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Vooraf: over de module 

Opbouw van deze module 
Elke leerling bestudeert de hoofdstukken 1 en 2, want die 
hoofdstukken bevatten de basiskennis. Daarna kies je 
hoofdstuk 4 of 5 of 6. Je werkt een hoofdstuk in groepjes 
van twee door.  
Je sluit je keuzehoofdstuk af met een groepspresentatie 
en/of een groepsverslag (‘paper’) (zie paragraaf 7.1). In 
hoofdstuk 7 vind je ook een proeftoets (7.2). 
Je sluit de hele module af met een individuele toets over 
het algemene deel (de hoofdstukken 1 en 2) en het 
specialistische deel (het gekozen hoofdstuk 4, 5 of 6). 

Wat leer je in deze module? 
Aan het eind van de module Medische Beeldvorming heb 
je algemene kennis over de technieken echografie, MRI, 
nucleaire diagnostiek en röntgen. Je kunt dan:  

 van een medische foto aangeven met welke techniek 
deze gemaakt is 

 van elke techniek voorbeelden geven in welke 
gevallen deze techniek gebruikt wordt 

 van elke techniek aangeven op grond van welke 
natuurkundige, scheikundige en biologische principes 
beeldvorming plaatsvindt 

 basiskennis over straling, geluid, atoombouw en 
anatomie toepassen. 

 Deze punten komen aan bod in het algemene deel van 
de eindtoets. 

Van de door jou gekozen techniek kan je dan bovendien 

 beschrijven wat een patiënt meemaakt die met deze 
techniek onderzocht wordt in een ziekenhuis, en 
verklaren waarom dat op die manier gebeurt 

 risico’s aangeven van deze techniek voor de mens, en 
aangeven hoe deze zo klein mogelijk worden gemaakt 

 van een medische foto uitleggen via welke 
natuurkundige, scheikundige en biologische principes 
deze tot stand is gekomen 

 toelichten hoe medische experts bij hun diagnoses dit 
soort beelden gebruiken 

 een verslag schrijven en/of een groepspresentatie 
houden. 
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Deze punten komen aan bod in het specialistische deel 
van de eindtoets. 

Studielast 
De studielast van 40 uur is ruwweg als volgt verdeeld over 
de module: 
Basiskennis (hoofdstukken 1, 2) 10 - 16*  
Keuzehoofdstuk (keuze uit 4, 5 of 6) 8 
Presentatie en/of verslag (7.1) 8 -10* 
Eindtoets voorbereiden (proeftoets in 7.2),  
maken en bespreken 8 -10* 
(* Afhankelijk van het aantal uitgevoerde opdrachten in 
2.6.) 

Hoe word je beoordeeld voor deze module? 
Je cijfer wordt bepaald door de eindtoets, de 
groepspresentatie en/of het verslag over de gekozen 
techniek. 
Bij de eindtoets wordt gebruik gemaakt van beelden. 
Elk van de (twee of drie) onderdelen krijgt een cijfer en 
moet voldoende zijn. Het eindcijfer is een (eventueel 
gewogen) gemiddelde van de behaalde cijfers. 
Je krijgt per groep een cijfer voor de presentatie. De 
docent en je medeleerlingen beoordelen je presentatie 
op 

 volledigheid (Is de informatie compleet?) 

 kennis van zaken (Is de informatie correct en worden 
vragen goed beantwoord?) 

 duidelijkheid (Is de informatie begrijpelijk en geschikt 
als leerstof voor de toets?) 

 presentatie. (Is het goed verstaanbaar, goed 
zichtbaar, verzorgd, boeiend?) 

De eerste twee worden alleen door de docent 
beoordeeld, de laatste twee ook door je medeleerlingen. 
Elk van de vier onderdelen krijgt een cijfer. Het 
gemiddelde is het cijfer van de presentatie. 
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1 Inleiding 

Wie hoort bij welke foto? 
Voor haar opleiding tot laborant MBRT (Medisch 
Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken), 
loopt Margriet stage op de afdeling Medische 
Beeldvorming van het St. Barbara Ziekenhuis.  
Ze moet hiervoor een verslag schrijven, waarin ze de 
verschillende technieken uitlegt aan de hand van 20 
verschillende foto’s. Margriet haalt deze stapel foto’s op 
bij de archiefmedewerker. Elke foto zit in een map. Op 
elke map staat kort wat er met de betreffende patiënt 
aan de hand is. 
Margriet heeft haast, kijkt niet goed uit en botst 
bovenaan de trap met een andere medewerker. De foto’s 
glijden uit hun map. Paniek!  
Is te achterhalen welke patiënt bij welke foto hoort? De 
foto’s zijn te vinden in het document ‘NLT2-h012_Foto’s 
opdracht 1.doc’ op ►vaklokaal NLT. 
Patiënt A t/m T 

Patiënt A 
Meneer Veltman, 37 jaar, heeft bij een ernstig 
motorongeluk zijn linkerknie gebroken. Operatief is er 
een pen in het bot geboord. Van die knie is een 
controlefoto gemaakt. 
 

Patiënt B 
Jantina Verlinden, 5 jaar, wordt opgenomen op de 
kinderafdeling. De kinderarts denkt aan een ontsteking 
van haar rechter heupgewricht en heeft hiervan een foto 
laten maken.  
 

Patiënt C 
Mevrouw Verdonk is 28 jaar en 22 weken zwanger. Omdat 
zij last heeft van een te hoge bloeddruk, is de vrucht in 
haar buik gecontroleerd. 
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Patiënt D 
Voordat mevrouw Karstens, 64 jaar, een openhartoperatie 
moet ondergaan, werd een OPG (röntgenfoto van de 
kaak) gemaakt. Bij een ontsteking van de kaak gaat de 
operatie niet door. 
 

Patiënt E 
Mevrouw A. van Grunsven, 39 jaar, heeft na een val van 
haar paard flinke pijn in haar rechterhand. De huisarts 
had haar voor een serie foto’s doorgestuurd. 
 

Patiënt F 
Meneer van Staaij, 76 jaar, is gescand op vermoeden van 
de ziekte van Alzheimer.  
 

Patiënt G 
Vier maanden na de bevalling van een zoontje wordt bij 
mevrouw Bloem, 31 jaar, een te hard werkende 
schildklier geconstateerd. De internist stuurt mevrouw 
Bloem door voor verder onderzoek. 
 

Patiënt H 
In verband met aanhoudend hoesten, stuurt de huisarts 
mevrouw Heijting, 76 jaar, door naar de longarts. Er is 
een aantal foto’s van de longen gemaakt. 
 

Patiënt I 
De kinderarts stuurt Josefien Timmermans, 6 jaar, naar 
de afdeling Medische Beeldvorming in verband met 
recidiverende (= steeds terugkomende) 
nierbekkenontstekingen. 
 

Patiënt J 
Meneer de Rooy, 87 jaar, heeft al 6 jaar twee 
knieprotheses. Hij wordt doorgestuurd naar de afdeling 
Medische Beeldvorming op vermoeden van een ontsteking 
bij de linker knieprothese. 
 

Patiënt K 
Op de eerste hulp kwam meneer van Ouwerkerk, 53 jaar, 
met ontzettende koliekpijnen in zijn flanken. De 
dienstdoende arts heeft een onderzoek van de nieren 
aangevraagd. 
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Patiënt L 
Richard van Ommeren, 17 jaar, werd door de neuroloog 
doorgestuurd voor een scan om de oorzaak van zijn 
hoofdpijn op te sporen. 
 

Patiënt M 
Er is een scan gemaakt van Meneer Jorritsma, 35 jaar. Hij 
heeft enige weken koorts en ontsteking in zijn bloed. De 
artsen wisten niet waar de ontsteking vandaan komt, 
daarom is hij opgenomen op de afdeling interne 
geneeskunde en doorgestuurd voor nader onderzoek. 
 

Patiënt N 
Mevrouw Geurts, 57 jaar, heeft een ontsteking gehad aan 
de alvleesklier. Om te controleren of deze ontsteking 
verdwenen is, vroeg de internist een onderzoek van de 
buik aan. 
 

Patiënt O 
Meneer Bakker, 46 jaar, heeft sinds een aantal maanden 
last van zijn rechterheup. De orthopeed vroeg een foto 
van het bekken aan. 
 

Patiënt P 
In verband met een abnormale bocht in de rug is bij 
Kristen Groeneveld, 16 jaar, de rug vastgezet met twee 
metalen staven, rechts en links langs de wervelkolom. 
Hiervan is een controlefoto gemaakt. 
 

Patiënt Q 
Mevrouw Jacobs, 42 jaar, heeft vorige week een 
knobbeltje in haar borst gevoeld. Omdat de huisarts het 
niet helemaal vertrouwt, moest ze voor foto’s naar het 
ziekenhuis. 
 

Patiënt R 
Jan de Groot, 14 jaar, is ongelukkig gevallen en heeft 
daarbij een knak gehoord. Zijn rechterbovenarm is erg 
pijnlijk. Via de eerste hulp kwam hij op de afdeling 
Medische Beeldvorming. 
 
 



 
NLT2-h012 Medische Beeldvorming 6 

 

Patiënt S 
Meneer Pieterse, 64 jaar, heeft enige maanden moeite 
met zijn stoelgang. Vandaar dat de internist hem 
doorstuurde voor verder onderzoek op de afdeling 
Medische Beeldvorming. 
 

Patiënt T 
Mevrouw van Rutten, 47 jaar, is met vage pijnklachten op 
de borst opgenomen. Zij werd door de cardioloog voor 
verder onderzoek naar de afdeling Medische Beeldvorming 
gestuurd. 

 

1. Opdracht: wie hoort bij welke foto? 
a. Ga na in welke gevallen je zonder verdere informatie 

kunt afleiden welke foto bij de patiënt hoort.  
b. Geef voor elk geval aan hoe je bij vraag a tot die 

conclusie bent gekomen. 
c. Beantwoord vraag a nogmaals, maar gebruik nu foto’s 

en tekst over medische beelden van elk lichaamsdeel 
die je kunt vinden in een anatomische atlas.  

d. Leg voor zoveel mogelijk foto’s uit waarin de foto 
verschilt van de foto van een gezond persoon. 
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2 Vier technieken  

2.1 Geluid en straling 

 
Bij medische foto’s maakt men gebruik van vier 
basistechnieken:  

 echografie  

 MRI 

 nucleaire geneeskunde 

 röntgendiagnostiek.  
(Diagnostiek = opsporen van een ziektebeeld).  
 
Over de natuurwetenschappelijke basis van deze 
technieken merken we het volgende op: 

 Echografie berust, zoals de naam suggereert, op het 
principe van de echoput. Je zendt een geluidsgolf uit. 
Deze gaat met een bepaalde snelheid naar beneden, 
kaatst tegen de bodem van de put en je hoort even 
later wat je geroepen hebt. Zonder tussenstof, in dit 
geval lucht, krijg je geen geluidssignaal.  

 MRI (magnetic resonance imaging) berust op 
magnetisme en radiogolven. Radiogolven (Engels: 
microwaves) behoren tot de elektromagnetische 
straling, zie hierna. Ze hebben dus, anders dan je 
misschien uit de naam opmaakt, niets met geluid te 
maken.  

 Ook nucleaire geneeskunde en röntgendiagnostiek 
berusten op straling. Voor straling is geen tussenstof 
nodig. Straling is een energiesoort die de stralingsbron 
naar de omgeving overdraagt. Voorbeelden: 
warmteoverdracht van een kacheltje naar de 
ontvanger en licht van de zon naar de aarde. 

 Röntgenstraling is, evenals radiogolven en licht, een 
elektromagnetische straling. Je hoort soms de term 
‘radioactieve straling’. Deze term is slordig (een stof 
is radioactief), maar ook nog dubbelop, want ‘radio’ 
en ‘straling’ betekenen hetzelfde. 
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Zowel bij geluid als bij straling spreek je van golflengte, 
frequentie en voortplantingssnelheid. Geen wonder dat 
geluid en straling soms verward worden. 
 
De stralingssoorten in deze module zijn energierijk en 
kunnen daardoor ionisaties veroorzaken. Bij een ionisatie 
worden één of meer elektronen uit een atoom verwijderd. 
Er blijft een positief geladen rest over, een positief ion. 
De betreffende stralingssoorten worden daardoor 
ioniserende straling genoemd. 

 

2.2 Basiskennis echografie en MRI 

Nogmaals: geluid 
Geluid is een drukgolf die ontstaat doordat een trillend 
voorwerp de lucht er omheen laat trillen. Deze trillingen 
(kleine drukvariaties) planten zich als geluidsgolven voort 
door de lucht, door vloeistoffen en door de meeste vaste 
stoffen.  
Als de geluidsgolf bij het oor aankomt, gaat het 
trommelvlies trillen. Het trommelvlies ervaart kleine 
drukvariaties ten opzichte van de luchtdrukwaarde van de 
atmosfeer als geluid. Op zeeniveau schommelt de 
luchtdrukwaarde rond de 105 Pa (1000 hPa). 
 
Het menselijk oor kan, afhankelijk van de leeftijd, 
geluidsgolven detecteren met frequenties tussen 
ongeveer 20 Hz (lage toon) tot 20 000 Hz (hoge toon). Bij 
hoge leeftijd worden vooral de hoge tonen steeds minder 
hoorbaar. De bovenfrequentie kan zelfs teruglopen tot 5 
000 Hz. Je spreekt van ultrasoon geluid (ook wel: 
ultrageluid) als de frequentie tussen 20 kHz en 1 GHz (G = 
giga = 109) ligt. Dit geluid is, zoals de term aangeeft, voor 
de mens niet hoorbaar. 
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Figuur 1: de gemiddelde gehoordrempel van jonge, gezonde mensen (Bron: Wikipedia) 
 

Het diagram in figuur 1 geeft aan dat de gehoordrempel 
(= de geluidssterkte die je nog net hoort) sterk 
afhankelijk is van de frequentie. De pijngrens (= de 
geluidssterkte waarbij geluid pijn gaat doen) is veel 
minder afhankelijk van de frequentie. 
 
Mens en dier ervaren geluid verschillend. Een toepassing 
hiervan is de muggenpieper, een apparaatje dat een hoge 
toon uitzendt. Dit geluid verdrijft de muggen. Een nadeel 
is dat veel mensen de toon nog net kunnen horen.  
 
Tussen de golflengte, de snelheid van de golf en de 
frequentie bestaat het verband:  
 

fv          (1) 

 
waarin: 

 de golflengte in meters (m) 

 v = de voortplantingssnelheid van de golf in meters per 
seconde (m/s) 

 f = de frequentie in hertz (Hz). 

 
    Figuur 2: golflengte 
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De frequentie is het aantal trillingen per seconde, zodat 
je voor de eenheid Hz ook s-1 kunt schrijven. 

2. Vraag 
Diverse apparaten geven een geluid af om aan te geven 
dat een bepaald programma is afgelopen. Waar moet de 
ontwerper van een dergelijk apparaat dus rekening mee 
houden?  

3. Vraag 
De laatste tijd is er discussie over de vraag of je overlast 
gevende hangjongeren met geluid mag verdrijven. 
a. Waarop berust deze methode? 
b. Leg uit of je het met deze methode eens bent. 

4. Vraag 
Tussen welke frequenties ligt het geluid dat de 
muggenpieper uitzendt? 

Echografie, eerst in de natuur en op zee 
Sommige dieren, zoals vleermuizen, kunnen ultrasoon 
geluid waarnemen en maken daar gebruik van. Bij het 
zoeken naar voedsel en ter oriëntatie zenden zij 
ultrasone geluiden uit. Deze trillingen worden weerkaatst 
en daarna in het gehoor opgevangen. Dit verschijnsel 
noem je echo-oriëntatie of echolocatie.  
 

 
 

 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog is echografie toegepast 
in de techniek van de diepzeesonar. De SONAR (sound 
navigation and ranging) is een apparaat aan de kiel van 
een schip. Het zendt geluidsgolven met een korte 
golflengte uit naar de zeebodem. Deze geluidsgolven 
worden door de zeebodem weerkaatst en daarna weer 
door de sonar opgevangen (zie figuur 4). Uit de snelheid 
van geluid in water en de tijd tussen het uitzenden van 
het signaal en het ontvangen van het weerkaatste signaal 
berekent het apparaat de diepte van de zeebodem.  

5. Vraag 
Een geluidsbron zendt geluid uit met een frequentie van 
1000 Hz.  Bereken de golflengte van dit geluid in lucht.  
 
 

Figuur 3: vleermuis (Bron: 
Wikipedia) 
 

Figuur 4: SONAR. (Bron: Commissie 
Vernieuwing Natuurkundeonderwijs 
havo / vwo) 
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6. Vraag 
Een schip op zee zendt sonar naar de bodem uit. Na 3,4 s 
wordt de echo opgevangen.  
a. Hoe diep is de zee op die plek? 
b. Een schip vaart vanuit zee de binnenwateren in. Leg uit 

dat voor nauwkeurige sonarmetingen de 
sonarapparatuur bijgesteld moet worden. 

7. Vraag 
Een helikopter hangt 120 m boven zee en zendt loodrecht 
naar beneden een sonarsignaal uit. Op die plek is de zee 
235 m diep. Bereken na hoeveel seconde het sonarsignaal 
wordt opgevangen. 

 

Medische echografie 

Figuur 5: echografie van de baarmoeder van een vrouw in verwachting (links) en het maken van een 
echografie (rechts). 
 

Bij de vleermuis en bij de boot zijn er een bron, een 
tussenstof en een ontvanger (‘detectieapparaat’). Deze 
vormen de basis van alle medische beeldtechnieken, dus 
ook van de medische echografie. Daar is de situatie wel 
wat ingewikkelder dan bij de vleermuis en de boot. De 
geluidsgolven (‘ultrageluid’) gaan immers door het 
lichaam en komen daarbij door lichaamsdelen waarin de 
geluidssnelheid varieert. Bovendien worden de golven in 
het lichaam niet alleen teruggekaatst, maar een deel 
wordt ook van richting veranderd. Het opgevangen signaal 
is dus veel ingewikkelder dan dat bij de sonarapparatuur. 
De ontvangen geluidsgolven worden omgezet in 
elektrische signalen en verwerkt door een computer. 
Deze verwerkt de signalen tot het uiteindelijke beeld op 
een beeldscherm. 
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Echografie geeft een directe weergave van beweging, 
functie en anatomie van het lichaam. Hierdoor krijgt men 
van organen een beeld van de structuur, de afmetingen 
en de eventuele afwijkingen. 
De bekendste echografiebeelden zijn die van de 
baarmoeder van een vrouw in verwachting (figuur 5). 

MRI 

 
Figuur 6: MRI-beeld (links) en MRI-scanner (rechts). 
 

Er is nog een andere medische techniek die, net als 
echografie, gebruik maakt van golven: MRI (Magnetische 
Resonantie Imaging = beeldvorming door magnetische 
resonantie). Hierbij wordt de patiënt in een zeer sterk 
magnetisch veld, blootgesteld aan radiogolven. Onder 
invloed van radiogolven gaan de waterstofatomen in het 
lichaam zelf ook radiogolven (van een andere frequentie) 
uitzenden. Hiervan wordt een beeld gemaakt. 

8. Vraag 
Nog niet zo heel lang geleden werd een simpele vorm van 
echografie toegepast bij patiënten met 
ademhalingsproblemen. De arts klopte op de borstkas van 
de patiënt en hield zijn oor tegen het lichaam van de 
patiënt. 
a. Wat is hier de bron, wat is de tussenstof en wat is de 

ontvanger? 
b. Waarom deed de arts dit?  
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9. Vraag 
Waardoor zijn de opgevangen signalen in de medische 
echografie veel ingewikkelder dan die bij sonar? 

10. Vraag 
a. Leg uit dat de geluidssnelheden in het menselijk 

lichaam ruwweg in drie klassen zijn te verdelen. 
b. Leg uit of die indeling in drieën ook geldt voor de 

terugkaatsing van de geluidssignalen. 
 
 

2.3 Basiskennis nucleaire 
geneeskunde 

 
1. Achtergrondinformatie: Becquerel en Curie 
 
In 1896 ontdekte Henry Becquerel bij toeval 
radioactiviteit. Hij experimenteerde met een 
uraniumzout en borg na afloop van zijn experimenten het 
uraniumzout in de lade van zijn bureau op. Daar lag ook 
een fotogevoelige plaat, gewikkeld in papier. Toen 
Becquerel later de fotografische plaat ontwikkelde, zag 
hij dat de ontwikkelde plaat een zwarting (zie foto 
rechts) vertoonde op de plaats waar het uraniumzout 
gelegen had. Hij concludeerde dat het uranium een 
onbekende soort straling had uitgezonden die door het 
papier kon dringen. 
Dit uraniumzout was de eerst bekende radioactieve stof 
(= stralingsactieve stof). Later bleek dat er ook andere 
radioactieve stoffen zijn. Bovendien bleken er 
verschillende soorten van deze straling te zijn. De ene 
soort wordt al door een stukje papier tegengehouden, een 
andere soort is in staat om door metalen platen heen te 
dringen. 
In 1903 ontving Becquerel, samen met Marie en Pierre 
Curie, de Nobelprijs. Het echtpaar Curie ontdekte twee 
nieuwe elementen (= atoomsoorten).  
Het mineraal pekblende, waaruit uranium wordt 
gewonnen, bleek veel radioactiever dan uranium. De 
verklaring was dat pekblende minstens één andere, 
onbekende, radioactieve stof moest bevatten. Na 
bewerking van het mineraal vond het echtpaar de nieuwe 
elementen polonium en radium. 

Figuur 7: Henry Becquerel (Bron: 
Wikipedia) 

 

Figuur 8: fotografische plaat waarop 
het effect van blootstelling aan 
straling zichtbaar wordt. (Bron: 
Wikipedia) 

Figuur 9: Marie Curie (Bron: 
Wikipedia) 
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(ingekort) Artikel over het leven van Marie Curie, 
gepubliceerd in "Gamma" maart 2006 
Er bestond begin 20e eeuw de mythe dat de straling van 
radium heilzaam was. Er kwamen tandpasta's, crèmes, 
patentgeneesmiddelen en cosmetica op de markt waaraan 
het ‘gezondheidsbevorderende’ radium was toegevoegd. 
Apothekers verkochten drankjes met radium en men 
verbleef zelfs voor de gezondheid een tijdje onder de 
grond in mijnen met radioactieve stoffen!  
Uiteindelijk werd radium in de geneeskunde toegepast bij 
de behandeling van tumoren (curietherapie).  
Algemeen wordt aangenomen dat het leven van Marie 
Curie door haar experimenten is verkort. Hoe dan ook, 
haar manuscripten bleven zeer lange tijd meetbaar 
radioactief.  

11. Vraag 
a. Waarom nam madame Curie, toch de expert op dit 

gebied, geen veiligheidsmaatregelen? 
b. Leg uit dat die gevaarlijke stoffen toch in de 

geneeskunde gebruikt worden. 

Een simpel atoommodel 
Vooral door Chadwick en Rutherford werd in de loop van 
de 20e eeuw een eenvoudig atoommodel ontwikkeld: een 
atoom bestaat uit een kern, opgebouwd uit protonen en 
neutronen, en daar omheen een elektronenwolk.  
Protonen en neutronen worden ook wel nucleonen (= 
kerndeeltjes) genoemd. De kern blijft bij elkaar door de 
zogenaamde kernkrachten tussen de nucleonen.  
Voor de nucleaire geneeskunde, de naam zegt het al, is 
vooral de kern belangrijk. 
Belangrijke eigenschappen van deze deeltjes zijn hun 
massa en hun lading. 

   
Kern Massa (kg) Lading (coulomb) 
proton 1,67262.10−27 +1,6.10−19 
neutron 1,67493.10−27 0 
Elektronenwolk   
elektron 9,10939.10−31 −1,6.10−19 

Figuur 11: massa en lading van kerndeeltjes 
 

De massa van een proton is dus ongeveer gelijk aan de 
massa van een neutron. De massa van een elektron is veel 
kleiner en meestal te verwaarlozen. De massa van een 

Figuur 10: de Nobelprijs van 1911. 
(Bron: Wikipedia) 



 
NLT2-h012 Medische Beeldvorming 15 

 

atoom wordt dus vooral bepaald door protonen en 
neutronen. Voor atomen geldt: 
 

A N Z        (2) 
 
waarin: 

 A = het massagetal 

 N = het aantal neutronen 

 Z = het atoomnummer (het aantal protonen) 
 

Het atoomnummer Z loopt, de naam zegt het al, keurig 
op. Z is bepalend voor de atoomsoort. Voor waterstof 
geldt Z = 1, voor helium Z = 2 enzovoort. 
Met een grotere Z neemt het aantal neutronen ook toe, 
maar dit gaat minder regelmatig. 
 
