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SAMENVATTING EN SLEUTELWOORDEN 
 
De CT-scanner is verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de blootstelling aan 
ioniserende stralingen omwille van de medische praktijk.  
Daarom heeft een beleidsreflexiegroep van de Hoge Gezondheidsraad (HGR) zich in 
2004 gebogen over het gebruik van de computer tomografie (CT-scanner of CT-scan) en 
in het bijzonder over de impact van deze techniek op de blootstelling van de bevolking 
aan ioniserende stralingen. De opdracht van deze groep bestond erin de hoofdlijnen van 
de werkzaamheden van een pluridisciplinaire werkgroep te bepalen die, na uitbreiding, in 
2005 moest bijeenkomen. Dit verslag geeft een samenvatting van de werkzaamheden 
van deze tweede groep en vervolledigt het preliminaire verslag dat in december 2004 
werd voorgelegd. Het betreft de optimalisatie van de bescherming van de patiënt en het 
medisch personeel in het kader van het toenemend gebruik van CT-scanapparatuur.. 
 
De eerste hoofdstukken van dit verslag beogen voornamelijk het opmaken van de stand 
van zaken van de situatie. De plaats van de CT-scanner ten opzichte van andere 
technieken van tridimensionele beeldvorming, het gebruik ervan in Belgische 
verzorgingsinstellingen wordt er voorgelegd en in de internationale context geplaatst. 
  
Anderzijds wordt een analyse van het relatief risico van ioniserende stralingen in het 
globaal kader van de effecten van lage dosissen op de gezondheid in hoofdstuk 4 
opgenomen. 
 
Vervolgens worden in het verslag de nieuwe tendensen inzake medische beeldvorming 
aangesneden evenals de nieuwe toepassingen van de CT-techniek en het verschijnen 
van een gemengd technologisch aanbod (PET-CT) 
 
Voor het overige is het document gewijd aan een bespreking van de collectieve en 
individuele dosis volgend op het gebruik van de CT-scanner, met bijzondere aandacht 
voor de pediatrische bevolking. Toepassingen met de grootste bestraling worden er ook 
voorgelegd evenals de technische oplossingen om de bestraling te verlagen.  
 
Uiteindelijk worden aanbevelingen voorgesteld om de blootstelling van de bevolking door 
middel van een rationeel gebruik van de techniek beter te beheren. 
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AFKORTINGEN EN SYMBOLEN 
 
CT : scanner (Computed Tomography) 
PET : Positron Emissie Tomografie (Positron Emission Tomography) 
PET-CT : scanner gekoppeld met een positron emissie tomograaf 
US : echographie, ultrasonen 
MRI : beeldvorming door magnetische resonantie (Magnetic Resonance Imaging) 
MDCT : multislice scanner (Multi Detector Computed Tomography) 
MSCT : multislice scanner (Multi Slice Computed Tomography) 
RX : X-stralen 
IR : interventionele radiologie 
CTF : fluoroscopie scanner (CTFluoroscopy) 
RF : radiofrekwentie 
MBq : megabecquerel 
mCi : millicurie 
mGy : milligray 
mGycm : milligray *centimeter 
mSv : millisievert 
µSv : microsievert 
mA : milliampère 
s : seconde 
mAs : milliampère*seconde 
kV : kilovolt  
p : pitch (of tafelverplaatsing / coupedikte) 
DAP : dosis oppervlakte product (Dose Area Product) 
DLP : dosis lengte product (Dose Length Product) 
CTDI : computertomografie dosisindex (Computed Tomography Dose Index) 
CTDIvol : volumisch computertomografie dosisindex 
CTDIw : gewogen computertomografie dosisindex 
CTDIair : in de lucht gemeten computertomografie dosisindex 
CTDIc : in de kern van een fantoom gemeten computertomografie dosisindex 
CTDIp : aan de rand van een fantoom gemeten computertomografie dosisindex 
FoV : zichtveld (Field of View) 
DRN (DRL) : diagnostisch referentieniveau (Diagnostic Reference Level) 
CRC :colorectale kanker 
MPR : multiplane reconstructie (Multiplanar reformatting) 
MIP : reconstructietechniek (Maximum Intensity Projection) 
ALARA : zo lag als redelijk mogelijk (As Low as Reasonably Achievable) 
LNT : dosis-effect relatie zonder drempel (Linear No Threshold) 
HGR : hoge gezondheidsraad 
ICRP : internationaal comité voor stralingsbescherming (International Committee on Radiation 
Protection) 
NRPB : nationale commissie voor stralingsbescherming van het Verenigd Koninkrijk (National 
Radiological Protection Board, maintenant Health Protection Agency) 
FANC : Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle van België 
UNSCEAR : wetenschappelijke commissie van de Verenigde Naties over de effecten van 
atoomstraling (United Nation Scientific Committee on the effects of Atomic Radiation) 
MIRA : Milieu en natuurrapport Vlaanderen 
RIVM : Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
SCK : Studiecentrum voor Kernenergie 
US NAS : academie van wetenschappen van de Verenigde Staten (US National Academy of 
Sciences) 
NIEH : Nationaal instituut voor milieugezondheidswetenschappen (National Institute of 
Environmental Health Sciences) 
NYHA : New York Heart Association 
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IARC : Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek ( International Agency for Research on 
Cancer) 
WGO (WHO) : wereldgezondheidsorganisatie (World Health Organisation) 
IRSN : institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en France (instituut voor 
stralingsbescherming en nucleaire veiligheid van Frankrijk) 
EU : Europese Unie 
BEIR : biologische effecten van ioniserende stralingen (Biological Effects of Ionizing Radiation) 
KBVR : Koninklijke Belgische Vereniging voor Radiologie 
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1 Algemene inleiding 

 
De CT-scanner is verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de blootstelling aan ioniserende 
stralingen omwille van de medische praktijk. 
Daarom heeft een beleidsreflexiegroep van de HGR zich in 2004 gebogen over het gebruik van 
de computer tomografie en in het bijzonder over de impact ervan op de blootstelling van de 
bevolking. Zijn opdracht bestond erin de hoofdlijnen van de werkzaamheden van een 
pluridisciplinaire werkgroep te bepalen die, na uitbreiding, in 2005 moest bijeenkomen. Dit 
verslag geeft een samenvatting van de werkzaamheden van deze groep en vervolledigt het 
preliminaire verslag dat in december 2004 werd voorgelegd. Het betreft de optimalisatie van de 
bescherming van de patiënt en het medisch personeel in het kader van het toenemend gebruik 
van CT scanapparatuur. 
 
De doelstellingen van de werkzaamheden zijn de volgende: 

• Evaluatie van de plaats van de computertomografie (CT) in de verzorgingsinstellingen in 
België en situering ervan in een internationaal kader 

• Verschaffing van een betere kennis van het CT gebruik in het kader van de medische 
diagnose en evaluatie van zijn plaats ten opzichte van andere technieken van 
driedimensionale beeldvorming.  

• Voorleggen van de meest stralingsbelastende toepassingen. 
• Analyse van de individuele en collectieve dosis die door het CT gebruik wordt 

geïnduceerd met bijzondere aandacht voor de pediatrische bevolking.  
• Situering van deze analyse in de context van de recente trends in digitale beeldvorming 

omwille van het verschijnen van nieuwe toepassingen van de techniek en van een 
gemengde technologische aanbieding zoals PET-CT. 

• Evaluatie van de specifieke toepassing van CT screening van het hele lichaam en zijn 
ethische aspecten. 

• Formulering van aanbevelingen met het oog op de beheersing van de blootstelling van 
de bevolking door middel van een rationeel gebruik van de techniek en voorstellen van 
technische middelen om de bestraling te verlagen.  

 
 

2 Algemeen kader van het gebruik van de CT-scanner in België 
 

 
2.1 Evaluatie van de plaats van de CT-scanner in België 

 
België telt 115 gefusioneerde verzorgingsinstellingen met ongeveer 200 vestigingen. De 
volgende gegevens zijn afkomstig van een enquête betreffende CT en MRI uitgevoerd door het 
College Medische Beeldvorming.  
 
