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Introductie

Een Convolutioneel Neuraal Netwerk (CNN) is een vorm van kunstmatige intelligentie dat de potentie heeft om 
accuraat een scaphoïd fractuur te diagnosticeren op röntgenfoto’s. Waar het CNN de diagnose op baseert kan 
beïnvloed worden door een nieuwe methode: het annoteren van de ‘Area of Interest’. Deze methode heeft de 
potentie om de diagnostische accuratesse te verbeteren maar is tijdrovend. Het doel van deze studie is derhalve 
om een CNN te trainen om scaphoïd fracturen te herkennen en om de prestatie te verbeteren met ‘minimal 
effort’ annotatie.

Methode

Het CNN is getraind met röntgenfoto’s van 300 patiënten waarvan de diagnose werd bevestigd met CT of MRI. 
Het scaphoïd op de röntgenfoto’s werd geannoteerd met een streepje, rechthoek en segmentatie. Diagnostische 
accuratesse en annotatietijd werd vergeleken. Overlap van de aandacht van het CNN en het scaphoïd werd 
gekwantificeerd.

Resultaten

Diagnostische accuratesse verbeterde van 76% zonder annotatie naar 83% met het streepje, 84% met de 
rechthoek en 83% met segmentatie. De sensitiviteit was respectievelijk 78%, 84%, 84% en 82%. Specificiteit 
was 78%, 84%, 84%% en 82%. De AUC was respectievelijk 0.848, 0.881, 0.886 en 0.889. De aandacht van het 
CNN lag met annotatie in 100% van de röntgenfoto’s op het scaphoïd en in 47% zonder annotatie (Zie figuur). 
Annotatietijd voor het streepje, rechthoek en segmentatie was respectievelijk 25, 31 and 124 seconden.



Dit zijn drie voorbeelden van de aandacht van het algoritme (waar het algoritme naar kijkt om vast te stellen of 
er een fractuur aanwezig is). Zonder annotatie is de aandacht van het algoritme verspreid en ligt de focus in 53% 
van de röntgenfoto's niet op het scaphoïd zelf. Met annotatie kijkt het algoritme correct in 100 % van de 
röntgenfoto's naar het scaphoïd.

Conclusie

‘Minimal effort’ annotatie zoals het streepje en de rechthoek verbeteren de prestatie van een CNN om scaphoïd 
fracturen te herkennen op röntgenfoto’s met een vergelijkbaar niveau als tijdrovende annotatie technieken zoals 
segmentatie.  
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