Een proton en elektron hebben een gelijke, maar 
tegengestelde lading. Aangezien een atoom elektrisch 
neutraal is, bevat het evenveel protonen als neutronen. 
Het is lastig werken met de aangegeven massa’s en 
ladingen. Daarom stelt men de massa van een proton en 
van een neutron gelijk aan 1 (de atomaire massa-eenheid 
u, van unit).  
De lading van een proton stelt men +1, die van een 
elektron –1. 
Dit geeft een handige schrijfwijze voor respectievelijk 
proton, neutron en elektron (lading onder, massa boven): 
1
1 p , 1

0 n  en 0
1e . 

Isotopen: het atoommodel is iets minder 
simpel 
Het bleek dat atomen met hetzelfde atoomnummer (Z) 
konden verschillen in massagetal (A). Die atomen 
bevatten dus evenveel protonen en elektronen, maar een 
verschillend aantal neutronen. Dergelijke atomen noem 
je isotopen (van elkaar). Ze staan namelijk in hetzelfde 
hokje in het Periodiek Systeem (iso = gelijk, topos = 
plaats). 
Je hoort vaak praten over ‘een isotoop’. Uit de rest van 
het verhaal blijkt dan vaak wat bedoeld wordt. Maar 
strikt genomen is de term niet correct, je praat ook niet 
over ‘een neef’, maar bijvoorbeeld wel over ‘een neef 
van mij’. Isotopen vervullen een sleutelrol in de nucleaire 
geneeskunde. 

 

Figuur 12: waterstofisotopen 
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Het eenvoudigste voorbeeld van isotopen vind je bij het 
element waterstof. Er bestaan namelijk drie soorten 
waterstofkernen, die dus in massa van elkaar verschillen. 
Je noemt deze drie soorten waterstof: gewone waterstof, 
deuterium en tritium. Je ziet ze in figuur 12 getekend 
met hun symbolen: het onderste getal is het 
atoomnummer (Z), het bovenste getal is het massagetal 
(Z + N). 
Experimenten onderstreepten dit verhaal: een 
deuteriumkern is tweemaal zo zwaar als een gewonde 
waterstofkern, een tritiumkern is driemaal zo zwaar. 
 
Een tweede voorbeeld van een isotoop vind je bij het 
element koper (symbool Cu). Van dit atoom komen in de 

natuur twee isotopen voor: 63
29Cu  en 65

29Cu . 

Linksboven het symbool staat weer het massagetal, 
linksonder het atoomnummer.  
In Binas tabel 25 staat dat 69,1% van alle koperatomen in 
de natuur Cu-63 is en dus 30,9% Cu-65. Het getal bij Cu in 
de Binas tabel (63,55) is het gewogen (‘statistische’) 
gemiddelde van beide isotopen.  
 
De volgende berekening gaat voor het gemak uit van 100 
koperatomen. 
Hiervan hebben 69,1 atomen een samen een massa 69,1% 
 62,93 u = 4348,46 u. 
De overige 30,9 atomen hebben samen een massa van 
30,9%  64,93 u = 2006,34 u. 
Totale massa van die 100 atomen is 4348,46 u + 2006,34 u 
= 6354,80 u. 
Gemiddelde massa van een atoom is dus 63,5480 u, 
afgerond 63,55 u. 
Als je, net als in de Binastabel, de massa-eenheid 
weglaat, spreek je van relatieve atoommassa’s. 

12. Vraag 
In de tekst wordt gesproken over natuurlijke isotopen. 
Welke andere soort isotopen zouden er bestaan? 

13. Vraag 
Leg uit dat het geen verwarring geeft als je bij isotopen 
het atoomnummer weglaat en dus de koperisotopen 
weergeeft met Cu-63 en Cu-65.  
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14. Vraag 
Een atoomkern van het radioactieve element plutonium 
(symbool Pu) bestaat uit veel kerndeeltjes.  
a. Hoe groot is de totale lading van de protonen in een 

plutoniumkern?  
b. Hoe groot is de totale lading van de neutronen in een 

plutoniumkern?  
c. Hoe groot is de lading van een plutoniumkern?   
d. Hoe groot is de lading van een plutoniumatoom?  

15. Vraag 
Van zuurstof zijn vijf isotopen bekend. De gemiddelde 
atoommassa van zuurstof is 16,00 u. 
a. Hoeveel elementen zuurstof zijn er? 
b. Hoeveel soorten atomen zuurstof zijn er? 
c. Leg uit hoe de gemiddelde massa zo’n mooi getal kan 

zijn, terwijl zuurstof toch uit isotopen is opgebouwd. 
d. Leg uit of de verschillende atomen van zuurstof 

hetzelfde atoomnummer Z hebben.  
e. Leg uit of de verschillende atomen van zuurstof 

hetzelfde massagetal A hebben. 

16. Vraag 
Maak een schematische tekening van een atoom O-17. 
Geef hierin het aantal protonen, neutronen en elektronen 
aan. 

Radioactiviteit 
Je onderscheidt twee soorten straling: 

 Elektromagnetische straling. Deze is opgebouwd uit 
energiepakketjes, fotonen. Fotonen hebben de 
lichtsnelheid, dus ongeveer 300 000 km per seconde. 
Voorbeelden: licht en de voor deze module 
belangrijke röntgenstraling. Hierover later meer. 

 Materiestraling, voortbewegende materiedeeltjes. 
De snelheid van deze deeltjes is kleiner dan de 
lichtsnelheid. Over deze straling gaat de volgende 
tekst. 

 
De meeste atoomkernen zijn stabiel. De protonen en de 
neutronen houden de kern bij elkaar. Een kern kan door 
verschillende oorzaken niet stabiel zijn: te veel protonen, 
te veel neutronen of zelfs te veel van beide. Dat laatste is 
het geval bij elementen met een hoog atoomnummer. 
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Een instabiele kern bevat te veel energie en wordt door 
deeltjes uit te zenden stabiel. Dat kunnen α deeltjes 
(alfadeeltjes) of ß deeltjes (bètadeeltjes) zijn, eventueel 
gevolgd door γ straling, een zeer energierijke 
elektromagnetische straling. 
 
Bij radioactief verval kunnen de volgende kernstraling 
vrijkomen: 

 α = alfastraling 

 -= bètastraling 

  = gamma-straling. 
 

Een alfadeeltje bestaat uit twee protonen en twee 

neutronen, dat is een heliumkern ( 22
4 He ). 

Een bètadeeltje is een elektron dat uit de kern komt. Het 
bètadeeltje wordt gevormd bij de 
overgang van een neutron in een proton: 
 
1 1 0
0 1 1n p e   

 
Je ziet dat de lading gelijk blijft  
(0 = 1 + −1) en de massagetallen ook (1 = 1 
+ 0). 
 
Een belangrijk verschil tussen de drie 
soorten straling is hun doordingend 
vermogen. 
Alfastraling wordt al door een vel papier 
tegengehouden, bètastraling door een 
hand, terwijl gammastraling alleen 
geabsorbeerd wordt door een dikke laag 

beton of lood. 
Je spreekt hier van kernsplijting en spontaan radioactief 
verval (ook wel: desintegratie). 
In Binas tabel 25 staat welke soort straling door elke 
atoomsoort wordt uitgezonden.  
 
Bij radioactiviteit verandert de kern van een atoom. 
Daardoor gaat het element over in een ander element. 
Een eenvoudig voorbeeld. 

De radioactieve koolstof 14
6C  heeft in de kern 6 protonen 

en 8 neutronen. Deze kern vervalt tot stikstof 14
7 N  dat 7 

protonen en 7 neutronen bevat. Aan de getallen zie je dat 
hierbij een neutron is omgezet in een proton.  

Figuur 13: kernstraling 

 
Figuur 14: Doordringend 
vermogen
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Daarbij wordt een bètadeeltje (dus elektron) 
uitgezonden. 
14 14 0
6 7 1C N e   

 
Radioactief verval gaat door totdat de ontstane kern 
stabiel en dus niet meer radioactief is. Dit hoeft niet na 
één omzetting al het geval te zijn. Atoomkernen die 
radioactiviteit vertonen, noem je radionucliden.  

De snelheid van het verval 
De snelheid waarmee radioactieve atoomkernen 
vervallen, varieert enorm. De tijd waarin een 
radioactieve stof de helft van zijn radioactiviteit verliest, 
noem je halveringstijd (ook wel: halfwaardetijd). Dit 
betekent in het simpelste geval dat je dan ook de helft 
van de radioactieve kernen over hebt.  
Alle radionucliden hebben een karakteristieke 
halveringstijd. Bij sommige is de halveringstijd een 
kwestie van fracties van seconden, bij andere vele jaren. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het diagram in figuur 15 geeft de vervalkromme van een 
radioactieve stof. Na één halveringstijd is de helft van de 
radioactiviteit overgebleven, na weer een halveringstijd 
een kwart, enzovoort. 
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Figuur 15: vervalkromme van C-14 
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De formule die aangeeft hoe de activiteit van een 
hoeveelheid radioactief materiaal afhangt van het aantal 
halveringstijden is: 
 

1
( ) (0)

2

n

A t A
    
 

     (3) 

 
waarin: 

 n = het aantal halveringstijden 

 A(t) = de activiteit na n halveringstijden (= aantal 
kernen dat nog niet vervallen is) 

 A(0) = de oorspronkelijke activiteit (tijdstip t = 0). 
 

De activiteit van radioactieve stoffen wordt uitgedrukt in 
de eenheid becquerel (Bq): becquerel is de activiteit van 
een stof waarvan één atoomkern per seconde 1 vervalt. 
Dit is een bijzonder zwakke radioactieve stof: 
oceaanwater bevat van nature 12 becquerel per liter. Een 
mens wordt omschreven als een radioactieve bron van 
ongeveer 8 500 becquerel! 
 
In het eenvoudigste geval van radioactief verval kun je A 
vervangen door N (het aantal radioactieve kernen) en ook 
door de massa van de radioactieve stof. 

17. Proef: toeval bestaat 
Verzamel in een bak 200 muntjes. Gooi de inhoud over in 
een lege bak. Haal alle muntjes weg die ‘munt’ gaven. 
Zet het aantal overgebleven muntjes in het assenstelsel 
in figuur 16. (Horizontaal: aantal worpen, verticaal: 
aantal overgebleven munten.)  
Doe hetzelfde met de muntjes die ‘kop’ gaven. 
Ga door tot alle muntjes zijn afgevallen. 
Vul de bak met 200 punaises. Gooi punaises over in een 
lege bak. Haal alle punaises weg die met de punt omhoog 
liggen. De punaises die met de punt schuin naar beneden 
liggen blijven dus over. Zet hun aantal met een sterretje 
in het diagram. 
Doe hetzelfde met de overgebleven punaises, dus de 
punaises die de eerste keer schuin met de punt naar 
beneden zijn gevallen. Ga door tot alle punaises op zijn. 
Teken de grafiek die je kunt verwachten als je met 200 
dobbelstenen begint, een dobbelsteen valt af als je zes 
hebt gegooid. 

200 

100 

Aantal keren gegooid 

 

Figuur 16: assenstelsel proef 17 
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a. Welke overeenkomst zie je tussen deze grafieken en de 
grafieken voor de intensiteit van de straling die een 
bron afgeeft? 

b. Wat heeft de kleinste ’halveringstijd’: muntjes, 
punaises of dobbelstenen? 

c.Leg uit of je het eens bent met de uitspraak: “Het 
toeval bepaalt of een kern in een  
bepaalde periode vervalt.” 

18. Vraag 
Straling en geluid zijn niet hetzelfde, maar er zijn 
gemeenschappelijke eigenschappen. 
a. Noem twee gemeenschappelijke eigenschappen. 
b. Leg uit welke van de twee eigenschappen je kunt 

waarnemen. 
c. Noem een kenmerkend verschil tussen die twee. 

19. Vraag 
Men noemt de bij radioactiviteit vrijkomende straling 
vaak ‘radioactieve straling’. 
a. Geef een definitie van radioactiviteit. 
b. Leg uit wat er verkeerd is aan de naam ‘radioactieve 

straling’ en geef een betere naam. 

20. Vraag 
Het is belangrijk dat je bij dit onderdeel goed met Binas 
om kunt gaan. 
a. Zoek het symbool en het atoomnummer van nikkel op. 
b. Hoeveel isotopen van nikkel zijn radioactief? 
c. Welke van deze nikkelisotopen komt het meest in de 

vrije natuur voor? 
d. Welke soort(en) straling zendt de kern van de zwaarste 

nikkelisotoop uit? 

21. Vraag 
Een zilverisotoop (massagetal 108) vervalt onder 
uitzending van een β^- -deeltje. 
Bereken de aantallen protonen en neutronen in de daarbij 
ontstane kern. 
22. Vraag 
Een radiumisotoop (massagetal 226) vervalt onder 
uitzending van een α-deeltje. 
Bereken de aantallen protonen en neutronen in de daarbij 
ontstane kern. 
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23. Vraag 
Je hebt 10 gram radioactief jood-131. 
a. Zoek de halveringstijd van jood-131 op. 
b. Hoeveel gram radioactief jood is er over na 24 dagen? 
c. Hoeveel gram radioactief jood is er na 48 dagen over? 

24. Vraag 

Je hebt op een bepaald tijdstip 2,0  105 kernen Tc-99m. 
Bereken hoeveel kernen er 30 uur daarvoor aanwezig 
waren. 

25. Vraag 
De straling uit de stoffen A en B hebben in becquerel 
uitgedrukt een even grote activiteit. Leg uit of dit ook 
betekent dat die straling even gevaarlijk is. 
26. Vraag 
Op de afdeling nucleaire geneeskunde van een ziekenhuis 
maakt men ’s ochtends de meeste oplossingen van 
radioactieve stoffen. Van de patiënten wordt verwacht 
dat zij zich goed aan de afspraaktijden houden. 
a. Leg uit dat men bij het bereiden van de isotopen 

rekening moet houden met halfwaardetijden. 
b. Leg uit welk probleem zich mogelijk voordoet als een 

slordige patiënt veel later op de afspraak verschijnt.  

 

Figuur 17: skeletscintigrafie, de donkere vlekken in het bekken, in de linker schouder en in 
de lumbale wervels ontstaan door verhoogde opname van activiteit. 
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Nucleaire geneeskunde 
In de nucleaire geneeskunde gebruikt men radioactieve 
stoffen om patiënten te onderzoeken en te behandelen. 
Met deze stoffen ontdekt men of organen goed 
functioneren. Ook spoort men in een vroeg stadium 
kankergezwellen op. Men spuit een zeer kleine 
hoeveelheid radioactief materiaal (de tracer of het 
radiofarmacon) in de bloedbaan van de patiënt. Door de 
straling van die stof buiten het lichaam te detecteren 
gaat men na wat er in bepaalde lichaamsdelen met die 
stof gebeurt en dus ook of er iets abnormaals aan de hand 
is.  
De afbeeldingen in de nucleaire geneeskunde geven, 
anders dan bij de andere technieken, vooral aan hoe 
bepaalde organen functioneren. 
De ingebrachte stof wordt uitgescheiden, opgenomen of 
blijft in de bloedbaan. 
Een uitgescheiden tracer geeft informatie over de nieren 
en de gal. Een opgenomen tracer geeft informatie over de 
botten, de schildklier, de lever, de hersenen, de 
hartspier, het beenmerg en de longen. Een tracer die in 
het bloed blijft circuleren, geeft informatie over de 
hartactie en de bloedvaten.  
De meest gebruikte tracer is de gammastraler 
technetium-99m (Tc-99m). Die ‘m’ betekent 
‘metastabiel‘ (zendt gammastraling uit). Deze tracer, een 
gammastraler dus, heeft de zeer gunstige halveringstijd 
van 6 uur. Na 24 uur is dus het grootste deel van de stof 
uit het lichaam verdwenen. 
Detectie van deze straling vindt plaats met een 
zogenaamde gammacamera. 

 
 

2. Achtergrondinformatie: George de Hevesy 
 
De pionier van de nucleaire geneeskunde is de Hongaar 
George de Hevesy geweest. Hij startte met het klinische 
gebruik van isotopen en introduceerde op het gebied van 
de kunstmatige radioactiviteit een methode, gebaseerd 
op bombardementen met neutronen. 
De Hevesy kreeg in 1943 de Nobelprijs Scheikunde “voor 
het werk aan isotopen als tracers in studies van 
chemische processen”.  

 

 

Figuur 18: George de Hevesy 
(Bron: Wikipedia) 
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27. Vraag 
a. Bereken hoeveel procent technetium-99m na 24 uur er 

van een bepaalde hoeveelheid over is. 
b. Leg uit of dit betekent dat de rest van het technetium 

het lichaam verlaten heeft. 

 

2.4 Basiskennis röntgendiagnostiek 

 

3. Achtergrondinformatie: Wilhelm Conrad 
Röntgen 
Wilhelm Conrad Röntgen onderzocht in1895 de 
zogenaamde kathodestralen. Bij dat onderzoek had hij de 
buis waarin die stralen werden opgewekt met zwart 
papier afgedekt. Na het inschakelen van het apparaat 
bleken toevallig aanwezige kristallen van 
bariumplatinacyanide helder op te lichten. Blijkbaar 
waren er nog onbekende stralen opgewekt die door het 
zwarte papier heen drongen. Röntgen noemde deze X-
stralen. Die naam werd later veranderd in röntgenstralen, 
maar vooral in Engelstalige landen kom je nog vaak ‘X-
rays’ tegen. 
  
In de amusementsindustrie liet men mensen opnamen van 
hun eigen inwendige zien. Niet zonder gevaar, want 
sommige bestralingen resulteerden in flinke 
huidverbrandingen. 
Men zag snel diverse toepassingen van deze nieuwe 
stralen. Al in 1896 werden hiermee skeletfoto's gemaakt 
en er werd zelfs kanker mee behandeld. Tegenwoordig 
worden met die stralen bijna alle organen van het 
lichaam onderzocht. Door nieuwe technologieën is een 
zeer geringe dosis straling voldoende.  
Röntgen ontving in 1901 de Nobelprijs. 

Meer over röntgenstraling 
Zoals eerder vermeld, is röntgenstraling, evenals licht en 
γ-straling, een vorm van elektromagnetische straling.  
Elektromagnetische golven verschillen in golflengte (λ) en 
dus in energie (E). Korte golven hebben een hoge 
frequentie (f) en zijn energierijk, lange golven hebben 
een lage frequentie en zijn energiearm. 

Figuur 19: Wilhelm Conrad Röntgen 
(Bron: Wikipedia) 

Figuur 20: foto hand van Mw. 
Röntgen. (Bron: Wikipedia) 
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De golflengte van zichtbaar licht (sommige mensen vinden 
de term ‘zichtbaar licht’ dubbelop) varieert van 400 nm 

tot 750 nm (4,00  10−7 m tot 7,50  10−7 m). 
Röntgenstralen en ook gammastralen hebben veel 

kleinere golflengtes (van 1  10−8 m tot  

1  10−10 m) en zijn dus veel energierijker.  
Zie de volgende afbeelding, waarin de stralingsenergie in 

elektronvolt (eV) is aangegeven: 1eV = 1,6  10−19 J. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Röntgenstraling wordt opgewekt in een vacuüm 
röntgenbuis (figuur 23). Een schematische voorstelling 
van de röntgenbuis vind je in figuur 22. 
Door sterke verhitting van een gloeidraad (de 
gloeikathode) komen elektronen vrij. Deze elektronen 
schieten van de kathode naar de positieve anode. De 
anode is gemaakt van een legering van wolfraam en 
rhenium. Tussen de kathode en de anode is een 
hoogspanning aangelegd. De ontstane elektronenstroom 
tussen de gloeidraad en de anode noem je buisstroom. 
Bij de heftige botsingen tussen de elektronen en de anode 
komt röntgenstraling vrij. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 21: het elektromagnetische spectrum (Bron: Wikipedia) 

Figuur 22: schematische 
voorstelling van een röntgenbuis 
met waterkoeling. (Bron: 
wikipedia) 
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Betekenis van de symbolen: 

 K = kathode (negatieve pool) 

 A = anode (positieve pool) 

 Ua = anodespanning (buisspanning) 

 Uh = kathodeverwarmingsspanning (gloeispanning)  

 X = röntgenstraling 

 C = waterkoeling 

 Win = waterinlaat 

 Wout = wateruitlaat 
 

Röntgendiagnostiek 
De klassieke röntgendiagnostiek was eenvoudig: 
röntgenstralen gingen grotendeels door het lichaam heen, 
maar werden door botten meer verzwakt. Röntgenstralen 
waren dus uitstekend geschikt om botbreuken te 
detecteren. 
Voor deze conventionele radiologie gebruikte men 
cassettes met röntgenfilm. Dat systeem was goed te 
vergelijken met gewone (klassieke) fotografie. Ook deze 
maakte gebruik van de lichtgevoeligheid van een film. Die 
lichtgevoeligheid berustte op een fotochemische reactie 
van het lichtgevoelige zilverbromide. Meer belichting had 
meer zwarting tot gevolg. 
Beide technieken zijn nu gedigitaliseerd. De röntgenfilm 
is de laatste jaren zo goed als geheel uit de Nederlandse 
ziekenhuizen verdwenen. 
De moderne röntgentechnieken zijn niet alleen geschikt 
om botbreuken te onderzoeken. Ze zijn ook voor een 
groot aantal andere toepassingen geschikt. 

28. Vraag 
Leg uit of je de activiteit van röntgenstraling in becquerel 
kunt uitdrukken. 

29. Vraag 
Zowel in de nucleaire geneeskunde als in de 
radiodiagnostiek wordt met straling gewerkt. Dit kan er 
de oorzaak van zijn dat deze twee nogal eens door elkaar 
worden gehaald. Toch zijn er flink wat verschillen. Wat is 
het verschil als je kijkt naar: 
a. de plaats waar de straling vandaan komt?  
b. de informatie die je uit deze technieken krijgt? 
c. gebruikte stralingsintensiteit? 
d. tijd van belichting/opname? 

Figuur 23: röntgenbuis 
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30. Proef: kunnen lichtstralen ook wat röntgenstralen 
kunnen? 

Leg zo snel mogelijk, handpalm naar beneden, je hand 
met gespreide vingers op een stuk fotopapier.  
Houd je hand zo stil mogelijk totdat het niet bedekte stuk 
papier duidelijk donker kleurt. Dit kan enige minuten 
duren. 
Haal je hand van het papier en kijk wat er langzaam met 
de afdruk gebeurt. 
a. Geef twee overeenkomsten tussen deze foto en een 

röntgenfoto. 
b. Geef twee verschillen tussen deze foto en een 

röntgenfoto. 
c. Waardoor verdwijnt je handafdruk? 
d. Wat moet je doen om je handafdruk niet te laten 

verdwijnen? 
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2.5 Gevaren en bescherming 

Inleiding 
Er zijn geen aanwijzingen dat de medische technieken die 
golven gebruiken (echografie en MRI) gevaren voor de 
gezondheid opleveren. 
Dit lijkt in tegenspraak met de blijvende 
gehoorbeschadiging die te hard geluid veroorzaakt. Maar 
gehoorbeschadiging treedt op bij blootstelling aan te 
grote geluidssterkte (‘te sterke golven’), en daar is hier 
geen sprake van. 
Ook van het sterke magneetveld en de gebruikte 
radiogolven bij MRI is geen gevaar bekend. De methode 
levert wel problemen op bij patiënten met metaal in hun 
lichaam, zoals pacemakers. 
Ioniserende straling kan voor levend weefsel gevaarlijk 
zijn. De uitwerking varieert enorm. De brandwonden die 
radium op de handen van Pierre Curie veroorzaakte waren 
nog betrekkelijk onschuldig, vergeleken met de tientallen 
doden in Tsjernobyl (Oekraïne). Daar ontplofte in 1986 
een kernreactor. 
Een apart gevaar van deze straling zijn de effecten op 
lange termijn, dit zijn soms zelfs effecten op volgende 
generaties.  
Vaak worden de gevaren van radioactieve straling in één 
adem genoemd met die van röntgenstraling, maar er is 
een belangrijk verschil. Stralingssoorten zijn nooit 
besmettelijk, maar een radioactieve stof (de 
stralingsbron) wel. Een dergelijke stof is bovendien 
eenvoudig te verspreiden. Bij inwendige bestraling stopt 
de bestraling pas als de radioactieve stof het lichaam 
heeft verlaten. Daarom kiest men binnen de nucleaire 
geneeskunde voor radionucliden met een korte 
halveringstijd die bovendien het lichaam zo snel mogelijk 
verlaten. 

31. Vraag 
Het is zeer gevaarlijk als je lichaam in contact komt met 
de microgolven van een magnetron. Radiogolven bevinden 
zich in het elektromagnetische spectrum naast 
microgolven. Je zou de conclusie kunnen trekken dat MRI 
een gevaarlijke techniek is. 
a. Waardoor ligt het voor de hand dat deze microgolven 

schadelijk voor de mens zijn? 
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b. Hoe word je tegen deze microgolven beschermd? 
c. Bedenk een verklaring waardoor de radiogolven bij MRI 

niet gevaarlijk zijn. 
 

