieuwe map maken) om een nieuwe lege folder te maken 
voor de onderzoeksgegevens, en geeft u de map een naam die logisch is voor de gegevens 
die u wilt exporteren. Let erop dat u een locatie selecteert waar voldoende schijfruimte 
aanwezig is. 

5. Wanneer u identiteitsgegevens over de patiënt wilt toevoegen, schakelt u onder de lijst 
met onderzoeken het selectievakje when exporting exam, include patient identifiers 
(identiteitsgegevens van patiënt toevoegen bij het exporteren van een onderzoek) in. De 
ID, geboortedatum en naam van de patiënt worden dan toegevoegd aan de geëxpor-
teerde gegevens. Als u ervoor kiest om de identiteitsgegevens achterwege te laten, wordt 
de naam van de patiënt weggelaten en wordt voor de geboortedatum de standaard-
waarde 01 januari 1901 gekozen. 

6. Wanneer u de gegevensbestanden van de onderzoeken wilt kopiëren, schakel dan het 
selectievakje when exporting exam, make copies of the data files (kopieën maken van 
gegevensbestanden bij te exporteren onderzoek) in. Wanneer u ervoor kiest de gege-
vensbestanden niet te kopiëren, verloopt de export veel sneller, maar worden de gege-
vens niet teruggevonden bij het importeren. U dient dan handmatig te zoeken naar de 
gegevensbestanden. 

7. De indeling van geëxporteerde onderzoeken is iets gewijzigd in de versies na InVivoVue 
2.0. Wanneer u gegevens wilt exporteren om deze te lezen op een InVivoVue 1.4-systeem, 
schakel dan het selectievakje Create export files for use by InVivoVue 1.4 Reader 
(Exportbestanden maken voor lezen in InVivoVue 1.4 Reader). Wanneer u dit selectievakje 
niet inschakelt, kunt u niet importeren in een 1.4 Reader-systeem. 

8. De onderzoeken die u hebt gemarkeerd om te exporteren worden weergegeven in de lijst 
links. U hebt nog een laatste mogelijkheid om de selectie van bepaalde onderzoeken op 
te heffen door het vakje naast de bijbehorende naam uit te schakelen. 

9. Nadat u alle gewenste wijzigingen hebt aangebracht, klikt u op de knop Start Export 
(Exporteren starten). Er wordt een submap gemaakt in InVivoVue met de naam 
ExamDate_MM.DD.YYYY (Onderzoeksdatum_MM.DD.JJJJ) voor elke unieke onder-
zoeksdatum. Onder deze submap wordt een andere submap gemaakt met de naam 
PatientID_XXX_Exported_MM.DD.YYYY_Export_nn (Patiënt-ID_XXX_Geëxporteerd_ 
MM.DD.JJJJ_Export_nn, waarbij XXX staat voor de ID van de patiënt, de datum wordt 
ingevuld waarop het onderzoek is geëxporteerd (vandaag) en nn het aantal keren is dat er 
onderzoeksgegevens van de patiënt zijn geëxporteerd op die datum). Het is niet 
noodzakelijk om op de hoogte te zijn van deze mappenstructuur. InVivoVue moet in staat 
zijn om bestanden te vinden wanneer u deze importeert op een Reader-systeem. 
InVivoVue maakt dan een paar .SQL-bestanden in de map PatientID_XXX_Exported_ 
MM.DD.YYYY_Export_nn (Patiënt-ID_XXX_Geëxporteerd_MM.DD.JJJJ_Export_nn), waar-
bij (indien de gegevensbestanden worden gekopieerd) de onderzoeksgegevens worden ge-
kopieerd naar de submap met de datum van vandaag. Het dialoogvenster wordt gesloten. 
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Onderzoeken importeren 

Importeren is het proces waarbij bestanden die eerder vanaf een Envisu-systeem zijn geëxpor-
teerd, worden toegevoegd en lokaal beschikbaar worden gemaakt op een Reader-systeem, of 
op een InVivoVue-installatie van een collega. De bestanden worden toegevoegd aan een 
exportkopie voor het importsysteem. 

U kunt een onderzoek dat is geëxporteerd vanaf een andere InVivoVue-locatie (in software-
versie 1.1 of hoger) importeren op uw locatie, en het geïmporteerde onderzoek met de daaraan 
gekoppelde scans en rapporten bekijken.  

InVivoVue detecteert of de onderzoeks- en beeldbestanden reeds bestaan op uw locatie om te 
voorkomen dat hetzelfde onderzoek twee keer wordt geïmporteerd. Wanneer de bestanden 
reeds aanwezig zijn, vraagt InVivoVue u of u wil doorgaan. De bestaande bestanden worden 
dan overschreven.  

Voer de volgende stappen uit om een onderzoek te importeren: 

1. Selecteer in het menu Tools (Hulpmiddel) (Figuur 38) de optie Import Exam (Onderzoek 
importeren). Er wordt een dialoogvenster geopend om een map te selecteren.  

 

Figuur 48: Dialoogvenster Browse for Folder (Map selecteren) 

2. Zoek in het dialoogvenster naar de onderzoeksmap op uw computer die het onderzoek 
bevat dat u wilt importeren. De onderzoeksmap mag niet worden uitgevouwen om de 
submap met de naam Patiënt-ID_XXX te selecteren (waarbij XXX het ID-nummer van de 
patiënt is). Het importeren mislukt wanneer u de map met de patiënt-ID selecteert. 

3. Klik op de knop OK. InVivoVue voegt de inhoud van de onderzoeksmap toe aan de data-
base van uw locatie en slaat de onderzoeksscans en -rapporten op het standaard opslag-
station op. Het dialoogvenster wordt gesloten. 

Wanneer een onderzoek dat is gemaakt op een andere InVivoVue-locatie wordt geïmporteerd 
op uw locatie, verschijnt op het tabblad Study (Studie) de knop Switch Sites… (Andere 
locatie...). Wanneer u op deze knop klikt, wordt er een dialoogvenster geopend waarin u kunt 
overschakelen naar de kliniek die is gekoppeld aan het zojuist geïmporteerde onderzoek, zodat 
u dit kunt bekijken. (In het gedeelte Geïmporteerde gegevens lezen vindt u meer informatie over 
het gebruik van InVivoVue als leestoepassing.) 
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Geïmporteerde gegevens lezen 

InVivoVue biedt de mogelijkheid om geïmporteerde onderzoeken op andere InVivoVue-scan-
ners te bekijken (in softwareversie 1.1 en hoger). Wanneer een onderzoek wordt geïmporteerd, 
wordt ook alle aan het onderzoek gekoppelde informatie geïmporteerd.  

Deze informatie bestaat onder meer uit: 

• Locatiegegevens: de locatie geeft aan op welke InVivoVue-scanner het beeld is ver-
worven. Er worden gegevens geïmporteerd over de hardware en software die in gebruik 
waren op het moment van de beeldacquisitie, evenals algemene gegevens over de 
locatie, zoals de naam en de beschrijving van de locatie. Leica duidt andere InVivoVue-
locaties aan als niet-eigen locaties, en de locatie waarnaar onderzoeken worden 
geïmporteerd als de eigen locatie. 

• Studie- en behandelarmgegevens: dit zijn de studie- en behandelarmgegevens die aan 
het onderzoek zijn gekoppeld, waaronder protocolgegevens indien de scans van het 
onderzoek zijn geladen vanuit een scanprotocol. 

• Patiëntgegevens: deze gegevens zijn beperkt tot de gegevens op het moment van de 
export. Wanneer degene die de export uitvoert heeft gevraagd identificatiegegevens 
achterwege te laten, dan worden de werkelijke naam en geboortedatum weggelaten. 

• Onderzoeksgegevens: hiertoe behoren alle gegevens over het onderzoek, waaronder de 
arts en de onderzoeker. 

• Beeldscans en -rapporten: hiertoe behoren alle beeldbestanden en -rapporten die samen 
met het onderzoek zijn opgeslagen. 

• Vooringestelde fixatiedoelen: hiertoe behoren alle vooringestelde fixatiedoelen die ex-
pliciet aan een scan zijn gekoppeld. 

Nadat een onderzoek dat op een andere InVivoVue-locatie is gemaakt, is geïmporteerd op uw 
locatie, geeft InVivoVue boven aan het tabblad Study (Studie) de naam weer van de locatie die 
u op dat moment bekijkt, evenals de knop Switch Sites (Andere locatie). Wanneer u op de 
knop Switch Sites (Andere locatie) klikt, wordt er een dialoogvenster geopend waarin u kunt 
overschakelen naar de locatie die is gekoppeld aan het zojuist geïmporteerde onderzoek, zodat 
u dit kunt bekijken.  

Voer de volgende stappen uit om een geïmporteerd onderzoek te bekijken: 

1. Klik op het tabblad Study (Studie) op de knop Switch Sites (Andere locatie), waarna het 
dialoogvenster Display Data From Which Site? (Gegevens weergeven vanaf welke lo-
catie?) wordt geopend. Selecteer locatie waarvan het geïmporteerde onderzoek afkomstig 
is en klik vervolgens op de knop Choose Other Site (Andere locatie kiezen). 

 

Figuur 49: Knop Switch Sites... (Andere locatie...) 
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Figuur 50: Dialoogvenster Display Data from Which Site?  
(Gegevens weergeven vanaf welke locatie?) 

2. De geselecteerde locatie wordt nu de huidige locatie en de locatienaam wordt weerge-
geven in de titelbalk van het hoofdvenster en ook boven aan het tabblad Study (Studie) 
rechts naast het label Viewing Data From (Weergave gegevens vanaf). De studie die aan 
het geïmporteerde onderzoek is gekoppeld, wordt weergegeven in de lijst met studies. 

3. Klik op het tabblad Patient/Exam (Patiënt/onderzoek) om een lijst van patiënten te be-
kijken die zijn gekoppeld aan onderzoeken die zijn geïmporteerd naar de geselecteerde 
locatie. U kunt ofwel het groepsvak Find Patient (Patiënt zoeken) boven aan het tabblad 
gebruiken, ofwel het groepsvak List Patients (Patiënten weergeven) daaronder om de 
patiënt te zoeken die is gekoppeld aan het geïmporteerde onderzoek dat u wilt bekijken.  

4. Wanneer u uit de lijst het geïmporteerde record selecteert, wordt algemene informatie van 
het record weergegeven in het groepsvak View Patient Details (Patiëntgegevens weer-
geven) rechtsonder op het tabblad. Geïmporteerde onderzoeken die aan de patiënt zijn 
gekoppeld, worden weergegeven in het groepsvak Patient Exams (Patiëntonderzoeken) 
boven het groepsvak View Patient Details (Patiëntgegevens weergeven).  

5. Selecteer in de lijst Patient Exams (Patiëntonderzoeken) het geïmporteerde onderzoek 
en klik op de knop Review Exam (Onderzoek bekijken) om de scans weer te geven die 
aan het geïmporteerde patiëntonderzoek zijn gekoppeld. (Of u kunt het onderzoek 
selecteren en op het tabblad Imaging (Beeldvorming) klikken om de scans te bekijken.) 

6. In het gedeelte Scans laden vindt u meer informatie over het gebruik van InVivoVue om 
beeldscans te bekijken. 

7. Om terug te keren naar de eigen locatie opent u het dialoogvenster Display Data From 
Which Site? (Gegevens weergeven vanaf welke locatie?) (door op het tabblad Study 
(Studie) op de knop Switch Sites (Andere locatie) te klikken), en klikt u op de knop 
Choose Native Site (Eigen locatie kiezen). 
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Wanneer u werkt met een niet-eigen locatie, kunt u alle geïmporteerde gegevens bekijken die 
aan die locatie zijn gekoppeld. InVivoVue biedt met name de volgende mogelijkheden: 

• Alle geïmporteerde studiegegevens weergeven die zijn gekoppeld aan een niet-eigen 
locatie. 

• Alle geïmporteerde patiëntgegevens weergeven die zijn gekoppeld aan een niet-eigen 
locatie. 

• Alle geïmporteerde onderzoeksgegevens weergeven die zijn gekoppeld aan de niet-eigen 
locatie, waaronder de arts die het onderzoek leidde en de onderzoeker die de beelden 
heeft verworven. 

• Alle geïmporteerde onderzoeken die zijn gekoppeld aan de niet-eigen locatie exporteren. 

• Geïmporteerde beeldscans die aan de niet-eigen locatie zijn gekoppeld, weergeven. 
Hiertoe behoort de mogelijkheid om: 

o Het .OCT-bestand te laden en af te spelen. 

o Het .OCU-bestand te laden en opnieuw te verwerken. 

o Het/de .OCT- en/of .OCU-bestand(en) op te slaan met de functie Save As… (Opslaan 
als...) in het menu Tools (Hulpmiddelen).  

o De beeldscan weergeven in 3D-weergave (dit moet een rechthoekige volumescan 
zijn). 

o Het B-scan- en VIP-venster afdrukken. 

o Rapporten afdrukken en opslaan. 

• Geïmporteerde onderzoeken die zijn gekoppeld aan onderzoeken van niet-eigen locaties, 
archiveren. Leica raadt zelfs aan om zowel onderzoeken van de eigen locatie als van niet-
eigen locaties te archiveren om de opslagruimte op de schijf te beheren. 

• Geïmporteerde gearchiveerde onderzoeken ophalen. 

Wanneer u werkt met een niet-eigen locatie, kunt u de weergegeven gegevens niet wijzigen. 
Het is dan met name niet mogelijk om met InVivoVue: 

• Een studie en/of behandelarm toe te voegen aan een niet-eigen locatie. Ook is het niet 
mogelijk om een studie en/of behandelarm die is gekoppeld aan een niet-eigen locatie, te 
wijzigen of te verwijderen. 

• Een patiënt toevoegen aan een niet-eigen locatie. Ook is het niet mogelijk om een patiënt 
die is gekoppeld aan niet-eigen locatie, te wijzigen of te verwijderen. 

• Een onderzoek toevoegen aan een niet-eigen locatie. Ook is het niet mogelijk om een 
onderzoek dat is gekoppeld aan niet-eigen locatie, te wijzigen of te verwijderen. 

• Een onderzoeker of een arts toevoegen aan een niet-eigen locatie. Ook is het niet moge-
lijk om een onderzoeker of een arts die is gekoppeld aan niet-eigen locatie, te wijzigen of 
te verwijderen. 

• Een scan toevoegen aan een onderzoek dat is gekoppeld aan een niet-eigen locatie. Ook 
is het niet mogelijk om een scan die is gekoppeld aan niet-eigen locatie, te wijzigen of te 
verwijderen. 

• Een scan verwerven wanneer u met een niet-eigen locatie werkt. 
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Dagelijkse workflow 

Een onderzoek uitvoeren 

Onderzoeken worden uitgevoerd op het tabblad Imaging (Beeldvorming). Wanneer InVivoVue 
voor de eerste keer wordt opgestart, wordt er een anonieme patiënt gegenereerd met een ID 
die is afgeleid van de datum van die dag. De patiëntgegevens kunnen worden ingevoerd, of het 
anonieme karakter van het onderzoek kan worden opgeheven door het onderzoek te koppelen 
aan een bestaande patiënt. De gebruiker kan zelf bepalen of hij dit het liefst vóór of na het 
onderzoek doet. De besturingselementen hiervoor worden weergegeven in Figuur 21. 

 

Het onderzoek van deze patiënt is in eerste instantie gevuld met één enkele scan. De ken-
merken daarvan worden bepaald door de selecties in het QuickStart-raster. Dit raster bevat 
knoppen die de geometrie, fysieke dimensies en gegevensdichtheid bepalen van de vast te 
leggen scan. De exacte instellingen worden bepaald door de configuratiebestanden op het 
systeem van de gebruiker en kunnen per systeem verschillen. Wanneer u echter met de muis 
de knoppen aanwijst, wordt er knopinfo weergegeven over de instellingen waarop die knop 
betrekking heeft. Wanneer de gebruiker uit elke rij één knop selecteert, kan deze met behulp 
van de beschrijving op de knop en de knopinfo een scan kiezen die geschikt is voor de patiënt. 

 

Figuur 51: Tabblad Imaging (Beeldvorming) met beeldgegevens 

Wanneer andere QuickStart-keuzes worden gemaakt, veranderen de knopmarkeringen en wordt 
ook het miniatuuritem bijgewerkt van de bijbehorende onvoltooide scan. Omdat InVivoVue niet 
zelfstandig kan bepalen welk oog wordt gescand, heeft deze miniatuur een kleurcode die 
overeenkomt met het vermoedelijk juiste oog: geel voor het rechteroog (OD) en lila voor het 
linkeroog (OS). De gebruiker kan wisselen tussen het ene en het andere oog door te dubbelklik-
ken op de miniatuur, waarna de tekstbeschrijving en achtergrondkleur worden bijgewerkt. 
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Wanneer de gebruiker tevreden is over de scaninstellingen, kan deze de gegevensacquisitie 
in gang zetten door op de knop Aim (Doelbepaling) te klikken. Hiermee wordt een scan met 
dradenkruis gestart: twee elkaar snel afwisselende lineaire scans met rechte hoeken, één 
horizontaal en de andere verticaal. Het oppervlak waarvan de beelden worden gemaakt, 
verschijnt in de primaire en secondaire B-scanweergaven. 

Op systemen die zijn geconfigureerd met een videocamera, verschijnt een beeld van de 
fundus in het venster Dynamic Scan Control (Dynamische scanbesturing). Over dit live beeld 
wordt een grafische overlay weergegeven van het werkelijke gebied dat wordt gescand. Deze 
overlay wordt Dynamic Scan Control (Dynamische scanbesturing) genoemd. Om een beeld te 
verkrijgen van een relevant gebied kan de gebruiker zijn doel aanpassen met de handsonde, of 
de handgrepen van de dynamische scanbesturing verslepen om de horizontale en verticale 
offset, de breedte en hoogte, en de hoek van de scan te wijzigen. De B-scanweergave wordt 
realtime bijgewerkt, evenals de tekstbeschrijving in de miniatuur. 

Wanneer de gebruiker tevreden is over het punt van de doelbepaling, klikt deze op de knop 
Snapshot (Momentopname). Hierdoor wordt een volledig volume aan data verzameld, met de 
scaninstellingen die in de miniatuur worden aangegeven. In tegenstelling tot de doelbepalings-
scan kan deze scan een groot aantal seconden omvatten, afhankelijk van de gegevensdichtheid 
die is geselecteerd in het QuickStart-raster. De fysieke dimensies van de scan hebben geen 
waarneembaar effect op de acquisitietijd. Terwijl het volume wordt vastgelegd, wordt de ver-
ticale doelbepalingsweergave vervangen door een volumeprojectie, die langzaam wordt opge-
bouwd. De verworven B-scans worden realtime weergegeven terwijl ze binnenkomen. Een 
groene markeringslijn op de VIP volgt de positie van de B-scan. 

Nadat het volume volledig is vastgelegd, stopt het scannen. De gebruiker kan de verworven 
gegevens beoordelen door de VIP te bestuderen of door de besturingselementen onder Playback 
(Afspelen) links van de lijst met scans (de zogenaamde scanwachtrij) te gebruiken. De besturings-
elementen onder Playback (Afspelen) werken net als alle andere knoppen van afspeelapparatuur: 
de gebruiker kan één frame vooruit of achteruit gaan, naar het allereerste of allerlaatste frame van 
het volume gaan, de frames als animatie weergeven in de B-scanweergave door de frames in de 
acquisitievolgorde te doorlopen, of deze animatie te onderbreken bij een specifieke relevante 
frame. De afspeelsnelheid is gebaseerd op de snelheid waarmee de frames zijn verworven. 

Wanneer de gegevens niet naar tevredenheid zijn, kan de volledige acquisitiesequentie 
worden herhaald. Gegevens van slechte kwaliteit worden dan vervangen door betere beelden. 
Er wordt geen bevestiging gevraagd van de gebruiker wanneer deze ervoor kiest om de beeld-
vorming opnieuw te starten: het programma neemt aan dat de onderzoeker weet wat hij/zij doet. 
Om de verworven gegevens volledig te negeren, hoeft bovendien alleen maar een andere scan 
te worden geselecteerd en gestart. In dat geval wordt echter een waarschuwing gegeven. 