Het totaal aantal CT scanners beloopt  240 eenheden of 1 CT voor  43.333 inwoners of 24 CT 
per miljoen inwoners. 232 toestellen bevinden zich in verzorgingsinstellingen,  2 in het Militair 
Hospitaal van Neder-over-Heembeek en 6 zijn geïnstalleerd in radiologische privé-praktijken 
(buiten het terugbetalingsysteem van de Sociale Zekerheid). Er wordt aan herinnerd dat de CT-
scanner uit de programmering van zware apparatuur in België werd gehaald, in tegenstelling tot 
MRI maar dat de terugbetaling van de prestaties blijft verbonden aan hun lokalisatie in een 
verzorgingsinstelling. Het cijfer van 225 toestellen stemt overeen met de toestand van de tweede 
helft van 2005.  
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Verdeling ten opzichte van de gewesten 
 

2.1.1.1.1.1.1.1 Gewest Erkende CT % 
Niet 

erkende 
CT 

 

Bruxelles-Brussel 34 14,7% 2 Militair Hospitaal 

Vlaams Gewest 111 47,8%  
4 

Privé niet in 
ziekenhuizen 

Waals gewest 87 37,5%  
2 

Privé niet in 
ziekenhuizen 

Totaal 232 100,0% 8 240 
 
Tabel 1a : Gewestelijke verdeling van de apparatuur 
 
In het vervolg zullen alleen de erkende centra en toestellen in acht worden genomen. Geen enkel 
betrouwbaar gegeven betreffende de “niet erkende” toestellen is inderdaad beschikbaar. De CT 
activiteit van het Militair hospitaal is vergelijkbaar met elk algemeen ziekenhuis terwijl de activiteit 
van privé-centra voornamelijk gericht lijkt op het aangezicht en het bewegingsstelsel. 
 
Verdeling ten opzichte van de provincies 
 
          
   Bevolging CT inwoners/CT 
Brussel   1.012.258 34 29.772 
Vlaams Gewest   6.058.368 111 54.580 
  Antwerpen 1.682.683 34 49.491 

  
Oost-
Vlaanderen 1.383.647 27 51.246 

  
West-
Vlaanderen 1.139.815 21 54.277 

  Vlaams Brabant 1.040.261 10 104.026 
  Limburg 811.962 19 42.735 
Waals Gewest   3.402.216 87 39.106 
  Henegouwen 1.287.172 36 35.755 
  Luik 1.036.500 26 39.865 
  Namen 456.620 10 45.662 
  Luxemburg 257.114 11 23.374 
  Waals Brabant  364.722 4 91.181 
Total   10.472.842 232 45.142 

 
Tabel 1b : Verdeling van het aantal CT- toestellen tussen de provincies 
 
Verdeling ten opzichte van de bevolking 
 
Gewest  Bevolking Atl CT Totaal% Inwoners/CT 
Bruxelles-Brussel 1.012.258 34 14,66% 29.772 
Vlaams Gewest 6.058.368 111 47,84% 54.580 
Waals Gewest 3.402.216 87 37,50% 39.106 
België 10.472.842 232   45.142 

 
Tabel 1c. : Verdeling van het aantal CT- toestellen ten opzichte van de bevolking 
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In termen van beschikbaarheid van CT toestellen per inwoner bestaat er op het eerste zicht een 
verschil tussen Brussel, het Vlaams Gewest en het Waals Gewest. Er wordt aan herinnerd dat de 
programmering van de CT apparatuur in de jaren ’80 afgeschaft werd, wat de vrije loop liet aan 
het lokale initiatief. 
Buiten Brussel, als men de beschikbaarheid per provincie analyseert, stelt men vast dat de 
variaties nationaal en niet gewestelijk zijn. De provincies Antwerpen en Luik vertonen zeer 
gelijkaardige profielen, net als Namen en West-Vlaanderen. In de provincie Henegouwen, die ook 
over een dicht ziekenhuisnetwerk beschikt, lijkt het aanbod het hoogst. Het hoge aantal toestellen 
per inwoner in de provincie Luxemburg wordt uitgelegd door een relatief lage bevolking die over 
een groot gebied is verspreid. De toestand van Brussel met 28.722 inwoners / CT vormt een 
tegenstelling met Vlaams Brabant met 104.026 en Waals Brabant met 91.181. Dit fenomeen kan 
worden uitgelegd door de concentratie van drie universitaire ziekenhuizen met buitengewestelijk 
patiënteel en de aantrekkelijkheid van het ziekenhuisnetwerk van de hoofdstad voor de periferie 
buiten de 19 gemeenten. 
 
De omvang van het Belgische CT park met 24 eenheden per miljoen inwoners kan vergeleken 
worden met de Europese toestand die op de volgende tabel zichtbaar is. 
 
 

 
Figuur 1 : Benchmarking van de verdeling van de CT- en MRI-toestellen in Europa 
 (EAR UEMS, 2002) 
 

2.1.1. Park van CT-scanners : jaar van ingebruikstelling 
 
De analyse van een recente enquête (College Medische Beeldvorming, 2005) toont aan dat de 
grote meerderheid van de in België geïnstalleerde toestellen recent zijn; 76% van de CT-
scanners zijn minder dan 5 jaar oud. De oudere toestellen zijn meestal het 2e of 3e toestel van 
dezelfde dienst.  
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Figuur 2 : Jaar van ingebruikstelling van de toestellen 

 
2.1.2  Park van CT-scanners. Evaluatie van het technologische niveau in functie van 

het aantal detectoren aanwezig op de toestellen 
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Figuur 3 : Aantal geïdentificeerde toestellen in het Belgische CT park ten opzichte van het aantal 
detectoren dat getuigt van de technische evolutie van de apparatuur. 
 
Eén van de elementen die tot de kwaliteit van het beeld en bijgevolg dus tot de diagnostische 
informatie bijdraagt, is het aantal kanalen (reeksen detectoren) die het gelijktijdig bekomen van 
meerdere doorsneden mogelijk maken (2, 4, 16, 32, 40, 64 en 128 in een nabije toekomst). 75% 
van de op dit ogenblik operationele toestellen zijn van het type multidetectoren (MSCT) 
waaronder 45% met minstens 16 detectoren uitgerust zijn. 
 
Figuur 4 geeft een voorbeeld van de vooruitgang van de techniek sinds het eerste klinische 
toestel dat door EMI in 1974 in de handel werd gebracht en de recente toestellen. 
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Figuur 4 : Evolutie van de beeldkwaliteit 1974-2000 (W.A. Kalender, 2000) . 
 

2.2 Evaluatie van het gebruik van de driedimensionale beeldvorming 
 
De statistische tabellen die in dit hoofdstuk worden opgenomen, zijn ontleend aan gecumuleerde 
gegevens 1995-2004 van het RIZIV die met een enquête van het College Medische 
Beeldvorming werden getoetst. Bij het interpreteren van de gegevens dient absoluut rekening te 
worden gehouden met het feit dat deze cijfers een compilatie van factureringcodes van de 
sociale zekerheid zijn en niet noodzakelijk trouw overeenstemmen met het werkelijk aantal 
onderzoeken. Bij het voorleggen van deze statistieken wordt zoveel mogelijk getracht deze 
vertekeningen te verbeteren. Fig. 6 wijst op de continue toename van de driedimensionale 
beeldvorming sinds 1995. 
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Figuur 5 : Evolutie van de driedimensionale diagnostische beeldvorming van 1995 tot 2004 
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guur 6 : Relatief aandeel van de driedimensionale onderzoeken die door echografie (US), 
Magnetische Resonantie (MRI) en CT-Scanner (CT) werden uitgevoerd. 
 