Drie dosimetrische grootheden 
Er zijn drie grootheden waarmee men de dosis kan 
aangeven, dosimetrische grootheden:  

 de geabsorbeerde dosis 

 de equivalente dosis 

 de effectieve dosis.  
De basis voor deze drie grootheden is de energie die de 
bestraalde persoon per kilogram ondergaat. De 
bijbehorende eenheid is steeds J/kg, meestal betiteld als 
sievert (Sv).  
De geabsorbeerde dosis is de simpelste grootheid. Deze 
houdt uitsluitend rekening met de hoeveelheid 
geabsorbeerde straling, ongeacht de soort straling en het 
bestraalde lichaamsdeel. Dat geeft geen goed beeld van 
het reële gevaar.  
Bij de equivalente dosis houd je wel rekening met de 
soort straling, elke soort krijgt een stralingsweegfactor 
WR. (R staat voor radiation). 

 
De grote schadelijkheid van alfastraling is een gevolg van 
de grote lading van alfadeeltjes. Hierdoor treden 
gemakkelijk ionisaties op, zodat deze stralingssoort 
schadelijk is voor DNA-moleculen.  
De effectieve dosis (ED), de naam zegt het al, geeft de 
beste inschatting van het gevaar voor ioniserende 
straling. De effectieve dosis is gedefinieerd voor het hele 
organisme (dus de persoon), maar wordt ook gebruikt als 
slechts een deel van het lichaam wordt bestraald. 
De effectieve dosis houdt rekening met de verschillende 
gevoeligheden die de afzonderlijke organen hebben. Niet 
alle organen zijn namelijk even gevoelig voor ioniserende 
straling.  

Zo is een effectieve dosis van 1 sievert -straling in de 

lever even schadelijk als 1 sievert -straling in de handen. 
De effectieve dosis houdt rekening met de stralingssoort 
en met het weefseltype. En de lever is gevoeliger voor 
straling dan de huid.  
Vooral weefsels waarin veel celdelingen plaatsvinden, 
hebben een grote gevoeligheid.  

 

Stralingsweegfactor                     
wR 

-straling (He-kernen) 
--straling 
(elektronenstraling) 
-straling 
röntgenstraling 

20 
1 
1 
1 

 Figuur 24: stralingsweegfactor voor 
verschillende stralingssoorten 
 

 

Weefselweegfactor                             
wT 

Geslachtsorganen 
(gonaden) 
Beenmerg 
Longen 
Maag 
Dikke darm (colon) 
Borst (gemiddelde van hele 
bevolking) 
Schildklier 
Slokdarm 
Blaas 
Lever 
Botoppervlak 
Huid 
Overige organen 

0,20 
0,12 
0,12 
0,12 
0,12 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,01 
0,01 
0,05 

Totaal (som) 1,00 

 
Figuur 25: weefselweegfactor voor 
verschillende lichaamsdelen 
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Essentieel bij de effectieve dosis is dat elk lichaamsdeel 
een weefselweegfactor WT  krijgt. (figuur 25, T staat voor 
tissue = weefsel). 

 
 

De effectieve dosis voor een bepaald orgaan bij een 
bepaalde stralingssoort bereken je met formule (4): 

R T

E
ED w w

m
         (4) 

 
waarin: 

 ED = de effectieve dosis in sievert (Sv) 

 E = de geabsorbeerde energie in joule (J) 

 m = de bestraalde massa in kilogrammen (kg) 

 wR = de stralingsweegfactor van de gebruikte straling 

 wT = de weefselweegfactor van het bestraalde 
lichaamsdeel. 

 
In de praktijk drukt men de effectieve dosis meestal uit in 
millisievert (mSv). 

32. Vraag 
a. Waarom is hiervoor geen verschil gemaakt tussen 

radiodiagnostiek en radiotherapie (behandeling met 
straling)? 

b. Alfastraling heeft verreweg de grootste weegfactor, 
terwijl het doordringende vermogen van deze straling 
klein is. Leg uit hoe dit kan. 

c. Leg uit dat de equivalente dosis (H) in een deel van de 
lever even groot is als de equivalente dosis voor de 
hele lever.  

Een bepaald orgaan wordt bestraald met een effectieve 
dosis van 20 mSv alfastraling. 
d. Bereken hoeveel dosis röntgenstraling dit orgaan een 

even grote schade toebrengt. 
e. Waardoor is de weefselweegfactor van de 

geslachtsorganen relatief hoog? 
f. Bereken in het theoretische model in figuur 26 de 

effectieve dosis. De ‘patiënt’ wordt met 
röntgenstraling bestraald.  
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Orgaangebied 
E/m 

wT 

1 2 mSv 0,2 
2 3 mSv 0,3 

3 (rest) 1 mSv 0,5 
Figuur 26: doorsnede patiënt (boven) en gegevens orgaangebied (onder) 

 

Schadelijke effecten van ioniserende straling  
Zoals eerder vermeld zijn sneldelende weefsels het 
gevoeligst voor straling. De schade wordt vooral 
toegebracht aan het DNA in de celkern. Een cel, die net 
voor de mitose (= celdeling) zijn DNA verdubbeld heeft, 
heeft een extra grote kans op schade door ioniserende 
straling. Net voor de mitose is het DNA namelijk 
tetraploïd aanwezig, waardoor de trefkans met 
ioniserende straling toeneemt. Een cel is tetraploïd als in 
de kern vier chromosomen voorkomen (uitgezonderd 
geslachtschromosomen). De kern van een menselijke cel 
heeft altijd meer dan 4 chromosomen. 
Mutaties door straling in het DNA kunnen tumorcellen 
ontwikkelen. In zo’n tumorcel vinden vaak 
ongecontroleerde celdelingen plaats, celwoekering. 
Ook kunnen de voor de voortplanting belangrijke 
geslachtscellen schade oplopen die pas in latere 
generaties tot uiting komen. Dit zijn dus genetische 
effecten (genetisch = met betrekking tot erfelijkheid). 
Een bekend voorbeeld van een genetisch effect is 
mongolisme.  
Een cel kan ook afsterven door teveel straling. Je spreekt 
dan van deterministische effecten (determineren = 
beëindigen). Deterministische effecten kunnen direct tot 
uiting komen, maar ook vele jaren later. Zo kan schade 
aan bloedvaten pas na langere termijn tijd leiden tot 
orgaanbeschadiging. Deterministische effecten waarop 

3 

1 

2 
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men in de radiologie extra alert moet zijn, zijn effecten 
op een ongeboren vrucht, een embryo. Een ongeboren 
kind ondergaat immers nog veel celdelingen. Men heeft 
hiervoor de term teratogene effecten (terato betekent 
letterlijk monster).  
Afhankelijk van de ontwikkelingsstadia van de ongeboren 
vrucht kunnen bestralingen vanaf ongeveer 100 mSv 
resulteren in ernstige orgaanafwijkingen in de ongeboren 
vrucht. Het is dus van enorm belang dat een patiënte 
meldt dat zij zwanger is. Het röntgenonderzoek wordt zo 
mogelijk uitgesteld of de buik wordt, in extreme 
gevallen, extra afgeschermd. 
Men voorkomt deterministische effecten vooral met een 
goed veiligheidsbeleid. 
 
Besef bij dit alles dat er steeds sprake is van kansen. 
Blootstelling aan hoge doses straling (een flink aantal 
sievert) kàn ernstige stralingsziektes veroorzaken en zelfs 
dodelijk zijn, maar zeker is dat niet. Zulke mogelijk 
schadelijke stralingsdoses zijn veel groter dan de 
natuurlijke jaardosis die wij uit de ons omringende natuur 
(zoals kosmische straling en radioactieve straling uit de 
aardbodem) ontvangen.  
Voor lage stralingsdoses, zoals enkele millisievert, bestaat 
geen wetenschappelijk bewijs dat ze gezondheidsschade 
bij de mens veroorzaken. Maar er bestaat ook geen bewijs 
dat deze schadelijke effecten niet zullen optreden. Het is 
door deze onzekerheden dat men er naar streeft het 
aantal mensen dat aan straling wordt blootgesteld zo 
gering mogelijk te houden. Bovendien moet de 
blootstelling aan straling voor elk individu zo laag blijven 
als redelijkerwijs haalbaar is. 
Effecten die met een bepaalde kans optreden, noem je 
stochastische effecten. Of iemand een tumor oploopt 
door blootstelling aan straling, is zo'n stochastisch effect. 
Dat betekent dat mogelijke schade (met een bepaalde 
kans) bij elke geabsorbeerde dosis kan voorkomen, 
eventueel op de lange termijn.  
Als ruwe vuistregel hanteert men dat voor elke sievert 
effectieve dosis het risico op een fatale tumor bestaat 
van 5% per jaar.  
Als 1 miljoen mensen gemiddeld per jaar een effectieve 
dosis van 1 mSv straling ontvangen, zal zich bij 50 (= 
5/100 x 1/1000 x 1 000 000) personen een fatale tumor 
ontwikkelen. 
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33. Vraag 
De 16 miljoen inwoners van Nederland ontvingen in 2005 
een gemiddelde effectieve dosis van 2,7 mSv. 
a. Bereken bij hoeveel inwoners deze straling tot een 

fatale tumor heeft geleid. 
De tekst heeft het over ‘ruwe vuistregel’. Je antwoord op 
vraag a is daardoor een beredeneerde schatting. 
b. Geef een oorzaak waardoor je antwoord bij a nooit 

meer dan een schatting kan zijn. 
 

Hoeveel straling? Waar vandaan?  
Overal zijn bronnen van straling: in de grond, in je 
lichaam, in de ruimte (kosmische straling) en uiteraard in 
het ziekenhuis. Elk mens wordt dus continu blootgesteld 
aan ioniserende straling, de achtergrondstraling.  
Een gemiddelde Nederlander ontvangt 2 mSv effectieve 
jaardosis achtergrondstraling. In andere streken op de 
wereld kan deze dosis door aardstraling oplopen tot 
waarden die wel 10x zo hoog zijn. 
De gemiddelde effectieve dosis die een individu in 
Nederland per jaar ontvangt is ongeveer 2,7 mSv. Dit is 
inclusief de straling van medische handelingen. Het 
cirkeldiagram in figuur 27 geeft aan hoe men aan dit getal 
komt. Bij de medische toepassingen is alleen rekening 
gehouden met radiodiagnostiek (onderzoek door 
beeldvorming) en niet met radiotherapie.  
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Gemiddelde effectieve dosis in Nederland per lid 
(2,7 mSv / jaar: 2005)

34%

14%
16%

12%

20%

4%

Radon en Thoron

Bodem en
woonomgeving

Natuurlijke activiteit in
lichaam, excl. Ra en Th

Kosmische straling

Medische
stralingstoepassingen

0verige, o.a. fall-out en
industriële bronnen

 

Figuur 27: cirkeldiagram gemiddelde effectieve dosis in Nederland 
 

Vergeleken met andere risico’s is het gemiddelde 
stralingsrisico van medische toepassingen gering. Ter 
illustratie zijn hieronder de risico’s van roken, verkeer en 
blikseminslag weergegeven in verhouding met de 
gemiddelde effectieve dosis door medische toepassingen 
(zie figuur 28). 

 

Kans op overlijden per jaar per 1000.000 
inwoners in Nederland

0,5

18,5

32,5

38,5

175

1000

2500

door bliksem getroffen

voetgangers

medische toepassingen van straling
(0,65 mSv/jaar)

fietsen

autorijden

motorrijden

sigaretten roken (1/2 pakje per dag)

activiteit

kans op overlijden
 

Figuur 28: risico’s bij bepaalde activiteiten 
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34. Vraag 
Bereken welk percentage van de totale gemiddelde 
effectieve dosis aan medische toepassingen is toe te 
schrijven. 

 
Naar aanleiding van vraag 34 zou je misschien denken dat 
het allemaal wel meevalt, maar dat is een verkeerde 
conclusie. Het gaat namelijk steeds over gemiddelde 
waarden. Als je kijkt naar de stralingsbelasting van 
bepaalde radiologische onderzoeken, is het beeld minder 
geruststellend. In figuur 29 zie je een indicatie van de 
effectieve dosis per radiologisch onderzoek voor de 
patiënt. 

 

< 1 mSv 1-10 mSv > 10 mSv 

X-schedel 
X-wervelkolom 
skeletfoto’s 
mammografie 
nieronderzoek (nucleair) 

darmonderzoek 
maagonderzoek 
X-bekken 
CT-hersenen 
botonderzoek (nucleair) 

CT-buik 
CT-wervelkolom 
bloedvatenonderzoek 
 

Figuur 29: indicatie effectieve dosis per radiologisch onderzoek voor de patiënt 
 

Bij een standaardröntgenonderzoek is de gemiddelde 
effectieve dosis 0,5 mSv, maar bij een CT-röntgenscan 
varieert deze van 1,5 mSv – 16 mSv, afhankelijk van het 
gescande gebied. Bij een CT-scan (CT = 
computertomografie) bestraalt men de patiënt van alle 
kanten.  
Bijna de helft van de gemiddelde effectieve dosis door 
medische toepassingen wordt veroorzaakt door CT. Een 
andere term voor CT is CAT (= computed axial 
tomography). 
 
Niet alleen de patiënt, maar ook het personeel wordt 
blootgesteld aan straling. Een apart geval is daarbij 
strooistraling. Strooistraling is straling met een andere 
richting dan de directe bundel. Bij twee 
röntgenapparaten is hierna de verdeling van strooistraling 
in de onderzoeksruimte weergegeven. De lijnen noem je 
isodosiscurven, zij geven gelijke stralingsniveaus aan 
(figuur 30). In de aangeven eenheid staat Gy, de eenheid 
van geabsorbeerde dosis. Dit is de afkorting van gray, een 
stralingseenheid die vergelijkbaar is met sievert.  
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Figuur 30: isodosiscurven 
 

De vraag welke dosis nog net is toegestaan is niet 
eenvoudig te beantwoorden.  
De overheid heeft op dit gebied wettelijke regels 
opgesteld: de ‘Kernenergiewet’. Deze wet verbiedt 
stralingsbronnen in bezit te hebben, toe te passen of zich 
ervan te ontdoen, tenzij een vergunning is verleend. Ook 
is er voor het gebruik van radioactieve stoffen en 
apparaten die ioniserende stralen uitzenden het ‘Besluit 
Stralingsbescherming’. Dat schrijft voor dat elke 
handeling, die blootstelling aan ioniserende straling 
geeft, alleen mag plaatsvinden als zij nut heeft. 
Bovendien moet de behandeling zo worden uitgevoerd dat 
de dosis zo laag mogelijk is. 
Een belangrijke regel gaat over de dosislimieten. Deze 
regel maakt onderscheid tussen personen die 
beroepsmatig met stralingsbronnen te maken hebben 
(blootgestelde werkers) en de rest van de bevolking. 
Blootgestelde werkers zijn niet alleen mensen in een 
kerncentrale of ziekenhuis, maar ook stewardessen, 
piloten en tandartsen.  
De dosislimiet komt bovenop de achtergrondstraling (ca. 
2 mSv / jaar) en is voor blootgestelde werkers 20 mSv per 
jaar. Voor de rest van de bevolking geldt per jaar een 
dosislimiet 1 mSv.  

 

Dosislimieten 
Bevolking 1 mSv / jaar 
Blootgesteld werker 20 mSv / jaar 
Patiënten niet vastgelegd 
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Om een idee te geven: de gemiddelde jaardosis van 
blootgestelde werkers in het Erasmus Medisch Centrum is 
1,0 mSv boven de achtergrondstraling. 
Voor te bestralen patiënten geldt geen dosislimiet. De 
blootstelling aan straling is immers in het directe 
voordeel van de patiënt. Het afbreken van een 
behandeling na het bereiken van de dosislimiet is 
ongewenst. Het spreekt vanzelf dat hier een grote 
verantwoordelijkheid bij de behandelende medici ligt! 
Ten slotte: in het voorgaande stuk ligt de nadruk op de 
gevaren van straling. Die gevaren zijn reëel; er vallen 
zelfs doden door opgelopen straling. Maar bedenk bij dat 
alles dat door gebruik van diezelfde straling elk jaar ook 
talloze levens gered worden. 

35. Vraag 
a. Waarom rekent men ook de tandarts tot de 

blootgestelde werkers? 
Bij een vlucht naar Noord-Amerika loopt een inzittende 
van een vliegtuig 0,05 mSv boven de normale dosis op. 
b. Hoeveel van die vluchten zijn voor een stewardess net 

toegestaan? 

36. Opdracht: alaraprincipe 
De maximale hoeveelheid straling voor een patiënt is 
vastgelegd in het zogenaamde ALARA-principe. Zoek op 
waar ‘alara’ voor staat en leg uit wat de term betekent. 

Bescherming tegen straling 
De beste bescherming is preventie. Dat betekent in dit 
geval: niet in de buurt van mogelijk gevaarlijke 
ioniserende straling komen. De bekendste signalering voor 
de aanwezigheid van ioniserende straling is het 
afgebeelde pictogram in figuur 32. Vaak staat daar nog 
een bordje met ‘radioactieve stoffen’ of ‘röntgenstraling’ 
onder.  
Dit symbool is aanwezig bij de ingang van ruimtes waar 
radioactieve bronnen aanwezig zijn of waar ioniserende 
straling kan zijn.  
Zonder toestemming van een bevoegd persoon is de 
toegang tot deze ruimte verboden. 
Om genetische effecten bij patiënten tijdens 
röntgenonderzoek te minimaliseren worden de 
geslachtsorganen (gonaden) vaak afgeschermd met lood.  

Figuur 32: waarschuwing 
voor ioniserende straling. 
(Bron: Wikipedia) 
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Figuur 33: beschermingsmiddelen voor geslachtsorganen 
 

Bij de mannen in de reproductieve leeftijd wordt de 
‘loodportemonnee’ aangebracht. Bij een vrouw wordt een 
'loodvlinder' geplaatst die de eierstokken afschermt. Bij 
de bescherming van radiologische werkers spelen tijd, 
afstand en afscherming een rol. 
 

Tijd 
Kortere blootstelling aan een stralingsbron geeft een 
lagere dosis dan langere blootstelling. Het is het dus 
belangrijk dat de handelingen snel, maar niet gehaast, 
worden uitgevoerd.  

Afstand 
De stralingsdosis wordt ook beperkt door een zo groot 
mogelijke afstand tot de radioactieve bron te bewaren. 
Vergelijk dit maar met het maken van een flitsfoto in een 
grote ruimte. Naarmate het te fotograferen object verder 
van de flitslamp af staat, valt er minder licht op dat 
voorwerp. De belichting neemt kwadratisch af met de 
afstand. Zo is het ook bij ioniserende straling. Wordt de 
afstand tot de bron drie maal zo groot, dan wordt de 
stralingsintensiteit dus 32 = 9 maal zo klein. 
Ook het gebruik van hulpgereedschappen als pincetten en 
tangen vergroot bij het hanteren van radioactieve stoffen 
de afstand. 

Afscherming  
Een middel om de ioniserende straling te verzwakken is 
afscherming. De meest bekende materialen tegen 
gammastraling en röntgenstraling zijn lood en beton.  
Soms is het bij röntgenstraling om praktische redenen 
niet mogelijk de stralingsbron af te schermen. Dan is 
bescherming tegen strooistraling mogelijk met een 

 

Loodportemonnee Loodvlinder
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loodschort, loodhandschoenen en schildklierbeschermers 
(om de nek).  

 

 
loodschort schildklierbescherming beschermd 

Figuur 34: beschermingsmiddelen tegen strooistraling 
 

In de nucleaire geneeskunde is een loodschort minder 
zinvol doordat daar de stralingsenergie in de regel veel 
hoger is dan bij röntgenstraling. Gevolg: een belangrijk 
deel van de straling wordt door het loodschort 
doorgelaten. Zwaardere loodschorten zijn weer 
onhanteerbaar. Men kan wel de radioactieve stof zoveel 
mogelijk afschermen met loden potjes en een loodhuls 
om de injectiespuit.  

 

Loodpot   Spuit in loodhuls

Figuur 35: beschermingsmiddelen in de nucleaire geneeskunde. (Bron: 
http://www.nucleairegeneeskunde.nl) 
 

Voor de veiligheid van blootgestelde werkers wordt de 
door hen opgelopen dosis straling continu gemeten. Een 
bekende methode om snel ioniserende straling te meten 
is de geiger-müller teller (ook wel geigerteller of GM-
buis). Een metalen cilinder, die als negatieve pool 
fungeert, is gevuld met een gas (meestal argon). In de 
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cilinder is een draad gespannen, de positieve pool. De 
aangelegde spanning is groot, ongeveer 1 kV (zie figuur 
36).  

 

Figuur 36: geiger-müller teller (Bron: Wikipedia) 

 
Ioniserende straling die in de buis komt maakt elektronen 
vrij (uit de wand of uit het gas). Deze elektronen 
bewegen snel naar de draad en ioniseren op hun beurt 
weer argonatomen. Dit geeft een sneeuwbaleffect: een 
lawine van elektronen op de draad. Dit resulteert in een 
signaal, gedetecteerd als een korte ‘knetterende klik’.  
De buis bevat ook een zogenaamd doofgas. Dit gas zet de 
argonionen om in argonatomen onder opname van een 
elektron:  

2 2Ar Br e Ar Br      

Dit proces duurt 10 msec. Na deze korte tijd (de ‘dode 
tijd’) is de buis weer geschikt om een nieuw signaal te 
detecteren. 
Voor blootgestelde medewerkers in een ziekenhuis is de 
GM-buis niet geschikt. Zij dragen op het lichaam 
persoonsdosimeters (TLD-badge =Thermo-
Luminescentie-Dosimeter). 
 
De badges worden om de vier weken opgestuurd naar NRG 
(Nucleair Research Group) in Arnhem, waar ze uitgelezen 
worden. Dit gebeurt door de TLD's te verwarmen 
(thermo), waarna licht vrij komt (luminescentie). De 
hoeveelheid licht die per TLD vrijkomt, is een maat voor 
de opgevangen dosis.  
NRG stuurt een overzicht met alle dosisuitslagen naar de 
ziekenhuizen, zodat iedereen weet welke dosis is 

Figuur 37: TLD-badge 
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ontvangen in de laatste periode en in de totale carrière. 
NRG slaat de gegevens op en bewaart ze tot minimaal 30 
jaar na beëindiging van de werkzaamheden. 

37. Vraag 
Waarom wordt bij een CT van de blaas bij een man wel 
gonadenbescherming gebruikt en bij een vrouw niet? 

38. Vraag 
Kijk nog eens naar de twee tekeningen waarbij patiënten 
bestraald worden met röntgenstraling. Leg voor beide 
afbeeldingen uit waar de röntgenbron zich bevindt. 

39. Vraag 
Geef twee redenen waarom een blootgesteld medewerker 
geen GM-meter draagt. 

40. Vraag 
a. Leg uit of een blootgesteld werker de TLD-badge onder 

of boven het loodschort draagt. 
b. Leg uit of een TLD-badge de effectieve dosis meet. 

41. (Demo)proef: ioniserende straling om je heen 
Met een geiger-müllerteller (GM-meter) wordt de 
ioniserende straling op diverse plaatsen gemeten. Houd 
daarbij plaatjes lood gereed. Meet indien mogelijk: 

 op het schoolplein 

 in een gewoon lokaal 

 in de kelder of een kruipruimte 

 vlakbij een mobieltje (aan en uit) 

 in het scheikundelokaal 

 in het scheikundepracticum 

 in de chemicaliënopslagruimte 

 vlak voor een potje natriumchloride 

 vlak voor een potje kaliumchloride. 
a. Probeer bij een flinke activiteit met de loden plaatjes 

te ontdekken waar de straling vandaan komt. 
b. Zoek op internet en/of in Binas op van welke soort 

straling en van welke stof sprake is. 
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2.6 Opdrachten 
42. Opdracht: de loop der tijden 
1761 – 1816 – 1895 – 1897 – 1903 – 1919 – 1921 – 1935 – 1938 – 
1944 – 1958 – 1979 - 2003 

Bij elk jaartal hoort één van de volgende beschrijvingen. 
Zet op een kladje de bijbehorende letter bij dat jaartal. 
Welke term, belangrijk voor medische beeldapparatuur, 
krijg je dan? 
I Allan Cormack en Godfrey Hounsfield krijgen de 

Nobelprijs voor medicijnen voor de ontwikkeling van 
CAT (= CT). 

G Wilhelm Röntgen, ooit in Utrecht van de middelbare 
school gestuurd, ontdekt de naar hem genoemde 
straling.  

U Isidor Rabi krijgt de Nobelprijs natuurkunde voor de 
ontdekking van kernspinresonantie, de basis voor de 
MRI-techniek. 

E J.J. Thomson ontdekt dat uit atomen kleine negatief 
geladen deeltjes kunnen worden vrijgemaakt: 
elektronen. 