Wanneer gegevens echter van een dergelijke kwaliteit zijn dat ze kunnen worden behouden, 
kunt u op de knop Save (Opslaan) klikken om deze vanuit het geheugen te kopiëren naar schijf-
bestanden. Er worden verschillende bestanden gemaakt. InVivoVue slaat de ruimtelijke gegevens 
(de gegevens die op het scherm worden weergegeven als B-scans) op in een bestand met de 
extensie .OCT. Deze bestanden kunnen later worden geladen om ze af te spelen, voor afmetingen 
van schuifmaten en voor rapporten. Wanneer het selectievakje Save OCU? (OCU opslaan?) is 
ingeschakeld, slaat InVivoVue ook een kopie op van de spectrale gegevens (de ruwe gegevens die 
worden verworven van de spectrometer) in een bestand met de extensie .OCU. Bovendien wordt 
een bitmapafbeelding opgeslagen van het frame dat zichtbaar is in de primaire B-scanweergave (na 
voltooiing van het opslaan verschijnt deze eveneens als miniatuur in de scanwachtrij). Voor volume-
scans (alles behalve een lineaire scan), wordt een bitmapafbeelding van de VIP opgeslagen. En ten 
slotte wordt op systemen die zijn uitgerust met een funduscamera, een bitmapafbeelding van de 
fundus opgeslagen die is gemaakt op het moment dat de momentopname werd gestart. 
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Een patiënt selecteren 

Meestal starten onderzoeken met het selecteren van de patiënt voor wie het onderzoek wordt 
uitgevoerd. Om een onderzoek uit te voeren dient u eerst een bestaande patiëntenrecord te 
selecteren of een nieuwe record te maken. Voer de volgende stappen uit om een bestaande 
record te selecteren. Wanneer u een nieuwe record wilt maken, voer dan de stappen uit in het 
gedeelte Een patiënt toevoegen of gebruik de anonieme patiënt die door InVivoVue is gemaakt.  

1. Selecteer boven in het InVivoVue-toepassingsvenster het tabblad Patient/Exam (Patiënt/ 
onderzoek). 

2. Om een bestaande record te selecteren kunt u boven op het tabblad het groepsvak Find 
Patient (Patiënt zoeken) gebruiken, of het groepsvak List Patients (Patiënten weerge-
ven) daaronder. 

 

Figuur 52: groepsvak Find Patient (Patiënt zoeken) 

 

Figuur 53: Groepsvak List Patients (Patiënten weergeven) 

3. Om een patiëntenrecord te zoeken vult u in het groepsvak Find Patient (Patiënt zoeken) 
de velden Patient ID (Patiënt-ID), Patient MRN (Patiënt-MDN), en First Name (Voor-
naam) of Last Name (Achternaam) geheel of gedeeltelijk in. Wanneer u in één van de 
velden typt, selecteert InVivoVue in het groepsvak List Patients (Patiënten weergeven) 
de eerste record die overeenkomt met de door u ingevoerde gegevens. 

4. Een alternatieve mogelijkheid is om een record te selecteren in het groepsvak List 
Patients (Patiënten weergeven). U kunt zoeken naar patiënten op de bijbehorende onder-
zoeksdatums. Voer zowel in het veld From (Van) als To (Tot) een datum in (of gebruik de 
kalenderfunctie door naast het datumvak te klikken op de pijl-omlaag). Records die 
overeenkomen met uw selectie worden weergegeven in de lijst onder uw selectie. 

U kunt de lijst met records sorteren op één van de kolommen. Om te sorteren klikt u een-
voudigweg op de kolomkop. Wanneer u twee keer op dezelfde kolomkop klikt, wordt de 
sorteervolgorde omgekeerd. 
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5. Wanneer u uit de lijst de gewenste record selecteert, wordt algemene informatie van het 
record weergegeven in het groepsvak View Patient Details (Patiëntgegevens weerge-
ven) rechtsonder op het tabblad. 

6. Vervolgens moet u standaardwaarden voor het onderzoek instellen. 
 

Een anonieme patiënt een identiteit geven 

Terwijl u een onderzoek uitvoert dat aan de anonieme patiënt is gekoppeld, kunt u opgeven 
voor wie een onderzoek is bedoeld met de patiëntkeuzeknoppen boven aan het tabblad 
Imaging (Beeldvorming). 

 

Figuur 54: Onderzoek voor anonieme patiënt 

Klik op de vervolgkeuzepijl en selecteer Select Patient (Patiënt selecteren). Er wordt een dia-
loogvenster weergegeven met daarin dezelfde patiëntkeuze- en filterknoppen zoals hiervoor 
beschreven. Wanneer u de werkelijke patiënt selecteert, wordt het onderzoek aan deze persoon 
toegewezen. 

Wanneer nog niet eerder patiëntgegevens voor de patiënt in het systeem zijn toegevoegd, 
selecteer dan in plaats hiervan de optie Associate Patient (Patiënt koppelen). In dit geval wordt 
de patiënteditor geopend, op precies dezelfde wijze als wanneer u op het tabblad Patient/Exam 
(Patiënt/onderzoek) op de knop Add Patient (Patiënt toevoegen) klikt. Wanneer u klaar bent met 
het invoeren van de gegevens van de nieuw patiënt, klikt u op de knop Save & Exit (Opslaan en 
sluiten). De nieuwe patiënt wordt toegevoegd aan het systeem, en het onderzoek wordt aan deze 
persoon gekoppeld. 

Wanneer u Select Patient (Patiënt selecteren) selecteert, gebeurt hetzelfde: het huidige onder-
zoek wordt gekoppeld aan een patiënt die is geselecteerd uit de lijst van bekende patiënten en 
bovendien wordt een volledig nieuw onderzoek gestart voor die patiënt. U kunt de optie Select 
Patient (Patiënt selecteren) gebruiken om onderzoeken voor bekende patiënten te starten en 
om een anonieme patiënt van een onderzoek een identiteit te geven. 
 

Standaardwaarden voor onderzoeken instellen 

Wanneer u een patiënt selecteert voor een onderzoek, dient u erop te letten welke onderzoeker, 
arts, studie en behandeling aan dat onderzoek worden gekoppeld. U kunt elk van deze ge-
gevens wijzigen, ofwel door andere bestaande waarden te selecteren, ofwel door een nieuwe 
onderzoeker of arts toe te voegen. 

Voer de volgende stappen uit om de standaardwaarden voor het huidige onderzoek te contro-
leren of te wijzigen: 

1. Ga op het tabblad Patient/Exam (Patiënt/onderzoek) naar het groepsvak Set Exam 
Defaults/Add Exam (Standaardwaarden voor onderzoek instellen/onderzoek toevoegen) 
rechtsboven op het tabblad. 



InVivoVue (softwareversie 2.4) 

Pagina 64 van 128  9054-10054_NL Rev E 
 

 

Figuur 55: groepsvak Set Exam Defaults/Add Exam  
(Standaardwaarden voor onderzoek instellen/onderzoek toevoegen) 

2. Controleer de gegevens in de velden Examiner (Onderzoeker), Physician (Arts), Study 
(Studie) en Treatment Arm (Behandelarm) om er zeker van te zijn dat deze juist zijn voor 
het huidige onderzoek van de patiënt. 

3. Wanneer u één van de velden moet wijzigen, selecteer dan een nieuw item uit de ver-
volgkeuzelijst voor het betreffende veld. 

4. Wanneer u een vermelding voor een onderzoeker of arts moet maken, raadpleeg dan de 
gedeelten voor het instellen van onderzoekers en artsen. 

5. Nadat alle standaardwaarden voor dit onderzoek zijn geselecteerd, klikt u op de knop Add 
Exam (Onderzoek toevoegen), waarna de onderzoeksrecord wordt toegevoegd aan de 
lijst met onderzoeken voor de huidige patiënt. 

6. Wanneer u een fout maakt of één van de standaardwaarden voor het onderzoek wilt 
wijzigen, kunt u de onderzoeksrecord bewerken of verwijderen 

7. Wanneer u erin bent geslaagd om een onderzoek aan de patiëntenrecord toe te voegen, 
selecteer dan het onderzoek uit de lijst Patient Exams (Patiëntonderzoeken) en klik op de 
knop Start Exam (Onderzoek starten). InVivoVue leidt u dan naar het tabblad Imaging 
(Beeldvorming). 

8. U kunt nu de scantypen selecteren voor het geselecteerde onderzoek. 
 

Een scan kiezen 

Voordat u beelden voor een patiënt kunt verwerven, dient u één of meer scantypen voor het 
patiëntonderzoek toe te voegen. U kunt voorgedefinieerde scans selecteren die aan een pro-
tocol zijn gekoppeld, afzonderlijke voorgedefinieerde scans of u kunt aangepaste scans voor de 
patiënt maken. 

 

Opmerking 
U kunt alleen scans toevoegen aan een onderzoek met de huidige datum (vandaag). 
Van onderzoeken met een datum in het verleden kunt u alleen scans verwijderen die 
de status 'Abandoned' (Niet meer gebruikt) hebben. Alle overige functies voor het 
toevoegen of bewerken van scans zijn uitgeschakeld. 

Voer de volgende stappen uit om voorgedefinieerde scans te selecteren: 

1. Selecteer het tabblad Imaging (Beeldvorming). 

2. Om snel één enkele scan te definiëren met vaak gebruikte scaninstellingen kunt u op een 
willekeurige combinatie klikken van de knoppen in het QuickStart-raster. De geselec-
teerde onvoltooide scan in de scanwachtrij verandert en geeft de scanparameters weer 
die overeenkomen met de door u geselecteerde opties. 

3. Om afzonderlijke voorgedefinieerde scans toe te voegen, klikt u op een knop van de 
Presets (Voorgedefinieerde scans). Elk van deze scans komt overeen met één van de 
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voor InVivoVue bekende scanpatronen. Het dialoogvenster Add preset to exam (Voorge-
definieerde scan aan onderzoek toevoegen) wordt weergegeven, waarna u een selectie 
kunt maken uit de weergegeven voorgedefinieerde scans. De geselecteerde voorgedefi-
nieerde scan wordt toegevoegd aan de scanwachtrij. 

4. Om voor het onderzoek een specifiek protocol uit te voeren, kiest u dit protocol uit de ver-
volgkeuzelijst Load Protocol (Protocol laden). Alle scans in dat protocol worden toege-
voegd aan de scanwachtrij. 

5. Ook kunt u aangepaste scans definiëren en deze toevoegen aan het onderzoek door met 
de rechtermuisknop te klikken op een onvoltooide scan en de optie Edit (Bewerken) te 
selecteren. In het gedeelte Aangepaste scans maken vindt u meer informatie over het 
gebruik van de scaneditor. 

6. Ga door met het toevoegen van onvoltooide scans aan de scanwachtrij totdat u klaar bent 
om beelden te verwerven. 

 

Opmerking 
Wanneer u een nieuw scanprotocol wilt definiëren dat de beelden omvat die op dat 
moment voor een onderzoek zijn geselecteerd, volg dan de stappen uit het gedeelte 
Een nieuw scanprotocol maken. 

 

Beelden verwerven 

De functie Video Fundus 

 

Opmerking 
Deze functie is alleen beschikbaar op Leica-producten die geschikt zijn voor Video 
Fundus. 

De functie Video Fundus kan worden gebruikt om de plaatsing van de scan te volgen zodat 
specifieke gebieden in het oog beter kunnen worden onderzocht. Deze gegevens worden auto-
matisch vastgelegd en opgeslagen wanneer OCT-beelden worden gemaakt. Er worden video-
opnamen vastgelegd tijdens de doelbepaling, momentopname en vrijloop. Er wordt een beeld 
vastgelegd aan het begin van een momentopname, en aan het begin en bij de voltooiing van 
een vrijloop. Het beeld wordt samen met de OCT-gegevens opgeslagen en geladen wanneer de 
OCT-gegevens op een later tijdstip worden geladen. 

 

Figuur 56: Video Fundus-knoppen linksonder In het Fundus-scherm 

Wanneer het systeem niet actief is, kunt u de functie Video Fundus gebruiken om de plaatsing 
van de scan handmatig uit te lijnen door middel van een livefeed en momentopnamen: 

1. Selecteer de knop Toggle video capture (Video-opname in-/uitschakelen; beeldscherm-
pictogram) om de livefeed te starten.  

2. Selecteer de knop Take snapshot of video (Momentopname van video maken; camera-
pictogram) om een momentopname te maken terwijl de livefeed is geactiveerd. 

 

Opmerking 
Wanneer de knop Toggle video capture (Video-opname in-/uitschakelen) niet be-
schikbaar is, controleer dan of het systeem niet wordt gebruikt voor het vastleggen 
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van een OCT-beeld. 

U kunt de modus, helderheid, contrast en belichting wijzigen. Deze instellingen bevinden zich 
onder de knop voor regeling van Mode (Modus), Brightness (Helderheid), Contrast en 
Exposure (Belichting) (moersleutel).  

1. Klik op de knop voor regeling van Mode (Modus), Brightness (Helderheid), Contrast 
en Exposure (Belichting) (Figuur 56). Er verschijnt een dialoogvenster met de instel-
lingen. 

2. Om de modus te wijzigen selecteert u de vervolgkeuzelijst en kiest u uit 1x (hoge resolutie), 
2x (standaardresolutie) en 4x (hoge-snelheidsresolutie). 

3. Om de helderheid, het contrast en de belichting te wijzigen gebruikt u de schuifregelaars 
naast het bijbehorende label of voert in het cijfervak een specifiek getal in.  

4. Selecteer OK. 

De verlichting van de funduscamera aanpassen gaat als volgt: 

1. Zoek op de aansluitkast van de handsonde naar de instelknop van de funduscamera. 

2. Draai de knop linksom om de verlichting lager en rechtsom om deze hoger in te stellen. 
 

Ook is het mogelijk om de overlay van de dynamische scanbesturing die zichtbaar is op het 
fundusscherm, weer te geven of te verbergen: 

1. Klik op de knop Show/Hide overlay (Overlay weergeven/verbergen; pijlen) op de Video 
Fundus-werkbalk (Figuur 56). De overlay wordt standaard weergegeven en kan worden in- 
en uitgeschakeld door op de knop Show/hide overlay (Overlay weergeven/verbergen) te 
klikken. 

De werkbalk bevat onder meer opties voor de zichtbaarheid en plaats van de werkbalk. Deze 
kunnen worden gewijzigd via het contextmenu in het Video Fundus-scherm. 

De zichtbaarheid wijzigen gaat als volgt: 

1. Klik met de rechtermuisknop en selecteer Toolbar Visible (Werkbalk zichtbaar) om de 
werkbalk in- en uit te schakelen. 

De plaats van de werkbalk wijzigen gaat als volgt: 

1. Klik met de rechtermuisknop, selecteer Toolbar Dock (Werkbalk vastzetten) en vervolgens 
Bottom (Onder) of Left (Links). De werkbalk wordt vastgezet aan de geselecteerde zijde. 

U kunt een afdrukvoorbeeld weergeven, en een momentopname van de video opslaan en af-
drukken.  

Opslaan gaat als volgt: 

1. Klik op de werkbalk op het pictogram Opslaan. 

Een afdrukvoorbeeld bekijken vóór het afdrukken gaat als volgt: 

1. Klik onder het venster op de knop Print Preview (Afdrukvoorbeeld), waarna het dialoog-
venster Print Preview (Afdrukvoorbeeld) wordt geopend. 

2. Om de grootte van de voorbeeldafbeelding te wijzigen klikt u op de knop Zoom (In-/uit-
zoomen) en selecteert u één van de opties. 
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3. Om af te drukken vanuit het venster Print Preview (Afdrukvoorbeeld) klikt u op de knop 
Print (Afdrukken). 

Afdrukken zonder een afdrukvoorbeeld te bekijken gaat als volgt:  

1. Klik onder het venster op de knop Printer, waarna het dialoogvenster Print (Afdrukken) 
wordt geopend. 

2. Selecteer de printer waarop u wilt afdrukken, wijzig indien nodig de overige instellingen en 
klik vervolgens op de knop OK. 

 

Dynamische scanbesturing 

Nadat u met de funduscamera de grove instellingen voor de doelbepaling hebt uitgevoerd, kunt 
u met de functie dynamische scanbesturing de precieze instellingen uitvoeren om de 
scanpositie te verplaatsen, de afmetingen aan te passen en de hoek van de scan te roteren. U 
kunt de instellingen uitvoeren wanneer het systeem niet actief is tijdens de modus Doelbepaling 
of Vrijloop. U kunt geen instellingen uitvoeren wanneer er een scan wordt verworven. 

De gebruiker kan de overlay van de dynamische scanbesturing op het fundusscherm weerge-
ven of verbergen: 

1. Klik op de Video Fundus-werkbalk op de knop Show/Hide overlay (Overlay weergeven/ 
verbergen) (Figuur 56) om de grafische overlay van de dynamische scanbesturing uit- en 
in te schakelen. 

De grafische overlay van de dynamische scanbesturing geeft het patroon van de geselecteerde 
scan weer. Wanneer er geen scan is geselecteerd, wordt voor de grafische overlay het laatst 
uitgevoerde patroon als standaardinstelling gekozen. 

Er zijn drie verschillende overlaypatronen voor de vijf scantypen. Dit zijn: 

1. Groene rechthoek (Figuur 57)  

a. Rechthoekige volumescans 

b. Gemengd-volumescans 

2. Rode lijn (Figuur 58) 

a. Deze wordt weergegeven voor lineaire B-scans 

3. Blauwe cirkel (Figuur 59) 

a. Radiale volumescans 

b. Cirkelvormige volumescans 
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Figuur 57: Rechthoekige grafische overlay 

 

Figuur 58: Lijntype grafisch overlay 

 

Figuur 59: Cirkelvormige grafische overlay 

U kunt de positie van de scan wijzigen met de overlay op basis van de fundusvideo: 

1. Houd de linkermuisknop ingedrukt op het midden van de overlay (zwarte pijl in Figuur 60). 

2. Sleep de overlay naar het gewenste gebied in de fundusvideo. 
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3. Laat de muisknop los. Hiermee stopt u de verplaatsing van de grafische overlay en wor-
den direct aanpassingen aan de scan doorgevoerd, zodat het gewenste gebied wordt 
gescand. 

 

Figuur 60: De positie van de grafische overlay wijzigen 

U kunt de hoek van de scan wijzigen met de overlay op basis van de fundusvideo: 

1. Houdt de linkermuisknop ingedrukt op de hoekmarkering (groene streepje aangewezen 
door zwarte pijl) naast de middenmarkering in de grafische overlay (Figuur 61). 

2. Klik op de overlay en draai deze naar de gewenste hoek.  

3. Laat de muisknop los. Hiermee stopt u de verplaatsing van de grafische overlay en 
worden direct aanpassingen aan de scan doorgevoerd zodat de gewenste hoek wordt 
bereikt. 

 

Figuur 61: De hoek van de grafische overlay wijzigen 

U kunt de afmetingen van de scan wijzigen met de overlay op basis van de fundusvideo: 

1. Houd de linkermuisknop ingedrukt op een tab aan de zijkant van de grafische overlay 
(Figuur 62). 

2. Klik en sleep de tab naar de gewenste lengte of breedte. De grootte wordt tijdens het 
instellen direct bijgewerkt. 
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3. Laat de muisknop los. Hiermee stopt u de verplaatsing en krijgt de scan de gewenste grootte. 

 

Figuur 62: De afmetingen van de grafische overlay wijzigen 
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Het doel van de beeldacquisitie bepalen 

Voer de volgende stappen uit om het doel van de scanner te bepalen en het beeld te ver-
werven. 

1. Wanneer u op de knop Aim (Doelbepaling) klikt, activeert het systeem twee beelden 
boven aan het tabblad Imaging (Beeldvorming): de horizontale en verticale uitlijning van 
de B-scan. Deze beelden tonen de horizontale en verticale scanbundels en bieden u de 
mogelijkheid om het beeld nauwkeuriger te centreren op het relevante onderdeel (fovea, 
oogzenuwkop, laesie, enz.) voor de scan. 

2. Houd de handsonde voor (of boven) het oog van de patiënt.  

3. U kunt eerst de lens zo dicht mogelijk bij het oog van de patiënt houden en deze onder 
een constante hoek verder af verplaatsen. Als alternatief kunt u de sonde eerst ver van 
het oog houden en deze dichterbij brengen om het juiste beeld te vinden.  

4. Centreer het beeld in het horizontale vlak door de sonde naar links of naar rechts te 
verschuiven om deze zijdelings in het vlak te verplaatsen dat een raaklijn heeft met het 
oog. Centreer hierbij horizontaal op het relevante onderdeel. 

5. Om het beeld in het verticale vlak te centreren, verschuift u de sonde omhoog of omlaag. 
Centreer hierbij verticaal op het relevante onderdeel. Wanneer u klaar bent met de doel-
bepaling van de scanner, moet de bovenkant van het beeld zich in het bovenste derde 
deel of de bovenste helft bevinden van het horizontale B-scanvenster. (Zie het voorbeeld 
hieronder van een correct uitgelijnd beeld.) 

U kunt ook een aantal hoekaanpassingen uitproberen met de sonde. Voer de aanpas-
singen altijd uit in één richting om te zorgen dat de 'waist' (insnoering) van de scanbundel 
zich op de juiste plaats in het oog van de patiënt bevindt. Het doel van al deze 
aanpassingen is om een zo helder mogelijk beeld te verkrijgen. 

