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Nabij-infrarood (NIR) fluorescentie beeldvorming met Indocyanine Groen (ICG) is een veelbelovende 
techniek voor de kwantificatie van weefselperfusie van onder andere voeten. De intensiteit van het 
fluorescentiesignaal wordt echter beïnvloed door verschillende externe factoren. Om de 
betrouwbaarheid van ICG NIR fluorescentie beeldvorming te vergroten kan gebruik gemaakt worden 
van normalisatie waarbij percentuele in- en outflow van ICG wordt gekwantificeerd.  
 
In deze prospectieve cohortstudie zijn bij patiënten zonder perifeer arterieel vaatlijden ICG NIR 
fluorescentiemetingen verricht. De ICG NIR fluorescentiebeelden werden geanalyseerd voor drie 
regio’s van interesse (ROI) die qua afstand en invalshoek afwijken: de eerste straal, de hallux en de 
laterale voetrand. Binnen deze drie ROIs werden vervolgens zowel absolute als genormaliseerde tijd-
intensiteit curves geanalyseerd.  
 
Er werden succesvolle ICG NIR fluorescentiemetingen verricht bij 16 patiënten. Uit de resultaten 
blijkt dat in zowel de heatmap als de absolute tijd-intensiteitcurves  een duidelijk lagere absolute 
intensiteit wordt gemeten in de laterale voetrand ten opzichte van de hallux en de eerste straal. Na 
normalisatie voor de maximale intensiteit vertonen de curves een vrijwel identiek in- en 
outflowpatroon. De maximale helling was significant verschillend voor de drie gemeten ROIs aan 
beide zijden(rechts:p=0.005,links:p=0.037). Na normalisatie waren de waarden voor de drie ROIs 
vergelijkbaar(rechts:p=0.408,links:p=0.921). 
 
Deze studie laat zien dat normalisatie ertoe leidt dat de tijd-intensiteitcurves een vergelijkbaar 
patroon laten zien tussen gebieden waar de hoek en afstand van de camera tot het doelgebied 
afwijken. Hoewel er sprake kan zijn van regionale perfusieverschillen in de voet toont dit aan dat de 
beoordeling van absolute intensiteit tot verkeerde conclusies kan leiden.  
 