O  De Franse arts René Laënnec luistert naar het hart 
van een vrouwelijke patiënt. Hij vindt het niet netjes 
om zijn oor op haar borst te leggen en gebruikt een 
papieren koker: de stethoscoop was geboren! 

T Ian Donald maakt de eerste echografie van een foetus 
in de baarmoeder. 

E Paul Lauterbur en Peter Mansfield krijgen de 
Nobelprijs medicijnen voor hun bijdragen aan de 
ontwikkeling van MRI. 

R Pierre Curie, Marie Curie en Henri Becquerel krijgen 
de Nobelprijs natuurkunde voor hun werk op het 
gebied van de radioactiviteit. 

O   James Chadwick krijgt de Nobelprijs natuurkunde 
voor de ontdekking van het neutron. Irène Joliot-
Curie (dochter van Pierre en Marie) en haar man 
Frédéric Joliot krijgen de Nobelprijs scheikunde voor 
het ontdekken van nieuwe radioactieve elementen. 

E  Ernest Rutherford ontdekt het proton. 
L Enrico Fermi krijgt de Nobelprijs natuurkunde voor de 

ontdekking dat door kernen met neutronen te 
beschieten een kernreactie op gang kan komen. 

H Leopold Auenbrugger von Auenbrugg ziet zijn vader, 
die herbergier is, op wijnvaten kloppen om te 
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bepalen of ze vol of leeg zijn. Hij bedenkt dat je dan 
ook, door op de borst en rug van een patiënt te 
kloppen, kan bepalen of in de longen vocht zit en hoe 
groot het hart is. De oudste vorm van echografie, nog 
steeds toegepast! 

S Albert Einstein krijgt de Nobelprijs natuurkunde voor 
zijn werk aan het foto-elektrische effect. Of licht uit 
een metaal elektronen vrijmaakt, hangt af van de 
kleur van het licht, niet van de intensiteit. 

 

43. Opdracht: ISP op school? 
Er zijn bij dit onderwerp weinig proeven geschikt om op 
school uit te voeren. Je zult voor meer proeven dus 
buiten de school moeten kijken. Wellicht zijn er 
mogelijkheden voor meer proeven op een hbo-opleiding 
(zie ook opdracht 45: MBRT: iets voor jou?) of in een 
ziekenhuis bij jou in de buurt. Jij of je docent kunnen 
dan deze instituten benaderen. 
 
a. Geef twee oorzaken waardoor veel van dit soort 

proeven niet geschikt zijn voor school. 
b. Geef twee redenen waarom hbo-opleidingen meer 

geneigd zijn om je te helpen dan ziekenhuizen. 
Maar zie! De Universiteit van Utrecht heeft een 
‘Ioniserend Stralen Practicum’ (ISP) ontwikkeld. Er zijn 
twee mogelijkheden: studenten komen met een mobiel 
practicum op jullie school, of je groep gaat proeven op 
die universiteit uitvoeren.  
Een en ander vereist uiteraard een uitgekiende 
organisatie. 
Nadere informatie: ►URL1. 
Je docent vertelt je hoe je deze opdracht gaat afronden. 

44. Opdracht: applets 
Voor deze module zijn uit de geweldige hoeveelheid 
informatie die internet biedt vooral applets erg leerzaam. 
Applets zijn simulaties, vaak interactief. 

Medische beeldvorming 
Bekijk de applets van ►URL2-4 en beantwoord de 
volgende vragen 
a. Leg uit of deze applets hebben bijgedragen tot een 

betere kennis van het onderwerp. 
b. Leg uit welke applet je het beste vond. 
c. Leg uit welke applet je het minste vond. 
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Radioactiviteit  
Ga naar ►URL5. 
Vind twee andere geschikte applets met de zoektermen 
‘applet’ en ‘radioactive’. 
d. Beantwoord dezelfde vragen als bij a, b en c maar nu 

voor deze applets. 
 

45. Opdracht: op ziekenhuisbezoek 
Sommige ziekenhuizen bieden excursies op de afdeling 
Medische Beeldvorming aan. Als zich in jouw buurt zo’n 
ziekenhuis bevindt, is dit uiteraard een uitgelezen kans 
om hier gebruik van te maken. Een paar punten die hier 
van belang zijn: 

 Probeer er op informele wijze (via een familielid of 
kennis die in dat ziekenhuis werkt) achter te komen of 
die mogelijkheid aanwezig is.  

 Benader de geschikte contactpersoon (afdeling 
‘Voorlichting’?) ruim van tevoren met het verzoek. 
Doe dit zo persoonlijk mogelijk, schriftelijk of 
telefonisch. 

 Bereid met de klas de excursie voor, stel vast wat 
vragen op. 

(PS Als een excursie onmogelijk is, is een interview met 
de betreffende persoon een alternatief. In dat geval is 
een lijstje met vragen vooraf uiteraard onmisbaar.) 
 

46. Opdracht: MBRT: iets voor jou? 
Het is al eerder ter sprake gekomen: de opleiding tot 
laborant in de medische beeldvorming wordt verzorgd 
door de MBRT afdeling van hbo’s. 
Je gaat over deze opleidingen informatie verzamelen. 
Voor de manier waarop je de informatie verzamelt, maak 
je een keuze uit: 

 een excursie naar een hbo-instelling in je buurt die 
deze opleiding aanbiedt 

 een onderzoek van drie websites van deze 
instellingen. 

Verzamel in beide gevallen in eerste instantie de 
informatie met de zoekterm MBRT (zie ook ►onderdeel 
8, Analyseren en samenvatten, in de NLT Toolbox. 
Maak van je excursie/onderzoek een verslag. Verwerk in 
je verslag (omvang ongeveer een A-4tje) in elk geval: 
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a. Wat betekent de afkorting MBRT? 
b. Welke richtingen heb je in deze opleidingen? 
c. Welke richting sprak je het meest aan en waarom? 
d. Twee redenen voor jou om zo’n opleiding te kiezen. 
e. Twee redenen voor jou om zo’n opleiding niet te 

kiezen. 
Bij onderzoek van websites bovendien:  
f. Geef twee overeenkomsten tussen die websites. 
g. Geef twee verschillen tussen die websites. 
h. Geef met argumenten aan welke website jou het 

meeste aansprak. 
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3 Keuzehoofdstukken 

3.1 Algemene indeling 

Welk hoofdstuk? 
Je kiest één van de volgende drie hoofdstukken. Het 
gekozen hoofdstuk ga je met zijn tweeën uitvoeren. 

 4. Echografie en MRI 

 5. Nucleaire geneeskunde 

 6. Röntgendiagnostiek 
Je docent vertelt hoe je deze keuze uitvoert. Elk van de 
drie hoofdstukken moet minstens één keer gekozen 
worden. 
Het aantal casussen (= beschrijvingen van een 
diagnostisch onderzoek) is in hoofdstuk 6 groter dan in de 
hoofdstukken 4 en 5. Het ligt dus voor de hand dat 
hoofdstuk 6 door meer tweetallen wordt uitgevoerd. 

Over de casus 
Elk onderdeel begint met een aantal casussen, waarvan 
jouw tweetal er één kiest of toegewezen krijgt. 
Uitgangspunt is hierbij dat er zoveel mogelijk 
verschillende casussen uitgevoerd worden. Lees, om een 
indruk te krijgen, eerst alle casussen van jouw onderdeel.  
De casussen zijn gebaseerd op reële gebeurtenissen. 
Daardoor komen bij sommige casussen ook andere dan de 
gekozen techniek aan de orde.  
Jullie casus moet je in elk geval behandelen in jullie 
presentatie/verslag. Dit houdt in dat je groepje bij elke 
casus: 

 een alfabetisch lijstje maakt van de nieuwe begrippen 
in die casus, ook van de begrippen in de vragen en in 
de onderschriften. De casus is namelijk geschreven 
door medische specialisten en die bedienen zich nogal 
eens van vaktermen.  

 Je kunt hierbij een zoekmachine gebruiken (google.nl 
of yahoo.nl), maar er zijn ook voortreffelijke 
algemene websites: ►URL 6-7. Denk hierbij uiteraard 
ook aan ►werkinstructie bronnenonderzoek in de NLT 
Toolbox. 
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Verder bieden diverse hogescholen de zogenaamde 
MBRT-opleidingen aan. Met de zoekterm ‘MBRT’ kom 
je al snel op hun websites, waar ook van alles te 
vinden is. 
Tip: beperk je niet tot de eerst de beste website. 

 uitlegt hoe de beelden tot stand zijn gekomen en wat 
er allemaal te zien is 

 vertelt wat de patiënt allemaal moest doen voordat 
het onderzoek kon beginnen. Gebruik hier als bron, als 
de tekst van deze module niet voldoende is, de 
website van een ziekenhuis (vaak onder het kopje 
‘Voorlichting’) in je buurt. Algemene websites zijn 
►URL8-9.  

 aandacht besteedt aan de specifieke 
veiligheidsaspecten bij de besproken onderzoeken.
  

Rest van het keuzedeel 
Als je in de rest van het keuzedeel nieuwe termen 
tegenkomt, behandel je die net zo als bij de casus. Je 
neemt ook die termen dus in je woordenlijstje op. 
Het is mogelijk dat je ook bij dit deel zo nu en dan de 
hiervoor genoemde websites gebruikt.  
De hoofdpunten uit dit deel laat je aan bod komen in je 
presentatie/verslag. Richtlijn is hierbij dat je de tekst 
van het algemene hoofdstuk 2 bekend mag 
veronderstellen. 
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4 Echografie en MRI 

4.1 Casussen Echografie en MRI 

Casus 1 In blijde verwachting (Echografie)  
 

Mevrouw Jansen is al een tijdje in verwachting. Ze komt 
op de afgesproken tijd naar het ziekenhuis om een echo 
te laten maken van de foetus.  
De afbeeldingen bij deze casus zijn te vinden in het 
document NLT2-h012_Beelden casus 1_Hoofdstuk 4.doc 
op ►vaklokaal NLT. 
 
De laborante meet ook de doorsnede van het hoofd. 
Hiermee is vrij nauwkeurig te bepalen in welk 
ontwikkelingsstadium de foetus is. 
  
47. Opdracht: doorsnede van het hoofd 
a. Welk hulpmiddel heeft de laborant op de foto om 
ruwweg die doorsnede te bepalen? 
b. Zoek op internet een tabel waaruit je kunt aflezen 
welke doorsnede bij welke leeftijd hoort. 
c. Zoek uit of er bij echografie bij zwangere vrouwen 
strengere veiligheidsnormen gelden dan bij onderzoeken 
zonder zwangerschap. Zo ja, wat zijn die strengere eisen 
dan? 

 
Denk ook aan de standaardvragen/opdrachten, zie 3.1 
Inleiding (‘Over de casussen’). 

 

Casus 2 Pijn in de rug (Echografie) 
Meneer Segers heeft pijn rechts in zijn rug. De huisarts 
raadt hem aan een echo te laten maken om te kijken of 
hij wellicht nierstenen heeft. De echo is te vinden in het 
document NLT-h012_Beelden casus 2_Hoofdstuk 4.doc op 
►vaklokaal NLT. 
 
Echografie staat bekend als een veilige 
onderzoeksmethode. Toch blijft waakzaamheid geboden. 
Immers, geluidsgolven bevatten energie die in de 
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weefsels voor een deel wordt omgezet in warmte. Te veel 
warmte kan weefsels beschadigen en ongewenste 
chemische reacties veroorzaken. 
Er zijn op dit moment geen internationaal aanvaarde 
regels voor de maximaal toegestane ‘ultrasonische 
intensiteit’. De World Health Organization (WHO) 
hanteert als veilige bovengrens 100 mW/cm2. Verder 
vindt de WHO dat het product van de bestralingstijd en 
de intensiteit niet groter mag zijn dan 50 Ws/cm2. 

48. Vraag 
Een handige laborant kan met de hoek die de nier op de 
foto met de assen maakt en de stelling van Pythagoras 
ruwweg de lengte van de nier bepalen. Licht dit toe. 

49. Vraag 
a. Geef een mogelijke oorzaak waardoor er nog geen 

internationaal aanvaarde regel is. 
b. Hoe volgt uit de eenheden dat voor kinderen een 

strengere norm geldt dan voor volwassenen? 
c. Waarom is het een beetje vreemd dat men Ws laat 

staan en geen ander symbool kiest? 
d. Bereken hoe lang een patiënt aan die grens 100 

mW/cm2 blootgesteld mag worden. 
 

Denk ook aan de standaardvragen/opdrachten, zie 3.1 
Inleiding (‘Over de casussen’). 

 

Casus 3 HNP? (MRI en Röntgen) 
Mevrouw Lubeck heeft al drie maanden lage rugklachten 
met uitstraling van de pijn naar haar linkerbeen. De 
huisarts kan na een lichamelijk onderzoek geen 
afwijkingen constateren. De huisarts besluit, in 
samenspraak met mevrouw Lubeck, een radiologisch 
onderzoek van de rug aan te vragen, een zogenaamde X-
LWK.  
Mevrouw meldt zich twee dagen later op de afdeling 
radiologie van het ziekenhuis.  
Op deze afdeling moet mevrouw zich in de kleedkamer 
ontkleden op haar ondergoed na. In de onderzoekskamer, 
een zogenaamde buckykamer, moet mevrouw Lubeck met 
haar buik voor een plaat (een ‘wandbucky’) komen staan. 
Na een kort zoemend geluid is de eerste foto gemaakt. 
Tenslotte moet mevrouw met haar linkerzijde tegen de 
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wandbucky staan. Na weer een kort zoemend geluid is 
mevrouw Lubeck klaar.  
Na het onderzoek krijgt mevrouw de röntgenfoto’s van 
haar rug te zien. Helaas mag de röntgenlaborant geen 
medische informatie over de foto geven: “Het beoordelen 
van de foto’s gebeurt door de radioloog, die zijn verslag 
opstuurt naar uw huisarts. Wij kijken alleen of de foto’s 
voldoende van kwaliteit zijn”. De afbeeldingen bij deze 
casus zijn te vinden in het document NTL2-h012_Beelden 
casus 3_Hoofdstuk 4.doc op ►vaklokaal NLT. 
 
Bij de huisarts krijgt mevrouw Lubeck te horen dat er 
geen afwijkingen in de onderrug gevonden zijn. De 
klachten blijven, dus wordt besloten mevrouw door te 
sturen naar de polikliniek van de neuroloog. Deze besluit 
na nieuw lichamelijk onderzoek een MRI te laten maken 
van de onderrug van mevrouw, een zogenaamde MRI-LWK. 
De neuroloog denkt dat mevrouw een zogenaamde HNP 
heeft. Dit zou de klachten verklaren. 
Voor dit onderzoek op de afdeling radiodiagnostiek moet 
mevrouw Lubeck zich ontdoen van alle metalen 
voorwerpen en pasjes met magneetstrip. Mevrouw Lubeck 
komt languit op een onderzoektafel te liggen, waarna ze 
in een koker van een groot apparaat, de MRI-scanner, 
wordt geschoven. Hier moet mevrouw Lubeck een half 
uur heel stil liggen. Het apparaat maakt veel herrie en de 
koker waar mevrouw in ligt, is erg smal. “Het is maar 
goed dat ik geen claustrofobie heb”, zegt mevrouw 
Lubeck , “anders had ik dit nooit volgehouden”.  
Een week later laat de neuroloog de plaatjes van de MRI 
zien. Tussen de laatste lumbale wervel (LW5) en de 
eerste sacrale wervel (SW1) is een afwijking te zien. 
 
Denk ook aan de standaardvragen/opdrachten, zie 3.1 
Inleiding (‘Over de casussen’). 

 

4.2 Principes van echografie 

Ultrageluid 
In de echografie gebruikt men ultrasoon geluid (= 
‘ultrageluid’). 
  
De laatste term geeft aan dat de echografie geluidsgolven 
gebruikt met een hoge frequentie, voor mensen niet 

 

Figuur 38: echo schedel van baby 
(door de fontanellen). 
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hoorbaar. Vooral omdat veel echo’s gemaakt worden om 
beelden van een embryo te maken, is er een tijd discussie 
geweest over de te kiezen frequentie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 39: echotoestel (links) en echo van een foetus (rechts) 
 

50. Vraag 
a. Wat geldt voor de golflengte van ultrasoon geluid, 

vergeleken met hoorbaar geluid? 
b. Waarom is het extra verstandig om naar die hoge 

frequentie te kijken? 
c. Welke eigenschap van geluid, behalve de frequentie, 

beïnvloedt ook de mogelijke schadelijkheid? 

Apparatuur 
De ultrageluidsgolven worden via een transducer het 
lichaam ingezonden. In de transducer bevindt zich een 
groot aantal zogenaamde piëzo-elementen naast elkaar, 
die de benodigde geluidsgolven produceren. De 
elementen liggen niet in een plat vlak, maar hebben bij 
elkaar een vorm, die lijkt op een negatieve lens. Hierdoor 
worden de geluidsgolven geconcentreerd, wat door 
elektrische lenzen nog meer versterkt wordt (figuur 40). 
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Figuur 40: transducer (schematisch) 

 
Geluidsgolven gedragen zich in diverse opzichten als 
watergolven: ze kunnen zich om een voorwerp buigen, 
erop weerkaatsen of voor een deel worden doorgelaten. 
De echografie is gebaseerd op deze eigenschappen van 
geluidsgolven. 
De transducer vangt ook alle weerkaatste geluidsgolven 
op. Uit het tijdsverschil tussen de uitzending en de 
ontvangst berekent die computer de ‘diepte’ van het 
grensvlak van het geluid. 
De ontvangen geluidsgolven worden omgezet in 
elektrische signalen. Deze elektrische signalen worden 
verwerkt door de computer, zodat uiteindelijk een beeld 
op een beeldscherm wordt gevormd. 
Echografie geeft een directe weergave van de beweging, 
de functie en de anatomie van het lichaam. 
 
Afhankelijk van het onderzoek, gebruikt men 
verschillende typen transducers (zie figuur 41). Sommige 
types produceren relatief lage frequenties, andere zeer 
hoge frequenties. Geluidsgolven met lage frequenties 
penetreren het lichaam dieper dan geluidsgolven met 
hoge frequenties.  
Ook zijn sommige transducers aangepast aan het 
lichaamsdeel dat onderzocht wordt. Voor bijvoorbeeld 
beelden van de baarmoeder, eierstokken of prostaat 
gebruikt men transducers die in het lichaam worden 
ingebracht. 

51. Vraag 
a. Leg uit of je voor een beeld van de nieren ultrageluid 

met een hoge of met een lage frequentie zou 
gebruiken. 

b. Dezelfde vraag voor een beeld van een zichtbare ader. 
 

 

Figuur 41: transducers 
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Geluidssnelheden in het lichaam 
De voortplantingssnelheid van geluidsgolven hangt sterk 
af van het medium waarin de golf zich voortplant. 
Belangrijk zijn de mate waarin dat medium ingedrukt kan 
worden en de dichtheid van de stoffen in dat medium. 
Voor het lichaam betekent dit dat in een stevig weefsel 
met een grote dichtheid de geluidssnelheid groter is. Bij 
de overgang tussen twee weefsels verandert de 
geluidssnelheid dus, terwijl ook een deel van het geluid 
wordt teruggekaatst. Het niet teruggekaatste deel gaat 
verder en wordt voor een deel weer bij het volgende 
grensvlak teruggekaatst et cetera. 
Het menselijke lichaam bestaat voor het grootste deel uit 
water, waardoor de geluidssnelheid in de meeste organen 
ongeveer in de buurt ligt van de geluidssnelheid in water 
(ongeveer 1,5 km/s). Longen bestaan voor het grootste 
deel uit lucht en in longen is de geluidssnelheid dan ook 
laag. In botten daarentegen is de geluidssnelheid erg 
hoog. 
De geluidssnelheden in het menselijk lichaam verschillen 
genoeg om voldoende verschil in de patronen van 
terugkaatsing te geven. Zie de tabel in figuur 42.  

Medium Geluidssnelheid (m/s) 

Lucht 331 

Water  1485 – 1526 

Bot 3600 

Zenuwweefsel 1508 – 1667 

Spier 1548 – 1632 

Lever 1538 – 1580 

Nier 1564 

Milt 1556 – 1577 

Borst  1442 – 1546 

Bloed 1562 

Vet 1462 - 1473 
Figuur 42: geluidssnelheid in diverse media 
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Internationaal is afgesproken te rekenen met een 
gemiddelde geluidssnelheid in het menselijk lichaam van 
1540 m/s. Maar zoals de tabel in figuur 42 laat zien, kan 
de snelheid in de diverse weefsels flink variëren.  
Apparatuur is gekalibreerd op die afgesproken waarde van 
1540 m/s. Dit geeft in de praktijk dus enigszins 
vervormde beelden.  
Neem als voorbeeld de geluidssnelheid in vet (1462 m/s – 
1473 m/s). Deze waarde ligt duidelijk onder 1540 m/s. De 
echo doet er dus langer over om gedetecteerd te worden 
en de computer geeft een iets te grote vetlaag aan.  
Het tegengestelde effect doet zich voor bij de lever 
(snelheid 1538 m/s - 1580 m/s) en bij een spier (1548 m/s 
– 1632 m/s). Deze onderdelen worden daardoor iets te 
klein afgebeeld.  
De ontstane onnauwkeurigheid loopt op tot ongeveer 5%.  

Reflectie of refractie? 
Met een geluidsgolf die van het ene medium naar het 
andere gaat, gebeurt het volgende: 

 een deel van de golf gaat gebroken verder in het 
andere medium (refractie) 

 een deel wordt teruggekaatst (reflectie); behalve als 
de golf loodrecht invalt. In dat geval gaat de hele 
bundel ongebroken verder. 

 
 

Voor terugkaatsing en breking gelden de volgende 
formules, die ook voor lichtstralen gelden: 

 
 Terugkaatsing: hoek van inval = hoek van 

terugkaatsing →  i =  t 

 Breking: 
 

r

i

v

v
n

sin

sin

2

1 
      (5) 

 
waarin:  

 n = de brekingsindex 

 v1, v2 = de geluidssnelheden in de twee media 

 i = de hoek van inval 

 r = de hoek van terugkaatsing. 
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Figuur 43: bij het grensvlak tussen twee organen breken geluidsstralen 
voor een deel en kaatsen voor een deel terug. (Bron: Commissie 
Vernieuwing Natuurkundeonderwijs havo / vwo) 
 

De teruggekaatste golf geeft de echo. Voor detectie is 
minimaal 1% reflectie nodig. Maar ook teveel reflectie is 
slecht, want dan blijft er te weinig intensiteit over om de 
volgende organen te detecteren. 
Lucht is berucht in dit opzicht, want tussen lucht en 
weefsel wordt maar liefst 99% van de binnenkomende golf 
gereflecteerd. 
Bij overgang van een minder dicht medium 
(geluidssnelheid kleiner) naar een dichter medium 
(geluidssnelheid groter) kan zelfs totale reflectie 
optreden. Dan treedt er dus geen breking op. De kleinste 
hoek van inval waarbij dit optreedt, noem je de 
grenshoek. 
Bij een overgang van een dichter medium naar een 
minder dicht medium treedt nooit totale reflectie op. 

52. Vraag 
Uit de tabel in figuur 42 blijkt dat de geluidssnelheden in 
de borst verreweg de grootste verschillen vertonen. Leg 
uit dat je de oorzaak hiervoor bij vrouwen moet zoeken. 

53. Vraag 
Bij de foto van het echografieapparaat in figuur 44 zie je 
dat er gel wordt gebruikt. Leg uit waarom hier gel 
gebruikt wordt. 

54. Vraag 
Waardoor is het moeilijk om een goede echo van de 
darmen te maken? 

Figuur 44: echografieapparaat 
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55. Vraag 
(Zie figuur 43) Is de geluidssnelheid in het medium van de 
inkomende golf groter of kleiner dan de geluidssnelheid in 
het uitgaande medium? Motiveer je antwoord. 

56. Vraag 
a. Een geluidsgolf valt onder een hoek van 35o in bij een 

overgang van vet naar spier. Bereken de brekingshoek 
r. 

b. Een andere geluidsgolf valt onder een hoek van 70o in 
bij een overgang van vet naar spier. Onderzoek hoe de 
golf verder gaat. 

57. Vraag 
Leg uit of de brekingsindex bij een overgang van een 
dichter medium naar een minder dicht medium groter of 
kleiner dan 1 is.  

58. Vraag 
Bereken de grenshoek bij de overgang van vet naar spier. 

59. Vraag 
a. Zoek de geluidssnelheden in lucht en in water op. 
b. Zoek de lichtsnelheden in lucht en in water op. 
c. Wat valt je op en welk verschil volgt hieruit tussen de 

breking van licht en die van geluid? 
 