Om het beeld scherper te krijgen kunt u de scherpstelling (diopterinstelling) aanpassen op 
de cilinder van de opening voor de menselijke retina voor een zo helder mogelijk beeld.  

6. Wanneer het beeld correct is uitgelijnd en de scherpstelling optimaal is, klik dan op de 
knop Start Snapshot (Momentopname starten). Hiermee kunt u de scanner overscha-
kelen van de doelbepalingsmodus naar de acquisitiemodus. Nu worden in het horizontale 
en verticale venster de B-scans (in realtime) en de volume-intensiteitprojectie weerge-
geven terwijl het beeld wordt gegenereerd. 

 

Opmerking 
U kunt de rechterknop op het voetpedaal gebruiken om de momentopname te starten.  

 

Opmerking 
Wanneer InVivoVue niet voldoende geheugen kan vrijmaken voor verwerving van 
de scan, wordt er een bericht weergegeven met de mededeling dat er geen geheu-
gen kan worden toegewezen. Wanneer dit gebeurt, breng dan de grootte van de 
scan terug door één of meer van de volgende scanparameters te wijzigen: lijnen, 
scan, frames en/of volumes. 

 

7. Wanneer het scannen is voltooid, verandert de status van de scan van Pending 
(Onvoltooid) in Unsaved (Niet opgeslagen) en is de knop Save (Opslaan) ingeschakeld. 
Het tijdstip waarop de scan is verworven wordt weergegeven onder de scanstatus. 
Wanneer u tevreden bent met het beeld, klik dan op de knop Save (Opslaan), waarna de 
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status van de scan verandert van Unsaved (Niet opgeslagen) in Saved (Opgeslagen). 
Wanneer u niet tevreden bent met het onvoltooide beeld, herhaal dan de hiervoor 
beschreven stappen. 

 

Opmerking 
U kunt de rechterknop op het voetpedaal gebruiken om de scan op te slaan.  

 

Opmerking 
InVivoVue controleert of er voldoende ruimte beschikbaar is op het standaard opslag-
station. Wanneer minder dan 10 % aan vrije ruimte beschikbaar is op het standaard 
opslagstation, wordt u geadviseerd om onderzoeken te archiveren om ruimte vrij te 
maken. U kunt de scan echter wel opslaan. Wanneer minder dan 2 gigabyte aan vrije 
ruimte beschikbaar is op het standaard opslagstation, wordt u geadviseerd om scans 
te archiveren en kunt u pas weer nieuwe scans opslaan wanneer er meer dan 
2 gigabyte aan vrije ruimte beschikbaar is om een scan op te slaan. 

8. Wanneer u op een willekeurig moment het doelbepalingsproces wilt annuleren, klikt u op 
de knop Stop (Stoppen). 

U kunt het beeld bekijken in het B-scanvenster met de knoppen onder Playback (Afspelen) 
onder het venster. Met de schuifregelaars onder Frame (Frame) kunt u de weergave van 
afzonderlijke frames aanpassen. 
 

De modus Vrijloop gebruiken om een beeld te verwerven 

De modus Free Run (Vrijloop) is een alternatief voor de modus Aiming (Doelbepaling) voor het 
verwerven van een beeld. In de modus Free Run (Vrijloop) wordt een continue scanmodus van 
het systeem ingeschakeld, en worden het B-scanbeeld en de eventuele volume-intensiteit-
projectie (voor volumebeelden) weergegeven terwijl deze worden verworven. In deze modus 
wordt de grootte van de beeldbuffer bepaald door de scandefinitie en is deze beperkt tot het 
opslaan van één set frames aan beeldgegevens. U dient dus zorgvuldig te kiezen wat u wilt 
opslaan. 

Voer de volgende stappen uit om een beeld te verwerven in de modus Free Run (Vrijloop): 

1. Klik op de knop Free Run (Vrijloop). Het systeem begint continu te scannen en het label 
op de knop verandert in End (Beëindigen). 

2. Houd de sonde voor of boven het oog van de patiënt en voer de handmatige aanpas-
singen uit zoals in het gedeelte hiervoor is beschreven voor de juiste uitlijning van het 
beeld. 

3. Als u de modus Free Run (Vrijloop) hebt gestart en u wilt het scannen stoppen, klik dan 
op de knop End (Beëindigen). Het scannen wordt dan gestopt nadat de huidige run is 
voltooid. Wanneer u op de knop End (Beëindigen) klikt, verandert deze bovendien in 
Abort (Afbreken). Deze knop biedt u de mogelijkheid de scan te annuleren zonder te 
wachten tot de run is voltooid. 

4. Zorg dat u het beeld zodanig in het frame uitlijnt, dat de bovenkant van het beeld (d.w.z. 
het weefseloppervlak) zich in het bovenste derde deel of de bovenste helft bevindt van het 
horizontale B-scanvenster. 

5. Wanneer het systeem bevredigende frames voor het beeld heeft verworven, klik dan op 
de knop End (Beëindigen) om het scanproces te beëindigen. Wanneer het scannen is 
voltooid, verandert de status van de scan van Pending (Onvoltooid) in Unsaved (Niet 
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opgeslagen) en is de knop Save (Opslaan) ingeschakeld. Het tijdstip waarop de scan is 
verworven wordt weergegeven onder de scanstatus. 

 

Opmerking 
U kunt de rechterknop op het voetpedaal gebruiken om de modus Free Run (Vrijloop) 
te stoppen.  

 

Opmerking 
Wanneer InVivoVue niet voldoende geheugen kan vrijmaken voor verwerving van de 
scan, wordt er een bericht weergegeven met de mededeling dat er geen geheugen 
kan worden toegewezen. Wanneer dit gebeurt, breng dan de grootte van de scan 
terug door één of meer van de volgende scanparameters te wijzigen: lijnen, scan, 
frames en/of volumes.  

6. Wanneer u tevreden bent met het onvoltooide beeld, klik dan op de knop Save (Opslaan), 
waarna de status van de scan verandert van Unsaved (Niet opgeslagen) in Saved 
(Opgeslagen). Wanneer u niet tevreden bent met het onvoltooide beeld, herhaal dan de 
hiervoor beschreven stappen. 

 

Opmerking 
U kunt de rechterknop op het voetpedaal gebruiken om de scan op te slaan.  

 

Opmerking 
InVivoVue controleert of er voldoende ruimte beschikbaar is op het standaard opslag-
station. Wanneer minder dan 10 % aan vrije ruimte beschikbaar is op het standaard 
opslagstation, wordt u geadviseerd om onderzoeken te archiveren om ruimte vrij te 
maken. U kunt de scan echter wel opslaan. Wanneer minder dan 2 gigabyte aan vrije 
ruimte beschikbaar is op het standaard opslagstation, wordt u geadviseerd om scans 
te archiveren en kunt u pas weer nieuwe scans opslaan wanneer er meer dan 
2 gigabyte aan vrije ruimte beschikbaar is om een scan op te slaan. 

U kunt het beeld bekijken in het B-scanvenster met de knoppen onder Playback (Afspelen) 
onder het venster. Met de schuifregelaars onder Frame (Frame) kunt u de weergave van afzon-
derlijke frames aanpassen. 
 

Bediening met het voetpedaal 

Het voetpedaal kan worden gebruikt om handsfree beelden te verwerven en op te slaan. Het 
voetpedaal kan worden gebruikt nadat de knop Aim (Doelbepaling) is gebruikt voor de eerste 
scan uit de scanlijst. Wanneer u daarna op de voetschakelaar duwt, wordt de optie Save 
(Opslaan) geactiveerd. Wanneer u na het opslaan nogmaals op de voetschakelaar duwt, wordt 
de modus Aiming (Doelbepaling) gestart voor de volgende scan uit de scanlijst en kunt u het 
proces van verwerving en opslaan van beelden op deze wijze voortzetten.  

 

Scanpatronen 

Er zijn momenteel vijf scanpatronen beschikbaar op het SDOCT-systeem van Leica. In de 
volgende paragrafen worden deze patronen beschreven. In tabellen worden de parameters 
vermeld waar rekening mee moet worden gehouden bij het definiëren van deze scanpatronen. 
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Lineaire scan (B-scan)  

Een lineaire scan of B-scan geeft een axiale doorsnede van het in beeld gebrachte weefsel, waarbij 
de zichtbare resolutie van het beeld afhangt van het aantal A-scans waaruit dit beeld bestaat. Het is 
mogelijk om een serie B-scans te maken op hetzelfde punt bij een persoon, en eveneens om 
groepen B-scans te middelen om het contrast en de signaal-ruisverhouding te verbeteren. In de 
onderstaande tabel worden de mogelijke instellingen van de parameters beschreven.  

 

 Parameter Mogelijke 
instelling 

Opmerkingen 

Length (Lengte) 0,5 – 12 mm Stel de lengte in op de gewenste laterale “scan-
lengte” in mm. 

 

Angle (Hoek) 

 

0 – 180 

Stel deze hoek in (in graden) om te bepalen of de 
scan wordt uitgevoerd langs de horizontale as, de 
verticale as of ergens daartussen. 0 is een  
horizontale scan, terwijl 90 een verticale scan is. 

Horizontal Offset 
(Horizontale offset) 

0 mm Stel deze parameter in om het horizontale middel-
punt van scan te wijzigen (in mm). Het toegestane 
bereik is +/- 5 mm. 

Vertical Offset  
(Verticale offset) 

0 mm Stel deze parameter in om het verticale middelpunt 
van de scan te wijzigen (in mm). Het toegestane 
bereik is +/- 5 mm. 

A-scans/B-scan 200 – 5000 Met deze axiale bemonsteringsparameter bepaalt u 
de snelheid van de acquisitie. Een gangbare instel-
ling is bijvoorbeeld 1000. 

B-scans 1 – 100 Deze parameter geeft het aantal B-scans weer dat 
op hetzelfde punt wordt verworven. Dit biedt de 
mogelijkheid om de veranderingen te volgen naar-
mate de tijd verstrijkt 

Frames/B-scan 1 – 10 Deze parameter geeft het aantal frames aan dat 
wordt gemiddeld om één gemiddelde B-scan te 
maken. Wanneer deze parameter wordt ingesteld op 
1, betekent dit dat er geen middeling kan worden uit-
gevoerd. 

Inactive A-scans/B-scan 
(Inactieve A-scans/B-scan) 

100 – 1024 Stel deze parameter in op het aantal lijnen in een 
frame waar geen gegevens worden vastgelegd (en 
waar geen stuurspanning is vereist).  

Rechthoekige volumescan 

Een rechthoekige volumescan is een volumetrische acquisitie die is opgebouwd uit een serie  
B-scans die zijn verworven in een rasterscanpatroon dat zich verplaatst vanaf de onderkant van het 
volume (of de voorkant) naar de bovenkant (of de achterkant). Houd er rekening mee dat de richting 
van deze acquisitie wordt omgekeerd bij de instelling van 180 graden (waarbij de parameters 
zodanig worden ingesteld dat het mogelijk is een patiënt in rugligging te scannen en daarbij de 
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handsonde boven het oog van de patiënt te houden). Wanneer deze scan wordt verworven, wordt er 
een volume-intensiteitprojectie berekend en weergegeven. Dit is de 'summed-voxel projection' langs 
de beeldvormingsdiepte van de verzameling B-scans. Voor de parameters in de tabel worden de 
instellingen beschreven die van belang zijn voor het verwerven van een rechthoekige volumescan. 

 

Parameter Mogelijke 
instelling 

Opmerkingen 

(Azimuth) Length  
((Azimut) Lengte) 

0,5 – 12 mm Stel de parameter in op de gewenste scanlengte 
van de azimut in mm. 

(Elevation) Width 
((Elevatie) Breedte) 

0,5 – 12 mm Stel de parameter in op de gewenste scanlengte 
van de elevatie in mm. Dit is de orthogonale richting 
ten opzichte van de azimutscan. 

Angle (Hoek) 0 – 360 Stel deze hoek in (in graden) om te bepalen of de 
scan wordt uitgevoerd langs de horizontale as, de 
verticale as of ergens daartussen. 0 is een 
horizontale scan, terwijl 90 een verticale scan is. 

Horizontal Offset 
(Horizontale offset) 

0 mm Stel deze parameter in om het horizontale middel-
punt van scan te wijzigen (in mm). Het toegestane 
bereik is +/- 5 mm. 

Vertical Offset  
(Verticale offset) 

0 mm Stel deze parameter in om het verticale middelpunt 
van de scan te wijzigen (in mm). Het toegestane 
bereik is +/- 5 mm. 

A-scans/B-scan 200 – 5000 Met deze axiale bemonsteringsparameter bepaalt u 
de snelheid van de acquisitie. Een gangbare instel-
ling is bijvoorbeeld 1000. Een lager getal maakt een 
hoge scansnelheid mogelijk, terwijl een lager getal 
zorgt voor een dichtere axiale bemonstering. 

B-scans 2 – 400 Deze parameter geeft het aantal B-scans in het 
volume aan en bepaalt de scandichtheid van de 
elevatie. Hoe hoger het aantal B-scans, hoe sterker 
het VIP-beeld is bemonsterd.  

Frames/B-scan 1 – 10 Wanneer deze parameter groter is dan 1, kan 
registratie en middeling worden uitgevoerd.  

Volumes 1 – 4 Deze parameter maakt verwerving van meerdere vo-
lumes mogelijk, wat kan helpen om een betere sig-
naal-ruisverhouding te verkrijgen voor 3D-weergave.  

Inactive A-scans/B-scan 
(Inactieve A-scans/B-scan) 

100 – 1024 Stel deze parameter in op het aantal lijnen in een 
frame waar geen gegevens worden vastgelegd (en 
waar geen stuurspanning is vereist). 

 



InVivoVue (softwareversie 2.4) 

Pagina 76 van 128  9054-10054_NL Rev E 
 

Modus gemengd volume 

Deze scan is een acquisitietype voor een rechthoekig volume waarbij in het gehele volume een 
lage axiale bemonsteringsdichtheid wordt gebruikt, maar waarbij in het midden van het volume 
een lineaire scan met hoge dichtheid is ingevoegd. Deze scan is zinvol wanneer een gemid-
delde B-scan met hoge dichtheid met registratiegegevens is gewenst. De relevante parameters 
worden hieronder genoemd: 

 

Parameter Mogelijke 
instelling 

Opmerkingen 

(Azimuth) Length  
((Azimut) Lengte) 

0,5 – 12 mm Stel de parameter in op de gewenste scanlengte 
van de azimut in mm. 

(Elevation) Width 
((Elevatie) Breedte) 

0,5 – 12 mm Stel de parameter in op de gewenste scanlengte 
van de elevatie in mm. Dit is de orthogonale richting 
ten opzichte van de azimutscan. 

Angle (Hoek) 0 – 360 Stel deze hoek in (in graden) om te bepalen of de 
scan wordt uitgevoerd langs de horizontale as, de 
verticale as of ergens daartussen. 0 is een horizon-
tale scan, terwijl 90 een verticale scan is. 

Horizontal Offset 
(Horizontale offset) 

0 mm Stel deze parameter in om het horizontale middel-
punt van scan te wijzigen (in mm). Het toegestane 
bereik is +/- 5 mm. 

Vertical Offset  
(Verticale offset) 

0 mm Stel deze parameter in om het verticale middelpunt 
van de scan te wijzigen (in mm). Het toegestane 
bereik is +/- 5 mm. 

A-scans/B-scan 200 – 400 Met deze axiale bemonsteringsparameter bepaalt u 
de snelheid van de volumetrische acquisitie. Een 
gangbare instelling is ongeveer 200 of 250. Deze 
maakt een snelle verwerving mogelijk. 

B-scans/Volume 100 – 200 Deze parameter geeft het aantal B-scans in het 
volume aan, wat van invloed is op de 
bemonsteringsdichtheid van de elevatie. 

High Density A-scans/ 
B-scan (A-scans met hoge 

dichtheid/B-scan) 

1000 Deze parameter bepaalt de axiale bemonstering van 
de B-scan met hoge dichtheid in het midden van het 
volume. 

High Density B-scans (B-
scans met hoge dichtheid) 

1 – 20 De parameter geeft het aantal frames met hoge 
dichtheid aan dat wordt gemiddeld om één enkele  
B-scan met hoge dichtheid te genereren in het mid-
den van het volume. 

Inactive A-scans/B-scan 
(Inactieve A-scans/B-scan) 

100 – 1024 Stel deze parameter in op het aantal lijnen in een 
frame waar geen gegevens worden vastgelegd (en 
waar geen stuurspanning is vereist). 
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Radiaal volume 

Een radiale scan maakt volumetrische acquisitie bij een patiënt mogelijk door middel van  
B-scans die in radiale richting door het gehele volume scannen. Het centrale gedeelte van het 
gezichtsveld wordt bij dit acquisitietype sterk bemonsterd, terwijl de bemonstering minder 
intensief wordt in de richting van het buitenste deel van het volume. De parameters voor het 
instellen van een radiaal scanpatroon zijn als volgt: 

 

Parameter Mogelijke 
instelling 

Opmerkingen 

Diameter 0,5 – 12 mm Stel deze parameter in op de gewenste diameter 
van radiale scans in het volume. 

Horizontal Offset 
(Horizontale offset) 

0 mm Stel deze parameter in om het horizontale middel-
punt van scan te wijzigen (in mm). Het toegestane 
bereik is +/- 5 mm. 

Vertical Offset  
(Verticale offset) 

0 mm Stel deze parameter in om het verticale middelpunt 
van de scan te wijzigen (in mm). Het toegestane 
bereik is +/- 5 mm. 

A-scans/B-scan 200 – 5000 Met deze axiale bemonsteringsparameter bepaalt u 
de snelheid van de acquisitie. Een gangbare instel-
ling is bijvoorbeeld 1000. Een lager getal maakt een 
hoge scansnelheid mogelijk, terwijl een lager getal 
zorgt voor een dichtere axiale bemonstering. 

B-scans/Volume 2 – 400 Deze parameter geeft het aantal B-scans in het 
volume aan en bepaalt de scandichtheid. Hoe hoger 
het aantal B-scans, hoe sterker het VIP-beeld is 
bemonsterd.  

Frames/B-scan 1 – 10 Wanneer deze parameter groter is dan 1, kan 
registratie en middeling worden uitgevoerd.  

Volumes 1 – 4 Deze parameter maakt verwerving van meerdere 
volumes mogelijk. 

Inactive A-scans/B-scan 
(Inactieve A-scans/B-scan) 

100 – 1024 Stel deze parameter in op het aantal lijnen in een 
frame waar geen gegevens worden vastgelegd (en 
waar geen stuurspanning is vereist). 

Cirkelvormig volume 

Een cirkelvormig volume is een volumetrische acquisitie die bestaat uit een serie B-scans. Dit 
zijn concentrische cirkelvormige ringen rondom het relevante gebied. Behalve de 'maximum' 
diameter van de uiteindelijke B-scan kan ook een minimum diameter worden gedefinieerd. Deze 
instelling biedt de mogelijkheid om de bemonsteringsdichtheid binnen het cirkelvormige volume 
te bepalen. Een correctiefactor zorgt dat voor het gehele volume hetzelfde aantal samples 
aanwezig is in elke B-scan. De relevante parameters worden hieronder genoemd: 
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Parameter Mogelijke 
instelling 

Opmerkingen 

Min. Diameter  
(Min. diameter) 

0,5 – 12 mm Stel deze parameter in op de gewenste binnendia-
meter voor de cirkelvormige volumeacquisitie. 

Max. Diameter  
(Max. diameter) 

0,5 – 12 mm Stel deze parameter in op de gewenste diameter 
van het cirkelvormige volume. 

Horizontal Offset 
(Horizontale offset) 

0 mm Stel deze parameter in om het horizontale middel-
punt van scan te wijzigen (in mm). Het toegestane 
bereik is +/- 5 mm. 

Vertical Offset  
(Verticale offset) 

0 mm Stel deze parameter in om het verticale middelpunt 
van de scan te wijzigen (in mm). Het toegestane 
bereik is +/- 5 mm. 

A-scans/B-scan 200 – 5000 Met deze axiale bemonsteringsparameter bepaalt u 
de snelheid van de acquisitie. Een gangbare instel-
ling is bijvoorbeeld 1000. Een lager getal maakt een 
hoge scansnelheid mogelijk, terwijl een lager getal 
zorgt voor een dichtere axiale bemonstering. 

B-scans/Volume 2 – 400 Deze parameter geeft het aantal B-scans in het 
volume aan en bepaalt de scandichtheid. Hoe hoger 
het aantal B-scans, hoe sterker het VIP-beeld is 
bemonsterd.  

Frames/B-scan 1 – 10 Wanneer deze parameter groter is dan 1, kan regis-
tratie en middeling worden uitgevoerd.  

Volumes 1 – 4 Deze parameter maakt verwerving van meerdere 
volumes mogelijk. 

