JOOST BATENBURG
(Kees) Joost Batenburg (1980) was al tijdens zijn middelbare schooltijd
geïnteresseerd in informatica: hij programmeerde en deed meerdere
malen mee met informatica olympiades. Joost vond wiskunde en
natuurkunde echter ook erg leuk en kon niet kiezen wat hij wilde
studeren. Daarom begon hij tegelijkertijd met de studies Wiskunde,
Natuurkunde en Informatica aan de Universiteit Leiden. Nadat hij alle
drie de propedeuses in een jaar had gehaald, richtte hij zich op de
studies Wiskunde en Informatica. In 2002 studeerde hij af in de
wiskunde, en een jaar later in de informatica, beiden cum laude.
Vervolgens promoveerde hij op een onderzoek aan het Centrum
Wiskunde & Informatica (CWI) en de Universiteit Leiden. Na een aantal
jaren gewerkt te hebben aan de Universiteit van Antwerpen, is Joost
sinds 2010 onderzoeker bij het CWI en sinds 2012 hoogleraar in Leiden.
‘En daar werk ik aan het verbeteren van driedimensionale
beeldreconstructie, waarin wiskunde, informatica en natuurkunde
weer prachtig samen komen.’
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Meer zien met minder data

3D scannen opnieuw uitvinden
Joost houdt zich bezig met tomografie: het berekenen van driedimensionale beelden op basis van tweedimensionale “foto’s”. Deze techniek wordt onder andere gebruikt in CT-scanners in ziekenhuizen. Deze
maken een serie röntgenfoto’s en berekenen hieruit een reconstructie van hoe het object er in drie dimensies
uitziet. Datzelfde gebeurt in een elektronenmicroscoop, waarmee je bijvoorbeeld kunt zien uit welke atomen
de bouwstenen van zonnecellen zijn opgebouwd. ‘Nu werken dit soort 3D-scanners nog zo dat je eerst alle
beelden opneemt,’ legt Joost uit. ‘Vervolgens gaat een computer berekenen hoe het driedimensionale beeld
eruit moet zien. Dan gaat een mens dat beeld beoordelen, en kijken waar iets interessants te zien is wat hij
beter wil bekijken. En dan begint het weer van voor af aan. Dat willen wij veranderen. We willen ervoor
zorgen dat het apparaat terwijl het aan het opnemen is een steeds gedetailleerdere 3D-schets maakt, waarin
de software herkent welk gebied het meest interessant is, en de scanner meteen daarop laat inzoomen.’

IPN: ICT-onderzoek Platform Nederland IPN is een landelijk platform voor het
Nederlands ICT-onderzoeksveld. ICT-onderzoek heeft een enorme impact op ons
dagelijks leven. Vaak zijn we ons er niet eens van bewust dat we tientallen keren
op een dag gebruikmaken van de resultaten van ICT-onderzoek. IPN geeft de ICT
in Nederland als wetenschappelijke discipline een sterkere positie en maakt haar
zichtbaarder. Door de Nederlandse ICT-inspanningen te coördineren fungeert IPN

als hét aanspreekpunt richting beleidsmakers, politiek, bedrijfsleven en andere
maatschappelijke groeperingen. Onderzoekers in de informatica en nauw
verwante disciplines als elektrotechniek, communicatie en signaalverwerking
werken in toenemende mate samen. Het IPN stimuleert deze verandering richting
één ICT-onderzoeksveld en draagt daar actief aan bij. Meer informatie:
www.ictonderzoek.net

Om een driedimensionale scan bij te kunnen
sturen, moeten er verschillende dingen gebeuren, legt Joost uit: ‘Eerst gaan we het rekenproces zodanig aanpassen dat het real time wordt.
Dat doen we op twee manieren: we ontwikkelen
essentieel snellere rekenrecepten ofwel algoritmen, die op een andere manier het beeld gaan
berekenen. Daarnaast zorgen we dat die algoritmen ook op te knippen zijn, zodat je het
rekenwerk kunt verdelen over verschillende
processoren.’
Om snel te kunnen bepalen welke gebieden in
een scan interessant zijn – bijvoorbeeld waar een
tumor lijkt te zitten op een CT-scan – moet je uit
heel weinig gegevens al zo nauwkeurig mogelijke beelden proberen te maken. De algoritmen
die huidige scanners gebruiken zijn heel goed in
het snel maken van goede driedimensionale
beelden, maar alleen als ze heel veel gegevens
hebben om mee te rekenen.
Er zijn ook al algoritmen die juist om kunnen
gaan met heel weinig data, maar die zijn dan
weer erg traag en moeilijk op te knippen. ‘Wij
gaan die twee werelden nu bij elkaar brengen,
zodat je op basis van een paar beelden al heel
snel tot een betrouwbare driedimensionale
reconstructie kunt komen. En met elke volgende
foto die je daarna maakt, wordt het beeld steeds
gedetailleerder en nauwkeuriger.’
De volgende stap is om de informatie uit het 3Dbeeld te gebruiken om de instellingen van de
scanner tijdens het opnemen aan te passen. ‘We
willen ernaartoe dat de scanner zelf herkent in
welk gebied de interessante informatie te zien
is, zodat hij dan meteen op dat stukje inzoomt.
Dat betekent niet alleen aan aanpassing in de
software, maar ook in de hardware: er zullen
wat extra motortjes in zo’n scanner moeten
komen.’