De meeste driedimensionale onderzoeken worden door echografie uitgevoerd (fig. 6). De 
CT/MRI-verhouding beloopt momenteel 3/1. Als het park MRI-toestellen gestandaardiseerd zal 
zijn, zou de verhouding 2/1 moeten zijn. (Gegevens RIZIV) 
 

2.2.1  Evolutie van het aantal CT-onderzoeken 
 

-  
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Figuur 7 : Evolutie van de onderzoeken 1995-2004 (op basis van de analyse van de gegevens 
uit de CT-nomenclatuur van het RIZIV).  
 
Tot in 2000 worden de activiteitscijfers voor CT-scanner en MRI onderzoeken spijtig genoeg 
samengevoegd omdat ze onder één tariferingcode waren ondergebracht. Daardoor is deze tabel 
geen weerspiegeling van de werkelijke evolutie van de beeldvorming door CT-scanner. 
De volgende figuur beeldt de geschatte activiteitscurve 1995-2004 uit door interpolatie van het 
aantal MRI-onderzoeken in 1995-2000 en rekening houdend met de MRI-trend 2000-2004 en 
met het aantal in werking zijnde MRI-eenheden. 
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Figuur 8 : Schatting van de evolutie van de CT-scanner onderzoeken 1995-2004 (verbeterde 
gegevens RIZIV-nomenclatuur) 
 

2.2.2 Evolutie van het aantal MRI-onderzoeken 
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Figuur 9 : aantal MRI-onderzoeken 2000-2004/jaar (RIZIV gegevens) 
Er wordt aan herinnerd dat de MRI-gegevens slechts sinds 2000 beschikbaar zijn 
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2.2.3 Evolutie van de echografie 
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Fig
uur 10 : aantal onderzoeken door echografie 1995-2004 (RIZIV gegevens) 
 
Uitgezonderd de dalingen in 1997 en 2002 stelt men een constante positieve trend vast van de 
driedimensionale beeldvorming. De daling van het aantal aktes in 1997 werd veroorzaakt door 
het opsturen van voorschriftenprofielen naar de voorschrijvende artsen en de pauze van  2002 is 
wellicht toe te schrijven aan de aankondiging van het invoeren van aanbevelingen inzake 
voorschrijven van medische beeldvorming. 
 

2.2.4 Evolutie van het gebruik van de CT-scanner ten opzichte van andere 
conventionele radiologische onderzoeken 
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Figuur 11 : Relatieve evolutie van de conventionele radiologische onderzoeken en van de CT-
scanners 1995-2004 
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Deze figuur 11 stemt overeen met de schattingen van de evolutie van de respectievelijke 
groepen rekening gehouden met twee correctiefactoren: 
1. De CT cijfers stemmen overeen met de verbeterde evolutie van de onderzoeken door CT-
scanners (zie Figuur 8). 
2. De cijfers voor de conventionele radiologie stemmen overeen met alle handelingen inzake 
digestieve, urinaire, gynaecologische en osteo-articulaire radiologie. Voor deze laatste categorie 
werden de onderzoeken van de extremiteiten uitgesloten (vinger, hand, voorarm en elleboog, 
teen, voet, enkel, knieën). 
 
Tabel 2 geeft de evolutie weer van het aantal tariferingcodes van de nomenclatuur van de 
Sociale Zekerheid voor de klassieke radiologische onderzoeken van 1995 tot 2004. Zoals 
hierboven vermeld zijn deze cijfers tariferingcodes die niet noodzakelijk overeenstemmen met 
één bepaald type onderzoek. Radiografieën van vinger, hand, pols gaan bijvoorbeeld gepaard 
met verschillende codes maar worden meestal tijdens éénzelfde onderzoek verricht. Hetzelfde 
geldt voor het onderzoek van de wervelkolom waarbij elk segment zijn eigen code bezit.   
 
 

Conventional X ray          
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Mammography 
   

707.973   
   

814.026   
   

791.269   
  

901.716   
  

943.704   
  

993.963   
  

1.071.799   
   

965.809   
  

983.437   
  

1.004.166   

Mammotest        
   

110.871   
  

140.373   
  

145.884   

U tract 
   

157.217   
   

155.428   
   

139.311   
  

128.801   
  

122.797   
  

116.985   
  

112.917   
   

96.000   
  

89.130   
  

81.051   

GI Tract 
   

676.805   
   

692.850   
   

654.054   
  

650.180   
  

652.096   
  

654.142   
  

658.343   
   

564.999   
  

544.335   
  

537.220   

Chest 
   

2.657.271   
  

2.848.708   
   

2.719.287   
  

2.765.330   
  

2.727.878   
  

2.745.770   
  

2.809.638   
  

2.582.954   
  

2.514.982   
  

2.549.532   

Vasc 
   

135.131   
   

144.037   
   

130.895   
  

128.390   
  

125.821   
  

129.400   
  

131.286   
   

126.243   
  

125.054   
  

134.342   

Neuro 
   

30.575   
   

32.595   
   

28.612   
  

29.015   
  

28.166   
  

26.731   
  

20.763   
   

13.276   
  

12.177   
  

11.565   

Bones & Joints 
   

3.149.969   
  

3.280.665   
  

3.027.975   
  

3.073.257   
  

3.218.385   
  

3.334.778   
  

3.406.772   
  

3.066.683   
  

3.052.163   
  

3.030.958   

Total  
   

7.514.941   
  

7.968.309   
   

7.491.403   
  

7.676.689   
  

7.818.847   
  

8.001.769   
  

8.211.518   
  

7.526.835   
  

7.461.651   
  

7.494.718   
           
Bones small 
parts 

   
2.098.591   

   
2.139.315   

   
2.045.917   

  
2.049.374   

  
2.056.470   

  
2.095.383   

  
2.151.164   

   
1.981.976   

  
1.995.562   

  
2.011.437   

 
Tabel 2 : Evolutie 1995-2004 uitgedrukt in tariferingcodes. 
 
Radiologische botonderzoeken werden in twee categorieën onderverdeeld : 
extremiteitenonderzoeken (small parts) en alle anderen. Hierbij wordt beschouwd dat 
extremiteitenonderzoeken in verhouding zeer talrijk zijn en lage stralingsdosissen afgeven; om 
die reden worden ze niet in het “totaal” opgenomen.  
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Figuur 12 : Evolutie van het aantal conventionele onderzoeken 1995-2004 (RIZIV gegevens).  
 
Er wordt meestal een negatieve trend (fig. 13) vastgesteld in het geval van bijzondere 
radiologische onderzoeken (met een bovenlimiet voor de onderzoeken van de wervelkolom die 
als typevoorbeeld voor de botradiologie werd beschouwd). De relatieve vermindering van het 
aantal borstkasonderzoeken wordt gedeeltelijk uitgelegd door een aanbeveling over het 
preoperatief gebruik van de borstkasradiografie. De schijnbare significante toename van het 
aantal radiografieën van de wervelkolom wordt toegeschreven aan een wijziging van de 
nomenclatuur half 1998. Er wordt een trage vermindering van het aantal gespecialiseerde 
onderzoeken vastgesteld voor wat betreft de digestieve en urinaire pathologie. De toename van 
het aantal mammografieën wordt versterkt door het federaal programma van opsporing van 
borstkanker. 
De evolutie van de vasculaire onderzoeken wordt afzonderlijk in figuur 14 voorgelegd omwille van 
het verschil in het aantal jaarlijkse onderzoeken ten opzichte van andere onderzoeken. Hun 
opname in de vorige figuur had de interpretatie van de curven moeilijk gemaakt. 
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Figuur 13 : Evolutie 1995-2004 van de coronaire en perifere vaatonderzoeken.  
 
Er wordt een significante daling van het aantal perifere vaatonderzoeken vastgesteld omwille van 
het invoeren van de echografie, de doppler echografie, de angio CT en de angio MRI. De 
angiografie van de kransslagaders daarentegen vertoont een belangrijke positieve trend. Er werd 
geen rekening gehouden met de prestaties inzake interventionele radiologie (artikel 34 van de 
nomenclatuur van de gezondheidszorg) die in een ander analysekader worden opgenomen.  
 