Inactive A-scans/B-scan 
(Inactieve A-scans/B-scan) 

100 – 1024 Stel deze parameter in op het aantal lijnen in een 
frame waar geen gegevens worden vastgelegd (en 
waar geen stuurspanning is vereist). 

 

Werken met scans 

Geheugengebruik 

In het dialoogvenster Select Parameters for New Scan (Parameters selecteren voor nieuwe 
scan) geeft InVivoVue een balk weer die feedback geeft over het geheugengebruik van de 
aangepaste scan. Deze balk wordt bijgewerkt wanneer de kenmerken van de scan worden 
bewerkt, zodat de kosten van elke keuze worden weergegeven. De geheugenbalk is groen 
wanneer er waarschijnlijk voldoende geheugen beschikbaar is om de scan te verwerven, en 
rood wanneer het computersysteem berekent dat voor de scan meer dan 70 % van het 
beschikbare geheugen is vereist. Er dient rekening te worden gehouden met enige mate van 
onzekerheid omdat het geheugen niet alleen beschikbaar moet zijn, maar ook de geheugen-
fragmenten groot genoeg moeten zijn voor het opslaan van framegegevens. 
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De balk System Memory (Systeemgeheugen) leest u van links naar rechts: 

• Het effen groene deel geeft het geschatte geheugenpercentage aan dat momenteel wordt 
gebruikt 

• Het gearceerde deel rechtst naast het effen groene deel geeft het geschatte percentage 
van het resterende systeemgeheugen aan dat nodig is om de scan te verwerven. 
Wanneer er voldoende systeem geheugen beschikbaar is om de scan te verwerven, is het 
gearceerde deel groen. Is dit niet het geval, dan is het gearceerde deel rood. 

Bovendien geeft InVivoVue tekstuele informatie weer die overeenkomt met de grafische weer-
gave:  

• Geheugenpercentage momenteel in gebruik  

• Percentage van resterend geheugen vereist voor verwerving van de scan  

• Vereist geheugen voor de aangepaste scan (in MB) 

InVivoVue laat u de scan toevoegen aan het onderzoek, zelfs wanneer de geheugenbalk rood 
is. Wanneer de hoeveelheid beschikbaar geheugen echter onvoldoende is op het moment dat 
de scan wordt gestart, dan waarschuwt InVivoVue u en stelt voor om de grootte van de scan te 
verminderen door de parameters aan te passen voor de lijnen, scans, frames en/of volume. 

 

Figuur 63: Balk System memory (Systeemgeheugen) met tekstuele informatie.  
Groen betekent dat de scan kan worden verworven.  

Rood betekent dat er niet genoeg geheugen beschikbaar is. 

 

Aangepaste scans maken 

In plaats van één van de in het systeem beschikbare voorgedefinieerde scans te gebruiken, 
kunt u uw eigen parameters definiëren voor scans die u aan het onderzoek wil toevoegen. 

 

Opmerking 
U kunt alleen aangepaste scans toevoegen aan een onderzoek met de huidige 
datum (vandaag). Van onderzoeken met een datum in het verleden kunt u alleen 
scans verwijderen die de status 'Abandoned' (Niet meer gebruikt) hebben. Alle 
overige functies voor het toevoegen of bewerken van scans zijn uitgeschakeld. 

Voer de volgende stappen uit: 

1. Klik met de rechtermuisknop op een onvoltooide scan in de scanwachtrij en selecteer Edit 
(Bewerken) om het dialoogvenster Select Parameters for New Scan (Parameters selec-
teren voor nieuwe scan) te openen. 
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Figuur 64: Select Parameters for New Scan (Parameters selecteren voor nieuwe scan) 

2. Wanneer u de aangepaste scan wilt baseren op een voorgedefinieerde scan, selecteer 
dan een scan uit de vervolgkeuzelijst Defined Scan Presets (Voorgedefinieerde scans) 
en klik op de knop Copy Settings from Selected Preset (Instellingen van geselecteerde 
voorgedefinieerde scan kopiëren). De parameters van de geselecteerde voorgedefi-
nieerde scan worden dan geladen in het groepsvak Select Parameters (Parameters 
selecteren). 

3. Wanneer u de aangepaste scan niet wil baseren op een voorgedefinieerde scan, klik dan 
op de knop voor het scanpatroon (Annular Volume (Cirkelvormig volume), Linear B-Scan 
(Lineaire B- scan), enz.) dat u wilt verwerven, waarna de standaard parameters voor dat 
type worden geladen in het groepsvak Select Parameters (Parameters selecteren). 

4. Voer de gewenste wijzigingen door in de parameters (diameters, offsets, enz.) van de 
scan, ofwel door met de schuifblokjes de waarden te selecteren, ofwel door het 
betreffende veld kiezen en de gewenste waarde in te voeren. 

5. Selecteer of u het OD (rechteroog), OS (linkeroog) of OU (beide ogen) wilt scannen. 
(Wanneer u OU selecteert, worden twee scans toegevoegd aan het onderzoek: één voor 
elk oog.) 

6. Wanneer u naast de scangegevens ook dopplergegevens wilt vastleggen, schakel dan 
het selectievakje Doppler scan? in een geef het aantal samples op dat u wilt verwerven. 
Dit aantal geeft het aantal dopplersamples aan dat per B-scan wordt verworven. 

 

Opmerking 
Leica raadt 2 tot 5 samples aan. Bij een hoger aantal kan de lange acquisitietijd van 
de scan een belemmering vormen. 

7. Wanneer u klaar bent met de instelling van de parameters voor de scan, kunt u de para-
meters opslaan als een nieuwe voorgedefinieerde scan. Voer een unieke naam in voor de 
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nieuwe voorgedefinieerde scan, selecteer voor welk oog deze is bedoeld en klik op de 
knop Create Preset (Voorgedefinieerde scan maken). 

8. Het is een goed idee om de balk System Memory (Systeemgeheugen) boven de knop 
Add to Exam (Toevoegen aan onderzoek) in de gaten te houden. Deze balk vertelt u 
wanneer de geselecteerde scanparameters (lijnen, scans en frames, volumes) een scan 
opleveren die mogelijk te groot is om te verwerven. De balk System Memory (Systeem-
geheugen) is groen wanneer er voldoende geheugen beschikbaar is om de scan te ver-
werven, en rood wanneer het computersysteem mogelijk niet in staat is voldoende 
geheugen vrij te maken om de scan te verwerven. (Meer informatie over de balk System 
Memory (Systeemgeheugen) vindt u in het gedeelte Memory Management (Geheugen-
beheer). 

9. Klik op de knop Add to Exam (Toevoegen aan onderzoek) om de scan(s) aan het onder-
zoek toe te voegen, en sluit het dialoogvenster of klik op de knop Cancel (Annuleren) om 
het dialoogvenster te sluiten zonder een scan aan het onderzoek toe te voegen. 

Wanneer u nog meer aangepaste scans aan het onderzoek wilt toevoegen, herhaal dan voor 
elke extra scan de stappen uit dit gedeelte. 

 

Scans bewerken 

Voorgedefinieerde of aangepaste scans kunnen worden bewerkt zolang deze de status 
Pending (Onvoltooid) hebben (u hebt nog geen beeld verworven). Opmerking: Scans die u hebt 
toegevoegd vanuit een protocol kunnen niet worden bewerkt. Voer de volgende stappen uit om 
een voorgedefinieerde scan te bewerken: 

1. Klik met de rechtermuisknop op een onvoltooide scan in de scanwachtrij en selecteer Edit 
(Bewerken). 

2. Klik boven de lijst in het groepsvak Customize Scans (Scans aanpassen) op de knop 
Edit Selected Scan... (Geselecteerde scan bewerken...). Het dialoogvenster Edit Scan 
Parameters (Scanparameters bewerken) wordt geopend. 
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Figuur 65: Dialoogvenster Edit Scan Presets (Voorgedefinieerde scans bewerken) 

3. In het dialoogvenster kunt u een andere voorgedefinieerde scan selecteren, een ander 
scantype selecteren of afzonderlijke parameters wijzigen, bijvoorbeeld om te selecteren 
welk oog en of beide ogen worden gescand. 

4. Wanneer u de wijzigingen wilt opslaan als een nieuwe voorgedefinieerde scan, geef deze 
dan een naam in het veld Enter Name for Preset (Naam invoeren voor voorgedefinieerde 
scan) bijna onder in het dialoogvenster. 

5. Wanneer u klaar bent met alle wijzigingen, klik dan onder in het dialoogvenster op de 
knop Save Changes (Wijzigingen opslaan). 

 

Opmerking 
Wanneer u de parameters van een scan wilt wijzigen nadat u een beeld hebt verwor-
ven, kunt u het beeld wissen door een andere scan te selecteren of door het tabblad 
Imaging (Beeldvorming) te verlaten. In het berichtvenster dat wordt weergegeven en 
waarin wordt gevraagd of u de gegevens wilt opslaan, klikt u dan op de knop No 
(Nee). Selecteer nogmaals de scan en voer de hierboven beschreven stappen uit. 

 

Scans verwijderen 
U kunt scans uit een onderzoek verwijderen wanneer de scan de status Pending (Onvoltooid) 
heeft (u hebt nog geen beeld verworven). U kunt bijvoorbeeld een groep scans selecteren uit 
een protocol, maar besluiten om één of meerdere van deze scans niet uit te voeren. Ook niet 
meer gebruikte scans kunnen worden verwijderd. Voer de volgende stappen uit om niet meer 
gebruikte scans te verwijderen: 

1. Selecteer in de scanwachtrij de scan die u wilt verwijderen. De geselecteerde scan wordt 
met een groene kleur gemarkeerd. 

2. Klik met de rechtermuisknop op de scan en selecteer Delete (Verwijderen) om deze te 
verwijderen.  
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Beeldscans opslaan 

Nadat u een bevredigend beeld voor een scan hebt verworven, kunt u de scan opslaan voor de 
huidige onderzoeksrecord van de patiënt. Voordat u beeldscans opslaat, kunt u beeldscans 
beoordelen om te controleren of u bevredigende beelden hebt verworven. 

Nadat een beeld is verworven, verandert de scanstatus in Unsaved (Niet opgeslagen). Klik op 
de knop Save (Opslaan) om de scan op te slaan. Wanneer u het OCU-bestand (ruwe spectrale 
gegevens) niet wilt opslaan, schakel dan het selectievakje Save OCU data? (OCU-gegevens 
opslaan?) uit voordat u de scan opslaat. 

 

Opmerking 
InVivoVue controleert of er voldoende ruimte beschikbaar is op het standaard opslag-
station. Wanneer minder dan 10 % aan vrije ruimte beschikbaar is op het standaard 
opslagstation, wordt u geadviseerd om onderzoeken te archiveren om ruimte vrij te 
maken. U kunt de scan echter wel opslaan. Wanneer minder dan 2 gigabyte aan vrije 
ruimte beschikbaar is op het standaard opslagstation, wordt u geadviseerd om scans 
te archiveren en kunt u pas weer nieuwe scans opslaan wanneer er meer dan 
2 gigabyte aan vrije ruimte beschikbaar is om een scan op te slaan. 

Voor elke opgeslagen scan worden door InVivoVue vier of vijf afzonderlijke bestanden gemaakt 
en opgeslagen (afhankelijk van het bestandstype). De bestanden krijgen een sequentiële naam 
die is gebaseerd op de ID van de patiënt, op het gescande oog en op enkele andere para-
meters van de scan. De vijf bestandstypen zijn: 

• ruwe spectrale gegevens van de scan, met de bestandsextensie .OCU 

• verwerkte gegevens van de scan, bestandsextensie .OCT 

• bitmapafbeelding van frame 1 (één) van de B-scan, met de extensie .BMP 

• bitmapafbeelding van het fundusbeeld, met de extensie .BMP 

• bitmapafbeelding van het VIP-venster (alleen voor volumescans), met de extensie .BMP 

 

Opmerking 
Wanneer u een andere bitmapafbeelding (een andere dan frame 1) wilt opslaan 
voor de B-scan, kunt u deze selecteren door de B-scan af te spelen met de afspeel-
knoppen om elk frame te bekijken en het afspelen te stoppen bij het specifieke 
frame dat u wilt opslaan. 

Ook kunt u op elk willekeurig moment tijdens de verwerving of de beoordeling van beeldscans 
kopieën van beelden opslaan vanuit de vensters VIP en Video/Scan Control (Video-/scan-
besturing). Misschien wilt u bijvoorbeeld kopieën maken van deze beelden voor een consult of om 
deze later te beoordelen. Klik onder het venster op de knop Save (Opslaan) om kopieën van 
beelden in een van de vensters op te slaan. 
 

Scans laden voor beoordeling 

U kunt op elk gewenst moment opgeslagen scans beoordelen, mits deze niet zijn gearchiveerd 
omdat ze dan van het systeem worden verwijderd. (U kunt alleen gearchiveerde scans beoor-
delen wanneer u deze ophaalt uit het archief.) U kunt opgeslagen of niet-opgeslagen scans van 
het op dit moment uitgevoerde onderzoek beoordelen, of u kunt een eerder onderzoek laden.  

Voer de volgende stappen uit om scans te selecteren van het huidige onderzoek: 

1. Zoek op het tabblad Imaging (Beeldvorming) in de scanwachtrij de scans voor het huidige 
onderzoek. 
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2. Wanneer u zojuist een scan hebt voltooid, maar deze nog niet hebt opgeslagen, kunt u 
deze niet-opgeslagen scan opnieuw afspelen met de knoppen onder Playback (Afspe-
len). 

3. Om een opgeslagen scan te beoordelen dubbelklikt u op het pictogram in de scanwachtrij. 

Voer de volgende stappen uit om scans te selecteren van een eerder onderzoek: 

1. Selecteer op het tabblad Patient/Exam (Patiënt/onderzoek) de patiëntenrecord waarvoor 
u beeldscans wilt beoordelen. (Wanneer u hulp nodig hebt voor het zoeken van een 
patiënt, raadpleeg dan het gedeelte De patiënt selecteren of toevoegen.) Wanneer u de 
patiëntenrecord selecteert, worden alle onderzoeken voor die patiënt geladen in de lijst in 
het groepsvak Patient Exams (Patiëntonderzoeken) aan de rechterkant. 

2. Selecteer uit de lijst met patiëntonderzoeken het onderzoek waarvoor u scans wilt beoor-
delen, en klik op de knop Review Exam (Onderzoek bekijken). Wanneer het geselec-
teerde onderzoek is bedoeld voor de huidige datum en nog niet is voltooid, heeft de knop 
Review Exam (Onderzoek bekijken) het label Continue Exam (Onderzoek voortzetten) of 
Start Exam (Onderzoek starten). InVivoVue schakelt over naar het tabblad Imaging 
(Beeldvorming) en de scans voor het geselecteerde onderzoek worden onder aan het tab-
blad weergegeven in de scanwachtrij. 

3. Om een opgeslagen scan te beoordelen dubbelklikt u op het pictogram in de scanwachtrij. 

Voer de volgende stappen uit nadat u de opgeslagen scan hebt geselecteerd voor beoordeling: 

1. Gebruik de knoppen onder Playback (Afspelen) om het beeld opnieuw af te spelen. 

2. Om de helderheid of het contrast tijdens het afspelen aan te passen klikt u met de 
rechtermuisknop in het weergavegebied voor de B-scan en selecteert u Display Options 
(Weergaveopties) om het dialoogvenster Edit Display Options (Weergaveopties bewer-
ken) te openen. 

 

Figuur 66: Edit Display Options (Weergaveopties bewerken) 

3. Op het tabblad Adjustments (Aanpassingen) vindt u schuifregelaars waarmee u de 
instellingen voor Brightness (Helderheid) en Contrast (Contrast) kunt verhogen of 
verlagen. Klik op de knop Reset (Beginwaarden) om deze instellingen terug te zetten op 
de waarden die werden gebruikt toen het beeld werd vastgelegd. 

4. Om de scangegevens uit de OCT-header weer te geven dubbelklikt u op de bestands-
naam die wordt weergegeven boven het venster Volume Intensity Projection (Volume-
intensiteitprojectie). 

 



 Dagelijkse workflow 
 

9054-10054_NL Rev E  Pagina 85 van 128 
 

Beeldscans afspelen 

Voor het afspelen van beelden zijn diverse knoppen beschikbaar om het afspelen te starten en 
te stoppen, om een aantal afzonderlijke frames te selecteren of om deze opeenvolgend af te 
spelen en om de afspeelsnelheid aan te passen. 

De belangrijkste afspeelknoppen zien er net zo uit als die van een video- of muziekspeler: 

 Hiermee geeft u het eerste frame van de scan weer 

 Hiermee gaat u terug naar het vorige frame 

 Hiermee speelt u alle frames achter elkaar af. Het afspelen van de scan wordt 
herhaald totdat u op een andere knop klikt 

 Hiermee stopt u het afspelen 

 Hiermee gaat u vooruit naar het volgende frame 

 Hiermee geeft u het laatste frame van de scan weer 

Met twee schuifregelaars die u met de muis kunt verslepen, kunt u de afspeelsnelheid instellen 
en afzonderlijke frames selecteren: 

Met Rate (Snelheid) kunt u het aantal frames per seconde selecteren voor afspelen. De 
numerieke waarde geeft de momenteel ingestelde snelheid aan. 

Met Frame kunt u afzonderlijke frames uit de reeks selecteren. De numerieke waarde 
geeft het nummer van de huidige frame aan t.o.v. van het totale aantal frames. 

 

Figuur 67: Schuifregelaars voor Rate (Snelheid) en Frame 

 

Instellingen van het venster B-Scan (B-scan) wijzigen 

U kunt verschillende aanpassingen uitvoeren voor het venster B-Scan om de weergave van 
beelden te veranderen of te verbeteren. U kunt de helderheid en het contrast aanpassen, 
dopplergegevens weergeven en de instellingen hiervoor wijzigen, samples van de begin- en 
eindlijn selecteren om oninteressante delen van het beeld te verwijderen, en het type en de 
kleurenkaart van de weergave wijzigen. 

Voer de volgende stappen uit om deze instellingen aan te passen: 

1. Klik met de rechtermuisknop in het venster B-Scan en selecteer Display Options… 
(Weergaveopties...) om het venster Edit Display Options (Weergaveopties bewerken) te 
openen. 

2. Selecteer het tabblad Adjustments (Aanpassingen) (Figuur 66). 
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a. Gebruik de schuifregelaars om de Brightness (Helderheid) en het Contrast van het 
beeld aan te passen in het venster B-Scan. Houd er rekening mee dat het beeld 
reageert terwijl u de aanpassingen uitvoert. 

b. Wanneer u dopplergegevens aan het bekijken bent, kunt u het selectievakje Display 
Doppler (Dopplerweergave) inschakelen, waarna u met de schuifregelaars aanpas-
singen kunt uitvoeren voor Scaling (Schaling), OCT en Doppler Level Threshold 
(Drempelwaarde dopplersignaal) en Transparency (Transparantie). 

c. Klik op de knop Reset (Beginwaarden) in één van beide groepsvakken om de 
oorspronkelijke instellingen van die groep te herstellen. 

3. Selecteer het tabblad Options (Opties). Met de besturingselementen in het groepsvak 
Custom Range (Aangepast bereik) kunt u het aantal lijnsamples voor de weergave 
inperken, een specifiek gebied vergroten of erop focussen langs de verticale dimensie van 
het beeld. 

a. Schakel het selectievakje Custom Sample Range (Aangepast samplebereik) in om 
het aantal lijnsamples voor de weergave aan te passen. 

b. Schuif het besturingselement Start (Start) van links naar rechts om lijnsamples vanaf 
de bovenkant uit te sluiten. 

c. Schuif het besturingselement End (Einde) van rechts naar links om lijnsamples vanaf 
de onderkant van het beeld in het beeld op te nemen of uit te sluiten. 

d. Klik op de knop Reset (Beginwaarden) om de standaardinstellingen voor het beeld te 
herstellen. 

e. Schakel het selectievakje Invert (Omkeren) in om het beeld te spiegelen langs de 
horizontale as. 

 

Figuur 68: Edit Display Options (Weergaveopties bewerken)  
met tabblad Options (Opties) geselecteerd 

4. Selecteer in het groepsvak Display Type (Weergavetype) de optie Frame (Frame) om 
het volledige beeld van de B-scan weer te geven, of selecteer Line (Lijn) om 
afzonderlijke lijnsamples van het beeld weer te geven. Klik op de schuifregelaar en 
versleep deze of klik op de pijlknoppen aan weerszijden om de afzonderlijke lijnen weer 
te geven. Wanneer u een muisknop ingedrukt houdt op een pijlknop, worden de lijnen 
van het volledige beeld snel achter elkaar weergegeven. 