Dopplereffect 

Figuur 45: kartbaan (links) en ambulance (rechts). (Bron: Commissie Vernieuwing 
Natuurkundeonderwijs havo / vwo) 
 

Een bekend verschijnsel op de kartbaan en bij het 
alarmsignaal van een ambulance: als het voertuig op je 
afkomt, hoor je een hogere toon dan als het voertuig van 
je wegrijdt. Je noemt dit het dopplereffect. De richting 
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waarin het voertuig rijdt, is dus bepalend. Bij de 
ambulance zijn de bijbehorende golven getekend.  

 

Figuur 46: radarcontrole. (Bron: Commissie Vernieuwing Natuurkundeonderwijs havo / 
vwo) 

 
Het dopplereffect wordt ook toegepast bij de 
radarcontrole langs de wegen. Een zender zendt 
radargolven uit, die terugkaatsen op de rijdende auto. De 
teruggekaatste golven hebben een hogere frequentie en 
worden opgevangen door een antenne. Uit het verschil 
tussen de frequenties wordt de snelheid van de auto 
berekend (figuur 46). 
Dit principe wordt ook toegepast bij echografie, maar dan 
met ultrageluid. Een belangrijke toepassing is de meting 
van de stroomsnelheid van bloed (zie paragraaf 4.3 ‘Het 
echografiebeeld’). 

60. (Demo)proef: Doppler op het schoolplein 
Aan een touw, waarvan je de lengte kunt variëren, is een 
geluidsbron bevestigd (bijvoorbeeld een buzzer die op 
een batterijtje werkt). Het touw wordt snel 
rondgedraaid, de waarnemers staan ongeveer 2 meter 
buiten de draaicirkel. 

 Leg uit wat er te horen is. 

 Voorspel wat er gebeurt als er sneller gedraaid wordt 
en wat er gebeurt met een langer touw. 

 Controleer of deze voorspellingen kloppen! 

4.3 Het echografiebeeld 

Licht of donker? 

In figuur 48 zie je het resultaat als de transducer op je 
buik wordt gezet zoals in figuur 47. De teruggekaatste 
trillingen gaan de transducer weer in. Daar worden zij via 
een elektrisch signaal omgezet in licht dat het beeld op 
het scherm doet ontstaan. Dit geeft in eerste instantie 

 

Figuur 47: dwarsdoorsnede van een 
lichaam. De voeten komen het 
beeldscherm uit, het hoofd steekt 
naar achteren. 
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een zwart-wit beeld met veel grijstinten. De computer 
kan dit beeld voor de duidelijkheid inkleuren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De zwarting hangt af van de intensiteit van de in het 
lichaam weerkaatste geluidsgolven. Meer echo geeft meer 
signaal en dus meer wit. Minder weerkaatsing geeft meer 
zwart. 
Echografische beelden van botten en longen zijn niet erg 
bruikbaar. Zoals eerder vermeld geven zij meer 
weerkaatsing dan weke organen en vloeistoffen als urine 
en bloed. Die weerkaatsing van botten en longen is te 
sterk, ze komen er te licht uit te zien.  

61. Vraag 
De lever (zie de echofoto in figuur 49) is een vrij 
ingewikkeld orgaan met galgangen, vetcellen, 
bindweefsel etc.  
a. Hoe zie je dit aan de foto? 
b. Leg uit waar je het bindweefsel ziet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figuur 48: de nier is rechts te zien, 
boven (zwart) de galblaas en links de 
lever. Je ziet van de nier hier een 
lengtedoorsnede.  
 

Figuur 49: echofoto bij vraag 61 
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62. Vraag 
a. Leg uit of je aan deze echofoto van een foetus kunt 

zien of vruchtwater een homogeen mengsel is. 
b. Waardoor kun je de wervelkolom zo duidelijk 

onderscheiden? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stroomsnelheid van het bloed: je staat er 
gekleurd op 
Bij meting van de stroomsnelheid van bloed past men, 
zoals eerder vermeld, het dopplereffect toe. De 
geluidsgolven kaatsen terug op de vele bewegende rode 
bloedlichaampjes. De frequentie van de teruggekaatste 
golven verschilt van de uitgezonden frequentie. De 
computer meet dit verschil in frequentie en bepaalt 
hieruit de snelheid in de richting van de waarnemer. In 
eerste instantie wordt hierbij v.cos α bepaald, de 

 
Figuur 51: stroomsnelheid in de richting van de waarnemer. 
(Bron: Commissie Vernieuwing Natuurkundeonderwijs havo / 
vwo) 

Figuur 50: echofoto’s foetus bij vraag 62 
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component van de stroomsnelheid in de richting van de 
waarnemer (zie figuur 51). 

 

 
In de beelden links en rechts in figuur 52, weer ingekleurd 
door de computer, zie je het resultaat. In blauw de 
stroming naar de waarnemer toe, in rood staat de 
stroming van de waarnemer af. 

63. Vraag 
Er is, behalve bloed, nog een andere stromende 
lichaamsvloeistof: urine. De combinatie dopplereffect - 
echografie zou in principe tot opsporing van vergruisde 
nierstenen in de urine kunnen leiden. 
a. Waarop is deze redenering gebaseerd? 
b. Welk praktisch bezwaar is er tegen toepassing van deze 

methode op urineonderzoek? 
 

Beeldstoring 
Echobeelden worden door veel factoren bepaald. Die 
factoren kunnen het beeld compliceren, enkele kunnen 
de zaak zelfs ernstig verstoren. Zo kunnen de golven bij 
een gebogen oppervlak na de twee brekingen naar elkaar 
toe lopen (convergeren) of van elkaar aflopen 
(divergeren). 

Figuur 52 : dopplereffect in beenvaten 



 
NLT2-h012 Medische Beeldvorming 61 

 

 
Figuur 53: links convergeren, rechts divergeren 

 
Ook kan een obstakel in de voortgangsrichting het signaal 
verstrooien, evenals een ruw oppervlak. Gevolg: 
ongewenste diffuse terugkaatsing (reflectie in 
verschillende richtingen). 
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Een belangrijk begrip is de zogenaamde impedantie.  
De akoestische impedantie Z (= ‘geluidsweerstand’) van 
een medium wordt gedefinieerd als: 
 

vZ          (6) 

 
waarin: 

 Z = de akoestische impedantie in kilogrammen per 
seconde maal vierkante meter (kg/s·m2) 

  = de dichtheid van het medium in kilogrammen per 
kubieke meter (kg/m3) 

 v = de geluidssnelheid in meters per seconde (m/s). 
 

De tabel in figuur 54 geeft de akoestische impedantie in 
een aantal media. 

 
 

De akoestische impedanties van twee media bepalen ook 
de intensiteit van de teruggekaatste bundel bij de 
overgang tussen die twee media.  
De beeldkwaliteit wordt bepaald door nog een aantal 
elementen, waarvan sommige elkaar tegenwerken. 
Behalve de zogenaamde field of view is er een 
verzameling bekend onder de term ‘CRAST’: contrast, 
resolutie, artefacten, signaal/ruisverhouding en tijd. 
 
De term field of view (gezichtsveld) slaat op de positie 
van de transducer. Door die te verplaatsen, kun je 
bijvoorbeeld een beeld zien van een weefsel, dat bij het 
eerste beeld niet zichtbaar was. Oorzaak hiervan is vaak 
dat het signaal door obstakels niet tot dat weefsel kon 
doordringen. 
Contrast is een bekend begrip in de fotografie. Bij 
echografie luistert contrast heel nauw. Er moet uiteraard 
contrast op het beeld zijn, maar tegelijkertijd maakt te 
veel contrast het beeld verwarrender. 
Zo is bij lage frequentie het contrastbeeld van de 
levertumor beter dan bij hoge frequentie. 

 
Media Z (kg/s·m2) [ 106] 
Lucht 0,0004 
Bot 6,66 
Water (37 oC) 1,53 
Vet 1,38 
Spier 1,67 
Lever 1,65 
Bloed 1,60 
 
Figuur 54: akoestische impedantie in 
diverse media 
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Figuur 55: contrastverschil levertumor 

 
In het linkerplaatje in figuur 55 is de donkere ring, zeker 
voor de specialist, goed zichtbaar. Dezelfde ring is op het 
rechterplaatje in figuur 55 vervaagd. Het zwarte randje is 
een aanduiding voor een actieve metastase (= uitzaaiing 
van een tumor) en is dus van groot belang. 
De resolutie is het kleinste waarneembare onderscheid 
tussen twee objecten. Het is dus de afstand van twee 
objecten die je nog net gescheiden ziet. De resolutie 
wordt bepaald door de golflengte en dus ook door de 
frequentie.  

In de praktijk hanteert men  3z  (Δz is de resolutie 
in millimeter) 
In theorie krijg je met hogere frequenties (dus kleinere 
golflengtes) een betere resolutie. Helaas neemt de 
absorptie bij hogere frequenties ook toe en dringt de golf 
minder ver door.  
Artefacten zijn delen die je niet ziet doordat zij 
bijvoorbeeld achter een niersteen zitten. 
Bij elk signaal treedt ruis op, want golven zullen altijd 
interfereren (= op elkaar inwerken). Uiteraard beïnvloedt 
ruis in de buurt van het signaal de beeldvorming negatief. 
De factor tijd is eerder behandeld: afhankelijk van wat ze 
tegenkomen, doet de ene golf er langer over om bij de 
transducer terug te komen dan de andere. Het beeld 
wordt dus altijd wat vervormd.  
Samenvattend: gezien al deze storende factoren is het 
geen wonder dat het interpreteren van echobeelden een 
uiterst specialistische zaak is! 

64. Vraag 
a. Welke driedeling zie je ook weer terug bij de 

akoestische impedantie? 
b. Controleer met een berekening de opgegeven 

akoestische impedantie voor lucht. 
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4.4 MRI 
MRI staat voor ‘magnetic resonance imaging’: het 
maken van een beeld door middel van magnetische 
resonantie (= meetrillen).  

Figuur 56: een MRI-beeld van een knie (links) en een MRI apparaat (rechts) 

Een supermagneet 
Op de foto rechts in figuur 56 zie je een MRI apparaat. In 
het apparaat zit een stroomspoel die een uitermate sterk 
magnetisch veld opwekt. De ‘sterkte’ (eenheid tesla = T) 
van dit magneetveld is meestal 1,5 T, voor 
gespecialiseerd onderzoek wordt soms 3 tot 7 T gebruikt. 
Vergelijk: de magneet in elektromotoren of luidsprekers 
heeft hooguit een sterkte van 0,2 T. Het magnetische 
veld in een MRI-apparaat kan dus ruim dertig keer zo 
sterk zijn.  
Om zo’n sterk veld op te wekken moet de stroomsterkte 
in de spoel vele honderden ampères zijn. In koperdraden 
ontstaat dan veel te veel warmte. Bovendien worden de 
energiekosten zeer hoog. Daarom maakt men gebruik van 
supergeleiding. Bij zeer lage temperatuur (ongeveer 4 K 
= −269 oC) zijn sommige metalen (vaak wordt een legering 
van niobium en titanium gebruikt) supergeleidend. Ze 
hebben dan geen elektrische weerstand en de grote 
stroom blijft zonder energieverlies lopen. Wel moet men 
de spoel koud houden met vloeibaar helium en dat maakt 
weer goede warmte-isolatie noodzakelijk, omdat anders 
de patiënt bevriest. 
Zo’n sterk magnetisch veld vraagt om speciale 
veiligheidsmaatregelen. Alle ijzeren voorwerpen moeten 
uit de buurt blijven, omdat ze anders met grote kracht in 
de magneet getrokken worden. Voorwerpen als ijzeren 
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wagentjes, emmers, stofzuigers worden uit de ruimte van 
het MRI-apparaat geweerd. Ziekenhuispersoneel en 
patiënten mogen geen ijzer bevattende voorwerpen zoals 
sleutels of een horloge bij zich hebben. Een bankpasje 
wordt in het MRI apparaat onleesbaar. 
Patiënten met een ingebouwd apparaatje zoals een 
pacemaker of insulinepompje kunnen geen MRI-scan 
krijgen.  
Er is tot nu toe niet aangetoond dat het sterke 
magnetische veld gevaarlijk voor de gezondheid zou zijn. 
Voor alle zekerheid krijgen vrouwen die korter dan 12 
weken zwanger zijn geen MRI-onderzoek. 

Het principe 
De patiënt wordt dus in een zeer sterk magneetveld 
gebracht. Door extra spoelen (de zogenaamde 
gradiëntspoelen) krijgt elk deel van het lichaam 
(‘volume-element’) een eigen magnetische veldsterkte. 
Een proton (kern van een waterstofatoom) draait om zijn 
eigen as (we zeggen: de kern heeft ‘spin’) en gedraagt 
zich daardoor als een klein magneetje (figuur 57.1).  
In een sterk magneetveld richten veel van die kernen zich 
naar het magnetische veld (figuur 57.2).  
Door radiogolven met de geschikte frequentie uit te 
zenden, klappen die magneetjes 180o om (figuur 57.3 en 
57.4).  
Ze staan nu tegen het magneetveld in en hebben 
daardoor een hogere energie (figuur 57.5). Na 
uitschakeling van de radiogolven klappen de meeste 
protonen snel weer terug en zenden daarbij op hun beurt 
radiogolven uit (figuur 57.6).  
De sterkte van het uitgezonden radiosignaal wordt 
gemeten. Hoe sterker het signaal, des te meer 
waterstofatomen (uit water of uit andere stoffen) er in 
het weefsel zijn. De frequentie van de uitgezonden 
radiogolven hangt af van de sterkte van het magnetische 
veld, zodat men kan nagaan waar de radiogolven vandaan 
kwamen. 
De metingen van de radiogolven worden uiteindelijk in 
een beeld omgezet.  

65. Vraag 
Hoe worden de radiogolven uit de patient opgevangen bij 
een MRI? 
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66. Opdracht: T1, T2 en PD-gewogen plaatjes 
Zoek op internet het verschil tussen een T1-, T2- en PD-
gewogen plaatjes bij een MRI-scan 

 

 
Figuur 57: principe MRI apparaat. (Bron: Commissie Vernieuwing Natuurkundeonderwijs havo / 
vwo) 
 

De MRI-scan meet dus op elke plaats de concentratie 
waterstofatomen. Die concentratie is per weefsel 
verschillend. De computer maakt op het beeldscherm van 
deze concentraties grijswaarden die voor elk weefsel 
anders zijn.  
Er ontstaat uiteindelijk een duidelijk beeld van de 
organen. Dat kan een lengtedoorsnede, een 
dwarsdoorsnede, maar ook een schuine doorsnede zijn. 
Ook zijn met MRI driedimensionale beelden mogelijk. 

Voor en nadelen 
Voordelen 
 De MRI-scan geeft een zeer goed beeld van zachte 

weefsels zoals hersenen, hart, longen, gewrichten en 
(met gebruik van contrastvloeistof) bloedvaten 
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 MRI geeft ook andere gegevens, zoals de concentratie 
van fosfor of natrium, de pH, de temperatuur in elk 
volume-element en de stroomsnelheid van bloed 

 Er wordt geen schadelijke ioniserende straling 
gebruikt. 

Nadelen 
 De apparatuur is duur (een simpel MRI-apparaat kost 

een miljoen euro) en het onderzoek duurt vrij lang 
(een half tot twee uur). Dat maakt ook de scan zelf 
duur. 

 Het apparaat maakt veel lawaai 

 MRI is niet geschikt voor patiënten met ijzer, kobalt of 
nikkel bevattende voorwerpen in hun lichaam 

 
In figuur 58 nog een aantal voorbeelden van een MRI. 

 
MRI hersenen 

 
MRI hals MRI knie MRI bekken 

Figuur 58: voorbeelden van een MRI 
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5 Nucleaire geneeskunde 

5.1 Casussen nucleaire 
geneeskunde 

Casus 1 Een trimmersknietje 

Meneer Zuidewijn is een fanatieke hardloper. Sinds een 
maand of drie heeft hij last van zijn linkerknie. Op advies 
van de huisarts zijn röntgenfoto’s van de knie gemaakt. 
Op de foto’s waren geen afwijkingen te zien. De 
afbeeldingen bij deze casus zijn te vinden in het 
document NLT2-h012_Beelden casus 1_Hoofdstuk 5.doc 
op ►vaklokaal NLT. 
 
De huisarts stuurt meneer Zuidewijn door naar een 
fysiotherapeut, maar meneer Zuidewijn blijft last houden 
en gaat weer naar de huisarts. Deze verwijst hem door 
naar een orthopeed die voorstelt om een botscan te laten 
maken. Dit gebeurt een aantal dagen later op de afdeling 
Nucleaire Geneeskunde.  
Eerst wordt er gedurende 10 minuten van beide knieën 
een dynamisch skeletscintigram gemaakt. 
 
Twee uur later komt meneer Zuidewijn terug voor het 
statisch skeletscintigram. Voordat hij gescand wordt, 
moet hij zijn blaas leeg maken.  
 
Daarna voert de medisch nucleair werker een aanvullend 
SPECT onderzoek van de knie uit, waarbij door 
gammakoprotatie 3d beelden verkregen kunnen worden. 
Hiervoor moet meneer Zuidewijn zo’n 45 minuten stil op 
de onderzoekstafel liggen. 
 
Twee weken later vertelt de orthopeed dat er toch wat 
op de botscan te zien was. Meneer Zuidewijn heeft 
namelijk een stressfractuur. Hij mag voorlopig niet 
trimmen, maar moet 6 weken rust houden, zodat de 
stressfractuur kan genezen. 

 
Denk ook aan de standaardvragen/opdrachten, zie 3.1 
Inleiding (‘Over de casussen’). 
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Casus 2 Vervelende schildklier! 
Mevrouw De Boer gaat naar haar huisarts met de volgende 
klachten: trillerigheid, hartkloppingen en flauwvallen. Ze 
is ook flink afgevallen terwijl ze juist veel eetlust heeft!  
De huisarts kan de klachten niet plaatsen en stuurt 
mevrouw naar het ziekenhuis om bloed te laten prikken. 
Uit het bloedonderzoek blijkt dat de schildklier 
waarschijnlijk te hard werkt. Mevrouw De Boer wordt 
doorverwezen naar de internist. Deze constateert dat de 
schildklier regelmatig aanvoelt; er zijn geen noduli te 
voelen. Wel is de schildklier flink vergroot. De internist 
schrijft mevrouw strumazol (eenmaal daags 30 mg) en 
propranolol (driemaal daags 40 mg) voor. 
Binnen twee weken komt mevrouw De Boer weer bij de 
internist. Ze had pas over drie maanden een afspraak, 
maar kreeg last van een rode huiduitslag. Die uitslag is 
waarschijnlijk een bijwerking van de strumazol. Daarom 
schrijft de internist mevrouw nu PTU (driemaal daags 100 
mg) voor. 
Drie maanden later bespreekt de internist met mevrouw 
De Boer de mogelijkheid van therapeutische behandeling 
met het joodisotoop I-131. De afdeling Nucleaire 
Geneeskunde zal haar oproepen voor het vooronderzoek 
en de daadwerkelijke behandeling.  
 
De internist schrijft aan de nucleair geneeskundige de 
volgende brief: 
 
“Bij patiënte blijkt sprake te zijn van een 
hyperthyreoïdie ten gevolge van Morbus Graves. 
Aanvankelijk startte zij met Strumazol 30 mg, waarop zij 
vlot euthyreoïdie bereikte, maar dit werd niet langer 
verdragen i.v.m. huidafwijkingen. Vervolgens werd zij 
overgezet op PTU 3 x 100 mg, maar hierop lukte het niet 
goed euthyreoïdie te verkrijgen. In overleg met patiënte 
werden verschillende behandelingsmethodes besproken. 
Zij kiest voor I-131. 
Hierbij verzoek ik U bovengenoemde patiënte met enige 
spoed op te roepen voor een therapeutische behandeling 
met I-131 i.v.m. een moeilijk behandelbare 
hyperthyreoïdie ten gevolge van Morbus Graves. Doel van 
de behandeling is het verkrijgen van euthyreoïdie.” 
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Zes weken later worden voor het vooronderzoek metingen 
verricht (schildklier uptake meting). Ook wordt een 
schildklierscintigram gemaakt. 
Uit de metingen en het scintigram berekent de nucleair 
geneeskundige de gewenste dosering. De 5-uurs uptake 
bedraagt 71%, de 24-uurs uptake 63% en het geschatte 
gewicht van de schildklier bedraagt 38 gram.  
Een dag later meldt mevrouw de Boer zich op de afdeling 
nucleaire geneeskunde. Zij krijgt poliklinisch via een 
capsule de therapeutische dosis I-131 (223 MBq) 
toegediend. 
Daarna krijgt mevrouw leefregels mee voor de volgende 
vier dagen. 
 
De beelden van het schildklierscintigram zijn te vinden in 
het document NLT2-h012_Beelden casus 
2_Hoofdstuk5.doc op ►vaklokaal NLT. 

 
67. Opdracht: dosering 
Op het eerste gezicht lijkt de dosis van 223 MBq 
onwaarschijnlijk groot. Moet die M geen m zijn? 
a. Leg uit dat die M toch wel klopt. 
b. Zoek met handige zoektermen op internet uit hoe de 

dosering van de therapeutische dosis I-131 berekend 
wordt. 

c. Zoek drie mogelijke leefregels op die mevrouw De Boer 
heeft meegekregen. 

d. Leg uit of het voor de leefregels uitmaakt of de 
toediening van de therapeutische dosis I-131 
poliklinisch of klinisch gebeurd is. 

 
Denk ook aan de standaardvragen/opdrachten, zie 3.1 
Inleiding (‘Over de casussen’). 

 

Casus 3 Pijn in de linkerzij 

Meneer De Ridder heeft een pijnlijke koliekaanval in zijn 
linkerzij gehad. Op de huisartsenpost wordt meneer naar 
de eerste hulp doorgestuurd voor een röntgenfoto van 
zijn buik. Op deze foto is niets te zien. Meneer De Ridder 
wordt met pijnstillers naar huis gestuurd en moet in de 
week erna bij de uroloog op de poli komen. 
De uroloog stuurt meneer De Ridder naar de afdeling 
radiodiagnostiek (voor CT-scan) en nucleaire geneeskunde 
(voor renografie met lasix). De afbeeldingen bij deze 
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casus zijn te vinden in het document NLT2-h012_Beelden 
casus3_Hoofdstuk 5.doc op ►vaklokaal NLT.  
 
De nucleair geneeskundige stelt de diagnose aan de hand 
van de beelden van het onderzoek en de door de 
computer berekende tijd/activiteitscurven. De uitslag 
wordt naar de uroloog gestuurd.  
Een aantal weken later heeft meneer De Ridder weer een 
afspraak op de poli urologie. Uit de echo, de CT en het 
renogram is gebleken dat meneer in de linkernier een UPJ 
stenose heeft. Deze is te verhelpen door operatief een JJ 
katheter (pyelumplastiek) te plaatsen. 
Een maand later wordt meneer De Ridder geopereerd. Ter 
controle of de katheter goed geplaatst is, wordt na een 
paar dagen onder röntgendoorlichting contrastmiddel 
ingespoten. 
 
Een half jaar later wordt, ter controle van de nierfunctie, 
weer een renografie met lasix uitgevoerd.  
 
Bij de uitslag, twee weken later, blijkt dat de nierfunctie 
weer prima is! 
 
Denk ook aan de standaardvragen/opdrachten, zie 3.1 
Inleiding (‘Over de casussen’). 
 

Casus 4 Thyreoïditis? 
Mevrouw De Wit voelt zich al langere tijd niet lekker en 
wordt met vage klachten in het ziekenhuis opgenomen. 
Daar blijkt dat zij een zware anemie heeft. Na 
medicijngebruik en vijf bloedtransfusies lijkt mevrouw 
weer wat op te knappen. Niet voor lang, want na een 
paar dagen krijgt mevrouw De Wit langdurige koorts die 
soms oploopt tot 40,5 graden.  
Ondanks bloedonderzoeken, röntgenonderzoeken en 
echo’s is de internist nog steeds niet achter de oorzaak 
van die piekende koorts. Daarom vraagt hij een PET/CT-
scan aan met de indicatie Febris eci. 
Voor dit onderzoek moet mevrouw De Wit nuchter zijn. 
Op de afdeling Medische Beeldvorming krijgt ze eerst 0,5 
liter contrastmiddel te drinken, waarna via een infuus het 
radiofarmacon wordt toegediend. Na een uur stilliggen 
wordt Mevrouw De Wit gescand. 
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Na het onderzoek worden de PET- en CT-scan gefuseerd. 
Op het gefuseerde beeld blijkt een thyreoïditis te zien die 
de klachten van mevrouw De Wit heeft veroorzaakt.  
De afbeeldingen bij deze casus zijn te vinden in het 
document NLT2-h012_Beelden casus 4_Hoofdstuk 5.doc 
op ►vaklokaal 
 
Na behandeling van de thyreoïditis zal mevrouw De Wit 
binnen een paar dagen het ziekenhuis kunnen verlaten. 

 
Denk ook aan de standaardvragen/opdrachten, zie 3.1 
Inleiding (‘Over de casussen’). 