2.3 Analyse van de CT- en MRI-activiteit 
 
Uitgezonderd andere vermelding zijn alle cijfergegevens die in dit hoofdstuk worden vermeld 
afkomstig van het RIZIV. 
 

2.3.1  Verhouding ambulante / gehospitaliseerde patiënten. 
 
De relatieve verhoudingen van de onderzochte lichaamsdelen stemmen overeen met de 
gegevens 2004 van het RIZIV. De activiteitsspectra van de CT-scanner en de MRI zijn 
verschillend voor wat betreft hun gebruik en de onderzochte lichaamsdelen. De CT-scanner 
wordt vaker in noodsituaties gebruikt omdat de nodige tijd om beelden te bekomen veel lager is 
dan die van de MRI en omdat reanimatiemateriaal dat dikwijls niet compatibel is met hoge 
magnetische velden eventueel aanwezig is. Hij wordt ook vaker bij gehospitaliseerde patiënten 
gebruikt (32% CT versus 16% MRI). Ook omgekeerd, 84% van de patiënten bij wie een MRI 
wordt uitgevoerd, zijn ambulante patiënten tegen 68% voor de CT.   
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2.3.2 Analyse per anatomische streek  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Figuur 14 : Onderzochte anatomische streken door middel van CT  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 15 : Onderzochte anatomische streken door middel van MRI   
 
De analyse van deze gegevens (fig. 14 en fig. 15) wijst op een specificiteit, afhankelijk van het 
orgaan, van de toepassingen die beide technieken gebruiken. De MRI wordt voornamelijk 
gebruikt voor de diagnose van neurologische aandoeningen. De gegevens die door de sociale 
zekerheid worden verstrekt, geven echter geen perfecte weerspiegeling van de werkelijk 
onderzochte streken. De codificatie van de CT-handelingen is spijtig genoeg vereenvoudigd en 
een code "borstkasonderzoek" kan even goed overeenstemmen met de longen of met de 
kransslagaders. 
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2.3.3 Specifieke evolutie van de neurologische onderzoeken 

 
De figuren 16 en 17 geven een overzicht van de evolutie van het aantal neurologische 
onderzoeken. 
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Figuur 16 :  aantal hersenonderzoeken per jaar 
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Figuur 17 : aantal wervelkolomonderzoeken per jaar 
 
Deze cijfers tonen aan dat er op dit ogenblik geen volledige vervanging van de CT door de MRI 
is. 
Een recente studie (College Medische Beeldvorming) met betrekking tot de meeste diensten van 
beeldvorming toont aan dat, als ze met een MRI zijn uitgerust, de verhouding CT 
onderzoeken/MRI onderzoeken ongeveer 2/1 is; op nationale schaal daarentegen is deze 
verhouding 3/1. De korte analyseperiode van de gegevens kan een oorzaak van bias zijn in deze 
gegevens. Er wordt aan herinnerd dat MRI gegevens slechts sinds einde 2000 beschikbaar zijn. 
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2.4 Evaluatie van de CT-activiteit in functie van de leeftijd van de patiënten 
 

0
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Fig
uur 18 : analyse van het CT-gebruik in functie van de leeftijd van de patiënten 
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Figuur 19 : Percentage van het gebruik per leeftijdsgroep. 
 
Deze cijfers berusten op de evaluatie van de activiteit in 2003 in drie representatieve instellingen 
voor de CT-activiteit in België (KUL Gasthuisberg, Leuven, ULB Erasmusziekenhuis, Brussel, 
RHMS, Baudour). Men stelt vast dat 70% van de CT-onderzoeken bij een bevolking ouder dan 
45 jaar worden uitgevoerd. De pediatrische bevolking (0-15 jaar) vertegenwoordigt 3%, de 
adolescenten en jonge volwassenen (16-35 jaar) vertegenwoordigen 14%. De grote meerderheid 
van de CT-onderzoeken is dus vooral bestemd voor een volwassen bevolking en voor de 60-
plussers. Deze verdeling stemt natuurlijk overeen met de prevalentie van zware pathologieën in 
deze leeftijdsgroepen. Dergelijke gegevens die verband houden met de leeftijd zouden moeten 
toelaten de risico’s te wijten aan de bestraling van de bevolking meer nauwkeurig te evalueren. 
De veralgemening van hun gebruik in het kader van de statistieken van het RIZIV wordt 
aanbevolen. 
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3 Evaluatie van de blootstelling aan ioniserende stralingen omwille van het 
gebruik van de CT 

 
3.1 Inleiding 

 
Om de collectieve dosis te wijten aan CT te kunnen bestuderen, is het nodig de gemiddelde 
effectieve dosis per CT onderzoek te kennen evenals het aantal uitgevoerde CT onderzoeken in 
ons land.  De « effectieve dosis » hangt af van het bestraalde volume; het is bijgevolg nodig per 
« type CT onderzoek » zowel de dosissen als het aantal onderzoeken te onderscheiden. 
De effectieve dosis kan niet rechtstreeks gemeten worden maar kan bekomen worden op basis 
van de blootstellingparameters, die eigen zijn aan de scanner. Deze blootstellingsparameters 
worden omschreven in paragraaf 3.2. Tot nu toe werden deze waarden niet systematisch 
gemeten in België. We zullen ons moeten beperken tot een evaluatie van de gemiddelde 
dosissen per type onderzoek. De tijdens deze onderzoeken opgelopen dosissen kunnen van de 
ene radiologieafdeling tot de andere belangrijke variaties vertonen.  
 
Door de snelle technische evolutie van de CT-scanner moet de risico-evaluatie op dit ogenblik 
bovendien rekening houden met: 
 
- De introductie van scanners met multidetectoren die toelaten de doorsneden sneller te 

bekomen, grotere volumes of een gelijkaardig volume met een fijnere resolutie te scannen en, 
aan de hand van deze gegevens, beelden van hoge resolutie tot stand te brengen.  
De volgende tabel wijst op de indrukwekkende technische evolutie van de CT scanners sinds 
ze in 1972 verschenen zijn. 

1972 1980 2000

Minimum scan time

Data per 360° scan

Data per spiral scan

Slice thickness

Spatial resolution

Contrast resolution

300s 5-10s 0.3-1s

58 kB 1 MB 42 MB

200-500 MB

13mm 2-10mm 0.5-5mm

3 lp/cm 8-12lp/cm 12-25lp/cm

5mm/5HU
50mGy

3mm/3HU
30mGy

3mm/3HU
30mGy

Technical evolution
From slice imaging to isotropic voxels

2005

Multi-slice
N = 64

Isotropic
voxels

0.3 mm³

cardio, 
angio, 

perfusion,
functional

0.3 mm³

5 
m

m

 
 

Tabel 3 : Technical Evolution of CT  (Buls N., 2005)  
 

 
Deze technologische evolutie brengt echter een dosistoename met zich mee die afhankelijk is 
van het gescande lichaamsdeel en van het merk van CT. Deze toename kan voor bepaalde 
types onderzoeken en bepaalde toestellen belangrijk zijn zoals vermeld in het rapport van 
Heneghan (2003) (tabel 4).  
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Organ Single- detector row CT 
dose (mGy) 

Multi- detector row CT 
dose (mGy) 

Breast 0.63 1.5 
Thyroid 0.19 0.21 
Lung 0.8 3.2 
Stomach 10 19 
Small intestine 12 20 
Colon 12 20 
Kidneys 13 20 
Bone marrow 9.6 16 
Ovaries 9.4 15 
 
Tabel 4 : Summary of organ doses with reduced dose 100 mA  scanning protocols and single- 
and multi- detector row CT-scanners (volgens Heneghan P., 2003)  

 
Zoals S.J.Yates (2004) het genoteerd heeft, zal de toename van de effectieve dosis die bij 
multidetectoren toestellen wordt waargenomen waarschijnlijk een toename van de reeds 
aanzienlijke collectieve dosis die aan CT te wijten is met zich meebrengen. Dit geldt in het 
bijzonder als dit  gepaard gaat met een toenemend gebruik van CT in ziekenhuizen,. 
 