5. Selecteer in het groepsvak Display Color Map (Kleurenkaart weergeven) de optie-
knoppen Grayscale (Grijswaarden) of Color (Kleur) voor weergave van het beeld. 



 Dagelijkse workflow 
 

9054-10054_NL Rev E  Pagina 87 van 128 
 

Samples in VIP-venster instellen 

Het en face beeld voor volumescans wordt weergegeven in het venster Volume Intensity 
Projection (Volume-intensiteitprojectie). Dit beeld wordt standaard geproduceerd door de 
beeldintensiteiten voor het volledige bereik van de diepte zoals dit wordt weergegeven in het 
venster B-Scan, te projecteren of te totaliseren. U kunt echter de instellingen zodanig wijzigen 
dat bij een bepaalde gekozen scandiepte het bereik voor de totalisering nauwer is. Om het 
bereik voor totalisering van samples te wijzigen gebruikt u de vensterbewerkingslijnen in de  
B-scan. 

Om de vensterbewerkingslijnen weer te geven klikt u met de rechtermuisknop op het  
B-scanvenster en selecteert u Windowing Display On (Vensterbewerkingsweergave aan). Er 
wordt dan een drietal horizontale lijnen weergegeven in het B-scanvenster. De middelste lijn 
geeft het midden van het venster aan en de bovenste en onderste lijn geven de breedte van de 
sample aan. Deze lijnen kunnen worden versleept om het bereik van de lijnsamples die worden 
gebruikt om het VIP-beeld te genereren, te wijzigen. 

 

Werken met patiënten en onderzoeken 

Het tabblad Imaging (Beeldvorming) bevat een aantal handige besturingselementen om wijzi-
gingen voor patiënten en onderzoeken door te voeren tijdens de uitvoering van een onderzoek. 
Deze knoppen bevinden zich bovenin links, onder de tabbladen zelf en boven alle overige 
schermonderdelen. Hoewel er geen tekst bij de knoppen staat, kunt u met de muis over de knop 
bewegen om knopinfo weer te gegeven met een beschrijving van de standaardfunctie van elke 
knop. 

 

Figuur 69: Knoppen voor patiënt en onderzoek 

Met de splitsknop in het gedeelte met patiëntgegevens kunnen wijzigingen worden aangebracht in 
de patiëntgegevens. De eerste actie in de vervolgkeuzelijst van de splitsknop is Edit Patient 
Details (Patiëntgegevens bewerken). Deze knop heeft dezelfde functie als de knop Edit Patient 
(Patiënt bewerken) op het tabblad Patient/Exam (Patiënt/onderzoek): wanneer u erop klikt, ver-
schijnt het dialoogvenster Edit Patient (Patiënt bewerken). Dit is één manier waarop gebruikers 
een identiteit kunnen toewijzen aan een anonieme patiënt. 

Met de actie Associate Patient (Patiënt koppelen) kan de gebruiker de onderzoeken van een 
patiënt koppelen aan een andere patiënt. Deze actie zal vaak worden gebruikt na het voltooien 
van een onderzoek bij een anonieme patiënt om aan te geven dat de onderzoeksgegevens bij 
een reeds bekende patiënt horen. Wanneer u erop klikt, verschijnt het dialoogvenster 
Associate exam with selected patient (Onderzoek koppelen aan geselecteerde patiënt), dat 
hierna is afgebeeld. Selecteer de naam van de patiënt waaraan het onderzoek moet worden 
gekoppeld en klik op OK. 
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Figuur 70: Dialoogvenster Associate Exam (Onderzoek koppelen) 

Wanneer er een anonieme patiënt wordt gevonden, verdwijnt de vermelding voor deze patiënt 
uit de patiëntenlijst op het tabblad Patient/Exam (Patiënt/onderzoek). Wanneer de bijbehorende 
bekende patiënt is geselecteerd, verschijnen de onderzoeken van de eerder nog anonieme 
patiënt in de lijst van de bekende patiënt. 

De derde actie heet New Anonymous Patient (Nieuwe anonieme patiënt). Wanneer er verschil-
lende patiënten achter elkaar worden onderzocht, is het programma niet in staat om, zonder hulp, 
te bepalen waar het ene onderzoek eindigt en het volgende onderzoek begint. Klik op deze knop 
om een nieuwe anonieme patiënt toe te voegen, waarna standaard een nieuw (leeg) onderzoek 
wordt gegenereerd. Natuurlijk is het altijd mogelijk om naar het tabblad Patient/Exam 
(Patiënt/onderzoek) te gaan en daar uit de lijst een bekende patiënt te selecteren. 

Met de splitsknop in het gedeelte met onderzoeksgegevens kunnen wijzigingen worden aange-
bracht in de gegevens van het onderzoek. Wanneer u op deze knop klikt, wordt de standaard-
actie geselecteerd en het dialoogvenster Edit Exam (Onderzoek bewerken) geopend. U komt 
deze actie ook als eerste tegen in de vervolgkeuzelijst van de splitsknop. De tweede actie heet 
Add Exam (Onderzoek toevoegen). Deze knop heeft dezelfde functie als de knop Add Exam 
(Onderzoek toevoegen) op het tabblad Patient/Exam (Patiënt/onderzoek): wanneer u erop klikt, 
wordt een nieuw, leeg onderzoek gestart voor de geselecteerde patiënt. De derde actie heet 
Copy Exam (Onderzoek kopiëren). Met deze actie kunt u een kopie van het huidige onderzoek 
maken en openen. De laatste actie heet Copy Exam (Other Eye) (Onderzoek kopiëren (Ander 
oog)). Met deze actie kunt u een kopie van het huidige onderzoek maken en openen, maar 
wordt voor alle scans het tegenovergestelde oog geselecteerd.  
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Beelden afdrukken 

U kunt in InVivoVue niet alleen op een aantal manieren beelden afdrukken via het menu File 
(Bestand) met de optie Print (Afdrukken) (Figuur 71), maar ook afdrukvoorbeelden hiervan 
bekijken vóór het afdrukken. U kunt afdrukvoorbeelden bekijken en afdrukken maken van afzon-
derlijke beelden van de vensters B-Scan, Volume Intensity Projection (Volumeintensiteit-
projectie) en Video Fundus/Scan Control (Video Fundus/scanbesturing). Selecteer één van de 
hierna volgende gedeelten voor instructies over het venster dat u wilt afdrukken. 

 

Figuur 71: Het afdrukmenu 

Het venster B-Scan (B-scan) 

Selecteer voordat u afdrukt vanuit het venster B-Scan het frame dat u wilt afdrukken. Voer de 
volgende stappen uit: 

1. Om een frame te selecteren voor een afdrukvoorbeeld en voor het afdrukken klikt u een 
aantal keer op de knop Frame Advance (Naar volgend frame), totdat het frame dat u wilt 
afdrukken in het venster wordt geladen. Een andere mogelijkheid is om met de schuif-
regelaar te slepen om een frame te selecteren. 

2. In het menu File (Bestand) selecteert u de optie Print Preview (Afdrukvoorbeeld) om het 
dialoogvenster Print Preview (Afdrukvoorbeeld) te openen. U kunt kiezen of u een afdruk-
voorbeeld van een B-scanbeeld of een volumebeeld wilt bekijken. 

 

Figuur 72: Afdrukvoorbeeld 
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3. Om de grootte van de voorbeeldafbeelding te wijzigen klikt u op de knop Zoom (In-/uit-
zoomen) en selecteert u één van de opties. 

4. Om af te drukken vanuit het venster Print Preview (Afdrukvoorbeeld) klikt u op de knop 
Print (Afdrukken). 

5. Om af te drukken zonder een afdrukvoorbeeld van het beeld te bekijken selecteert u in het 
menu File (Bestand) de optie Print | B-Scan Image (B-scanbeeld afdrukken). Het dia-
loogvenster Print (Afdrukken) wordt geopend. 

6. Selecteer de printer waarop u wilt afdrukken, wijzig indien nodig de overige instellingen en 
klik vervolgens op de knop OK. 

 

Het venster Volume Intensity Projection (Volume-intensiteitsprojectie) 

1. Om een voorbeeld te bekijken vóór het afdrukken klikt u onder het venster op de knop 
Print Preview (Afdrukvoorbeeld), waarna het dialoogvenster Print Preview (Afdrukvoor-
beeld) wordt geopend (Figuur 72). 

2. Om de grootte van de voorbeeldafbeelding te wijzigen klikt u op de knop Zoom (In-/uit-
zoomen) en selecteert u één van de opties. 

3. Om af te drukken vanuit het venster Print Preview (Afdrukvoorbeeld) klikt u op de knop 
Print (Afdrukken). 

4. Om af te drukken zonder een afdrukvoorbeeld te bekijken klikt u onder het venster op de 
knop Printer, waarna het dialoogvenster Print (Afdrukken) wordt geopend. (Een alter-
natieve mogelijkheid is om in het menu File (Bestand) de optie Print Volume Image 
(Volumebeeld afdrukken) te selecteren om het dialoogvenster Print (Afdrukken) te 
openen. 

5. Selecteer de printer waarop u wilt afdrukken, wijzig indien nodig de overige instellingen en 
klik vervolgens op de knop OK. 

 

De Envisu afsluiten 

Over het afsluiten van de Envisu 

Leica adviseert u om aan het einde van elke dag het systeem af te sluiten. Voordat u de Envisu 
afsluit, is het goed om te overwegen patiëntonderzoeken te exporteren of te archiveren.  
 

De stroom uitschakelen 

Nadat u al uw dagelijkse activiteiten hebt voltooid, dient u eerst de computer uit te schakelen op 
de gebruikelijke manier. Vervolgens schakelt u, nadat de computer de afsluitprocedure heeft 
voltooid, de hoofdschakelaar van de ononderbroken stroomtoevoer (UPS) uit. Hiermee schakelt 
u de beeldverwerkings-engine en de aansluitkasten van de sonde uit.  
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Geavanceerde programmabewerkingen 
 

Dopplermodus 

Dopplergegevens vastleggen 

U kunt InVivoVue gebruiken om dopplergegevens voor beelden te verwerven. Deze informatie 
worden voor elke A-scan gegenereerd in de vorm van meerdere lijnen. Wanneer het B-scan-
beeld wordt weergegeven, worden de dopplergegevens hier als overlay overheen gelegd. Wan-
neer u besluit om dopplergegevens te verwerven, controleer dan eerst of met de parameters 
voor de scan voldoende extra geheugen voor deze gegevens overblijft. Voor de hoeveelheid 
gebruikt geheugen geldt de formule: aantal A-scans x (1 + het aantal dopplerlijnen). De balk 
System Memory (Systeemgeheugen) en het veld Scan Memory Requirements (Geheugen-
vereisten voor scannen) geven informatie over de hoeveelheid beschikbaar systeemgeheugen 
en de scangrootte. 

Voer de volgende stappen uit om dopplergegevens te verwerven bij een voorgedefinieerde scan: 

1. Klik op het tabblad Imaging (Beeldvorming) met de rechtermuisknop op een onvoltooide 
scan en selecteer de optie Edit (Bewerken) om de scaneditor te openen. (Figuur 42). 

2. Selecteer een scanpatroon en stel de scanparameters (afmeting, hoek, lijnen, scans, 
frames, enz.) in en selecteer het juiste oog. 

3. Schakel het selectievakje Doppler scan? in en stel in het tekstvak Number of Intervals 
(Aantal intervallen) het aantal dopplerintervallen in dat u per A-scan wilt verwerven. Leica 
adviseert u het aantal dopplerintervallen niet hoger in te stellen van 5. 

4. Let op de balk System Memory (Systeemgeheugen) onder het groepsvak Eye Selection 
(Oogselectie). 

• Wanneer de balk groen is, is er waarschijnlijk voldoende systeemgeheugen om de 
scan te verwerven. Voeg de scan toe aan het onderzoek. 

• Wanneer de balk een rood gedeelte bevat, is de scan mogelijk te groot om te 
verwerven. U kunt de scan toevoegen aan het onderzoek. Wanneer u de scan echter 
probeert te verwerven, kan de hoeveelheid beschikbaar systeemgeheugen die kan 
worden toegewezen echter onvoldoende zijn. In dat geval is InVivoVue niet in staat 
om de scan te verwerven. Wanneer dit het geval is, geeft InVivoVue een bericht-
venster weer met het advies om de grootte van de scan te verminderen. 

5. Sluit de scaneditor door de optie Save Changes (Wijzigingen opslaan) te kiezen. U bent 
nu gereed om de scan te verwerven. (In het gedeelte Beelden verwerven vindt u meer 
informatie over het verwerven van een scan.) 

 

Een scan met dopplergegevens weergeven 

InVivoVue geeft dopplergegevens weer wanneer deze bij een scan zijn verworven, mits de optie 
Display Doppler (Dopplerweergave) is geselecteerd. Dopplergegevens worden samen met het 
OCT-beeld weergegeven in het B-scanvenster. Rechts in het B-scanvenster wordt een schaal 
voor het dopplersignaal weergegeven die de intensiteit van het dopplersignaal aangeeft.  

Aan de richting van de bloedstroom wordt de kleur rood of blauw toegekend. Deze kleuren 
geven de stroom aan van de transducer af of naar de transducer toe.  
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U kunt de weergave van de dopplergegevens aanpassen door de schaling, transparantie en de 
drempelwaarden voor OCT- en dopplergegevens te wijzigen. U kunt de dopplerweergave uit-
schakelen of de instellingen voor de dopplerweergave terugzetten op de oorspronkelijke waar-
den. 

Voer de volgende stappen uit om de weergave van dopplergegevens in het B-scanvenster aan 
te passen: 

1. Laad vanaf het tabblad Imaging (Beeldvorming) een scan waarvoor dopplergegevens zijn 
verworven. (Raadpleeg het gedeelte Dopplergegevens vastleggen om te lezen hoe u 
tijdens het maken van een scan dopplergegevens verwerft.) 

2. Klik met de rechtermuisknop op het B-scanvenster en selecteer Display Options (Weer-
gaveopties), waarna het dialoogvenster Edit Display Options (Weergaveopties bewer-
ken) wordt geopend.  

3. Klik op het tabblad Adjustments (Aanpassingen). 

4. Controleer of het selectievakje Display Doppler (Dopplerweergave) is ingeschakeld. 
Schakel dit selectievakje uit als u de dopplerweergave wilt uitschakelen. 

5. Gebruik de knoppen onder Playback (Afspelen) in het hoofdvenster om de scan weer te 
geven. Laat de scan continu afspelen tijdens het aanpassen van de dopplerweergave 
(Figuur 40). 

6. Met de schuifregelaar Doppler Scaling (Dopplerschaal) kunt u de schaling van het 
signaal aanpassen om de dopplerweergave te intensiveren of te verminderen.  

7. Met de schuifregelaar OCT Level Threshold (Drempelwaarde voor OCT) kunt u de 
drempelwaarde instellen voor de OCT-gegevens die aanwezig moeten zijn om doppler-
gegevens weer te geven. Deze instelling wordt gebruikt om doppler-ruis op een B-scan te 
onderdrukken. Deze instelling bepaalt waar doppler zichtbaar is. Verder moet bij deze 
instelling het OCT-gegevensniveau boven het percentage van het maximumniveau liggen 
voor het weergeven van dopplergegevens. 

8. Met de schuifregelaar Doppler Level Threshold (Drempelwaarde dopplersignaal) kunt u 
de drempelwaarde voor het dopplersignaal instellen. Deze instelling vereist dat het niveau 
van het dopplersignaal boven de drempelwaarde ligt voor de weergave van doppler-
gegevens. 

9. Met de schuifregelaar Doppler Transparency (Transparantie bij doppler) kunt u de 
relatieve transparantie van de OCT- en de dopplersignalen zodanig instellen zodat zowel 
de OCT- als de dopplergegevens zichtbaar zijn, afhankelijk van de transparantie-instel-
lingen en de relatieve waarden van beide.  

10. Klik op de knop Reset (Beginwaarden) in het groepsvak Doppler Adjustments (Aanpas-
singen doppler) als u de dopplerinstellingen wilt terugzetten op de oorspronkelijke stan-
daardwaarden. 

11. Sluit het dialoogvenster. 
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Procesbeheer 

Dispersie van het beeld optimaliseren 

InVivoVue is uitgerust met een algoritme om de dispersie van een beeld te optimaliseren. Door 
dit algoritme toe te passen kunt u het beeld aanzienlijk scherper maken. Houd er rekening mee 
dat u vóór de optimalisatie dient te controleren of de referentiearm in de juiste stand staat. 

U kunt een beeld dat u net hebt verworven (en dat zich dus in de afspeelbuffer bevindt) opti-
maliseren, of u kunt het .OCU-bestand laden (dit bevat de ruwe spectrale gegevens voor een 
beeld) van een ander beeld laden om te optimaliseren. Nadat u het beeld hebt geselecteerd 
waarmee u wilt werken, voert u de volgende stappen uit: 

1. Controleer of in het B-scanvenster een frame wordt weergegeven met de onderdelen die 
u wilt bekijken. U kunt tijdens het afspelen bij dit frame pauzeren of u kunt met de 
schuifregelaar Frame het frame selecteren. 

2. Controleer of het retinabeeld het volledige scherm vult. (Wanneer er aan de boven- of 
onderkant van het beeld een aanzienlijke hoeveelheid donkere ruimte aanwezig is, kunt u 
de weergaveopties wijzigen om deze donkere gebieden te weg te halen.) 

3. Selecteer in het menu Tools (Hulpmiddelen) de optie Configure Processing... (Verwerking 
configureren), waarna het dialoogvenster Image Processing and Resampling Controls 
(Besturingselementen voor beeldverwerking en bemonstering) wordt geopend. 

 

Figuur 73: Image Processing and Resampling Controls (Besturingselementen voor 
beeldverwerking en bemonstering) op het tabblad Resampling (Bemonstering) 

4. Selecteer het tabblad the Resampling (Bemonstering) en klik vervolgens op de knop 
Optimize Frame (Frame optimaliseren). Het nummer van het frame dat u hiervoor hebt 
gekozen, wordt op de knop weergegeven. 

5. Druk op de knop Reprocess Now (Nu opnieuw verwerken).  

6. Wanneer het beeld wordt afgespeeld (en opnieuw wordt verwerkt met de weergegeven dis-
persieconstanten), kunt u op de knop Optimize (Optimaliseren) klikken wanneer het frame 
waarin u het meest bent geïnteresseerd, in het venster B-Scan wordt weergegeven. 

7. Wanneer het optimalisatieproces is voltooid, dient u nogmaals op de knop Reprocess 
Now (Nu opnieuw verwerken) te klikken om te zorgen dat de dispersieconstanten worden 
toegepast op alle frames die voorafgaan aan het hiervoor geselecteerde frame. 
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Middeling van lijnen/frames 

Er kan een zekere mate van middeling worden toegepast op een verworven beeld wanneer 
registratie mogelijk geen noodzaak is. Het programma biedt opties om ‘lijnmiddeling’ toe te 
passen, wat een voortschrijdend gemiddelde is waarbij groepen opeenvolgende A-scans 
worden gemiddeld, en ‘framemiddeling’, waarbij groepen opeenvolgende B-scans of frames 
worden gemiddeld.  

Deze optie is te vinden door in het menu Tools (Hulpmiddelen) de optie Configure Processing 
(Verwerking configureren) te selecteren, waarna het dialoogvenster Image Processing and 
Resampling Controls (Besturingselementen voor beeldverwerking en bemonstering) wordt 
weergegeven (Figuur 73). In het midden van het dialoogvenster bevindt zich het gedeelte met 
het label Filtering (Filteren). Er is een selectievakje voor Line Filter (Lijnfilter) aanwezig met 
ruimte om het aantal opeenvolgende lijnen voor verwerking toe te voegen.  

Om de middelingsoptie voor lijnen of frames toe te passen op een geselecteerde gegevensset, 
laadt u het .OCU-bestand vanuit de scanlijst (door met de rechtermuisknop op het bestands-
pictogram naast de scan te klikken en de optie Load OCU data (OCU-gegevens laden) te 
selecteren). Selecteer vervolgens de middelingsoptie voor lijnen of frames, zoals hiervoor is 
beschreven, door de juiste selectievakjes in te schakelen en de waarden in te voeren. Klik in het 
venster Configure Processing (Verwerking configureren) (Figuur 73) op de knop Reprocess 
Now (Nu opnieuw verwerken) om de verwerkingsoptie op de gegevens toe te passen. Wanneer 
u de oorspronkelijke gegevens wilt bekijken, kunt u de opties uitschakelen en op Reprocess 
Now (Nu opnieuw verwerken) klikken. 
 

Tip: het is een goed idee om rekening te houden met de verwerkingsopties  
die zijn gebruikt in de bestandsnaam. 

 

Meethulpmiddelen op het scherm 

Schuifmaten 

U kunt schuifmaten gebruiken op een verworven beeld voor het meten van de laagdikten van de 
verschillende lagen die op de B-scan te zien zijn, of van afstanden tussen op de projectie zicht-
bare elementen.  