 

5.2 De stof en de camera  
 

 
Figuur 59: laminair air flow kast 

 

Technetium-99m 
Zoals in paragraaf2.3 werd vermeld, is in de nucleaire 
geneeskunde de isotoop technetium-99m 
de meest gebruikte stof (het radiofarmacon, de tracer). 
Deze gammastraler heeft een voor onderzoek zeer 
geschikte halveringstijd (6 uur). Maar die halveringstijd is 
uiteraard te kort om voorraden van deze stof aan te 
leggen. Deze stof wordt gemaakt uit de bètastraler 
molybdeen-99. Bij deze reactie ontstaat de 
technetiumisotoop in een zogenaamde ‘aangeslagen 
toestand’, aangegeven met ‘m’ (m = metastabiel = 
‘halfstabiel’).  
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Technetium-99m valt terug in de grondtoestand onder 
uitzending van de benodigde gammastraling: 
 
99 99 0
42 43 1

mMo Te e   

 

 TcTe m99
43

99
43  

 
Het terugvallen uit de aangeslagen toestand naar de 
grondtoestand kun je goed 
vergelijken met een uitgerekt elastiekje. Als je dit 
loslaat, neemt het de oorspronkelijke vorm weer aan. 
Het ziekenhuis ontvangt dus het moedernuclide 
molybdeen-99. Het daaruit ontstane mengsel wordt 
dagelijks in het ziekenhuis geëxtraheerd (‘uitgewassen’) 
met steriel water. Molybdeen blijft in de generator 
achter. Dit uitwassen wordt ook wel elueren genoemd, of 
populair ‘het melken van de koe’.  
Deze bewerking wordt uitgevoerd in het hotlab, een 
speciaal ingericht lab met een ‘laminair air flow kast’ 
(LAF-kast, zie figuur 59) waarin ook de spuiten bereid 
worden. 
Hier gelden uiteraard diverse voorzorgsmaatregelen, 
zodat de nucleaire werker zo min mogelijk straling 
ontvangt. 

68. Vraag 
a. Beredeneer waarom je niet op ieder gewenst moment 

op de afdeling Nucleaire Geneeskunde terecht kunt 
voor een foto / onderzoek. 

b. Hoe is het mogelijk dat je een aantal keer Tc-99m uit 
de generator kunt halen? 

c. Waarom is het belangrijk om bij een skeletscan de 
patiënt van te voren te laten plassen? 

d. Wat is het voordeel van een isotoop met een lange 
HVT? 

De gammacamera 
De gammacamera (zie de schematische opbouw in figuur 
60) registreert de verdeling van de radioactiviteit in de 
patiënt. 
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orgaan dat gammastraling uitzendt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 collimator 
 detectiekristal 
                                                                                  

                                                                                fotomultiplier buizen        

  
                                                                                positiebepalingcircuit 
  
                                                                                 

 behuizing 
   
computer 

 
Figuur 60: schematische opbouw gammacamera 
 

Gammastraling, in alle richtingen uitgezonden door de 
patiënt, gaat eerst door een collimator. Deze is gemaakt 
van een blok stralingsabsorberend materiaal (lood) met 
veel verticale gaten, te vergelijken met een honingraat. 
Hierdoor bereikt alleen straling die loodrecht invalt het 
detectiekristal (of scintillatiekristal, scintillatie = 
uitstraling, flikkering). 
De plaats waar een gammafoton dit kristal van 
natriumjodide treft, licht op. Die lichtflitsjes worden 
versterkt in de fotomultiplier en op hun beurt omgezet 
in elektrische signalen. In het positiebepalingcircuit wordt 
bepaald op welke plaatsen de gammafotonen op de 
detector terechtkwamen. 
Uit deze signalen stelt de computer een 
tweedimensionale afbeelding van de radioactieve bron 
samen. Dit beeld geeft dus de radioactiviteitverdeling in 
de patiënt weer. 
De behuizing verhindert dat straling van buitenaf de 
detector kan bereiken.   
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Door de camera om de bron te laten draaien kun je ook 
een driedimensionaal beeld krijgen (=SPECT = single 
photon emmission tomography). Door de gebruikte 
techniek en de plaatsonnauwkeurigheid van de 
detectiemethode hebben dergelijke beelden slechts een 
beperkt oplossend vermogen, ca 1 cm. 
Een gammacamera is een groot en (vooral door het lood 
en het kristal) zwaar apparaat. 
 

69. Vraag 
a. Waarom wil je elke opname gecollimeerd uitvoeren en 

niet alle uitgezonden fotonen voor je foto gebruiken? 
b. Hoe zou je foto eruit zien als je geen collimator 

gebruikt? 

70. Vraag 
In de gammacamera zitten ongeveer 60 fotomultiplier 
buizen die ervoor zorgen dat alle fotonen evenveel 
versterkt worden. 
Wat is de consequentie voor je beeldvorming als er een 
buis kapot is? 

71. Vraag 
De gamma-energie van de door Jodium-131 uitgezonden 
fotonen bedraag 0,36 MeV. Het doordringend vermogen 
van deze fotonen is dus hoger. 
a. Welk onderdeel van de gammacamera moet aangepast 

worden om een goede beeldvorming te hebben? 
b. Wat moet er met dit onderdeel gebeuren? 

 
Figuur 61: twee voorbeelden van een gammacamera. Op foto links een dubbelkops camera 
( twee detectoren ). Op de foto rechts een driekops camera (drie detectoren). 
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Onderzoeken 
Er zijn verschillende soorten onderzoek in de nucleaire 
geneeskunde. De verschillen zitten vooral in de inwerktijd 
van het radiofarmacon en de manier van uitvoeren van 
het onderzoek. Bij een statisch onderzoek is het mogelijk 
om meerdere foto’s te maken van een bepaald orgaan of 
bepaalde structuren. Het radiofarmacon wordt vooraf 
toegediend en heeft een bepaalde inwerktijd nodig. De 
inwerktijd is afhankelijk van het gebruikte radiofarmacon 
en het te onderzoeken orgaan. 

72. Opdracht: statisch onderzoek 
De afbeeldingen bij deze opdracht zijn te vinden in het 
document NLT2-h012_Beelden opdracht 74.doc op 
►vaklokaal NLT. 
a. Hoe kan het dat je bij de schildklierscan nog een foto 

kan maken na een inwerktijd van 23 uur? 
Bij de skeletscan zie je op het plaatje Ant heupen dat de 
patiënt een kunstheup heeft. 
b. Wat valt je op aan het heupgewricht en wat zou de 

oorzaak hiervan kunnen zijn? 
 

Daarnaast kennen we ook dynamische onderzoeken. 
Hierbij wordt het radiofarmacon ingespoten als de patiënt 
al onder de camera ligt en beginnen we direct met foto’s 
maken. Deze onderzoeken kenmerken zich door de 
tijdsduur maar vooral door de hoeveelheid foto’s die 
gemaakt worden. 

73. Opdracht: dynamisch onderzoek 
De afbeeldingen bij deze opdracht zijn te vinden in het 
document NLT2-h012_Beelden opdracht 75.doc op 
►vaklokaal NLT. 
a. Herleid uit de afbeelding van de slokdarmscan hoe lang 

een foto duurt. 
b. Bedenk minimaal twee factoren die van belang zijn om 

een geslaagd dynamisch onderzoek te krijgen. 
 

Het is ook mogelijk om patiënten met het gehele lichaam 
op de foto te zetten. We noemen dit whole body 
scintigrafie. Het meest gebruikte radiofarmacon is Tc-
99m MDP of HDP; de inwerktijd zit tussen de 2 en 3 uren. 
Dit onderzoek wordt onder andere gebruikt om 
afwijkingen in het skelet aan te tonen die zich diffuus 
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over het skelet verspreiden. Voorbeelden hiervan zijn 
reumatische artritis en uitzaaiingen van kankergezwellen.  
 
Daarnaast wordt deze techniek ook gebruikt om 
bijvoorbeeld het lymfesysteem van het lichaam af te 
beelden of bij een onderzoek naar een onbekende 
ontsteking in het lichaam.  

74. Opdracht: whole body scintigrafie 
De afbeeldingen bij deze opdracht zijn te vinden in 
het document NLT2-h012_Beelden opdracht 75.doc op 
►vaklokaal NLT. 
Bij het eerste plaatje van de skeletscan zie je een 
zwart puntje op de rechter arm. 
a. Bedenk wat dit zou kunnen zijn. 
 
Bij het interpreteren van een skeletscan bij kleine 
kinderen zijn er altijd dingen waar je rekening moet 
houden. 
b. Wat is de zwarte vlek tussen de benen van het 

kind? 
c. Rond de gewrichten zie je zwarte strepen. Wat zou 

dit kunnen zijn? 
d. Waarom is het belangrijk om steeds ‘ant’ en ‘post’ 

bij de foto te vermelden? 
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5.3 PET (Positron Emmissie 
Tomografie) 

  
Positronemissietomografie is de nieuwste nucleaire 
beeldvormende techniek. De patiënt krijgt hierbij in de 

bloedbaan glucose ( 6 12 6C H O ) ingespoten dat gekoppeld is 

aan het radioactieve fluorisotoop 18F. Dit radiofarmacon 
heet F-18 FD6. Deze isotoop vervalt naar een stabielere 
toestand, waarbij het een positron uitzendt: 
 

eOF 0
1
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6

18
9   

 
Het positron is een merkwaardig deeltje. Positron en 
elektron zijn elkaars antideeltje: even grote massa, maar 
tegengestelde lading. Dat zie je aan de verkorte 
schrijfwijzen: respectievelijk e+ en e-. 
Het positron botst in het lichaam van de patiënt vroeg of 
laat tegen een elektron. Als twee antideeltjes botsen kan 
annihileren (= vernietiging na samengaan) plaats vinden.  
Bij deze annihilatie worden twee gammafotonen 
(gammastraling) met grote energie in tegengestelde 
richting uitgezonden:  
 

2e e     
 
De annihilatie van een positron en een elektron kun je 
schematisch weergeven: 

 

 
Figuur 63: annihilatie 

 
De gammafotonen treden door hun hoge energie 
gemakkelijk uit het lichaam. Doordat de twee fotonen 
tegelijk in tegengestelde richting bewegen kan men 
redelijk nauwkeurig bepalen waar de straling vandaan 
kwam. Dit gebeurt door externe detectoren, de PET-
scanner! 

Figuur 62: een patiënt in de PET-
scanner 
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Om de patiënt bevindt zich een ring van 
gammadetectoren. Als twee tegenover elkaar liggende 
detectoren tegelijk een treffer waarnemen, komen ze van 
het verval van hetzelfde positron. Dit positron bevond 
zich dus op de rechte lijn tussen de detectiepunten. 
Na registratie van meer dan een miljoen treffers stelt 
men op enkele millimeters nauwkeurig de plaats van de 
radioactieve koolstof vast.  

 

 

Figuur 64: Na detectie van zeer veel fotonparen wordt uitgerekend waar de 
bronnen zitten. (Bron: Cevo) 

 
De computer geeft dus niet direct een beeld van de 
patiënt, maar laat zien waar de glucose terechtgekomen 
is.  
Tumoren zijn actieve, snel groeiende weefsels en nemen 
dus meer glucose op dan gezond weefsel. Als op een 
bepaalde plek veel positronemissie wordt vastgesteld, is 
de kans groot dat daar een tumor zit. Een complicatie is 
dat hersenen, hartspier en blaas deze tracer zo goed 
opnemen dat deze lichaamsdelen ook bij een gezonde 
patiënt zwart worden afgebeeld. Toch onderzoekt men na 
wat aanpassingen ook de hartspier en de hersenen met 
deze techniek. 
Een belangrijk nadeel van de PET-scan is de korte 
halfwaardetijd van positronstralers. Voor fluor-18 is deze 
110 minuten. Het zijn kunstmatige isotopen die in een 
deeltjesversneller (cyclotron) of in een kernreactor 
gevormd worden en daarna dus zo snel mogelijk moeten 
worden toegepast.  
Als een cyclotron zich in de buurt van het ziekenhuis 
bevindt, kan men ook andere positronstralers gebruiken: 
stikstof-13 (halveringstijd 9,98 minuten), zuurstof-15 
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(halveringstijd 2,1 minuten) en koolstof-11 (halveringstijd 
20,4 minuten). 
Omdat de PET-scanner een zeer kostbaar apparaat is, 
gebruiken veel ziekenhuizen een mobiele PET-scanner. De 
PET-scanner bevindt zich dan in een vrachtwagen, die 
voor beperkte tijd bij het ziekenhuis geplaatst wordt. 
 
In de figuren 65 t/m 68 zie je voorbeelden van PET-
beelden. 

 

Figuur 65: afbeelding van Fluor-18 FDG: verdeling van glucose over het lichaam van een gezonde patiënt. De 
hersenen, hartspier en blaas nemen het radiofarmacon zeer goed op en worden zwart afgebeeld. 
 

 

Figuur 66: afbeelding van Fluor-18 FDG: verdeling van glucose over het lichaam van een patiënt met afwijkingen. In 
de buik is een zwarte ‘slang’ te zien; dit is een ontstoken aorta. 



 
NLT2-h012 Medische Beeldvorming 81 

 

Figuur 67: afbeelding van Fluor-18 FDG: verdeling van glucose over de hersenen. De hersenen zijn eveneens in 
plakjes gesneden 
 

Figuur 68: afbeelding van Fluor-18 FDG: verdeling van glucose over de hartspier. Het hart is in plakjes 
gesneden (driedimensionaal beeld). 

75. Vraag 
Een veel gebruikt radionuclide is F-18 FDG. 
a. Waarom zijn de hersenen en het hart zo goed in staat 

om F-18 FDG op te nemen? 
b. Wat kan een valkuil zijn bij het gebruik van F-18 FDG? 
c. Wat is in figuur 66 de zwarte streep in de buik van de 

patiënt? 

76. Vraag 
In de tekst staat dat het een nadeel is dat de PET 
radionucliden een korte halveringstijd hebben. Wat is het 
grote voordeel van de korte halveringstijd? 

77. Vraag 
Waarom is het gebruik van een loodhuls bij toediening 
van PET radiofarmaca niet zinvol? 

 



 
NLT2-h012 Medische Beeldvorming 82 

 

5.4 Fuseren PET met CT beelden 

Positron Emissie Tomografie (PET) en Computed 
Tomografie (CT) zijn standaardtechnieken om kanker vast 
te stellen.  
De PET-scan laat gedetailleerd veranderingen in het 
metabolisme (de stofwisseling) van groeiende 
kankercellen zien. De CT-scan stelt gedetailleerd de 
grootte, de vorm en de plaats van de tumor vast (de 
anatomie).  
Elk van deze onderzoeken heeft zijn eigen beperkingen. 
De PET-scan resulteert in vrij wazige plaatjes. De 
radioactiviteit hoopt zich op in kwaadaardige cellen. Maar 
op het beeld zie je alleen de ophoping, niet in welk 
orgaan die zich bevindt.  
De CT maakt een doorsnede van de borstkas of de buik en 
daarmee lokaliseer je de ophoping wel.  
Het ligt dan voor de hand beide beelden te combineren 
en zo de informatie in elkaar te schuiven. Dit noem je 
fuseren. Door fusie van de scans ontstaat dus één beeld, 
gemaakt van beelden van de PET -scan en de CT-scan.  
Tegenwoordig beschikken diverse ziekenhuizen over een 
PET/CT scanner.  
 
Een plaat uit een kinderboek van Richard Scarry (figuur 
69) maakt het begrip fuseren duidelijk.  
Vergelijk een ziek lichaam met de plaat in figuur 69a. In 
het lichaam zit iets wat het lichaam ziek maakt, maar 
waar? 
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Figuur 69a: originele afbeelding 

Figuur 69b: scanning van dit ‘lichaam’ CT levert het volgende plaatje op. 
Daarop zie je niet wat het lichaam ziek maakt. 

 

 

Figuur 69c: de patiënt ondergaat ook een PET-scan. De boosdoener is 
gevonden, maar waar zit deze precies? 
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Figuur 69d: fusie van de PET en CT-scan levert het volgende resultaat op: de 
boosdoener en de exacte plaats zijn gevonden! 

 
In figuur 70 zie je beelden van PET/CT onderzoeken.  
 

 
 
Figuur 70a: links: CT-scan, midden: PET-scan, rechts: fusiebeeld 
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Figuur 70b: de PET-scan is het zwart-witbeeld; geelrood is het gefuseerde beeld. Je 
ziet op de PET-scan een zwarte vlek in de wervelkolom, ter hoogte van de nieren. 
Op de gefuseerde beelden wordt dit een gelige vlek. Dit is een discitis, een 
ontsteking van een tussenwervelschijf. Na fusie met de CT zie je precies om welke 
tussenwervelschijf het gaat! 

 
Figuur 70c: dezelfde patiënt: de PET-scan met de MRI-scan gefuseerd 
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78. Vraag 
a. Wat is het grote voordeel voor de patiënt van de PET-

CT scan?  
Fuseren van PET en CT beelden kan al heel lang. Zelfs 
scans uit verschillende ziekenhuizen kunnen op deze 
manier gefuseerd worden. 
b. Waar moeten je rekening mee houden als je twee 

apart gemaakte scans gaat fuseren? 
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6 Röntgendiagnostiek 

6.1 Casussen röntgendiagnostiek 

Casus 1 Calcaneusfractuur  
Daar zat Kees, 17 jaar, in een rolstoel op de spoedeisende 
hulp. Na een weddenschap sprong hij van het dak van het 
schuurtje en kwam ongelukkig op zijn rechterhiel terecht. 
Vanaf dat moment kon hij door de pijn niet meer op zijn 
hak leunen.  
Gelukkig is het op de afdeling spoedeisende hulp rustig. 
Direct na het lichamelijke onderzoek van de enkel worden 
foto’s gemaakt. Voorzichtig schuift de radiologische 
laborant een plaatje onder zijn hak. Kees moet zijn tenen 
zoveel mogelijk naar zijn neus trekken. Dat doet flink 
pijn. Bij de tweede opname moet hij zijn enkel naar 
buiten draaien. Terug in de behandelkamer vertelt de 
arts-assistent dat de hak gebroken is en het nog niet 
duidelijk is hoe de breuk loopt.  
Na overleg met de chirurg wordt besloten een CT van de 
hak te maken. In de tussentijd krijgt Kees gips om zijn 
enkel om te voorkomen dat de breuk erger wordt. Kees 
wordt opgenomen op de afdeling chirurgie en wordt 
zonodig meteen na de CT geopereerd.  
De volgende dag wordt Kees door de verpleging naar de 
CT gebracht. Hij moet zijn ingegipste been in de opening 
van het CT-apparaat sturen. Hierbij moet zijn gezonde 
been buiten het gat blijven. Tijdens het onderzoek 
schuift hij met zijn enkel twee keer door het gat, de 
eerste keer heel snel voor de overzichtsfoto, de tweede 
keer iets langzamer. Het totale onderzoek duurt nog geen 
vijf minuten.  
Terug op de afdeling vertelt de chirurg de uitslag. Helaas 
moet de breuk geopereerd worden. Later krijgt Kees de 
CT-plaatjes en operatiefoto’s te zien. Deze zijn te vinden 
in het document NLT2-h012_Beelden casus 1_Hoofdstuk 
6.doc op ►vaklokaal NLT 
 
Denk ook aan de standaardvragen/opdrachten, zie 3.1 
Inleiding (‘Over de casussen’). 
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Casus 2. CT-urinewegen 
Mevrouw Kluivert is nierpatiënt en onder behandeling van 
een uroloog. Die heeft bij haar hematurie geconstateerd. 
Op de echo die de radioloog van mevrouw heeft gemaakt 
is geen oorzaak van de hematurie te vinden.  
De uroloog wil een 2-fase scan van de nieren laten 
maken. Mevrouw Kluivert moet hiervoor nuchter zijn 
omdat zij daarbij contrastmiddel krijgt toegediend. 
Op de dag van het onderzoek meldt mevrouw Kluivert 
zich bij de receptie van de radiologie. Na 10 minuten 
wordt zij opgehaald voor de scan. Ze ontdoet zich van 
alle metalen voorwerpen en gaat op een tafel liggen. De 
radiologisch laborant legt het verloop van het onderzoek 
uit. Voordat de scan begonnen wordt, krijgt mw. Kluivert 
een infuus aan de binnenkant van haar linkerelleboog 
voor het contrastmiddel. Hierna wordt begonnen met een 
overzichtsfoto. Deze duurt maar even, mevrouw schuift 
snel door de gantry. Nadat de overzichtsfoto is gemaakt, 
gaat mevrouw nog twee keer door de scan. De eerste keer 
voor een blanco scan, dus zonder contrast. Direct na deze 
scan krijgt mevrouw via het infuus een beetje 
contrastmiddel toegediend. Vervolgens moet zij enige 
minuten stil liggen, totdat de laatste scan is gemaakt. 
Vlak voor die laatste scan wordt nog wat contrastmiddel 
geïnjecteerd. Van deze laatste scan (de combifase) zijn 
enkele plaatjes afgebeeld in het document NLT2-
h012_Beelden casus 2_Hoofdstuk 6.doc op ►vaklokaal 
NLT. 
 
Denk ook aan de standaardvragen/opdrachten, zie 3.1 
Inleiding (‘Over de casussen’). 

Casus 3 Angiografie van beenvaten 
De heer Witjes heeft suikerziekte en daardoor een 
zogenaamde diabetesvoet. De laatste week is de voet 
verslechterd en zijn zijn tenen zwart geworden. De 
huisarts schrikt van de voet en neemt snel telefonisch 
contact met een vaatchirurg op. Deze besluit met spoed 
een angiografie te maken om te kijken of de voet nog te 
redden is.  
De volgende dag moet de heer Witjes zich melden op de 
radiologie voor het onderzoek. Hij moet zich helemaal 
uitkleden en krijgt een operatiehemd aan.  
De radiologisch laborant maakt de eerste serie foto’s. Dan 
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prikt de radioloog de heer Witjes in de lies en plaatst een 
dun flexibel slangetje in de lies. Hierdoor wordt een 
heldere vloeistof naar binnen gespoten, waarna opnieuw 
foto’s worden gemaakt. De heer Witjes moet tussen de 
opnamen door zo stil mogelijk blijven liggen.  
Op de monitor wordt al snel een verstopping van een 
bloedvat geconstateerd. De radioloog besluit op de plaats 
van de verstopping het vat te dotteren en een stent 
achter te laten, die het bloedvat open houdt. Ten slotte 
wordt met een nieuwe serie foto’s gekeken wat het 
resultaat van de behandeling is. De foto’s die de heer 
Witjes achtereenvolgens te zien kreeg zijn te vinden in 
het document NLT2-h012_Beelden casus 3_Hoofdstuk 
6.doc op ►vaklokaal NLT. 
 
Denk ook aan de standaardvragen/opdrachten, zie 3.1 
inleiding (‘Over de casussen’). 

 

Casus 4 Een nieuwe heup 
Thea, 64 jaar oud, heeft al jaren last van haar 
rechterheup. De laatste maand is de pijn erger geworden. 
De huisarts adviseert haar een afspraak bij de orthopeed 
te maken. Op het spreekuur van de orthopeed wordt ze 
lichamelijk onderzocht. De orthopeed brengt haar 
bovenbeen in allerlei houdingen en constateert ernstige 
bewegingsbeperkingen.  
Na dit pijnlijke onderzoek volgen röntgenfoto’s van haar 
bekken en heup. Eenmaal binnen in een buckykamer van 
de afdeling radiologie moet ze op een tafel liggen. De 
röntgenbuis komt boven haar te staan. Na de eerste foto 
moet ze met haar goede heup omhoog, schuin op tafel 
komen. Ook dit is vrij pijnlijk. Als de foto’s gemaakt zijn, 
moet ze meteen door naar de orthopeed. Daar krijgt Thea 
de foto’s direct op de computer te zien. “Het wordt tijd 
voor een nieuwe heup” zegt de orthopeed. Voor de 
operatie moet Thea nog een afspraak maken voor een 
thoraxfoto, een standaardprocedure bij ouderen die een 
operatie moeten ondergaan.  
Een maand later wordt Thea geopereerd. Direct na de 
operatie wordt op de uitslaapkamer een controlefoto 
gemaakt. Thea heeft nog geen gevoel in haar been, uit 
haar heup komen twee slangetjes gevuld met bloed en 
wondvocht. Na een tijdje komt de röntgenlaborant met 
een groot toestel de kamer binnen. Hij duwt een plaat 
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onder haar rechterheup en plaatst het toestel boven die 
heup. De gemaakte foto gaat direct naar de orthopeed.  
Na twee weken kan Thea alweer lopen en is ze geheel 
klachtenvrij. Ze moet nog een keer terugkomen voor een 
polibezoek aan de orthopeed en voor controlefoto’s. De 
foto’s worden op de afdeling radiologie op dezelfde 
manier gemaakt als de eerste keer, alleen voelt Thea nu 
geen pijn meer. Terug bij de orthopeed krijgt ze de 
laatste foto’s te zien. Eind goed, al goed! 
De afbeeldingen bij deze casus zijn te vinden in het 
document NLT2-h012_Beelden casus 4_Hoofdstuk 6.doc 
op ►vaklokaal NLT. 