- Bovendien zijn nieuwe toepassingen van de scantechniek in opkomst of worden bestudeerd. 

Ze zullen in de toekomst steeds vaker voorkomen en worden uitvoerig besproken in §3.3. 
 

3.2  Evaluatie van de gemiddelde effectieve dosis door middel van de 
blootstellingparameters van de CT scanner 

 
De dosis die uit een bepaald onderzoek voortvloeit, hangt af van verschillende parameters: 
 
1. de blootstellingsparameters die kenmerkend zijn voor het onderzoek: de buisspanning (kVp), 
bundelfiltratie, intensiteit (mA), rotatietijd, collimatie en pitch. Deze parameters worden op het 
bedieningspaneel weergegeven. De resulterende dosis kan op gestandaardiseerde wijze worden 
gemeten in fantomen bestaande uit wel gekende materialen. 
 
2. Het blootgestelde lichaamsdeel en de dosisverdeling in deze anatomische regio. 
 
Om de effectieve dosis op basis van deze blootstellingparameters te bekomen zijn vier stappen 
nodig : 

1. de opgelopen dosis wordt gemeten in standaard fantomen door gebruik te maken van 
de kenmerkende blootstellingparameters. Deze dosiswaarden worden eventueel op 
het toestel weergegeven. 

2. de omzettingsfactoren die toelaten vanuit deze standaardgegevens de effectieve 
dosissen te bepalen, worden berekend of geëvalueerd. 

3. de blootstellingparameters alsook de gegevens met betrekking tot de patiënt 
(bijvoorbeeld gescande lengte en gewicht) worden voor een reeks type onderzoeken 
genoteerd. Deze optekening moet in heel het land gebeuren om een dosis aan de 
bestraalde bevolking te kunnen vastleggen. 

4. voor elke patiënt moet tenslotte de effectieve dosis worden berekend aan de hand van 
de totale dosis die de patiënt tijdens het onderzoek heeft opgelopen en de geschikte 
omzettingsfactoren voor elk bestraalde orgaan. De gemiddelde effectieve dosis aan 
een groep patiënten kan dan berekend worden. 
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Meetbare dosimetrische grootheden 
De in CT gebruikte dosimetrische grootheden om de dosis aan de patiënt uit te drukken zijn: 
 
- De CTDI of Computed Tomography Dose Index, uitgedrukt in mGy, is de integraal van het 

dosisprofiel over een lengte van 100 mm langs een lijn die parallel is met de rotatie-as voor 
één enkele  coupe gedeeld door de nominale coupedikte (T) maal het aantal simultane 
coupes (N). 

 

∫
−

=
mm

mm
x dzzDCTDI

50

50
,100 )()TxN/(1    (mGy/mAs) 

 
Hij kan gemeten worden door middel van een ionisatiekamer van het potlood type (10 of 14 cm) 
in  lucht (CTDIair ) of in een fantoom in het centrum (CTDIc) en perifeer aan de rand (CTDIp) ; dan 
bekomt men de gewogen CTDI  (CTDIw ). Wanneer men dit deelt door de verhouding van de 
tafelverplaatsing (Δd) en de totale coupedikte (NxT) (pitch), krijgt men het volume (CTDIvol)  

 
CTDIw = 1/3 CTDIc + 2/3 CTDIp 

    CTDIvol = CTDIw/CT pitch factor , met CT pitch factor = �d/NT 

        �d : verplaatsing tafel 
         N : aantal doorsneden 
         T : dikte doorsneden 

 
-  Het dosis lengte product of Dose Length Product (DLP), naar analogie met het DAP (Dose 

Area Product : Dosis Oppervlakte Produkt), kenmerkt de dosis gecorreleerd met het volledig 
onderzoek, rekening houdend met de scanlengte(L) :  

DLP = CTDIvol x L (scanlengte) 
 

      Deze grootheid wordt wel gecorreleerd met de geabsorbeerde dosis in het gescand     
      volume. Ze lijkt de best bruikbare indicator te zijn om de radiologische scan te evalueren 
 
De meeste CT-scanners geven bij het begin van het onderzoek of a posteriori hetzij de DLP, 
hetzij de CTDIvol , hetzij de gecumuleerde mAs voor het hele onderzoek, hetzij een combinatie 
van de drie gegevens aan.  
De volgende tabel geeft voor courante onderzoeken enkele van deze waarden weer 
 
 CTDI w (mGy) DLP (mGycm) 
CT Head* 60 1050 
CT Chest** 20 500 
CT Abdomen*** 30 650 
 
Tabel 5 : CT-dosissen uitgedrukt in CTDIw en DLP,  
volgens *Britten A.J. et al., 2004; * Mullins M.E. et al., 2004; ** PRASAD et al., 2002; ***KALRA et 
al., 2002 
 
Effectieve dosis 
Om een overzicht te geven van het risico voor de gezondheid in functie van de verschillende 
blootstellingswijzen van de bevolking, laat de relevante indicator, de effectieve dosis, toe de 
risico’s voor de verschillende blootgestelde organen te sommeren. Deze waarde-eenheid heeft 
haar voordeel bewezen in de risicoanalyse die verbonden is met de beroepsblootstelling. De 
schatting van de effectieve dosis heeft tot doel een indicator van het individuele risico en van het 
relatief belang van de opgelopen collectieve dosissen te bekomen. Deze indicator berust 
bijgevolg op de lineaire extrapolatie zonder drempel van de dosis/effect-verhouding met ruwe 
schatting van het globale risico van stralingsgeïnduceerde stochastische effecten op lange 
termijn. 
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Voor stralingsbescherming wordt door het ICRP een LNT hypothese gehanteerd (lineair 
drempelloze dosis-effect relatie). De risicoschatting wordt evenwel door een factor 2 gecorrigeerd 
bij lage geabsorbeerde dosistempo’s (DDREF, Dose and Dose Rate Reduction Factor), wat voor 
leukemie overeenkomt met het gebruik van de lineaire term van een lineaire kwadratische relatie. 
Deze correctie is niet noodzakelijk relevant voor hoge dosisdebieten bij X-stralen in de radiologie. 
 
Toch vereist het concept collectieve dosis (sommering van effectieve doses voor uiteenlopende 
activiteiten die blootstelling veroorzaken) voor de schatting van het risico voor de bestraalde 
populatie een sterke nuancering. Het basisconcept effectieve dosis als risico indicator wordt vaak 
aan de kaak gesteld in de radiologie. Vermits het verschil in blootstellingrisico afhankelijk is van 
de leeftijd kan de risico evaluatie niet lineair toegepast worden. Als de blootgestelde bevolking 
niet homogeen is qua leeftijd, zoals dit het geval is in de radiologie, kan de toepassing van één 
risicofactor per eenheid effectieve dosis tot onder- of overschattingen leiden afhankelijk van de 
leeftijd. 
Anderzijds is een sommering van lage dosis over lange tijdsperiodes evenmin een goede risico-
indicator voor kortstondige blootstelling aan hoge dosistempi zoals bij CT. 
Tenslotte is in de radiologie de lichaamsblootstelling zeer variabel. Het algemeen concept van de 
effectieve dosis laat bijgevolg niet toe het meest gevoelige orgaan voor het stralingsrisico te 
identificeren. De orgaandosis zou een betere risico indicator zijn.  
 