De instelling voor de brekingsindex is een belangrijke factor om rekening mee te houden bij het 
gebruik van schuifmaten, aangezien deze van invloed is op de meetwaarden van de dikte. 
Controleer of de brekingsindex correct is ingesteld door in het menu Tools (Hulpmiddelen) te 
klikken, de optie Configure Processing (Verwerking configureren) te selecteren, het selectiev-
akje Apply Refractive Index (Brekingsindex toepassen) in te schakelen en de brekingsindex in 
te voeren die u op de gegevens wilt toepassen.  

Schuifmaten kunnen als overlay op elk beeld worden gelegd dat in het tabblad Imaging (Beeld-
vorming) is geladen om dit te bekijken.  

1. Als eerste stap dient u te controleren of het beeld waarin u metingen wilt verrichten vanuit 
de scanlijst is geladen.  

2. Blader naar het betreffende (B-scan) frame, klik met de rechtermuisknop en selecteer 
Configure Calipers (Schuifmaten configureren) om de tabbladen B-Scan Calipers 
(Schuifmaten voor B-scans) en VIP Calipers (Schuifmaten voor VIP) te openen. U kunt 
lange en korte namen opgeven, en de hoekvergrendeling en kleuren selecteren voordat u 
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de configuratie toepast en/of opslaat. Er kunnen verschillende typen schuifmaten als 
overlay op het beeld worden gelegd. Het maximum aantal is 10. 

 

Figuur 74: Dialoogvenster voor configuratie van schuifmaten 

3. Klik met de rechtermuisknop in het B-scan- of VIP-venster, plaats de muisaanwijzer op 
Calipers (Schuifmaten) en selecteer de schuifmaat die u wilt toevoegen. U kunt de 
schuifmaten op het beeld plaatsen door in het middelpunt te klikken en deze te verslepen. 

 

Figuur 75: Schuifmaten toevoegen aan de B-scanweergave 

4. Het formaat wijzigen doet u door de linkermuisknop ingedrukt te houden op de uiteinden 
en deze naar de gewenste lengte te slepen.  
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Figuur 76: De schuifmaten gebruiken 

5. Klik met de rechtermuisknop in het B-scanvenster. Selecteer Configure Calipers (Schuif-
maten configureren) (Figuur 74) en schakel Display Caliper Length (Schuifmaatlengte 
weergeven) of Display Caliper Location (Schuifmaatlocatie weergeven) op het tabblad 
B-Scan Calipers (Schuifmaten voor B-scans) of VIP Calipers (Schuifmaten voor VIP) in 
of uit om te bepalen welke informatie in het bijbehorende venster wordt weergegeven. U 
ziet nu dat in de volume-intensiteitsprojectie de schuifmaten op de groene lijn nu worden 
weergegeven als gekleurde lijnen die over de groene lijn heen worden gelegd. 

6. De schuifmaatgegevens kunnen worden geëxporteerd naar een CSV-bestand door met 
de rechtermuisknop in het B-scanvenster te klikken en de optie Save Calipers (Schuif-
maten opslaan) selecteren. Het bestand wordt dan automatisch gemaakt en in de map 
met beeldgegevens gezet. 

7. Er kan een bitmap van de B-scan worden opgeslagen door op het menu File (Bestand) te 
klikken, de optie Save As… (Opslaan als..) te selecteren, in het vervolgkeuzemenu de 
optie BMP files (BMP-bestanden) te kiezen, een bestandsnaam te typen en op Save 
(Opslaan) te klikken. Via het pictogram Opslaan onder de weergegeven VIP kan een 
beeld van de VIP met schuifmaten worden opgeslagen. 

 

Nabewerking 

Registratie en middeling 

Het programma bevat een optie die de mogelijkheid biedt on frames in een B-scan of een 
volume te registreren en te middelen. Deze modus wordt ingeschakeld door de verwerving van 
een scan met meer dan één frame per B-scan.  

De eerste stap bestaat uit het verwerven van een scan met meerdere frames per B-scan. Dit 
doet u door op het tabblad Imaging (Beeldvorming) op de knop Add a Custom Scan (Een 
aangepaste scan toevoegen) te klikken en het aantal frames per B-scan te verhogen naar meer 
dan 1. Kies het aantal frames dat u wilt middelen voor het maken van elke B-scan en voer in het 
vak het getal in. Deze optie kan voor elk scanpatroon worden geselecteerd, inclusief voor de  
B-scan.  
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Nadat u een scan hebt verworven met meer dan één frame per B-scan, hebt u de mogelijkheid 
om vóór en na het opslaan het registratie- en middelingsalgoritme uit te voeren via het con-
textmenu-item Average (Middelen) van de scan in de scanwachtrij. Houd er rekening mee dat 
dit proces enige tijd duurt.  

Nadat de registratie en middeling zijn uitgevoerd, wordt een nieuw bestand opgeslagen met de 
verwerkte gegevens. Dit bestand kan worden geopend door met de rechtermuisknop op een 
scantegel te klikken. De contextmenu bevat de nieuwe optie Load R&A data (R&A-gegevens 
laden).  

 

Rapporten genereren 

Voor elke opgeslagen scan kunt u 3 verschillende rapporten genereren die gegevens bevatten 
uit de patiëntenrecord en kopieën van beelden van de scan. Deze gegevens bestaan onder 
meer uit de naam, leeftijd en het medisch dossiernummer van de patiënt, opmerkingen die aan 
het onderzoek zijn gekoppeld, onderzoeksdatum en het oog dat is gescand. Het rapport voor de 
beeldscan bevat het scantype en de parameters, het geselecteerde frame van de B-scan en 
(voor volumebeelden) de volume-intensiteitsprojectie.  

 

Figuur 77: Voorbeeld van een Basic Report (Basisrapport) 
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Figuur 78: Voorbeeld van een Multi-Frame Report (Multiframe-rapport) 

 

Figuur 79: Voorbeeld van een Calipers Report (Schuifmatenrapport) 

Het rapport wordt gegenereerd in Microsoft Word, dat is geïnstalleerd op de Envisu-computer. 
Om een patiëntenrapport op te slaan selecteert u eerst de patiënt en het onderzoek waarvoor u 
een rapport wilt genereren. Daarna voert u de volgende stappen uit: 

1. Klik op het tabblad Imaging (Beeldvorming) met de rechtermuisknop op een opgeslagen 
scan en selecteer Load OCT data (OCT-gegevens laden). 

2. Speel het OCT-beeld af en stop bij het frame dat u aan het rapport wilt toevoegen. 
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3. Om een rapport te genereren navigeert u naar het tabblad Reports (Rapporten) boven de 
B-scanweergave. Maak een keuze uit de drie beschikbare rapporttypen door op de bijbe-
horende knop Create… (... maken) te klikken. InVivoVue maakt een Microsoft Word- of 
Excel-document van het rapport. Dit wordt opgeslagen in de submap Reports (Rapporten) 
van de map die de gegevens bevat. 

 

Figuur 80: Een rapport maken 

4. Een alternatieve mogelijkheid is om het menu Reports (Rapporten) te gebruiken om het 
gewenste rapporttype te maken. 

 

Figuur 81: Alternatieve methode om een rapport te maken 

Voor de naamgeving van de rapportbestanden wordt een vergelijkbare methode gebruikt als 
voor de gegevensbestanden voor de scan. De bestandsnaam is een reeks cijfers en letters die 
begint met de patiënt-ID en verwijzingen bevat naar het oog dat is gescand, het scantype, de 
scanafmetingen en -hoek, het framenummer van de B-scan, plus een willekeurig volgnummer 
dat de uniciteit van de bestandsnaam garandeert. 

Wanneer InVivoVue niet in staat is om een VIP-bitmap te maken vanwege onvoldoende be-
schikbaar geheugen, bevat het rapport de melding ‘No volume bitmap saved – image too large 
for memory’ (Geen volumebitmap opgeslagen: beeld is te groot voor het geheugen). 

U kunt het rapportsjabloon (SimpleReport.dot) wijzigen en de tijdelijke aanduidingen van VIP- 
en/of OCT-beelden verplaatsen of de grootte ervan aanpassen. Hiervoor opent u eerste MS 
Word en vervolgens het bestand simpleReport.dot file (locatie: C:\ProgramData\Bioptigen\ 
InVivoVue\ReportTemplates), waarna u wijzigingen kunt aanbrengen in het rapportsjabloon. Het 
is een goed idee om vóór de wijziging een kopie te maken van het rapportsjabloon. 
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Driedimensionale weergave van beeldscans bekijken 

Over de 3D-analysetool 

U kunt een driedimensionale (3D) weergave bekijken van een rechthoekige volumescan door 
een rechthoekige volumescan in de 3D-analysetool te laden. De 3D-weergave bestaat uit vier 
vensters. In het hoofdvenster, met de naam 3D, wordt een driedimensionale weergave in hoge 
resolutie weergegeven van de rechthoekige volumescan. In de drie kleinere vensters worden 
tweedimensionale beelden van de scan weergegeven. De drie kleinere vensters worden ge-
bruikt om langs het axiale, coronale en sagittale vlak doorsneden van de scan te maken en/of 
de scan bij te snijden. 

Wanneer u werkt met het 3D-beeld, hebt u toegang tot een volledige reeks hulpmiddelen die u 
kunt gebruiken om het beeld te manipuleren (roteren en/of kantelen), het beeld weer te geven  
in een hoge of gemiddelde resolutie, het beeld bij te snijden en/of een doorsnede te maken 
langs verschillende vlakken, de B-scans te registreren en de standaardinstellingen voor de  
3D-analysetool aan te passen.  

Om met de 3D-analysetool te werken dient u eerst een opgeslagen rechthoekige volumescan te 
laden. 
 

Een rechthoekige volumescan laden in de 3D-analysetool 

Voer de volgende stappen uit om een rechthoekige volumescan in de 3D-analysetool te laden: 

1. Navigeer naar het tabblad Imaging (Beeldvorming). Laad op het tabblad Imaging (Beeld-
vorming) vanuit de scanlijst van een onderzoek het .OCT-bestand van een rechthoekig 
volume.  

2. Klik op Tools (Hulpmiddelen) en vervolgens op View 3D Volume… (3D-volume weer-
geven...)  

3. InVivoVue begint met het laden van het volledige en ongeregistreerde .OCT-bestand in de 
3D-analysetool. Een voortgangsbalk onder het grote 3D-venster houdt de opbouw van de 
3D-weergave van het .OCT-bestand bij. Rechts naast de voortgangsbalk geeft de 3D-tool 
de naam van proces weer dat wordt uitgevoerd tijdens het laden. Wanneer de 3D-tool de 
opbouw van het 3D-beeld heeft voltooid, wordt de voortgangsbalk gewist en verandert de 
tekst in ‘Done’ (Gereed).  
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Figuur 82: .OCT-gegevens worden geladen in de 3D-analysetool 

4. Plaats de muisaanwijzer in het hoofdvenster van de 3D-weergave.  

a. Klik met de linkermuisknop op een willekeurig punt in dit gebied en sleep met de muis 
om het 3D-beeld vanuit verschillende hoeken weer te geven.  

b. Klik met de rechtermuisknop op een willekeurig punt in dit gebied en sleep met de 
muis om het 3D-beeld omhoog of omlaag, of naar links of rechts te bewegen.  

c. Met het muiswiel kunt u in- en uitzoomen op het 3D-beeld. 
 

Bijsnijding van 3D-beeld voor weergegeven samples aanpassen 

Wanneer een .OCT-bestand in de 3D-analysetool wordt geladen, wordt het .OCT-bestand in 
zijn geheel geladen en vervolgens bijgesneden. Dit betekent dat het .OCT-bestand automatisch 
wordt bijgesneden tot de weergegeven lijnsamples zoals is gedefinieerd in het tabblad Options 
(Opties) van het dialoogvenster Display Options (Weergaveopties) zoals in het B-scanvenster. 
(In het gedeelte Instellingen van het venster B-Scan (B-scan) wijzigen vindt u meer informatie 
over de weergaveopties.)  

U kunt het originele formaat van de sample herstellen en de sample bijsnijden tot een aange-
past formaat: 

1. Klik met de rechtermuisknop in het venster en selecteer Crop (Bijsnijden) → Restore 
Original Uncropped Image Data (Oorspronkelijk niet-bijgesneden beeldgegevens her-
stellen) 

a. Hiermee keert u terug van de 3D-gegevens na de oorspronkelijke status voordat deze 
werd bijgesneden tot de weergegeven samples. 

U kunt het beeld na een manipulatie als volgt terugbrengen naar de oorspronkelijke bijgesneden 
status: 

1. Klik met de rechtermuisknop en selecteer Crop (Bijsnijden). 

2. Selecteer Default Crop (Standaard bijsnijding). 

a. Hiermee keert u terug van het 3D-beeld naar het oorspronkelijke bijgesneden beeld. 
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B-scans in een 3D-beeld registreren 

Wanneer een .OCT-bestand wordt geladen in de 3D-analysetool, worden voor de B-scans in 
het .OCT-bestand niet automatisch correcties geregistreerd, bijvoorbeeld van oogbeweging. 
Zodra de rechthoekige volumescan in de 3D-analysetool wordt weergegeven, wilt u misschien 
het beeld verfijnen door de B-scans te registreren. 

Voer de volgende stappen uit om de B-scans in het .OCT-bestand te registreren en het 3D-beeld 
opnieuw op te bouwen: 

1. Laad een rechthoekige volumescan in de 3D-analysetool (zie het onderwerp Een 
rechthoekige volumescan laden in de 3D-analysetool). 

2. Klik met de rechtermuisknop in het scherm en selecteer Registration (Registratie) → 
Register B-scans (B-scans registreren). InVivoVue begint met het registreren van de  
B-scans in het .OCT-bestand. Een voortgangsbalk onder het grote 3D-venster volgt de 
voortgang tijdens het registreren van de B-scans en het opnieuw opbouwen van de .OCT-
gegevens. Rechts naast de voortgangsbalk geeft de 3D-tool de naam van het lopende 
proces weer tijdens de uitvoering van de aangevraagde registratie. Wanneer de 3D-tool 
de registratie en het opnieuw opbouwen van het 3D-beeld heeft voltooid, wordt de 
voortgangsbalk gewist en verandert de tekst in ‘Done’ (Gereed). 

 

Figuur 83: B-scans in een 3D-beeld registreren 

3. Plaats de muisaanwijzer in het hoofdvenster van de 3D-weergave.  

a. Klik met de linkermuisknop op een willekeurig punt in dit gebied en sleep met de muis 
om het 3D-beeld vanuit verschillende hoeken weer te geven.  

b. Klik met de rechtermuisknop op een willekeurig punt in dit gebied en sleep met de 
muis om het 3D-beeld omhoog of omlaag, of naar links of rechts te bewegen.  

c. Met het muiswiel kunt u in- en uitzoomen op het 3D-beeld. 

4. Om het beeld te herstellen naar de status vóór de registratie houdt u de muis stil en klikt u 
met de rechtermuisknop om het contextmenu weer te geven. Selecteer de optie 
Registration (Registratie) → Restore Original Data Image (Beeld van oorspronkelijke 
gegevens herstellen). (Of u kunt het beeld herstellen naar de status vóór de registratie 
door de rechthoekige volumescan opnieuw in de 3D-weergave te laden (door op de knop 
Load Rectangular Volume (Rechthoekig volume laden) te klikken.) 
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3D-weergaveopties wijzigen 

U kunt de weergaveopties in de 3D-analysetool wijzigen door de muisaanwijzer in één van de 
4 vensters te plaatsen waaruit het 3D-weergavegebied bestaat. Houd de muis zeer stil en klik 
met de rechtermuisknop om het contextmenu te openen. U kunt de volgende weergaveopties 
wijzigen: 

• Kleurenkaart: Om de kleurenkaart te wijzigen selecteert u in het contextmenu de optie 
Show Color Map (Kleurenkaart tonen). Het dialoogvenster Color Map (Kleurenkaart) 
wordt geopend. Selecteer rechtsonder in de het dialoogvenster uit de vervolgkeuzelijst 
met kleurenkaarten een kleurenkaart. De kleurenkaart die u kiest, blijft behouden in alle 
actieve sessies van InVivoVue totdat u een andere kleurenkaart selecteert. Sluit het 
dialoogvenster Color Map (Kleurenkaart). 

• View Options (Weergaveopties): Om de weergaveopties te wijzigen selecteert u in het 
contextmenu de optie View Options (Weergaveopties). Er zijn verschillende weergave-
opties die u kunt wijzigen: 
o Black Background (Zwarte achtergrond): Wit is de standaard achtergrondkleur van 

het 3D-beeld. Om de achtergrond te wijzigen in zwart, selecteert u Black Background 
(Zwarte achtergrond). De achtergrondkleur die u kiest (wit of zwart) blijft behouden in 
alle actieve sessies van InVivoVue totdat u deze wijzigt. 

o High Quality 3-D (slower) (Hoge kwaliteit 3D (langzamer)): De optie High Quality 3-D 
(Hoge kwaliteit 3D) is een standaardinstelling. Wanneer deze optie is ingesteld, 
produceert de 3D-analysetool een beeld met hoge resolutie wanneer het .OCT-bestand 
in de 3D-analysetool wordt geladen en het een stilstaand beeld is. Bij het produceren 
van een beeld met hoge resolutie gaat de weergavesnelheid omlaag. Wanneer u geen 
beeld met hoge resolutie wilt, kunt u deze optie uitschakelen. Welke optie u ook kiest, 
de instelling blijft behouden in alle actieve sessies van InVivoVue totdat u deze wijzigt. 

o Adaptive Rendering (faster) (Adaptieve weergave (sneller)): De optie Adaptive 
Rendering (Adaptieve weergave) is een standaardinstelling. Wanneer deze optie is 
ingesteld, gebruikt de 3D-analysetool een kopie van het beeld met lage resolutie, wat 
een snellere weergave mogelijk maakt tijdens verplaatsing van het beeld. Wanneer u 
geen snellere weergave wenst tijdens het verplaatsen van het beeld, kunt u deze 
optie uitschakelen. Welke optie u ook kiest, de instelling blijft behouden in alle actieve 
sessies van InVivoVue totdat u deze wijzigt. 

o Show Floor (Vloer tonen): De optie Show Floor (Vloer tonen) is een standaardinstel-
ling. Wanneer deze optie is ingesteld, wordt in de 3D-analysetool een raster weerge-
geven onder het 3D-beeld. Weergave van de vloer verbetert de beeldoriëntatie. 
Wanneer u de vloer niet wil zien, kunt u deze optie uitschakelen. Welke optie u ook 
kiest, de instelling blijft behouden in alle actieve sessies van InVivoVue totdat u deze 
wijzigt. 

o Flip A-scan Axis (As van A-scan spiegelen): Met de instelling Flip A-Scan Axis (As 
van A-scan spiegelen) wordt de as van A-scans gespiegeld. Deze instelling blijft niet 
behouden voor alle InVivoVue-sessies. 

o Stretch A-Scan (A-scan uitrekken): Gebruik deze functie om het 3D-beeld uit te 
rekken in stappen van 100 tot maximaal 800 %. Deze instelling blijft niet behouden 
voor alle InVivoVue-sessies. 
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Figuur 84: View Options (Weergaveopties) 

 

Het 3D-beeld bijsnijden met bijsnijlijnen 

Behalve het 3D-beeld bijsnijden tot de weergegeven samples, kunt u het 3D-beeld ook bijsnij-
den of er een doorsnede van maken langs het axiale, coronale en sagittale vlak.  

Voer de volgende stappen uit om het beeld langs het axiale, coronale en/of sagittale vlak bij te 
snijden: 

1. Laad een rechthoekige volumescan in de 3D-analysetool (zie het onderwerp Een 
rechthoekige volumescan laden in de 3D-analysetool). 

2. Plaats de muisaanwijzer in het hoofdvenster van de 3D-weergave op of in één van de klei-
nere vensters. Houd de muis stil en klik met de rechtermuisknop om het contextmenu 
weer te geven. 

3. Selecteer Crop (Bijsnijden) → Show Crop Lines (Bijsnijlijnen tonen). In elk van de 
3 kleinere vensters worden langs de aanpasbare zijden van het beeld gestreepte lijnen 
weergegeven.  

 

Figuur 85: Het 3D-beeld bijsnijden 
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4. Wanneer u in het venster Axial (Axiaal), Coronal (Coronaal) of Sagittal (Sagittaal) werkt, 
plaats dan de muisaanwijzer op één van de gestreepte lijnen en verplaats de lijn naar binnen 
(in het venster Axial (Axiaal) of Sagittal (Sagittaal)), of omhoog of omlaag (in het venster 
Coronal (Coronaal)). U ziet nu hoe het beeld wordt gewijzigd in het grote 3D-venster.  