 
Denk ook aan de standaardvragen/opdrachten, zie 3.1 
inleiding (‘Over de casussen’). 

 

Casus 5 Hersenbloeding 
Willem is röntgenlaborant en heeft vandaag 24 uur 
bereikbaarheidsdienst. Dat wil zeggen dat hij de hele dag 
en nacht voor spoedgevallen opgeroepen kan worden. Het 
is nu drie uur in de nacht en hij is in de auto op weg naar 
het ziekenhuis. De medium-care-afdeling van de afdeling 
neurologie heeft een spoedopname gekregen van een 
patiënt die aan één kant van het lichaam 
verlammingsverschijnselen heeft. Gedacht wordt aan een 
CVA. Binnen een kwartier moet Willem aanwezig zijn.  
Op de röntgenafdeling moet hij de deuren opendoen en 
de CT-apparatuur opstarten. Dit betekent: opwarmen van 
de buis en kalibreren van de detectoren. Hierna belt 
Willem de medium-care-afdeling en verzoekt de patiënt 
zo snel mogelijk naar de CT-kamer te komen. 
Gespannen wacht Willem de komst van de patiënt af. Je 
weet nooit hoe de patiënt er aan toe is. Vijf minuten 
later staat de verpleegkundige met de patiënt op een 
brancard voor de CT-deur. Willem schrikt van de toestand 
van de patiënt. Deze, 81 jaar oud, is niet aanspreekbaar. 
Met behulp van een patslide trekken Willem en de 
verpleegkundige de patiënt van de brancard naar de CT-
tafel. Hierbij wordt het hoofd aan de kant van de gantry 
van de CT in een hoofdsteun gelegd om beweging van het 
hoofd tijdens het onderzoek te voorkomen. 
Met behulp van lasers legt Willem het hoofd van de 
patiënt recht en op de goede hoogte in de gantry. Willem 
maakt snel een zogenaamd scanogram, een 
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overzichtsfoto, waarop straks de gewenste coupes worden 
aangegeven. Net nadat het scanogram is gemaakt, draait 
de patiënt met zijn hoofd. De aangegeven plekken op het 
scanogram kloppen nu niet meer. Willem besluit toch 
maar te scannen, aangezien de patiënt zijn hoofd nu wel 
stil houdt, een absolute voorwaarde om scherpe plaatjes 
te krijgen. Snel begint Willem de coupes te scannen. 
Halverwege de scan constateert hij een grote bloeding. 
Het ziet er slecht uit voor de patiënt. Nadat de patiënt 
weg is en de foto’s naar het pacs (= digitaal database) 
zijn gestuurd, kijkt Willem rustig een aantal plaatjes na. 
Dat was me het nachtje wel! 
De afbeeldingen bij deze casus zijn te vinden in het 
document NLT2-h012_Beelden casus 5_Hoofdstuk 6.doc 
op ►vaklokaal NLT. 
 
Denk ook aan de standaardvragen/opdrachten, zie 3.1 
inleiding (‘Over de casussen’). 
 

Casus 6 CT-sinus  
Sabine, 15 jaar, heeft ondanks een antibioticakuur nog 
steeds klachten over haar bijholten. Zij heeft hoofdpijn 
en het gevoel helemaal ‘vol’ te zitten. Op aanraden van 
haar huisarts maakt ze een afspraak met een specialist, 
de KNO-arts. 
De KNO-arts besluit een scan van de verschillende 
bijholten te laten maken. Tijdens het onderzoek moet 
Sabine op de CT-tafel liggen. De laborant vertelt dat zij 
twee keer door de scan zal gaan, één keer voor de 
overzichtfoto en één keer voor de daadwerkelijke scan. 
Belangrijk is dat Sabine daarbij haar hoofd goed stil 
houdt. Binnen 5 minuten staat zij weer op de gang.  
De laborant reconstrueert uit de verkregen data de 
coupes in de verschillende richtingen. 
Een week later krijgt Sabine van de KNO-arts de uitslag 
van de scan te horen. Tijdens dit bezoek aan de KNO-arts 
laat de KNO-arts een aantal plaatjes (MPR’s) zien.  
Wat was er aan de hand? 
De afbeeldingen bij deze casus zijn te vinden in het 
document NLT2-h012_Beelden casus 6_Hoofdstuk 6.doc 
op ►vaklokaal NLT. 
 
Denk ook aan de standaardvragen/opdrachten, zie 3.1 
inleiding (‘Over de casussen’). 
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6.2 Algemeen 

Twee soorten röntgenstraling 
In paragraaf 2.4 werd de röntgenbuis behandeld. In die 
buis botsen versnelde elektronen op de anode (positieve 
pool). Hierbij komt röntgenstraling vrij, die je kunt 
opvatten als een bundel fotonen. Er zijn twee soorten 
röntgenstraling: remstraling en karakteristieke straling 
(‘eigenstraling’). 
 
Remstraling: een deel van de elektronen die de anode 
treffen, wordt door de aantrekking van de atoomkern in 
de anode afgebogen en afgeremd. Immers, een elektron 
is negatief geladen en een atoomkern positief, zodat ze 
elkaar aantrekken.  
 
Het elektron staat dan zijn kinetische energie (= 
bewegingsenergie) af in de vorm van een röntgenfoton. 
Deze fotonen noem je remstraling. De hoeveelheid 
ontstane remstraling hangt onder andere af van de Z 
(atoomnummer) van het anodemateriaal van de 
röntgenbuis. Zie figuur 71. 
Karakteristieke straling: een hoog energetisch elektron 
kan ook een elektron uit een atoom van het 
anodemateriaal (bijvoorbeeld wolfraam) schieten. Dat 
weggeschoten elektron bevond zich dicht bij de kern, in 
de zogenaamde K- of L-baan van het atoom. De lege 
plaats die dit elektron achterlaat wordt opgevuld door 
een elektron dat verder van de kern af was. Bij het 
‘terugvallen’ van dit elektron komt energie vrij in de 
vorm van een röntgenfoton. Dit heeft een bepaalde 
energie, karakteristiek voor het gebruikte 
anodemateriaal, zie figuur 72. 

 

Figuur 71: remstraling 
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Figuur 72: karakteristieke straling  
 

Bij de meeste röntgenopnames wordt remstraling 
gebruikt, bij mammografie (= borstonderzoek) gebruikt 
men vooral karakteristieke straling.  

 

Basisprincipe radiologie: halveringsdikte 
Beeldvormende technieken met röntgenstraling berusten 
op het verschil in absorptie (‘afzwakking’) van de 
röntgenbundel in verschillende weefsels. De niet 
geabsorbeerde straling bepaalt de beeldvorming.  
De mate van verzwakking door specifiek weefsel geef je 
met de halveringsdikte (HVD) aan. De HVD is die dikte 
van het materiaal (dus hier menselijk weefsel) die de 
helft van de totale intensiteit heeft geabsorbeerd. Hoe 
kleiner de HVD, hoe groter de absorptie. De HVD is 
afhankelijk van de volgende factoren: 

 de dichtheid van de bestraalde stof (d) 

 het atoomnummer van het element in het weefsel (Z) 

 de energie van de röntgenstralen (Efoton). 
Formule 7 geeft aan hoe de intensiteit van de doorgelaten 
straling afhangt van het aantal halveringsdiktes n: 
 

0

1

2

n

I I
    
 

      (7) 

Waarin:  

 I = de intensiteit na n halveringsdiktes 

 Io = beginintensiteit 

 n = aantal halveringsdiktes 
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Deze formule lijkt sprekend op de formule voor de 
intensiteit van radioactief verval in de tijd, wat, gezien 
de gebruikte definities, niet zo verwonderlijk is. 
 

Rekenvoorbeeld  
Een bot van 2 cm dikte heeft voor een bepaalde soort -
straling een halveringsdikte van 0,4 cm.  
Bereken het percentage van de oorspronkelijke 
hoeveelheid straling die dit bot doorlaat.  
 
Manier 1 (met tabelletje in figuur 73) 
De halveringsdikte 0,4 cm betekent 5 halveringsdiktes. 
Dat wil zeggen dat het bot 5× de hoeveelheid straling 
halveert. Stel een tabelletje samen: 
 

Aantal HVD's  Botdikte Percentage dat 
wordt doorgelaten 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

0 

0,4 

0,8 

1,2 

1,6 

2 

100% 

50% 

25% 

12,5% 

6,25% 

3,125% 
Figuur 73: tabel rekenvoorbeeld manier 1 

 
Manier 2 (met formule en rekenmachine) 
De 2/0,4 = 5 halveringsdiktes betekent dat wordt 
doorgelaten: (½)5 =  0,03125  = 3,125% 
 
Bij hogere kwaliteit (hogere gemiddelde stralingsenergie) 
röntgenstraling neemt de HVD van hetzelfde weefsel toe. 
Er is immers ‘meer dikte’ nodig om de intensiteit te 
halveren. Je gaat nu uitrekenen wat dit betekent voor de 
relatieve geabsorbeerde hoeveelheid stralingsenergie. 

79. Vraag 
De situatie bij vraag a is weergegeven in figuur 74 en de 
situatie bij vraag b is weergegeven in figuur 75. 
Bij een stralingsenergie van 70 keV is de halveringsdikte 
3,0 cm. 
a. Bereken het verschil in stralingsintensiteit (in %) op de    
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beeldvanger in de volgende figuur. 
Stel de intensiteit op de beeldvanger bij het dunne blokje 
100% en bereken daarna intensiteit op de beeldvanger in 
% bij het dikke blokje. 
b. Als bij vraag a, nu met stralingsenergie van 90 keV, 

waarbij de halveringsdikte 6,0 cm is. 

 

 

Figuur 74: situatie vraag 79a 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 75: situatie vraag 79b 
 

Uit de antwoorden op vraag 79 volgt dat bij hogere 
stralingskwaliteit de relatieve (procentuele) 
intensiteitsverschillen op de beeldvanger afnemen.  
Intensiteitsverschillen resulteren op de beeldvanger in 
zwartingsverschillen.  
Bij lagere intensiteit wordt de beeldvanger minder 
belicht. Dit geeft een lichtere grijswaarde op het 
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diagnostische beeld (dit is het plaatje dat de radioloog 
beoordeelt op pathologie = ziektebeeld). Botten worden 
dan wit of lichtgrijs afgebeeld. 
Bij een hogere stralingskwaliteit neemt de hoeveelheid 
contrast op de röntgenfoto af, doordat de 
absorptieverschillen van de verschillende structuren 
afnemen. Een voordeel van een hogere stralingskwaliteit 
is de lagere absorptie van stralingsenergie door de 
patiënt. 
Absorptie hangt ook af van het atoomnummer (Z). Hoe 
hoger atoomnummer, hoe hoger de absorptie.  

 
 
 

Dit leidt voor de verschillende weefsels tot de volgende 
lijst van toenemende ‘röntgendichtheid’ (afnemende 
zwarting): 

 lucht (absorbeert röntgenstraling niet) 

 vetweefsel 

 organen 

 botten 

 metaal (hulpmiddelen) 
 

Zacht weefsel en organen zijn op een röntgenfoto slecht 
te onderscheiden. Om het contrast te verhogen, dient 
men contrastmiddelen toe die elementen bevatten met 
een hoog atoomnummer, vooral jood en barium (zie tabel 
in figuur 77).  

 
Stoffen met deze elementen absorberen goed en worden 
dus als contrastmiddel gebruikt, maar dienen ook als 
bescherming tegen röntgenstraling. Personen in de 
röntgenruimte worden met lood (zoals loodschorten) 
beschermd tegen röntgenstralen. 

80. Vraag 
a. Uit welke stof zijn je botten voornamelijk opgebouwd? 
b. Verklaar uit je antwoord op vraag a de geringe 

doorlaatbaarheid van botten. 

81. Vraag 
Lucht wordt in de radiologie gebruikt als ‘negatief’ 
contrastmiddel. Wat bedoelt men hiermee? 

82. Vraag 
Geef twee redenen waarom men als contrastmiddel niet 
de stoffen jood, barium, wolfraam of lood kan gebruiken. 

 

Atoomsoort Atoomnummer 

Waterstof (H) 1 

Koolstof (C) 6 

Stikstof (N) 7 

Zuurstof (O) 8 

Calcium (Ca) 20 

 Figuur 76: atoomnummers van de 
belangrijkste elementen in het 
lichaam 

 

Atoomsoort Atoomnummer 

Jood (I) 53 

Barium (Ba) 56 

Wolfraam (W) 74 

Lood (Pb) 82 

 
Figuur 77: contrastmiddelen met 
een hoog atoomnummer 
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Beeldvorming  
Bij de beeldvorming onderscheidt men conventionele en 
digitale radiologie. 
Bij conventionele radiologie is de zwarting op de 
beeldvanger direct gerelateerd aan de opgevangen dosis 
straling, hetzelfde principe als bij de klassieke fotografie. 
De cassettes met röntgenfilm bevatten in beide 
binnenkanten een versterkingsscherm die de invallende 
röntgenstraling omzet in zichtbaar licht. Dit zichtbare 
licht belicht de röntgenfilm. Na het ontwikkelen van de 
film in het donker zullen minder belichte 
zilverbromidekristallen lichter zijn. Hoe meer 
röntgenstraling op de versterkingsschermen, hoe meer 
licht er geproduceerd wordt. De meer belichte 
röntgenfilm is dan na ontwikkeling in ontwikkelbaden en 
fixeerbaden donkerder. 
De röntgenfilm is bijna geheel uit de Nederlandse 
ziekenhuizen verdwenen.  
 
De digitale radiologie werkt zonder versterkingsystemen. 
De belichting van de beeldvanger bepaalt de signaal-
ruisverhouding. Hoe hoger de dosis op de beeldvanger, 
hoe lager de ruis (denk bij ruis aan het sneeuwbeeld van 
een TV) en hoe hoger het signaal. Beelden worden beter 
bij meer signaal. De beeldbewerkingssoftware past de 
gemiddelde zwartheid van het beeld automatisch aan. De 
zwartheid is dus onafhankelijk van de hoeveelheid 
geabsorbeerde straling. 
 
Er zijn twee varianten van digitale radiologie: de 
fosforcassette (de naam fosfor slaat hier overigens niet 
op de stof fosfor) en de DR-techniek (direct ray). Bij de 
DR-techniek worden detectoren en dus geen cassettes 
gebruikt. Over deze techniek later meer. 
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Figuur 78: röntgenfilmcassette (links) en een fosforcassette (rechts) 
 

Duidelijk zijn bij de röntgenfilmcassette de beide witte 
versterkingsschermen te zien. De röntgenfilm heeft een 
dubbele emulsielaag (chemische ontwikkellaag) en is 
voordat hij ontwikkeld is violetkleurig. Röntgenfoto’s 
worden bekeken door deze op te hangen aan lichtkasten 
met een homogene witte lichtbron. 
De fosforplaat is wit, de bijbehorende cassette dient 
alleen als bescherming. Er zijn fosforcassettes in de 
standaardmaten 18 x 24 cm, 24 x 30 cm en 35 x 43 cm. 
 
83. Vraag 
a. Waarom hebben de meeste röntgenfilmcassettes twee 

versterkingsschermen?  
b. Geef drie voordelen van een digitaal opgeslagen beeld 

boven een belichte röntgenfilm. 
 

Er komt heel wat kijken voordat de radioloog het digitale 
röntgenbeeld uit een fosforcassette te zien krijgt. Het 
proces wordt gevolgd aan de hand van een röntgenfoto 
van een horloge. 
Het horloge wordt op de fosforcassette gelegd waarna 
met een lichtvizier de röntgenbundel gericht wordt. 

Versterkingsscherm 

Röntgenfilm 

Fosforplaat 
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Figuur 79: opstelling digitale fotografie met behulp van fosforcassette 
 

Vervolgens wordt op de schakeltafel (het 
bedieningspaneel) de soort röntgenbuis met bijbehorende 
spanning (kV) en lading (mA.s) ingesteld. 

 

Figuur 80: schakeltafel 
 

Nadat de film de opnamen heeft gemaakt 
(bedieningsknop rechtsonder), wordt de fosforcassette 

Lichtvizier 

Röntgenbuis 

Horloge 

Buisspanning Buislading 

Opnametijd 

Groot focus Klein focus 

Röntgenbuiskeuze 
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toegewezen (gekoppeld) aan de patiënt. De cassette 
wordt geplaatst in de identifier, een apparaat dat de 
‘patiëntgegevens’ koppelt aan de foto. Deze handelingen 
worden gestuurd door een chip in de fosforcassette. De 
stralingsenergie is direct opgeslagen in de fosforplaat en 
wordt vrijgemaakt in een cassettelezer (uitleesstation of 
digitizer) die de fosforplaat met een laser aftast. De 
opgeslagen stralingsenergie komt vrij in de vorm van 
licht, dat uiteindelijk tot het digitale beeld leidt (zie 
figuur 81).  

laser stimulatie

EmissieEmissieAbsorptieAbsorptie

elektron
trap

elektron
trap

dosis

licht

 

Figuur 81: principe fosforcassette 

 

Figuur 82: uitleesstation (digitizer) 
 

Nadat de laser de fosforplaat heeft gescand, wordt met 
een heel sterke lamp alle beeldinformatie op de 
fosforplaat gewist. Daarna wordt deze weer in de 
cassette geplaatst en uitgeworpen. Als de foto op het 
werkstation binnen komt, is een ruwe versie van het 



 
NLT2-h012 Medische Beeldvorming 101 

 

plaatje beschikbaar voor verdere beeldverwerking, zie 
figuur 83.  

 

Figuur 83: links: onbewerkt beeld, rechts: uiteindelijk beeld 
 

Na de beeldbewerking wordt het plaatje gestuurd naar 
een centrale database, zodat andere computers in het 
ziekenhuis het beeld kunnen opvragen. De radioloog, de 
direct belanghebbende, heeft hiervoor een diagnostisch 
station met speciale monitoren, die extra veel pixels 
(beeldpunten) hebben. Op deze monitoren zijn ook kleine 
afwijkingen goed zichtbaar, zie figuur 84.  

 

Figuur 84: diagnostisch station 
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84. Vraag 
a. Waarom is het belangrijk dat de naam van de patiënt 

gekoppeld wordt aan de fosforplaat, voordat deze 
wordt uitgelezen? 

b. Leg uit dat een diagnostisch scherm meer pixels bevat 
dan het scherm van de röntgenlaboranten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 85: een DR-systeem in verticale stand  
 
Zoals eerder vermeld, is er nog een andere digitale 
röntgentechniek: het DR-systeem.  
 
Dit systeem werkt niet met cassettes, maar met 
detectoren. Het grote voordeel is dat het beeld sneller 
beschikbaar is. De röntgenstraling wordt namelijk direct, 
dus zonder tussenkomst van een digitizer, omgezet in een 
elektrisch signaal dat de beeldinformatie bevat. Een 
nadeel is de beperkte mobiliteit vergeleken met 
fosforcassettes. Cassettes zijn ook makkelijker te 
positioneren t.o.v. de patiënt.  
De detector en buis worden zowel in verticale als in 
horizontale stand gebruikt.  

 
 

Detector 

Meetcellen 

Röntgenbuis 
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6.3 Röntgenapparatuur 

Algemeen 
De röntgenkop van een röntgentoestel bevat de 
röntgenbuis en lamellen van lood waarmee de 
röntgenbundel wordt ingesteld (= gediafragmeerd). Voor 
een goede instelling gebruikt men bovendien het 
lichtvizier dat een lichtbundel projecteert op het te 
bestralen vlak. 
 
Een algemeen probleem bij röntgenopnames is het 
optreden van strooistraling. Dit is straling die ontstaat 
door ongewenste processen. Deze straling bevat geen 
informatie over de patiënt. Daarom ben je strooistraling 
dus liever kwijt dan rijk. Veel strooistraling ontstaat in 
dikkere objecten, zoals het gebied van de thorax, buik, 
bekken, wervelkolom en schouders.  
Tegen strooistraling wordt in de bucky voor de 
beeldvanger (meestal de fosforcassette) een zogenaamd 
strooistralenrooster geplaatst (zie figuur 87). 

 
 
 

 
Figuur 87: rooster van digitale bucky 

 
Patiënten zijn er in alle soorten en maten. Dit maakt de 
instelling van de juiste belichting lastig. Hiervoor is in de 
bucky een belichtingsautomaat ingebouwd. Deze bestaat 
uit drie meetcellen die bepalen hoeveel straling de 
beeldvanger moet krijgen voor voldoende belichting. De 
laborant kiest het aantal gewenste meetcellen (één, twee 
of drie) en de buispanning aan de hand van de 
betreffende patiënt. Bij een dikkere patiënt en constante 
buisspanning zal de belichtingsautomaat zorgen voor een 
hogere buislading. Het geheel van röntgenbuis, 

Figuur 86: strooistralen van koolstof 
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strooistralenrooster en belichtingsautomaat noem je een 
röntgenbucky. 
  
85. Vraag 
a. Waarom is het belangrijk de röntgenbundel zo klein 

mogelijk te houden en dus de bundel te 
diafragmeren? 

b. Welk nadeel heeft gebruik van een strooistralenrooster 
voor de patiënt? 

 

Tafelbucky 

 

Figuur 88: tafelbucky 
 

In dit standaardapparaat ligt op de onderzoekstafel een 
dun matrasje voor patiëntcomfort. De buckylade en 
röntgenbuis zijn verplaatsbaar, zodat men elk gebied kan 
onderzoeken. 
De foto’s in figuur 89 zijn gemaakt met een tafelbucky 
om te onderzoeken of iemand nierstenen heeft. 

Cassette- 
houder of 
buckylade 

Fosforcassette 

Röntgen 
doorlaatbare 
tafel 

Bucky met 
strooistralenrooster 
en meetcellen 

Röntgenbuis 
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X-Buikoverzicht AP X-Bovenbuik AP 

Figuur 89: foto’s tafelbucky 

86. Vraag 
a. Hoeveel lendenwervels (lumbale wervels) heeft een 

volwassen mens?  
b. Klopt dit aantal met het aantal dat je op de foto in 

figuur 89 ziet? 
c. Leg uit of de persoon van de foto in figuur 89 

nierstenen heeft. 
 

Wandbucky 

 

Figuur 90: wandbucky 
 

Meetcellen 
(3x) 

Wandbucky 
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In een wandbucky staat de patiënt voor de bucky. De 
foto’s in figuur 91 zijn van een CWK-onderzoek van 
nekwervels (CWK = cervicale wervelkolom). 

 

 
Voorachterwaartse opname  

(X-CWK AP) 
Zijwaartse opname  

(X-CWK LAT) 
Figuur 91: foto’s wandbucky 

 
 

87. Vraag 
a. Waarom werden hier zowel voorachterwaartse (AP) als 

zijwaartse (LAT) foto’s gemaakt? 
b. Hoeveel nekwervels heeft een volwassen mens? 
c. Klopt dit aantal met het aantal dat je op de foto ziet? 

Mammograaf 
De mammograaf is een digitaal röntgensysteem, speciaal 
voor röntgenonderzoek van de mammae (borsten). De 
vaste detector (beeldvanger) heeft een zeer fijne 
resolutie, zodat heel kleine afwijkingen kunnen worden 
opgespoord. De borst wordt op de detector geplaatst en 
door een compressieplaat samengedrukt om het 
klierweefsel zo veel mogelijk over de detector te 
verdelen. Hierdoor worden borststructuren minder over 
elkaar afgebeeld. 
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Figuur 92: mammograaf 
 

craniaal-caudale borstopname oblique (schuine) borstopname 
Figuur 93: foto’s mammograaf  

Traumastatief 
Een veel gebruikt röntgensysteem op de spoedeisende 
hulp is het traumastatief. In de cassettehouder zit één 
meetcel. Dit beweegbare systeem is geschikt om 
röntgenfoto's te maken van patiënten op een brancard die 
niet mogen bewegen. Het statief is in alle posities te 
plaatsen: verticaal, horizontaal en schuin. De 
cassettehouder kan men onder een röntgendoorlaatbare 
brancard plaatsen, zodat de buis zich boven de patiënt 
bevindt.  
 

Compressieplaat 

Detector 

Röntgenbuis 
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Figuur 94: traumastatief in horizontale stand 
 

88. Vraag 
Waarom wordt dit apparaat ‘traumastatief’ genoemd? 

89. Opdracht: röntgentoestellen 
Behalve de hiervoor behandelde toestellen zijn er nog 
andere röntgentoestellen. Zoek op wat het speciale is van 
elk toestel en waarvoor elk toestel geschikt is.  
a. OPG-toestel 
b. C-boog 
c. colontoestel 
d. zaaltoestel. 