Veel auteurs trachten verbanden te leggen met de meetbare dosimetrische grootheden die in de 
medische fysica worden gebruikt (Buls N., 2005; Struelens L., 2005). Deze grootheden zijn vaak 
beter geschikt in het kader van optimisatie van de dosis van de patiënt dan de effectieve dosis. 
Verschillende publicaties zijn reeds verschenen waar omzettingsfactoren zijn bepaald om deze 
operationele grootheden (DLP, CTDI) te linken met de effectieve dosis. Onderzoek is uitgevoerd 
in België en het buitenland om de onzekerheid te kwantificeren op deze omzettingsfactoren en de 
effectieve dosis te wijten aan de verschillende mogelijke blootstellingsomstandigheden (positie 
van het stralingsveld, anatomie van de patiënt, energie van de stralingsbundel, …). 
Een omzetting van meetbare dosimetrische grootheden naar orgaandosissen voor een risico 
indicatie kan ook zeer nuttig zijn, in het bijzonder voor kinderen. De onzekerheid op de orgaan-
omzettingsfactoren te wijten aan verschillende mogelijke blootstellingomstandigheden is 
afhankelijk van de positie van het orgaan ten opzichte van het stralingsveld. 
De volgende tabel uit een presentatie van N. Buls (VUB) vermeldt enkele waarden van effectieve 
dosis in functie van de leeftijd van de patiënt, die berekend worden op basis van het dosis lengte 
product en aangepaste omzettingscoëfficiënten. De verhouding tussen de effectieve dosis voor 
een volwassen patiënt en dezelfde dosis bij het kind jonger dan één jaar werd ook berekend en 
wijst op de noodzaak van de optimalisatie van de dosis voor de pediatrische bevolking. 
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CT dose indices
Effective dose (E)

- Robust estimates from DLP by region specific conv. coeff.

Shrimpton PC (2000), Radiat. Prot. Dosim. 90:249-252.

ratio

5.2

2.8
3.3

 

Figuur 20 : Schatting van de effectieve dosis gebruik makend van de DLP gegevens (Shrimpton 
P.C., 1990) 

De CTDIw,,, CTDIvol.  en DLP zijn basisgrootheden die naast het berekenen van effectieve dosis 
ook gebruikt worden voor de bepaling van « diagnostische referentieniveaus » en voor de 
optimalisatie van de technische parameters van het onderzoek. De notie van diagnostisch 
referentieniveau is afkomstig van de Richtlijn Euratom 97/443, die door het KB van 21 juli 2001 in 
Belgisch recht werd omgezet. De in de Richtlijn voorgestelde definitie is de volgende : 
« dosisniveaus in de medische radiodiagnostiek voor karakteristieke onderzoeken voor groepen 
patiënten van standaardafmetingen of standaardfantomen. Deze niveaus worden voor 
standaardprocedures niet geacht te worden overschreden wanneer ten aanzien van 
diagnostische en technische prestaties goede en normale praktijken in acht worden genomen ». 

Deze referentieniveaus (DRLs) zijn dus geen gemiddelde waarden. De NRPB (NRPB 1992) 
definieert dit niveau als « percentiel 75° van de distributie van de geregistreerde dosissen voor 
een gegeven onderzoek bij een groep patiënten van standaardafmetingen ». Voor CT-
onderzoeken worden deze referentieniveaus  uitgedrukt in CTDIw, CTDIvol of DLP.   
Er bestaan op dit ogenblik geen diagnostische referentieniveaus in België (DRN-DRL). Deze 
moeten zo vlug mogelijk worden bepaald. Ondertussen beveelt het KB van 21/07/2001 de 
gegevens te gebruiken die in de Europese guidelines werden gepubliceerd "EC 97/43".  
Het vademecum betreffende het gebruik van X-stralen in de medische praktijk dat voortvloeit uit 
de werkzaamheden van het Consilium Radiologicum en dat recent door het FANC werd 
gepubliceerd, verwijst naar de Franse gegevens die in het “Journal officiel” werden gepubliceerd. 
Enkele van deze waarden worden in de hierna volgende tabel opgenomen  
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CTDI  (mGy) DLP (mGy.cm) 

 
France 
JO 12/2/2004 
NRD 

EC 97/43 
1999 

France 
JO 12/2/2004 
NRD 

EC 97/43 
1999 

  Head 58 60 1050 1050 

  Chest 20 35 500 780 

  Abdomen 25 35 650 780 

  Pelvis 25 35 450 570 

 
Tabel 6 : referentieniveaus uitgedrukt in CTDI en DLP voor standaardonderzoeken 
 
Recente publicaties (Britten 2004, Mullins 2004, Prasad 2002, Kalra 2002) evenals de 
doctoraatthesis van Dr. D. Tack (2005) wijzen erop dat het invoeren van dosisbeperkende 
technieken zou toelaten deze referentie niveaus tot een waarde te brengen die van de orde van 
50% van de bovenvermelde waarden zou zijn. Deze optimalisatie mogelijkheden worden in 
paragraaf 5.3 van dit verslag aangesneden. 
 

3.3 CT-bijdrage tot de globale blootstelling aan de bevolking ten gevolge van 
ioniserende straling  

 
Niettegenstaande de bovenvermelde nuances, heeft de effectieve dosis nochtans zijn nut 
bewezen in de evaluatie van de verschillende blootstellingen aan ioniserende straling in het 
kader van menselijke activiteiten. Het heeft ook toegelaten de voornaamste blootstellingen 
binnen de radiologie te situeren, zoals ze naar voor worden gebracht in de studies vermeld in het 
MIRA-rapport van de Vlaamse Milieumaatschappij en zoals in het recent verschenen artikel in 
Health Physics (2006) betreffende de medische blootstellingen in Luxemburg.  
 
De Vlaamse Milieu Maatschappij presenteert sinds 1996 een jaarverslag over het leefmilieu 
waarin een belangrijk deel het gebruik van IS betreft. Deze verslagen geven ook een plaats aan 
de schatting van de blootstelling van de Vlaamse bevolking ten gevolge van radiodiagnostische 
onderzoeken en hun evolutie. 
Het initiatief van het opstellen van een verslag (MIRA (Milieu en Natuurrapport Vlaanderen, VMM, 
sinds 1996, www.mira.vmm.be)) over de toestand van het breed genomen leefmilieu sluit aan in 
een internationaal kader volgens een oorspronkelijk door de OESO ontwikkelde methodologie. 
Het berust op indicatoren van de impact van veel menselijke activiteiten op de gezondheid en het 
leefmilieu.  
 
Het gebruik van de indicator gemiddelde effectieve dosis in het MIRA rapport voor medische 
blootstelling gebeurt volgens een welbepaalde logica toegestaan door een jaarlijks review comité 
van specialisten ook uit de medische fysica en het FANC. 
Het studiecentrum voor kernenergie (SCK-CEN) van Mol coördineert het hoofdstuk "ioniserende 
stralingen”. De VUB en het Institut Supérieur Industriel van Brussel hebben medische indicatoren 
ontwikkeld. 
Een gelijkaardig initiatief is onlangs in het Waals Gewest gestart. 
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Bijdrage van de radiologie en CT in het bijzonder 
 
Het MIRA rapport situeert de blootstelling in de radiologie op een relatief hoog niveau in de 
globale blootstelling, vergelijkbaar met radonblootstelling die ook varieert over de bevolking maar 
meer continu van aard is. 
Zoals aangetoond in figuur 21, vertegenwoordigen de medische toepassingen 48% van de totale 
blootstelling in 2003, bijna even veel als de natuurlijke blootstelling (H. Mol, 2005; Vanmarcke et 
al, 2005) 
 

 
 
Figuur 21 : Relatief aandeel van de medische blootstelling in de totale blootstellingen van de 
Vlaamse bevolking aan ioniserende stralingen door toepassing van de indicator gemiddelde 
effectieve dosis (Vanmarcke et al., 2005) 
 
 
Deze schatting is voornamelijk gebaseerd op gegevens over terugbetaalde onderzoeken door het 
RIZIV, zoals deze in de voorgaande hoofdstukken zijn beschreven.  Om de betrouwbaarheid van 
deze gegevens te verifiëren werd  op een paar radiologische diensten vergeleken welk 
percentage van de uitgevoerde onderzoeken om een of andere reden niet werd doorgerekend 
aan het RIZIV. Mogelijke redenen zijn:  

- het onderzoek wordt terugbetaald door een andere financier: verzekering, bedrijf, … 
- de patiënt blijkt niet verzekerd en beschikt niet over eigen middelen  
- vanwege de RIZIV terugbetalingregels. 