5. Om het 3D-beeld in te stellen overeenkomstig het bijgesneden beeld dat in het 3D-venster 
wordt weergegeven, klikt u met de rechtermuisknop om het contextmenu weer te geven. 
Selecteer Crop (Bijsnijden) → Crop Image (Beeld bijsnijden) (Figuur 85). 

6. Het 3D-beeld wordt nu bij gesneden op basis van de positie van de bijsnijlijnen in de 
vensters Axial (Axiaal), Coronal (Coronaal) en Sagittal (Sagittaal). 

7. Om het beeld te herstellen naar de status voordat het werd bijgesneden, houdt u de muis 
stil en klikte met de rechtermuisknop om het contextmenu weer te geven. Selecteer de 
optie Crop (Bijsnijden) → Restore Original Data Image (Beeld van oorspronkelijke ge-
gevens herstellen). (Of u kunt het beeld herstellen naar de status vóór de registratie door 
de rechthoekige volumescan opnieuw in de 3D-weergave te laden (door op de knop Load 
Rectangular Volume (Rechthoekig volume laden) te klikken). 

 

Een doorsnede maken van het 3D-beeld met schuifregelaars 

U kunt een doorsnede maken van het 3D-beeld langs het axiale, coronale en sagittale vlak.  

Voer de volgende stappen uit om een doorsnede van het 3D-beeld weer te geven: 

1. Laad een rechthoekige volumescan in de 3D-analysetool (zie het onderwerp Een 
rechthoekige volumescan laden in de 3D-analysetool). 

2. Axiale doorsnede: Plaats de muisaanwijzer op de schuifregelaar naast het 2D-venster 
Axial (Axiaal) en verplaats de schuifregelaar omhoog of omlaag. Terwijl u de schuifrege-
laar verplaatst, wordt in de 3D-analysetool een doorsnede gemaakt van de serie B-scans. 
Elke doorsnede komt overeen met een afzonderlijke B-scan.  

3. Coronale doorsnede: Plaats de muisaanwijzer op de schuifregelaar naast het 2D-venster 
Coronal (Coronaal) en verplaats de schuifregelaar omhoog of omlaag. Terwijl u de schuif-
regelaar verplaatst, wordt in de 3D-analysetool een doorsnede gemaakt van een ver-
zameling A-scans langs het coronale vlak van het rechthoekige volume.  

4. Sagittale doorsnede: Plaats de muisaanwijzer op de schuifregelaar naast het 2D-venster 
Sagittal (Sagittaal) en verplaats de schuifregelaar omhoog of omlaag. Terwijl u de schuif-
regelaar verplaatst, wordt in de 3D-analysetool een doorsnede gemaakt van een 
verzameling A-scans langs het sagittale vlak van het rechthoekige volume.  

 

Het 3D-beeld vastleggen 

U kunt op elk willekeurig punt het 3D-beeld (of elk van de drie 2D-beelden) opslaan als .JPEG-
bestand (of als portable bitmap of PBM-bestand). Het vastleggen van een beeld in de 3D-
analysetool leidt niet tot verandering van het OCT-bestand. 

Voer de volgende stappen uit om het 3D-beeld op te slaan als jpeg-bestand (of als PBM-bestand): 

1. Laad een rechthoekige volumescan in de 3D-analysetool (zie het onderwerp Een 
rechthoekige volumescan laden in de 3D-analysetool). 

2. Plaats de muisaanwijzer in het hoofdvenster van de 3D-weergave of in één van de 2D-ven-
sters. Houd de muis stil en klik met de rechtermuisknop om het contextmenu weer te geven. 
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3. Selecteer Capture (Vastleggen) → Capture Image (3D) (Beeld vastleggen (3D)), waarna 
het dialoogvenster Save As (Opslaan als) wordt geopend. 

 

Figuur 86: Een 3D-beeld vastleggen 

4. Geef op waar het bestand moet worden opgeslagen. 

5. Voer in het veld File name (Bestandsnaam) een naam in voor het bestand.  

6. Selecteer Save as type (Opslaan als) (.JPEG of .PBM). 

7. Klik op Save (Opslaan) om het beeld op te slaan en het dialoogvenster te sluiten. 
 

De oorspronkelijke status van het 3D-beeld herstellen 

Er zijn verschillende manieren om de oorspronkelijke status van het 3D-beeld te herstellen.  

• Laad de rechthoekige volumescan opnieuw in de 3D-analysetool (zie het onderwerp Een 
rechthoekige volumescan laden in de 3D-analysetool). 

• Houd de muis stil en klik met de rechtermuisknop om het contextmenu weer te geven. 
Selecteer één van de volgende opties: 
 Reset 3D View (3D-weergave herstellen)  
 Crop (Bijsnijden) → Restore Original Data Image (Beeld van oorspronkelijke gege-

vens herstellen) 
 Register (Registreren) → Restore Original Data Image (Beeld van oorspronkelijke 

gegevens herstellen) 
 

2D-vensters overschakelen naar hoofdvenster 

Het kan voorkomen dat u een beeld in één van de kleine 2D-vensters wilt weergeven in het 
grotere hoofdvenster.  

Voer de volgende stappen uit om een 2D-beeld weer te geven in het hoofdvenster: 

1. Laad een rechthoekige volumescan in de 3D-analysetool (zie het onderwerp Een 
rechthoekige volumescan laden in de 3D-analysetool). 
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2. Klik op het label van het 2D-venster dat het beeld bevat dat u wilt weergeven in het 
hoofdvenster. Wanneer u bijvoorbeeld het 2D-beeld in het venster Axial (Axiaal) naar het 
hoofdvenster wilt verplaatsen, klik dan op de knop met het label Axial (Axiaal). 

3. Het venster Axial (Axiaal) wordt verplaatst naar het hoofdvenster en het 3D-beeld wordt 
verplaatst van het hoofdvenster naar de vrijgekomen plaats van het axiale venster. Het 
axiale beeld blijft een 2D-beeld. 

 

Figuur 87: Het venster Axial (Axiaal) weergeven 

4. Klik op het label 3D om het 3D-beeld terug te verplaatsen naar het hoofdvenster. 
 

Fundusbeelden verwerven en verwerken 

Gebruik het onderstaand protocol om een fundusbeeld van hoge kwaliteit te genereren op basis 
van afzonderlijke fundusbeelden die voor een bepaald tijdsverloop zijn verzameld.  

1. Schakel eerst de camera uit in de IVV-software. Dit doet u in hetzelfde menu als in het 
vorige gedeelte. Druk op de volgende knop om de camera uit te schakelen. 

 

Figuur 88: Funduscamera uitschakelen. 

2. Open vervolgens het programma IC Capture 2.2 (snelkoppeling aanwezig op het bureau-
blad).  



InVivoVue (softwareversie 2.4) 

Pagina 108 van 128  9054-10054_NL Rev E 
 

3. Vervolgens zijn er twee vensters die moeten worden geopend: (1) Sequence Settings 
(Sequentie-instellingen) en (2) Sequence Timer (Sequentietimer). Deze vensters kunnen 
worden geopend vanuit het menu Capture (Vastleggen) en moeten in deze volgorde 
worden geopend. 

 

Figuur 89: Sequence Settings (Sequentie-instellingen) en Sequence Timer (Sequentietimer). 

4. Het venster Sequence Settings (Sequentie in) bevat vier tabbladen: Filename and 
Target (Bestandsnaam en doel), File Type (Bestandstype), Miscellaneous (Diversen) en 
Automated Sequence (Automatische sequentie). Om te controleren of uw instellingen 
correct zijn, vindt u hieronder schermafbeeldingen van deze tabbladen waarin elk veld is 
gevuld met de juiste waarde. 

5. Druk op de knop Change (Wijzigen) en maak een nieuwe map waar de frames van 
fundusbeelden worden opgeslagen. Stel Filename (Voorvoegsel voor bestandsnaam) in 
op Image (Beeld) en Index op 100. Sla elke nieuwe sequentie op in een andere map om 
verwarring of vermenging van gegevenssets te voorkomen. Hierbij worden 100 frames 
vastgelegd voor middeling. Wilt u meer dan 999 frames vastleggen, stel dan de index in 
op 1000.  

 

Figuur 90: Target directory (Doelmap) in Sequence Settings (Sequentie-instellingen). 

6. Controleer op het bestandstype BMP is. 
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Figuur 91: File type (Bestandstype) in Sequence Settings (Sequentie-instellingen). 

 

Figuur 92: Instellingen onder Miscellaneous (Diversen)  
in Sequence Settings (Sequentie-instellingen). 

7. Stel voor het interval Minutes (Minuten) en Seconds (Seconden) beide in op 0. Zorg er 
bovendien voor dat de sequentie eindigt na 100 Frames. Er worden dan 100 frames 
vastgelegd in de sequentie. Pas deze waarde aan wanneer u meer of minder frames wilt 
verwerven en middelen.  

 

Figuur 93: Instellingen onder Automated sequence (Automatische sequentie)  
in Sequence Settings (Sequentie-instellingen). 
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8. Nadat alle vier de tabbladen zijn ingesteld op de hiervoor weergegeven waarden, drukt u 
op OK en opent u de Sequence Timer (Sequentietimer). 

9. Druk op Start Timer (Timer starten) om de opname vanaf de funduscamera te starten. 
Frames worden opgeslagen in de doelmap. 

 

Figuur 94: Sequence Timer (Sequentietimer). 

10. Nadat beelden zijn verworven en opgeslagen in de doelmap, opent u ImageJ en sleept u 
de map die de beeldsequentie bevat naar het venster ImageJ. Op deze manier kunt u de 
beelden als één verzameling openen. 

 

Figuur 95: Slepen en neerzetten in ImageJ. 

11. Antwoord Yes (Ja) in het hierna weergegeven dialoogvenster: 
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Figuur 96: Openen als verzameling in ImageJ. 

12. Om de verzameling te converteren naar één afzonderlijk verwerkt fundusbeeld, navigeert 
u naar de invoegtoepassing Fundus Video Filter (Filter Video Fundus) via het menu 
Plugins (Invoegtoepassingen) > Leica: 

 

Figuur 97: De Fundus Video Filter (Filter Video Fundus) uitvoeren. 

13. In minder dan één minuut registreert en middelt deze invoegtoepassing alle 100 fundus-
beelden met als uiteindelijk resultaat een 2D-kleurenbeeld van de fundus. Dit beeld kan 
worden opgeslagen als niet-gecomprimeerde TIFF (of verschillende andere indelingen: 
JPG, GIF, PNG, enz.) via het pad File (Bestand) > Save As (Opslaan als) > Tiff. 
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Probleemoplossing 

Softwareproblemen oplossen 

In deze paragraaf worden verschillende softwareproblemen beschreven en manieren voor-
gesteld om deze op te lossen. Voor bepaalde symptomen is een gevorderd trainingsniveau 
vereist om de vereiste handelingen te verrichten om de problemen op te lossen. 
 

Komt u dit probleem tegen . . .  Probeer dan dit . . . 

De weergave van het scanbeeld  
is wazig. 

Controleer het lijnspectrum en optimaliseer dit. Het 
vermogen van de referentiearm is mogelijk te laag.  

De weergave van het scanbeeld  
is onscherp. 

Optimaliseer de dispersie-instellingen voor een 
scherper beeld. Wanneer het probleem hiermee niet  
is opgelost, wijzig dan de scherpstelling en controleer 
of de referentiearm niet onjuist is gepositioneerd. 

De diepte lijkt ontoereikend. Wijzig in het toepassingsvenster de schaal van de 
beeldweergave. Wanneer het probleem hiermee niet 
is opgelost, pas dan de padlengte van de referentie-
arm aan. 

Een gedeelte van het scanbeeld is  
niet zichtbaar, of het beeld vervaagt 
aan het begin of het einde van de scan. 

Stel de horizontale en verticale offsetparameters die 
aan de scan zijn gekoppeld, hoger in. 

Op de weergegeven afbeeldingen  
is een "echo-effect" zichtbaar. 

Wijzig de padlengte van de referentiearm. 

Er wordt geen beeld weergegeven  
in het scherm. 

Verplaats de sample om te kijken of er een beeld 
verschijnt. Wanneer het probleem hiermee niet is 
opgelost, neem dan telefonisch contact op met de 
klantenondersteuning van Leica. 

Het beeld is vervormd of 'verdraaid'. Verplaats de sample om te kijken of er een beeld 
verschijnt. Wanneer het probleem hiermee niet is 
opgelost, optimaliseer dan het lijnspectrum. 

Er is achtergrondruis aanwezig. Gebruikte instellingen voor Brightness (Helderheid)  
en Contrast in het dialoogvenster Display (Weergave). 
Wanneer het probleem aanhoudt, neem dan contact op 
met de klantenondersteuning van Leica.  

Het scanbeeld is te klein of te groot. Wijzig de schaal van de beeldweergave. 

Het scanbeeld trilt uitzonderlijk. Sluit InVivoVue af, en start het programma opnieuw 
op. Wanneer het probleem hiermee niet is opgelost, 
neem dan contact op met de klantenondersteuning 
van Leica. 
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Komt u dit probleem tegen . . .  Probeer dan dit . . . 

Er verschijnen verticale strepen in het 
scanbeeld. 

Controleer het lijnspectrum en optimaliseer de hoogte.  

Er verschijnen horizontale strepen in 
het scanbeeld. 

Schakel de optie DC Removal (DC verwijderen) en stel 
deze in op Auto (Automatisch) of Manual (Handmatig). 

 

Het lijnspectrum controleren 

Door het lijnspectrum te controleren en aan te passen kunt u de kwaliteit van de beelden die 
door het systeem worden verworven, optimaliseren. Mogelijke problemen die kunnen optreden 
wanneer het spectrum niet wordt geoptimaliseerd zijn: een wazig beeld, vervormde of 
‘verdraaide’ beelden, achtergrondruis en verticale strepen in het scanbeeld.  

Voer de volgende stappen uit om het lijnspectrum te controleren: 

1. Controleer of de “testpatiënt” is geselecteerd (zo niet, maak dan een nieuwe patiënt met 

algemene gegevens), en selecteer een onderzoek met de datum van vandaag of voeg dit 
toe. Klik op de knop Start Exam (Onderzoek starten) (of Review Exam (Onderzoek 

bekijken)), waarna het tabblad Imaging (Beeldvorming) wordt weergegeven. 

2. Selecteer in het menu Tools (Hulpmiddelen) de optie Load Settings..., (Instellingen 
laden...,), waarna het dialoogvenster Load Settings File (Instellingenbestand laden) 
wordt weergegeven. 

3. Navigeer naar de map C:\ProgramData\Bioptigen\InVivoVue\Config. Selecteer uit de be-
standenlijst in het dialoogvenster het bestand Line_Spectrum.INI, en klik op de knop 
Open (Openen). De instellingen voor het controleren van het lijnspectrum worden geladen 
in InVivoVue. 

Opmerking: Wanneer u het bestand LineSpectrum.INI niet kunt vinden, raadpleeg dan de 
procedure Een configuratiebestand maken voor het lijnspectrum om het bestand te maken. 
Laad het bestand vervolgens op de hiervoor beschreven wijze en voer daarna de volgende 
stappen uit. 

4. Maak een lineaire scan 1000x10x1 en voeg deze toe aan de scanlijst. 

5. Klik midden op het tabblad Imaging (Beeldvorming) op de knop Free Run (Vrijloop), 
waarna een groene gekromde lijn verschijnt in het horizontale B-scanvenster (Figuur 98). 
(Afhankelijk van bepaalde eigenschappen van de stroombron van het systeem, kan de lijn 
één enkele piek hebben, waardoor deze de vorm van een klokvormige kromme krijgt, of 
heeft de lijn meer dan één piek. Zie de afbeelding hieronder voor een goed voorbeeld van 
het lijnspectrum.) 

Ongeacht de specifieke vorm van de curve, moet de piek zich bevinden tussen de helft 
(½) en twee derde (2/3) van het B-scanvenster. 

6. Om de hoogte van de curve aan te passen, draait u de (kleinere) knop voor het vermogen 

van de referentiearm aan de voorkant van de engine (hardware) rechtsom om de piek te 

verhogen of linksom om de piek te verlagen. Let op: deze knop is met een pal vergrendeld. 
In de vergrendelde positie wijst deze pal omlaag (5-uurstand). In onvergrendelde positie, 
staat de pal in de 4-uurstand. 
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7. Nadat de curve is ingesteld op de juiste hoogte, klikt u op de knop Stop Free Run (Vrijloop 
stoppen) om het scannen te beëindigen. Vergrendel de pal zoals hiervoor beschreven in stap 7. 

8. Wanneer u ervoor kiest om het lijnspectrum op te slaan, klik dan op Save Scan (Scan 
opslaan). 

9. Selecteer in het menu Tools (Hulpmiddelen) de optie Load Settings..., (Instellingen 
laden...,), waarna het dialoogvenster Load Settings File (Instellingen laden) wordt geopend. 

10. Selecteer in het dialoogvenster het juiste bestand User.INI. (Voor beeldvorming van de 
retina laadt u het bestand User.INI voor de retina. Voor beeldvorming van de cornea laadt 
u het bestand User.INI voor de cornea.) De instellingen van InVivoVue voor het scannen 
van patiënten worden hersteld en u kunt het beeldvormend onderzoek bij patiënten 
hervatten. 

 

Figuur 98: Processtroom voor controle van het lijnspectrum 
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Een configuratiebestand maken voor het lijnspectrum 

Het configuratiebestand voor het lijnspectrum (LineSpectrum.INI) wordt gebruikt voor het laden 
van de benodigde systeeminstellingen om het lijnspectrum (van het vermogen) van de 
InVivoVue-hardware te controleren. Wanneer u het lijnspectrum wilt controleren, maar ontdekt 
dat u het bestand LineSpectrum.INI niet hebt, voer dan de volgende stappen uit om dit bestand 
te maken. 

1. Selecteer het tabblad Imaging (Beeldvorming). 

2. Selecteer een scan en klik met de rechtermuisknop in de B-scanweergave en selecteer 
Display Options (Weergaveopties).  

3. Klik boven in het dialoogvenster op het tabblad Options (Opties). 

4. Schakel boven aan het tabblad Options (Opties) het selectievakje Custom (Aangepast) 
uit. 

5. Selecteer midden op het tabblad in het groepsvak Display Type (Weergavetype) het 
keuzerondje Line (Lijn). 

6. Sluit het dialoogvenster Edit Options (Weergaveopties). 

7. Selecteer in het menu Tools (Hulpmiddelen) de optie Configure Processing (Verwerking 
configureren). Het dialoogvenster Image Processing and Resampling Controls 
(Besturingselementen voor beeldverwerking en bemonstering) wordt geopend. 

8. Klik boven aan het tabblad Processing (Verwerking) op de knop Clear All (Alles wissen) 
en sluit het dialoogvenster. 

9. Selecteer in het menu Tools (Hulpmiddelen) de optie Save Settings..., (Instellingen 
opslaan...,), waarna het dialoogvenster Save Settings (Instellingen opslaan) wordt ge-
opend. 

10. Onder in het dialoogvenster typt u in het veld File Name (Bestandsnaam) 'LineSpectrum' 
en klikt u vervolgens op de knop Save (Opslaan). Het dialoogvenster wordt gesloten. 

Wanneer u dit bestand hebt gemaakt om nu het lijnspectrum te controleren, kunt u terugkeren 
naar het onderwerp Het lijnenspectrum controleren. 
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Bijlage I: Een Reader-systeem op het netwerk 
installeren 

Inleiding 

Gebruikers van het Leica Envisu SDOIS kunnen behoefte hebben aan een Reader-systeem op 
het netwerk waarin alle gegevensbestanden centraal beschikbaar zijn om door meerdere 
gebruikers te worden bekeken. Met deze configuratie zijn de verworven gegevens toegankelijk 
voor één of meer leeslocaties met toegang tot een gedeelde map op een gezamenlijk netwerk. 
  

Achtergrond en veronderstellingen 

De database van het Leica OCT Reader-systeem en de bijbehorende beeldbestanden moeten 
zich bevinden op een opslaglocatie van het netwerk, zodat meer dan één computer van het 
Reader-systeem toegang heeft tot de onderzoeken (Figuur 99). Op elke Reader-computer moet 
de software van Leica InVivoVue™ (IVV) zijn geïnstalleerd. Wanneer het beeldacqui-
sitiesysteem is verbonden met het lokale netwerk, kunnen de gegevens via het netwerk naar 
een tijdelijke opslaglocatie op het netwerk worden verzonden (het “overdrachtstation”). Wanneer 
het acquisitiesysteem niet met een netwerk is verbonden, kan een externe harde schijf worden 
gebruikt om de gegevens over te dragen.  