NWO Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) stimuleert excellent onderzoek op het terrein van exacte en natuurwetenschappen.
Hiervoor zijn verschillende financieringsinstrumenten beschikbaar. Binnen NWO voert het ENW-domein deze financiering van onderzoek
uit via vijf strategische lijnen: • Talent via Rubicon, Onderzoekstalent, de Vernieuwingsimpuls (Veni, Vidi, Vici) en NWO-Spinozapremie •
Vrij onderzoek • Strategisch programmeren, zowel nationaal als internationaal (waaronder de Topsectoren en de Nationale
Wetenschapsagenda - NWA) • Valorisatie • Infrastructuur
Het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) omvat de volgende disciplines: Aardwetenschappen, Astronomie, Chemie,
Informatica, Levenswetenschappen, Natuurkunde, Wiskunde www.nwo.nl/enw

Joost werkt niet alleen aan theoretische concepten, maar brengt zijn kennis ook in de praktijk.
‘We hebben bij het CWI samen met onze partners X Ray Engineering, ASI, en NIKHEF de FleXray scanner geïnstalleerd: een CT-scanner met
extra motortjes om de opnameapparatuur te
kunnen bewegen. Die is verbonden aan hele
krachtige computers die real time data kunnen
verwerken. Daarmee kunnen we nu al nauwkeurig en snel beelden maken uit heel weinig gegevens. De volgende stap is om de beeldanalyse te
koppelen aan de aansturing van de scanner. Dan
is de cirkel rond.’
Om de toegevoegde waarde van de nieuwe scanmethode te toetsen, werkt Joost samen met
onder meer het Rijksmuseum en Naturalis aan
toepassingen in de cultuur- en natuurhoek. ‘We
hebben met de FleX-ray scanner bijvoorbeeld
gekeken naar aardewerken potten. Als je aan de
binnenkant van zo’n pot vingerafdrukken vindt,
kunnen die je naar de maker ervan leiden. Om
die vingerafdrukken in beeld te brengen, moet
je met een normale scanner de hele pot op een
hoge resolutie scannen. Dat kost heel veel tijd en
levert gigantische bergen gegevens op, waar je
moeilijk in kunt zoeken. Als je al in de eerste
scans kunt aangeven op welke plekken je veelbelovende vlekjes ziet, kun je de rest van de beelden specifiek daar maken en zo tijd en energie
besparen.’

Samenwerking tussen
vakgebieden
Joost combineert in zijn werk natuurkunde, wiskunde en informatica. ‘Ik
houd niet zo van hokjes om vakgebieden. Maar als ik een onderscheid
tussen die drie moet maken in mijn
huidige werk: Het natuurkundige
aspect zit in het opnemen van de beelden. Een CT-scanner werkt bijvoorbeeld met röntgenstraling, een
elektronenmicroscoop met elektronen.
Je hebt natuurkunde nodig om te
begrijpen hoe die straling een interactie aangaat met het object dat je wilt
bestuderen.
De wiskunde komt in beeld zodra het
gaat om het modelleren van die natuurkundige processen. Hoe vertaal je een
hoeveelheid gedetecteerde straling in
een beeld? En hoe plak je een serie
tweedimensionale beelden zo aan
elkaar dat er een vloeiende overgang
tussen ontstaat, zodat je niet meer ziet
dat het plaatje uit losse plakjes is
opgebouwd?
Zodra je met echte beelden gaat
rekenen, komt de informatica eraan te
pas. Welke wiskundige bewerkingen
moet je loslaten op die berg aan
gegevens om er snel zinnige
informatie uit te kunnen halen?’
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JOOST BATENBURG
(Kees) Joost Batenburg (1980) was already interested in computer
science as a high school student he did computer programming and
took part in several computer science Olympiads. However, Joost really
liked mathematics and physics as well and could not choose what he
wanted to study. He therefore simultaneously started degree courses
in mathematics, physics and computer science at Leiden University. He
obtained foundation certificates in all three subjects within one year
and he subsequently decided to study mathematics and computer
science. In 2002 he graduated in mathematics and a year later in
computer science, cum laude for both. He went on to obtain his
doctorate for the research he did at Centrum Wiskunde & Informatica
(CWI) and Leiden University. He then worked for several years at the
University of Antwerp. Joost has been a researcher at CWI since 2010
and a professor in Leiden since 2012. ‘I currently work on improving
three-dimensional image reconstruction, a field at a fantastic interface
of physics, mathematics and computer science.’
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Rediscovering 3D scanning
Joost works on tomography: calculating three-dimensional images from two-dimensional “photos”. This
technique is used for example in hospital CT scanners. These make a series of X-ray photos and use these to
calculate a reconstruction of what the body looks like in three dimensions. The same thing happens in an
electron microscope with which you can see which atoms are at the base of the building blocks of solar cells.
‘With the current types of 3D scanners, you first need to take all the photos’, Joost explains. ‘A computer then
calculates the three-dimensional image. Next, a person assesses that image and looks whether there is an
interesting aspect that he or she would like to see in greater detail. And then the entire process starts again.
That is what we want to change. We want to ensure that while the device is taking the photos, it makes an
increasingly more detailed 3D sketch in which the software recognises the most interesting area and lets the
scanner zoom in on it straightaway.’