 
Bij een grote radiologische dienst bleken er ca 900 op een totaal van 150.000 uitgevoerde 
onderzoeken, dus 0.6%, niet door het RIZIV te worden vergoed. Een privé radiologie praktijk 
schatte dit percentage op 0.2%.  Een andere grote radiologische dienst maakte een analyse van 
het aantal niet terugbetaalde onderzoeken op basis van het derde criterium, de 
terugbetalingregels van het RIZIV.  Hieruit bleek dat van de 163.000 onderzoeken er 5.000 niet 
werden terugbetaald; de RIZIV getallen maken in dit geval dus een onderschatting van ca 3%.  
Op basis van deze gegevens lijkt het gerechtvaardigd om de RIZIV data te gebruiken voor een 
dosisschatting.  De fout die men maakt, is relatief klein.   
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Voor de effectieve dosisschatting werd gebruik gemaakt van orgaandosiswaarden voor 
verschillende standaardonderzoeken.  Deze waarden werden voor een deel verzameld in 
Vlaamse radiologische diensten, voor een ander deel werd een beroep gedaan op 
literatuurwaarden.  De gebruikte gegevens staan in Tabel 7. 
 
 
Onderzoek dosis Bron 
 mSv  
Longen 0,15 H.Mol 2001 
Extremiteiten 0,06 UNSCEAR 2000 
Ruggenwervels 2,6 H.Mol 2001 
Bekken 0,83 UNSCEAR 2000 
Schedel 0,07 UNSCEAR 2000 
Buikholte 0,92 H.Mol 2001 
Spijsverteringsstelstel 5 UNSCEAR 2000 
Cholecystografie 2,3 UNSCEAR 2000 
Urografie 7,9 H.Mol 2001 
Bloedvaten 12 UNSCEAR 2000 
Borstklier 0,51 UNSCEAR 2000 
CT (gemiddeld) 7,7 H.Mol 2001 
Tomografie beenderen 
(gemiddeld) 

0,88 UNSCEAR 1993 

 
Tabel 7 : Effectieve dosis per type onderzoek overeenkomstig de gespecificeerde bron 
 
Beide onderstaande figuren 22 en 23 geven de frequentie van verschillende radiologische 
technieken in België in 2003 en de blootstelling dientengevolge.  Hierin is duidelijk te zien dat CT 
onderzoeken, hoewel ze ‘slechts’ 10% van het aantal uitgevoerde onderzoeken uitmaken, 
verantwoordelijk zijn voor meer dan 50% van de radiodiagnostische blootstelling. De gemiddelde 
jaardosis per inwoner tengevolge van radiodiagnostische onderzoeken in België wordt op deze 
manier geschat op 1,77 mSv, het aandeel van CT onderzoeken daarin is 0,97 mSv. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figuur 22 :  Aandeel van de verschillende technieken in het aantal uitgevoerde radiologische 
onderzoeken in 2003. 
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Figuur 23 : Aandeel van verschillende radiologische technieken op de afbeelding van de 
gemiddelde effectieve dosis. 
 
Men kan deze gegevens vergelijken met literatuurgegevens uit andere Europese landen.  Een 
aantal gegevens is hieronder in een tabel weergegeven. 
 
 
 België Nederland Verenigd 

Koninkrijk 
 

 2003 2002 2002  
onderzoeken radiologie  
(per 1 000 inwoners) 

1 113 515 379  

aandeel CT (%) 11 8 7  
onderzoeken nucleaire 

geneeskunde  
(per 1 000 inwoners) 

54 18 9  

gemiddelde medische 
blootstelling per inwoner 
(mSv/jaar) 

2,0 0,54 0,38  

 
Tabel 8 : Internationale vergelijking van het aantal onderzoeken in de radiologie en in de 
nucleaire geneeskunde en van de medische blootstelling uitgedrukt in gemiddelde effectieve 
dosis (MIRA 2005, RIVM/ims 2006, Hart 2004, Aroua 2002) 
 
De gemiddelde jaarlijkse blootstelling per inwoner is in België hoog in vergelijking met de andere 
landen in de tabel.  Dit verschil is vooral te verklaren door het hoge aantal onderzoeken, 
ongeveer twee keer meer dan in Nederland en drie maal meer dan in het Verenigd Koninkrijk.  
Een ander verschil is het relatief hoge aandeel van CT onderzoeken.  Bij dit laatste dient wel te 
worden opgemerkt dat de toename van het aantal CT onderzoeken in België de laatste jaren 
redelijk laag is (zie figuur 8), terwijl bijvoorbeeld in Nederland een flinke groei in het aandeel van 
CT waar te nemen is, zoals vermeld in figuur 24. 
Dit is verklaarbaar door de beschikbaarheid van de radiologische apparatuur voor de bevolking 
wordt gesteld (zie tabel 1a,b,c) alsook het aantal radiologen in verhouding met de bevolking (Per 
miljoen inwoners België 140, Nederland 42, Verenigd Koninkrijk 32 in Benchmarking Radiological 
Services in Europe EAR 2002). 
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Figuur  24 : Verloop van het aantal CT onderzoeken in Nederland (www.rivm.nl/ims) 

3.3.1.1  
Het is gebruikelijk om de gemiddelde effectieve dosis van verschillende radiologische 
onderzoeken te vergelijken en aldus de relatieve impact van elk ervan te bekijken in de globale 
blootstelling van de bevolking. 
De hierna volgende tabel 9 geeft als voorbeeld het niveau van de effectieve dosissen die door 
bepaalde CT onderzoeken kunnen afgegeven worden ten opzichte van onderzoeken in de 
conventionele radiologie en de nucleaire geneeskunde, zoals gemeten en geschat in de 
Verenigde Staten. 
 
Dit onderlijnt het belang van CT-blootstelling in het globale stralingsrisico voor de 
volksgezondheid. 
 
Ongeacht hogervermelde nuances (zie 3.2.) voor het gebruik van de grootheid collectieve dosis 
laat het toch toe enkele prioriteiten aan te geven in de radiologie voor de protectie van de patiënt 
en de potentiële impact van de volksgezondheid. 
 
Investigation      Effective dose (mSv)               
 
 
Radiography  
 
Extremities (eg knee)  0.01 
Chest  0.02 
Skull     0.1 
Cervical spine  0.1 
Dorsal spine  1.0 
Lumbar spine  2.4 
Hip   0.3 
Pelvis  1.0 
Abdomen  1.5 
Biliary tract  1.3 
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Barium studies  
      Oesophagus 2.0 
      Stomach 5.0 
      Small bowel 6.0 
      Large bowel 9.0 
Intravenous urogram 4.6 
 
CT examinations 
 
Brain  2.0 
Cervical spine 3.0 
Thoracic spine 6.0 
Chest  8.0 
Abdomen 8.0 
Lumbar spine 3.5 
Pelvis 7.0 
 
Nuclear medicine examinations 
      99mTc studies 
 
Bone imaging  3.6 
Cerebral perfusion  4.5 
Lung perfusion  1.0 
Myocardial perfusion  5.0 
Thyroid imaging  1.0 
DTPA renogram  1.6 
DMSA renal  0.4 
Hepatobiliary  2.3 
Liver colloid  0.7 
Gastric emptying  0.3 
HMPAO leucocytes  2.8 
 
Other radionuclides 
 
201Tl-myocardial 18.0 
123I-thyroid 4.4 
123I-MIBG 5.6 
111In-leucocyte 9.6 
111In-bowel transit 2.0 
 
Tabel 9 : Effectieve dosissen van verschillende types medische beeldvorming uitgedrukt in mSv 
(volgens Radiographics; Sept 99) 
 