 

6.4 CT (Computer tomografie) 
Een belangrijke techniek in de radiologie is de 
computertomografie (CT). Een tomogram is een 
doorsnede (dus tweedimensionaal) van een 
driedimensionaal voorwerp, in dit geval een 
lichaamsdeel. Andere termen: ‘coupe’ of ‘plak’. 
Het CT-toestel produceert coupes van de patiënt met 
verschillende dikten, vaak enkele millimeters. Het 
principe is vrij simpel: de röntgenbundel komt niet van 
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één kant, maar vanuit verschillende richtingen. De 
röntgenbuis en de detector draaien om de lengteas van 
de patiënt. Die wordt op een tafel in het gat van de CT-
scanner (de gantry) geschoven, terwijl de buis draait. De 
röntgenbuis doet over één omwenteling ongeveer 0,5 
seconde.  
 
Bij de conventionele techniek wordt eerst een coupe 
gemaakt van het gewenste gebied, waarna de tafel een 
stukje opschuift (sequentiële scan of slice-to-slice).  
De CT-techniek heeft zich sindsdien sterk ontwikkeld. Bij 
spiraal CT is de verschuiving van de tafel continu tijdens 
de rotatie van de buis. Een spiraalscan noem je ook wel 
volumescan. Een spiraal CT kan ook slice-to-slice 
scannen. Dit wordt vooral gedaan bij een hersenscan om 
vertekening (= artefactvorming) te voorkomen.  
Met de spiraal CT duurt het onderzoek korter dan bij 
gebruik van de conventionele CT. Figuren 95 en 96 geven 
het verschil tussen beide technieken. 

 

 
 
Figuur 95: conventionele CT  

 
Figuur 96: spiraal CT 

 
De eerste generaties spiraal CT-scanners kwamen niet 
verder dan één coupe per omwenteling. Inmiddels is men 
beland bij de zevende generatie CT-scanners. Dit soort 
apparaten scant per omwenteling van de röntgenbuis met 
vier rijen detectoren vier plakken tegelijk in een 
spiraalfiguur om de patiënt. Hieruit worden direct vier 
coupes gereconstrueerd. Tegenwoordig zijn er ook al 
scanners die 128 coupes per rotatie maken. 
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Een belangrijk begrip hierbij is de pitch. Dit is de 
verschuiving van de tafel waarop de patiënt ligt per 
coupedikte. Bij een pitch van 1 zijn de coupes van de 
spiraalfiguur aansluitend. In de praktijk geeft een pitch 
van 1,5 voldoende informatie. Hoe groter de pitch, hoe 
langer de spiraal uitgerekt wordt. 
Door een groot aantal coupes tegelijk te scannen, neemt 
de onderzoeksduur aanzienlijk af. Men kan nu zeer dunne 
coupes scannen, tot ongeveer 1 mm dikte. Uit de data 
zijn alle richtingen en plakdiktes te berekenen 
(reconstrueren).  
Deze worden MPR’s genoemd (MPR = multiple plane 
reconstruction). 
 

90. Vraag 
Wat is het belangrijkste nadeel van een kleine pitch? 

 

 

Figuur 98: een zevende generatie CT-scanner 
 

Figuur 97: Zevende generatie CT-
scan  
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Figuur 99: de bedieningsruimte van de CT achter zogenaamd loodglas 
 

De meeste CT-scans worden gemaakt met 
contrastinjectie. De contrastpomp wordt buiten 
de röntgenkamer bediend en bevat twee 
vloeistoffen: jodiumhoudend contrast en 
fysiologisch zout (om het infuus na te spoelen). 
Voordat de scan begint, wordt de 
contrastvloeistof in het lichaam gebracht, via 
een infuus in de binnenkant van de elleboog. De 
hoeveelheid toegediend contrastmiddel varieert 
van 70 mL tot 150 mL en is afhankelijk van het 
onderzoek en de patiëntomvang. 
In de meeste gevallen wordt de scan ongeveer 
een minuut later gestart.  

 
Figuur 100: een op afstand bedienbare contrastpomp 

 

 

91. Vraag 
Waarom is zowel in de röntgenkamer als bij de 
schakeltafel van de CT-scan een bedieningsconsole van de 
contrastpomp aanwezig?  

loodglas 

Bediening CT 

Bediening 
contrastpomp 

Fysiologisch 
zout 

Contrast 
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Afronding 

7.1 Presentatie/verslag 
Zoals eerder is vermeld, verwerkt je groepje je keuzedeel 
van hoofdstuk 4, 5 of 6 in een presentatie en/of verslag.  
Over deze mogelijke activiteiten heb je ongetwijfeld al 
het nodige gehoord en gelezen: in de ►NLT Toolbox staat 
immers uitgebreide informatie. In het begin van deze 
module (zie Vooraf: over deze module) staat vooral veel 
over de beoordeling.  
Mogelijk zijn op jouw school over presentaties en 
verslagen afgesproken regels. 
 
Er zijn enige regels die zowel voor het verslag als voor de 
presentatie gelden. 

 Zet eerst de grote lijnen uit en vul die daarna 
gedetailleerder in. Aan teksten zie je heel vaak dat 
men zonder duidelijk plan ‘maar begonnen is’. 
►Onderdeel 8, Analyseren en samenvatten, in de NLT 
Toolbox kan je mogelijk hierbij helpen.  

 Gebruik zo eenvoudig mogelijke taal. Vooral in de 
casussen van hoofdstuk 4, 5 en 6 kon je zien dat dit 
advies niet altijd opgevolgd wordt! Ga ervan uit dat je 
publiek/de lezer kennis heeft van de hoofdstukken 1 
en 2 van deze module. 

 Het bijhouden van een logboek (gebruik hierbij 
►werkblad logboek in de NLT Toolbox) is aan te 
bevelen. Een logboek is ook een goed hulpmiddel om 
bij groepswerk tot een eerlijke verdeling van 
werkzaamheden te komen. 

 Onderdruk de neiging tot een overkill aan informatie, 
zeker als die informatie een resultaat is van weinig 
leerzaam ‘knippen en plakken’! 

 
Voor specifieke aanwijzingen bij je presentatie kun je 
terecht bij ►onderdeel 6, Presenteren, in de NLT 
Toolbox. 
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7.2 Proeftoets 

Algemeen deel 
 

  

A B C 
 

 
 

D E 
 

1 Mooie beelden? 
De bovenstaande beelden komen van de vijf 
basistechnieken. Drie van de vijf beelden zijn opnamen 
van de longen. 
a. Leg van elk beeld uit van welke beeldvormingtechniek 

er sprake is. 
Eén beeld is van een patiënt die er ernstig aan toe is: er 
zijn uitzaaiingen van kanker zichtbaar. 
b. Leg uit op welk beeld dit te zien is. 
 

2 Technieken beeldvorming 
a. Waarom heb je aan één beeldvormende techniek niet 

genoeg? 
b. Welke technieken geven een vrij onduidelijk beeld van 

organen? 
c. Welke technieken geven juist een zeer goed beeld? 
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d. Welke technieken geven geen beeld van organen? 
e. Bij welke technieken worden radioactieve stoffen 

gebruikt? 
f. Bij welke technieken wordt geen ioniserende straling 

gebruikt?  
g. Bij welke technieken loopt de patiënt de hoogste 

stralingsdosis op? 
 

3 Definities 
Geef de definitie van de volgende grootheden en geef een 
bijbehorende eenheid. 
a. Halveringstijd 
b. Activiteit 
c. Massagetal 
d. (Geabsorbeerde) dosis 
e. Effectieve dosis 

 

4 Straling 
Bijna alle beeldvormingtechnieken maken gebruik van 
straling. 
Geef van elk van de volgende soorten straling aan: 
(1) welk soort straling het is 
(2) uit welke deeltjes de straling bestaat 
(3) bij welke beeldvormingtechniek de straling wordt 
gebruikt  
a. Röntgenstraling 
b Alfastraling 
c Gammastraling 
d Radiogolven 
e Bètastraling 
Beantwoord dezelfde vragen voor ultrageluid (is dus geen 
straling). 

 

5 Röntgenfoto 
Voor medisch onderzoek wordt röntgenstraling gebruikt 
waarvan de fotonen een energie van 100 keV hebben (1 
eV = 1,6010−19 J). 

 
a. Bereken de energie van de fotonen in J. 
De energie van een foton volgt ook uit de formule: 

E h f  .  

 
b. Leg uit of een verschil in energie te maken heeft met 

de factor h of met de factor f. 
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c. Schat hoeveel % van de röntgenstraling geabsorbeerd 
wordt door 2,0 cm bot (zie ook Binas tabel 28 E); geef 
een toelichting bij je schatting. 

6 Radon-222 
In een huis met slechte ventilatie kan de concentratie van 

radon ( Rn222 = Rn-222) een risico vormen voor de 

gezondheid. Dit gas wordt namelijk uitgewasemd door 
bouwmaterialen als gips, beton en hout. 

 
a. Bepaal hoeveel neutronen een kern van Rn-222 bevat.  

Men kan de activiteit berekenen met de formule 
0,693

( ) ( )
half

A t N t
t

   . 

Hierin is A(t) de activiteit, N(t) het aantal 
atoomkernen en thalf  de halveringstijd in seconden. 
In een gemiddelde huiskamer in Nederland is de 
activiteit per m3 48 Bq.  

 
b. Bereken hoeveel kernen van radon-222 er per m3 zijn. 

Niet het isotoop Rn-222 zelf, maar de kortlevende 
vervalsproducten vormen het grootste gevaar voor de 
gezondheid. Rn-222 vervalt in drie stappen. 

 
c. Geef de vergelijkingen van die drie vervalreacties. NB: 

bij de tweede reactie is bèta- of alfastraling mogelijk. 
Voor het eindresultaat maakt dat geen verschil. Geef 
één mogelijkheid. 

 
Door inademing van lucht met Rn-222 loopt men per jaar 
in de longen een effectieve dosis op van 0,17 mSv. De 
stralingsweegfactor is 20, de weefselweegfactor is 0,12 
en de massa van de longen is 3,0 kg. 

 
d. Bereken hoeveel stralingsenergie er in een jaar door de 

longen is geabsorbeerd. 
 

7 Kobalt-60 
a. Wat is het verschil tussen radioactieve bestraling en 

radioactieve besmetting? 
 

Ziektekiemen in voedsel (zoals salmonella) worden 
gedood met gammastraling. Daarvoor wordt een 
stralingsbron van kobalt-60 gebruikt. 

b. Geef de reactievergelijking voor dit verval van Co60 . 
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c. Leg uit of het gevaarlijk voor de gezondheid kan zijn 
om bestraald voedsel te eten. 

De kobalt-60 bron heeft bij plaatsing een activiteit van 
1,11017 Bq. Als de activiteit gedaald is tot 6,91015 Bq 
moet de bron vervangen worden. 

 
d. Bereken na hoeveel jaar de bron vervangen moet 

worden. 

8 Digitaal beeld 
Een MRI-beeld heeft een resolutie van 512 x 512. Voor 
elke pixel is 1,5 byte nodig. 
a. Hoeveel kilobyte (kB) geheugenruimte is voor het beeld 

nodig? (1 kB = 1024 bytes) 
b. Hoeveel van die beelden kun je op een dvd van 4,7 GB 

maximaal opslaan? 

Keuzedeel 

Echografie/MRI (keuze) 
a. Waarom kun je bij echografie niet in de longen kijken? 
b. Waardoor zijn echobeelden van weke lichaamsdelen 

nogal vaag? 
c. Wat is de functie van de transducer bij echografie?  
d. Waarom brengt men tussen de transducer en het 

lichaam een laagje gel aan? 
e. Waardoor is de resolutie bij echogrammen vrij laag? 
f. Leg uit wat de grenshoek is en in welke gevallen je 

hiermee te maken hebt. 
g. Hoe komt het beeld bij MRI tot stand? Gebruik onder 

andere de termen: supergeleidingsupergeleidend, 
radiogolven, proton, magneet/magnetisme, 
omklappen, uitzenden 

 

Nucleaire geneeskunde (keuze) 
a.  Welke isotoop wordt in de meeste gevallen gebruikt? 
b. Geef van deze isotoop twee gunstige eigenschappen. 
c. Beschrijf met de vergelijking van twee kernreacties de 

vorming van deze isotoop. 
 

Soms gebruikt men een isotoop met een halveringstijd 
van enkele minuten. Er zijn voor ziekenhuizen twee 
mogelijkheden om met een dergelijke isotoop te werken. 
d.  Welke twee manieren zijn dat? 
e. Leg de werking van een gammacamera uit aan de hand 

van een schematische tekening.  
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f. Wat betekent de afkorting PET en leg uit wat deze 
term inhoudt (reactievergelijking niet gevraagd). 

g. Waardoor is de informatiedichtheid uit een PET/CT 
fusiebeeld zo groot? 

 

Röntgendiagnostiek (keuze) 
a. Geef de definitie van halveringsdikte. 

 
Voor een röntgenonderzoek van de darmen is een simpele 
foto niet voldoende. Men dient de patiënt een 
contrastvloeistof toe. Gebruik in je antwoord op b en c 
het begrip halveringsdikte. 
b. Waardoor is een simpele foto van de darmen niet 

voldoende? 
c. Leg uit welke soort stoffen men als contrastmiddel 

gebruikt. 
d. Geef twee voordelen van de fosforplaat boven de 

röntgenfoto. 
e. Wat is een DR-systeem? 
f. Wat is strooistraling en welk probleem geeft 

strooistraling? 
g. Leg uit wat spiraal-CT is. 

 

Uitwerking proeftoets  
1 Mooie beelden?  
a. A = echobeeld (kegelvormig, wat schimmig beeld).   

B = röntgenfoto longen (grijstinten, min of meer 
symmetrisch, plat beeld dwars door lichaam).  
C = nucleair (je ‘ziet’ de stof, geen organen).  
D = CT longen (vergelijkbaar met B, maar nu een 
dwarsdoorsnede waardoor je diepte ziet).  
Blijft over E = MRI longen (scherpe tussenlijnen). 

b. De rode onregelmatige rode vlekken in C wijzen op 
uitzaaiingen. 

2 Technieken beeldvorming 
a. Er is geen enkele techniek die bruikbare beelden van 

alle lichaamsdelen levert: de ene techniek is voor 
sommige doelen beter dan de andere. 
(Voorbeelden: de CT-scan is goed voor beelden met 
goed contrast, echo werkt niet bij longen en botten. 
De MRI-scan geeft goede beelden van zachte 
weefsels, de echografie is geschikt voor 
zwangerschapscontrole, de röntgenfoto om 
botbreuken zichtbaar te maken). 
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b. Röntgenfoto’s en echografie geven een vrij onduidelijk 
beeld. 

c. De CT-scan en MRI-scan geven een goed beeld. 
d. Nucleaire geneeskunde geeft geen beeld van organen, 

maar maakt concentraties van radioactieve stof 
zichtbaar. 

e. Bij nucleaire geneeskunde, gammastralers (en bij de 
PET-scan, keuzedeel). 

f. Bij echografie en de MRI-scan wordt geen ioniserende 
straling gebruikt. 

g. Vrij grote stralingsdosis kan voorkomen bij de CT-scan 
en nucleaire geneeskunde. 

 

3 Definities 
a. Halveringstijd: de tijd waarin de helft van het aantal 

atoomkernen vervalt (seconde, minuut, uur, dag, jaar 
etc.) 

b. Activiteit: het aantal vervalsreacties per seconde; 
(eenheid: becquerel, Bq). 

c. Massagetal: aantal protonen + neutronen in de kern 
(géén eenheid, het is een getal). 

d. (Geabsorbeerde) dosis: geabsorbeerde stralingsenergie 
gedeeld door bestraalde massa (gray, Gy of J/kg). 

e. Effectieve dosis is de dosis waarbij men rekening houdt 
met weegfactoren van stralingssoort en het 
betreffende lichaamsdeel (sievert, Sv of J/kg). 

4 Straling 
a. Röntgenstraling: elektromagnetische golven, fotonen. 

Wordt gebruikt bij röntgenfoto en CT-scan. 

b. Alfastraling: heliumkernen ( He4
2 ), wordt niet gebruikt 

bij medische beeldvorming. 
c. Gammastraling: elektromagnetische golven, fotonen. 

Wordt gebruikt bij nucleaire geneeskunde (en de PET-
scan, keuzestof). 

d. Radiogolven: elektromagnetische golven, fotonen, met 
tamelijk lage frequentie. Worden gebruikt bij de MRI-
scan. 

e. Bètastraling: bestaat uit snelle elektronen ( e0
1 ); wordt 

niet gebruikt bij medische beeldvorming 
f. Ultrageluid: geluidsgolven met hoge frequentie, wordt 

gebruikt bij echografie. 
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5 Röntgenfoto 
a. 100 keV = 100 000 eV = 1,00.105 * 1,60.10-19 = 1,60.10-14 

J. 
b. h is een constante, dus energie varieert met de 

frequentie (hoge f  grote E). 
c. 100 keV = 0,100 MeV. De dikte (2,0 cm) is vrijwel gelijk 

aan de halveringsdikte, er wordt dus ongeveer 50% 
geabsorbeerd. 

6 Radon-222 
a. Het atoomnummer van radon 86 (Binas tabel 25). Er 

zijn 86 protonen in de kern, dus er zijn 222-86 = 136 
neutronen in de kern. 

b. De activiteit A(t) = 48 Bq. De halveringstijd is volgens 
Binas  
3,825 dagen = 3,825*24*3600 = 3,305.105 s. Dan is N(t) 
te berekenen: 

7
5

5
10.3,2

693,0

48*10.305,3
)()(.

10.305,3

693,0
48)(  tNtNtA

 

c. Eerste reactie, alfastraling: 220 4 216
86 2 84Rn He Po   

Tweede reactie, alfastraling: 216 4 212
84 2 82Po He Pb   

Derde reactie, bètastraling: 212 0 212
82 1 83Pb e Bi   

  
(Alternatief: tweede reactie, bètastraling 
216 0 216
84 1 85Po e Bi   

Derde reactie, alfastraling 216 4 212
85 2 83Pb He Bi  ) 

d. De effectieve dosis is 0,17 mSv = 0,00017 Sv.  

Gegevens invullen in ED = E/m × wR × wT  0,00017 = 
E/m × 20 × 0,12. 
De geabsorbeerde dosis (E/m) is dus 
0,00017

20 0,12
Gy = 0,000071Gy = 7,110−5Gy. In E

D
m

  de 

waarden invullen geeft: 

 57,1 10
3,0

E   dus E = 3,0 kg  7,110−5 J/kg = 2,110−4 J. 

7 Kobalt-60 
a. Bij radioactieve bestraling staat het lichaam bloot aan 

de straling, maar er is geen contact met de 
radioactieve stof. Bij besmetting kom je in aanraking 
met de radioactieve stof en loop je het gevaar jezelf 
en je omgeving daarmee te vergiftigen. 

b. Kobalt-60 is een bètastraler, dus 60 0 60
27 1 28Co e Ni  (+ γ, de 

gammastraling bestraalt het voedsel) 
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c. Nee, het voedsel is alleen bestraald en is niet in 
aanraking gekomen met het radioactieve kobalt. 

d. De activiteit is gedaald met een factor 1,11017 / 

6,91015  16. Over is dus 1/16 = (1/2)4 van de 
beginhoeveelheid. Bij een halveringstijd thalf = 5,27 
jaar moet je dus na 4 x 5,27 jaar = 21 jaar de bron 
vervangen.  

8 Digitaal beeld 
a. Het aantal pixels is 512 x 512 = 262 144.  

Per pixel 1,5 byte dus 1,5  262144 = 393 216 bytes.  
Eén kB is 1024 bytes, dus er is 393 216/1024 = 384 kB. 

b. 4,7 GB = 4,71024 MB = 4,710241024 = 4,9 106 kB.  
Eén foto is 384 kB; dus er kunnen 4,9106/384 = 1,3 
104  foto’s op de dvd. 

 

Echografie/MRI (keuze) 
a. De longen bevatten veel lucht, dit geeft lage 

geluidssnelheid. Bijna al het ultrageluid kaatst 
daardoor bij de longen terug. 

b. Die organen bevatten veel water. Dat geeft weinig 
variatie in geluidssnelheid, dus ook weinig contrast in 
de beelden. 

c. De transducer is de zender en ontvanger van het 
ultrageluid. 

d. Zonder gel komt er lucht tussen de transducer en het 
lichaam. Bij een laagje lucht kaatst praktisch al het 
geluid terug. Je krijgt dan geen bruikbaar echogram. 

e. De geluidsgolven hebben vrij grote golflengte (ca 0,3 
mm). Kleinere details dan deze golflengte zijn niet 
zichtbaar te maken. (Ook wil men vaak met 
echografie direct het beeld hebben. Bij een te grote 
resolutie is de rekentijd van de computer te lang.) 

f. De grenshoek kan optreden bij overgang van ‘dun’ 
orgaan naar ‘dik’ orgaan. Bij een bepaalde hoek van 
inval is de hoek van breking 90o, het geluid gaat dus 
niet verder het lichaam in. 

g. De patiënt wordt onderworpen aan een zeer sterk 
magneetveld, opgewekt met een supergeleidende 
legering. Er vindt tegelijk bestraling met radiogolven 
plaats. De protonen (waterstofkernen) in het lichaam 
gedragen zich als superkleine magneetjes en komen 
hierdoor in aangeslagen toestand. Bij terugvallen naar 
de grondtoestand (dezelfde richting als het sterke 
magneetveld) zenden ze karakteristieke radiostraling 
uit (‘spin’ klapt om’).  
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Nucleaire geneeskunde (keuze) 
a. technetium-99m (Te-99m) 
b. De productie is vrij eenvoudig en de stof heeft een 

zeer gunstige halfwaardetijd (6 uur). 
99 99 0
42 43 1

mM Tc e   

 
99 99

43 43
mTe T    

c. Een dergelijke isotoop komt uit een nucleair 
laboratorium. Een ziekenhuis in de buurt kan de stof 
direct betrekken, andere ziekenhuizen kunnen gebruik 
maken van een mobiel scanapparaat. 

d. Zie tekst module.  
e. PET = positron emissie tomografie. 
f. De patiënt krijgt glucose met fluor-18 ingespoten. Dit 

vervalt onder uitzending van een positron, het anti-
deeltje van een elektron. Als een positron in het 
lichaam van de patiënt een elektron tegenkomt, 
verdwijnen zij beide (annihilatie) onder uitzending 
van twee in tegengestelde richting bewegende 
gammafotonen. Deze worden gedetecteerd en hiervan 
wordt het beeld gemaakt. 

g. Beide beeldvormingtechnieken op zich leveren al veel 
informatie, laat staan als je ze combineert. Bovendien 
kunnen zij elkaar ook nog aanvullen. 

Röntgendiagnostiek (keuze) 
a. De dikte van materiaal waarbij de helft van de 

invallende straling is geabsorbeerd. 
b. De halveringdiktes van de lichaamsdelen in de buurt 

van de darmen verschillen te weinig om een goede 
opname te krijgen. 

c. Dat moeten stoffen zijn die goed absorberen, dus 
kleine halveringsdiktes hebben: verbindingen van 
zware elementen. 

d. Sneller, beter beeld (beter op te slaan, gevoeliger…). 
e. Dat betekent, zoals de volledige naam (direct ray) 

aangeeft, dat de opname direct zonder cassette 
verwerkt wordt. 

f. Dat is straling die niet voorzien is en dus ook geen 
goede bijdrage aan het beeld levert. 

g. Dat is een CT-techniek waarbij de patiënt in een 
spiraal van röntgenbuizen en detectoren ligt. Dit 
maakt in korte tijd een flink aantal beelden mogelijk. 
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Bijlage 1 URL-lijst 

 
URL1 Ioniserende stralen practicum 

www.cdbeta.uu.nl/subw/isp 
Universiteit Utrecht 

URL2 Physics 2000 
www.colorado.edu/physics/2000/index.pl 
> ga naar Einstein’s legacy, > X-rays’ en ‘CAT 
scans 

URL3 Andrew Barclay's Medical Imaging Pages 
www.emory.edu/CRL/abb  
> ga naar Radiology (zeer uitvoerige info!) en 
Nuclear Medicine 

URL4 The University of British Columbia, SPECT Tutorial 
www.physics.ubc.ca/~mirg/home/tutorial/tutori
al.html 
> ga naar Image reconstruction (tip: als het niet 
lukt, lukt het zeker met de zoektermen ‘applet’ 
en ‘medical images’ 

URL5 Applet: decay 
www.lon-
capa.org/~mmp/applist/decay/decay.htm  
> klik ‘start’ aan. 

URL6 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
http://www.rivm.nl  

URL7 RadiologyInfo, the radiology information resource 
for patients 
http://www.radiologyinfo.com 

URL8 ziekenhuis.nl 
http://www.ziekenhuis.nl 
Allerlei informatie over zorg en ziekenhuizen 

URL9 Startpagina ziekenhuis 
http://ziekenhuis.pagina.nl  

 
 