IPN ICT Research Platform Netherlands IPN Is the national platform for ICT research in the Netherlands. ICT research has an
enormous impact on our everyday lives. We are often not aware that we make use of the results of ICT research dozens of times
each day. IPN strives to give ICT research in the Netherlands a stronger position and more visible. By coordinating Dutch ICT
efforts IPN functions as the national contact point for policy makers, politicians, industry and other groups in society. Researchers
in computer science and closely related disciplines, such as electronics, communication and signal processing, are increasingly
working together. IPN encourages this movement towards a single ICT research field and is actively contributing to this.

Joost explains that various things need to happen
to modify the process of creating a threedimensional scan: ‘First, we will adjust the
calculation process to have it take place in real
time. We will do this by using two approaches:
we will develop essentially faster algorithms that
will calculate the image in a different way. In
addition, we will ensure that these algorithms
can be chopped up so that the calculating can be
spread across multiple processors.’
To quickly determine which errors in a scan are
the most interesting – for example where a
tumour appears to be located on a CT scan – you
need to try to make images as accurately as
possible from very little data. Algorithms used by
the current generation scanners excel in quickly
producing good three-dimensional images but
need an awful lot of data for their calculations.
Algorithms that require very little data are also
available, but these are very slow and difficult
to chop up. ‘We will bring these two worlds
together so that a reliable three-dimensional
reconstruction can rapidly be produced using
just a few images. And with each subsequent
photo that is taken, the image will become more
detailed and accurate.’
The next step is to use information from the 3D
image to adjust the settings of the scanner during
the imaging process. ‘We want to work towards
the scanner being able to recognise in which area
interesting information can be seen so that it can
zoom in on that area straightaway. That involves
not just changing the software, but also the
hardware; additional motors will need to be
installed in the scanner.’

NWO Sciences encourages excellent research in the NWO Domain Science. Various funding instruments are available to achieve this.
Within NWO, the Domain Science realises the funding of research via five strategic lines: • Talent via Rubicon, Research Talent, the
Innovational Research Incentives Scheme (Veni, Vidi, Vici) and NWO Spinoza Prize • Curiosity-driven research • Strategic programming,
both national and international (including the Top Sectors and the Dutch National Research Agenda - NWA) • Valorisation • Infrastructure
The NWO Domain Science covers the following disciplines: Earth Sciences, Astronomy, Chemistry, Computer Science, Life Sciences,
Physics, Mathematics www.nwo.nl/enw

Joost does not work solely on theoretical
concepts. He is also translating his knowledge
into practical applications. ‘At CWI, we have
installed the FleX-ray scanner in collaboration
with our partners X Ray Engineering, ASI and
Nikhef. This is a CT scanner with additional motors
that enable the scanning equipment to be moved.
The scanner is attached to powerful computers
that can process data in real-time. This system
already allows us to quickly produce accurate
images from very little data. The next step is to
link the image analysis to the scanner controls.
Then the circle will be complete.’
To test the added value of the new scanning
method, Joost is collaborating with the
Rijksmuseum and Naturalis on applications in the
fields of culture and natural history. ‘For example,
we have used the FleX-ray scanner to examine
clay pots. If you find fingerprints on the inside of
such a pot, then you can trace these back to the
producer. With a normal scanner, you need to
scan the entire pot at high resolution in order to
see the fingerprints. That costs a lot of time and
generates gigantic quantities of data that are
difficult to sift through. If you can indicate at
which points you see promising marks in the
initial scans, then you can subsequently produce
specific images of those locations thereby saving
both time and energy.’

Collaboration between
disciplines
In his work, Joost combines physics,
mathematics and computer science.
‘I do not like to fence off disciplines.
However, if I must to draw distinctions
between the three disciplines in my
current work, then the physics aspect
lies in recording the images. A CT
scanner, for example, works with
X-rays, and an electron microscope
with electrons. You need physics to
understand how that radiation
interacts with the object that you
want to study.
Mathematics comes into play as soon
as you start modelling those physical
processes. How do you translate a
quantity of radiation detected into an
image? How do you stitch a series of
two-dimensional photos together so
that a fluent transition arises in the
image and you can no longer see that
this built up from individual slices?
And as soon as you start calculating
using real images, you enter the
realm of computer science. Which
mathematical operations must you
apply to the mountain of data to
rapidly extract useful information
from it?’
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