 

Bij het importproces worden de gegevens vanuit het overdrachtstation gekopieerd 
naar de uiteindelijke opslaglocatie op het netwerk. De gegevens op het overdracht-
station kunnen worden gebruikt voor archiveringsdoeleinden of worden verwijderd 
nadat het importeren naar het Reader-systeem op het netwerk is voltooid.  

Voor de configuratie van het Reader-systeem op het netwerk moet een speciale stationsletter 
worden toegewezen op elke Reader-computer, zodat deze het pad naar de opslaglocatie op het 
netwerk kan gebruiken. De toegewezen stationsletter op het netwerk moet voor elke Reader-
computer identiek zijn. Overal in dit document wordt de stationsletter “N” gebruikt, maar er kan 
ook een andere letter worden gebruikt. Voor een optimale werking van het geconfigureerde 
Reader-systeem op het netwerk is het zeer belangrijk dat overal dezelfde letter wordt ge-
bruikt. 

Leica levert de software voor het Reader-systeem en alle bestanden die zijn vereist om het 
geconfigureerde Reader-systeem op het netwerk te gebruiken.  

 

Figuur 99: Workflow van Reader-systeem op het netwerk. 
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Een opslaglocatie configureren op het netwerk 

1. Stel het stationspad in naar de opslaglocatie op het netwerk waar beeldgegevens worden 
opgeslagen. 

1.1. Bepaal samen met de IT-afdeling de locatie van de map op het hoogste niveau waarin 
onderzoeksgegevens van Leica worden opgeslagen. Bijvoorbeeld: \\{Network Path} 
\{Leica Reader Folder}\ (\\{Netwerkpad}\{Map Leica Reader}\) 

1.1.1. {Network Path} (Netwerkpad) is een pad op het lokale netwerk dat toegankelijk is 
voor de Reader-computers, bijvoorbeeld \\mynetwork\subfolder1\ (\\mijnnetwerk 
\submap1\).  

1.1.2. {Leica Reader Folder} ({Map Leica Reader}) is de map waarin u de  
gegevens van de Leica Reader wilt opslaan, bijvoorbeeld LeicaSDOIS.  

1.1.3. Het uiteindelijke bestandspad naar de opslagmap voor de Leica-gegevens  
is dan: \\mynetwork\subfolder1\LeicaSDOIS (\\mijnnetwerk\submap1 
\LeicaSDOIS).  

1.2. Maak een map “InVivoVue Reader” (InVivoVue Reader) om het volgende pad  
te maken: \\{Network Path}\{Leica Reader Folder}\InVivoVue Reader\ 
(\\{Netwerkpad}\{Map Leica Reader}\InVivoVue Reader\). 

1.3. Voeg de twee folders “Leica” en “Data” (Gegevens) toe om het volgende pad  
te maken: \\{Network Path}\{Leica Reader Folder}\Bioptigen\Data\ 
(\\{Netwerkpad}\{Map Leica Reader}\Bioptigen\Gegevens\). 

 

Leica adviseert u minimaal 2 TB aan opslagruimte toe te wijzen. De vereiste grootte 
is afhankelijk van de hoeveelheid gegevens die op het netwerk toegankelijk moet 
zijn of moet worden gearchiveerd.  

 

Er mogen geen spaties worden gebruikt in de naam van de mappen in dit netwerk.  

 

Een Reader-computer configureren 

1. Wijs het pad naar de opslaglocatie op het netwerk toe op de Reader-computer. 

1.1. Open een bestandsvenster en selecteer Tools (Hulpmiddelen) → Map Network Drive 
(Netwerkverbinding maken) 

1.2. Selecteer netwerkstation “N:” en blader naar \\{Network Path}\{Leica Reader Folder}\ 
({Netwerkpad}\{Map Leica Reader}\) dat u hebt gedefinieerd in het gedeelte Een 
opslaglocatie configureren op het netwerk.  

1.3. Selecteer OK om het pad naar de map aan te geven. Selecteer Finish (Voltooien) om 
het netwerkstation in te stellen. 

1.4. Selecteer Start (Starten) → Computer om het pad naar het netwerkstation te 
bevestigen. 

 

Het kan zijn dat u zich eerst moet afmelden en vervolgens weer moet aanmelden 
om de toewijzing van het netwerkpad aan de juiste stationsletter te kunnen zien. 
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2. Installeer de InVivoVue-software op de Reader-computer(s) overeenkomstig de vereiste in-
stallatieprocedure die is te vinden in de InVivoVue-installatiemedia.  

3. Configureer de database van het InVivoVue Reader-systeem op het netwerk, het configura-
tiebestand en de snelkoppeling naar de Reader-software. 

3.1. Open een nieuw Verkenner-venster en navigeer naar de opslaglocatie op het netwerk 
in N:\InvivoVue Reader\.  

3.2. De afdeling Technical Support van Leica levert een databasebestand, een 
gebruikersconfiguratiebestand en een snelkoppeling die kan worden gebruikt door het 
Reader-systeem op het netwerk.  

3.3. Plaats de database van het Reader-systeem op het netwerk en de gebruikersbestan-
den in de map N:\InVivoVue Reader\ (N:\InVivoVue Reader\). 

3.4. Kopieer op elke Reader-computer de snelkoppeling "IVV Network Reader" (de snelkop-
peling naar de IVV Reader op het netwerk). 

 

Voor toegang tot de InVivoVue Reader op het netwerk moet de snelkoppeling "IVV 
Network Reader" worden gebruikt. Wanneer voor het InVivoVue Reader-systeem de 
snelkoppeling wordt gebruikt die is gemaakt tijdens het installeren van de InVivoVue-
software, krijgt u geen toegang tot de bestanden die op de netwerklocatie zijn opge-
slagen. 

4. Test de installatie van het Reader-systeem op het netwerk.  

4.1. Dubbelklik op de snelkoppeling naar het InVivoVue Reader-systeem op het netwerk.  

4.2. Het welkomstscherm van Leica verschijnt en het programma wordt geopend op het 
tabblad Clinical Study (Klinische studie). 

4.3. Wanneer er geen fouten optreden, bent u gereed om onderzoeksgegevens te importeren 
naar de opslaglocatie op het netwerk in N:\Bioptigen\Data (N:\Bioptigen\Gegevens). 

5. Voor eventuele extra computers herhaalt u de installatie van InVivoVue en kopieert u voor 
elke computer de snelkoppeling naar het InVivoVue Reader-systeem op het netwerk.  

 

Gegevens overdragen naar het Reader-systeem  
op het netwerk 

De OCT-beeldgegevens van Leica moeten worden overgedragen van het acquisitiesysteem 
naar een netwerkmap zodat deze op meerdere Reader-locaties op het netwerk kunnen worden 
bekeken.  

 

Een overdrachtstation configureren 

1. Stel de volgende mappen in op het overdrachtstation. Dit kan een netwerklocatie zijn of  
een externe harde schijf. De letter van het overdrachtstation kan een willekeurige letter  
zijn die door het besturingssysteem wordt toegewezen: {Transfer Drive Letter}:\ 
({Overdrachtstationsletter}:\).  

1.1. Maak een hoofdmap op het overdrachtstation: {Transfer Drive Letter}:\Bioptigen 
({Overdrachtstationsletter}:\Bioptigen). 
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1.2. Maak een map voor het opslaan van geëxporteerde onderzoekbestanden: {Transfer 
Drive Letter}:\Bioptigen\Exported Exams ({Overdrachtstationsletter}:\Bioptigen 
\Geëxporteerde onderzoeken). 

1.3. Vervolgens moeten onderzoeken worden geëxporteerd vanaf het OCT-acquisitie-
systeem naar het overdrachtstation, waarbij voor elke export een unieke map is vereist 
in de bovenliggende map Exported Exams (Geëxporteerde bestanden), bijvoorbeeld 
{Transfer Drive Letter}:\Bioptigen\Exported Exams\Export_1, {Transfer Drive 
Letter}:\Bioptigen\Exported Exams\Export_2 ({Overdrachtstationsletter}:\Bioptigen 
\Geëxporteerde onderzoeken\Export_1, {Overdrachtstationsletter}:\Bioptigen 
\Geëxporteerde onderzoeken\Export_2). 

 

Geëxporteerde onderzoeken van het Leica-systeem 

Tijdens het exportproces wordt een kopie gemaakt van onderzoeksgegevens die moeten worden 
opgeslagen op een aparte locatie, en die kunnen worden geïmporteerd door InVivoVue Readers. 
Het exporteren vindt plaats op onderzoeksniveau. Bij het exporteren wordt een kopie gemaakt 
van de metagegevens en beeldbestanden die bij het onderzoek horen. 

 

Raadpleeg de softwarehandleiding voor meer informatie over de import- en export-
functies. 

 

Instructies voor exporteren 

1. Selecteer op het SDOIS van InVivoVue Clinic het tabblad Patient/Exam (Patiënt/onderzoek).  

2. Navigeer naar de patiënt en selecteer vervolgens de specifieke onderzoeken die u wilt 
exporteren. Klik op de knop Export Exams (Onderzoeken exporteren). 

3. Controleer of het selectievakje “when exporting exams, make copies of the data files” 
(kopieën maken van gegevensbestanden bij te exporteren onderzoek) is ingeschakeld.  

4. Schakel het selectievakje “when exporting exam, include patient identifier” (identiteitsge-
gevens van patiënt toevoegen bij het exporteren van een onderzoek) in wanneer behalve 
de ID van de patiënt ook andere gegevens (bijvoorbeeld voornaam en achternaam) be-
schikbaar en zichtbaar moet zijn op de Reader-computers.  

5. Klik op de knop Browse (Bladeren) naast de locatie Export to (Exporteren naar).  
Maak een nieuwe map in {Transfer Drive Letter}:\Bioptigen\Exported Exams\ 
({Overdrachtstationsletter}:\Bioptigen\Geëxporteerde onderzoeken\) en geef de map  
een toepasselijke specifieke naam. 

6. Klik op OK in het dialoogvenster Browse For Folder (Map selecteren). 

7. Klik op Start Export (Exporteren starten).  

8. Er worden metagegevens en beeldgegevens voor de export gemaakt in de exportmap 
met de specifieke naam.  
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Onderzoeken importeren vanaf het overdrachtstation 

Bij het importproces worden onderzoeksgegevens gekopieerd vanaf het overdrachtstation dat 
voor de netwerk-Reader wordt gebruikt. Het importeren vindt plaats op onderzoeksniveau. Bij 
het importeren worden de geëxporteerde metagegevens toegevoegd aan de Reader-database 
en de beeldgegevensbestanden gekopieerd naar de opgegeven opslaglocatie.  
 

Instructies voor importeren 
1. Open op de Reader-computer de IVV-software en selecteer vervolgens Tools (Hulpmid-

delen) → Import Exam (Onderzoek importeren). 
2. Selecteer de exportmap met de specifieke naam in de map {Transfer Drive Letter}: 

\Bioptigen\Exported Exams ({Overdrachtstationsletter}:\Bioptigen\Geëxporteerde) on-
derzoeken. 

3. Het importproces is actief totdat de beeldgegevens naar de opslaglocatie zijn gekopieerd. 
Het programma is pas weer beschikbaar voor andere bewerkingen nadat de import is 
voltooid.  

 

Het kan een behoorlijk aantal minuten duren voordat het importproces is voltooid. 
Dit is afhankelijk van de snelheid van de netwerkverbinding. Wanneer het import-
proces wordt onderbroken doordat het programma wordt afgesloten, wordt mogelijk 
slechts een deel van de gegevens naar de netwerklocatie geïmporteerd.  

 

Gegevens weergeven vanaf het netwerkstation 

1. Open InVivoVue op de Reader-computer.  

2. Selecteer het tabblad Study (Studie) en klik op de knop Switch Sites (Andere locatie). 

3. Selecteer de knop Choose Other Site (Andere locatie kiezen) en dubbelklik op de locatie-
naam van het acquisitiesysteem. 

4. Selecteer het tabblad Patient/Exam (Patiënt/onderzoek). Selecteer de patiënt, waarna 
aan de rechterkant in het vak Patient Exams (Patiëntonderzoeken) alle geïmporteerde 
onderzoeken worden weergegeven. 

5. Dubbelklik op het specifieke onderzoek om dit te bekijken.  

6. Wanneer u een scan uit de scanwachtrij selecteert, wordt dit bestand vanaf het netwerk 
geladen en op de Reader-computer weergegeven.  

 

De snelheid waarmee gegevens worden geladen om deze op een Reader-computer 
weer te geven hangt af van de snelheid van uw netwerkverbinding. Bij grotere be-
standen kan het wat langer duren voordat deze op de Reader-computer verschijnen 
wanneer u deze gegevens op een netwerklocatie wilt openen.  
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Probleemoplossing 

Ook al werk deze procedure waarschijnlijk prima in de meeste netwerkomgevingen, in bepaalde 
situaties kan aanvullende ondersteuning vereist zijn. Hieronder vindt u tips om mogelijke pro-
blemen op te lossen. Wanneer u hiermee het probleem niet kunt verhelpen, neem dan contact 
op met de klantenondersteuning van Leica. Eventuele netwerkproblemen kunt u het beste 
bespreken met uw IT-afdeling voor de juiste oplossing.  

Probleem Oplossing 

Snelkoppeling werkt niet.  Controleer of het netwerkpad juist is en is toegewezen aan de 
stationsletter die is opgegeven bij de configuratie, bijvoorbeeld 
N:\.  

Database niet gevonden. Controleer of het netwerkpad juist is en of de database naar de 
juiste map is gekopieerd. 

Gegevenspad niet gevonden Mogelijk wordt er een foutvenster weergegeven met de tekst 
“Configured save path does not exist. Please select a valid save 
path.” (Geconfigureerd pad voor opslaan bestaat niet. Selecteer 
een geldig pad voor opslaan.). Wanneer dit het geval is, dan is 
de stationsletter en/of de mapstructuur mogelijk niet juist. 

 

 

 
Wanneer de gegevenspad niet wordt gevonden wanneer de Reader-software wordt 
gestart, kies dan niet een andere locatie. Om de Reader op het netwerk op de juiste 
wijze te laten werken, moet het netwerkpad of het configuratiebestand worden 
gecorrigeerd. 
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Bijlage II: Installatie- en upgrade-instructies voor de 
InVivoVue 2.4-software 

Doel 

Instructies voor het installeren van InVivoVue 2.4 of het upgraden van InVivoVue 2.x naar 
InVivoVue 2.4. Houd er rekening mee dat upgrades vanaf versies vóór IVV 2.0 hier niet onder 
vallen. Voor het upgraden van versies vóór 2.0 kunt u contact opnemen met de afdeling 
Klantenservice van Leica. 
 

Benodigde materialen 

1. De USB-stick met InVivoVue 2.2. 
 

InVivoVue Reader voor het eerst installeren 

In dit gedeelte wordt het proces beschreven om de software van InVivoVue Reader voor de 
eerste keer op een computer te installeren. Zie voor het upgraden van een bestaande installatie 
het gedeelte De InVivoVue-software upgraden van versie 2.x naar 2.4. 

 
1. Gegevensbeheer 

a. InVivoVue2.4 Reader is zodanig geconfigureerd dat standaard C:\ProgramData 

\Bioptigen\InVivoVue\Data wordt gebruikt als opslagpad voor Reader-gegevens. 

b. Standaard wordt er ongeveer 3,5 GB aan samplegegevens geïnstalleerd naar het 

opslagpad voor gegevens.  

c. Omdat InVivoVue een kopie maakt van alle gegevens die naar het gegevensopslag-

pad worden geïmporteerd, kan bij deze configuratie de C-schijf snel vol raken wan-

neer er veel onderzoeken worden geïmporteerd.  

d. Neem contact op met de klantenondersteuning van Leica voor alternatieve confi-

guraties, zoals het gebruik van een externe hard schijf voor het opslaan van beeldge-

gevens. 

 
2. Installatieprocedure 

a. Plaats de Leica-USB in een USB-poort op de Reader-computer.  

b. Open op de USB-stick de map “InVivoVue\Software”. 

c. Voer het bestand “setup.exe” uit vanaf de USB.  

file:///C:/ProgramData/Bioptigen/InVivoVue/Data
file:///C:/ProgramData/Bioptigen/InVivoVue/Data
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d. Druk in het welkomstscherm op Next (Volgende).  

 

e. Wanneer u wordt gevraagd of u Acquisition (Acquisitie) of Reader only (Alleen 

Reader) wilt installeren, selecteer dan Reader only (Alleen Reader). 

 

f. Nadat de installatie is voltooid, kunt u de USB-stick uitwerpen (eject) en deze uit de 

USB-poort verwijderen. 

g. Start de toepassing door op het bureaublad te dubbelklikken op de snelkoppeling 

InVivoVue Reader. Wanneer er waarschuwingen worden weergegeven of zich proble-

men voordoen, neem dan contact op met Leica Customer Support. 

 
3. De InVivoVue Reader-software gebruiken 

a. Om met beeldgegevens van bestaande onderzoeken te werken, dient u bestaande 

onderzoeken vanaf het OCT-systeem te exporteren en deze vervolgens te importeren 

naar de computer met InVivoVue Reader.  

b. Het opslaan van de gegevens op een externe harde schijf of een netwerkstation kan 

deel uitmaken van de export. De InVivoVue Reader is in staat vanaf beide deze loca-

ties te importeren.  

c. Zie het gedeelte “Onderzoeken exporteren” in de Softwarehandleiding. 
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d. Zie het gedeelte “Onderzoeken importeren” in de Softwarehandleiding. 

e. U dient een andere locatie te kiezen (“Switch Sites”) om de onderzoeken weer te 

geven. Dit wordt beschreven in het gedeelte “Gegevens van de niet-eigen locatie lezen” 

in de Softwarehandleiding. 

 

De InVivoVue-software upgraden van versie 2.x naar 2.4 

In dit gedeelte wordt het proces beschreven om een bestaande installatie van de InVivoVue-
software (2.x en hoger) te upgraden. U wordt door het upgradeproces van een acquisitie-
systeem of een Reader-installatie geleid. 

Tijdens dit proces wordt de vorige versie van InVivoVue verwijderd en vervolgens de nieuwe 
versie geïnstalleerd. Wanneer InVivoVue wordt verwijderd, heeft dit geen gevolgen voor de 
configuratie- of beeldgegevens. Enkel de programmabestanden worden verwijderd. 

 
1. Versie 2.0 of 2.1 van InVivoVue verwijderen 

Wanneer u een upgrade wilt uitvoeren vanaf versie 2.2 of later, hoeft u het programma niet 

te verwijderen. Versie 2.0 of 2.1 moeten echter wel worden verwijderd voordat u een 

upgrade naar InVivoVue 2.4 kunt uitvoeren. 

a. Selecteer in Windows de knop Start en selecteer vervolgens Control Panel (Configu-

ratiescherm). 

b. Selecteer Programs and Features (Programma's en onderdelen) of Uninstall a pro-

gram (Een programma verwijderen, afhankelijk van de indeling van het configuratie-

scherm). 

c. Wanneer het programma Basler cIBBProtocol Library aanwezig is, selecteer dit 

dan en klik op Uninstall (Installatie ongedaan maken). Geef het programma de tijd 

om de installatie volledig ongedaan te maken en navigeer terug naar het gedeelte 

Programs and Features (Programma's en onderdelen) of Uninstall a program (Een 

programma verwijderen) in het Control Panel (Configuratiescherm). Wanneer het 

programma niet aanwezig is, ga dan verder met stap d.  

d. Selecteer Leica InVivoVue in de lijst met programma's. 

e. Druk boven aan de lijst op de knop Uninstall (Installatie ongedaan maken). 

f. Voer de instructies op het scherm uit om de installatie van InVivoVue ongedaan te 

maken. 

 
2. De nieuwe softwareversie van InVivoVue installeren 

a. Plaats de Leica-USB in een USB-poort op de computer.  

b. Open op de USB-stick de map “InVivoVue\Software”. 

c. Voer het bestand “setup.exe” uit vanaf de USB.  
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d. Druk in het welkomstscherm op Next (Volgende).  

 

e. Wanneer u een upgrade uitvoert voor een Envisu-acquisitiesysteem, selecteer dan 

Acquisition (Acquisitie). Wanneer u een upgrade uitvoert voor een InVivoVue 

Reader-installatie, selecteer dan Reader only (Alleen Reader). 

 

f. Druk op Next (Volgende) en voer de instructies op het scherm uit. 

g. Nadat de installatie is voltooid, kunt u de USB-stick uitwerpen (eject) en deze uit de 

USB-poort verwijderen. 

h. Start de toepassing door op het bureaublad op een InVivoVue-snelkoppeling te klik-

ken. Wanneer er waarschuwingen worden weergegeven of zich problemen voordoen, 

neem dan contact op met Leica Customer Support. 

 

 

 

 

 

 

 

Voor Envisu-
acquisitie- 

systeem 

Voor 
InVivoVue 

Reader 
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