3.4  Bedenkingen over de technologische evolutie en de bijzondere technieken 
 
De risico-evaluatie in de nabije toekomst zal rekening moeten houden met het opkomen van CT 
met multidetectoren 32-64 kanalen waardoor de huidige toepassingen van de techniek tot het 
domein van de screening en van de cardiovasculaire aandoeningen zullen worden uitgebreid. 
Door de indrukwekkende technische evolutie tussen 1972, begin van de CT scanner, en vandaag 
is het waarneembaar detail van 1,3 naar 0,3 mm gegaan 
 
De technologische evolutie van de CT scanners laat nu toe grote volumes met een hoge resolutie 
te analyseren. Het gevolg hiervan is de ontwikkeling van nieuwe indicaties: 
- sinds 1993, angio CT 
- sinds 1993, interventionele CT (interventionele radiologie onder continue CT controle) 
- sinds 1995, CT van urinewegen 
- sinds 1997, virtuele coloscopie (meer uitgebreid virtuele endoscopie) 
- sinds 2000, CT van het hart, onderzoek van de kransslagaders en van het myocard 
Deze nieuwe indicaties hebben bijgedragen tot de gedeeltelijke of zelfs volledige vervanging van 
andere soms stralingsafgevende diagnostische technieken 
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- diagnostische angiografie (longen, nier, enz.) 
- bariumklysma 
Verlaging van de blootstelling van de bevolking werd dus waargenomen voor bepaalde 
onderzoeken terwijl het omgekeerde effect zich voor de scanner heeft voorgedaan omwille van 
de ontwikkeling van deze nieuwe indicaties en ondanks de parallelle ontwikkeling van niet 
stralingsafgevende MRI technieken.  
 
Verder worden in hoofdstuk 3, drie technieken besproken die een voorbeeld van technieken van 
medisch belang zijn, maar met een bijzonder risico-impact : virtuele colonoscopie, corono CT en 
interventionele CT. Deze technieken bieden aanzienlijke mogelijkheden betreffende dosis 
optimalisatie.  
 
Het genuanceerde gebruik van alle dosimetrische grootheden blijft dus aangewezen voor de 
optimalisatie van de dosis in het kader van deze nieuwe technologieën.   
 

3.4.1  Virtuele colonoscopie  

 
 
 
Figuur 25 : Virtuele endoscopie en klassieke endoscopie die een poliep van de dikke darm bij 
een vrouw van 70 jaar naar voor brengen. 
 
In de Westerse landen blijft colorectale kanker (CRC) een belangrijke doodsoorzaak. Bijna alle 
CRC-gevallen vloeien voort uit al bestaande adenomateuze poliepen (adenomen) die over een 
periode van ongeveer 10 jaar tot een carcinoom evolueren (Morson, 1966; Stryker,1987). De 
prevalentie van zulke adenomen bij personen van  ≥ 60 jaar beloopt 20-40% volgens de 
resultaten van een reeks endoscopieën (Johnson, 1990- Lieberman,2000 – Imperiale, 2000). De 
identificatie en de daarop volgende resectie van deze adenomen hebben een significante daling 
van de CRC-incidentie tot gevolg (Atkin, 1992 – Winawer, 1993). 
Virtuele CT colonografie (CTC) is een nieuwe opkomende techniek voor het niet-invasief 
screenen van poliepen en kleine tumoren (Winawer,1993 – Fletcher, 2000) – Luboldt, 2002) – 
Pickardt, 2003). De CTC kan poliepen identificeren en meten wat een stratificatie van het risico 
voor de patiënten mogelijk maakt in functie van de omvang van de poliep en de daarop volgende 
keuze voor een conventionele colonoscopie met resectie van de poliep. 
Hoewel de doelbevolking voor de screeningtest 50 jaar of ouder is, is het relevant de blootstelling 
aan ioniserende stralingen in acht te nemen zelfs als de dosis betrekkelijk laag is. Volgens de 
literatuur (Van Gelder, 2004) gaan deze dosissen van 8 mSv (@ 65mAs) tot 12 mSv (@ 100 
mAs). Om de potentiële risico’s die eigen zijn aan stralingen te evalueren, kan de effectieve 
stralingsdosis van de CTC afgeleid worden van het dosis-lengte product (DLP). 
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De totale effectieve dosis kan berekend worden door het DLP met een omzettingsfactor die door 
de Europese commissie wordt voorgesteld, te vermenigvuldigen (EUR16262, 1999). We 
veronderstellen dat het abdomen overeenkomt met 2/3 epigastrium (wegingsfactor 0,015) en 1/3 
pelvis (wegingsfactor 0,019). De minimale dosis zou overeenstemmen met 3/3 epigastrium terwijl 
de maximale dosis zou overeenstemmen met 3/3 pelvis. Andere wegingsfactoren, zoals vermeld 
in de literatuur, zouden andere resultaten met zich meebrengen (Jessen, 1999). 
 
In een bevolkingsstudie die aan de KUL werd uitgevoerd (aantal patiënten, n=182), hebben D. 
Bielen et al. verschillende protocollen bij lage dosis gebruikt die bijzonder geoptimaliseerd zijn 
voor de CTC (tabel 10).  
 

Dose protocol Number of 
patients kV mAs Collimation (mm) Feed (mm) 

Supine 182 120 55 16 x 0,75 11 

Prone P1 54 120 55 16 x 0,75 11 

Prone P2 85 120 55 16 x 1,50 22 

Prone P3 24 100 50 16 x 0,75 11 

Prone P4 19 140 15 16 x 0,75 11 

 
Tabel 10 : Lage dosis scan protocols voor CTC (D.Bielen,2005) 
 
Voor de opnamen in rugligging bedroeg de DLP 94-189 mGy cm (gemiddeld 145 mGy cm). De 
berekende effectieve dosis was 1,5-3,1 mSv (gemiddeld 2,4 mSv). 
Voor de opnamen in buikligging bedroegen de DLP’s 125-180 mGy cm (gemiddeld 156 mGy cm) 
voor P1; 101-177 mGy cm (gemiddeld 149 mGy cm) voor P2; 69-107 mGy cm (gemiddeld 89 
mGy cm) voor P3; en 53-79 mGy cm (gemiddeld 64 mGy cm) voor P4 tabel 11), en de 
overeenstemmende berekende effectieve dosissen voor P1 2,0-2,9 mSv (gemiddeld 2,5 mSv); 
voor P2 1,6-2,9 mSv (gemiddeld 2,5 mSv); voor P3 1,1-1,7 mSv (gemiddeld 1,4 mSv); en voor P4 
0,9-1,3 mSv (gemiddeld 1,0 mSv) (Tabel 12). 
 

Scan Parameters DLP (mGy cm) 

kV/mAs Collimation Min Mean Max 

Supine 120/55 16 x 0,75mm 94 145 189 

Prone 120/55 16 x 0,75mm 125 156 180 

Prone 120/55 16 x 1,50mm 101 149 177 

Prone 100/50 16 x 0,75mm 69 89 107 

Prone 140/15 16 x 0,75mm 53 64 79 

 
Tabel 11 : Dosis lengte product per scan protocol (D.Bielen, 2005)  
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De berekende totale effectieve dosis voor de opnamen zowel in rugligging als in buikligging gaat 
van 2,8 tot 5,9 mSv, maar de hoogste dosis wordt opgelopen voor een protocol ‘hoge” dosis en 
‘hoge’ resolutie (3,9-5,9 mSv (gemiddeld 4,9 mSv)) en de laagste voor een protocol ‘lage’ dosis 
en ‘hoge’ resolutie (2,8-3,8 mSv (gemiddeld 3,3 mSv)) (tabel 12). 
 
 

Scan Parameters (Supine 120/55 +...) Effective dose (mSv) 

kV/mAs Collimation Min Mean Max 

Prone 120/55 16 x 0,75mm 3,9 4,9 5,9 

Prone 120/55 16 x 1,50mm 3,2 4,8 5,7 

Prone 100/50 16 x 0,75mm 2,9 3,9 4,8 

Prone 140/15 16 x 0,75mm 2,8 3,3 3,8 

 
Tabel 12 : Effectieve dosis per scan protocol (D. Bielen, 2005)  
 
De waarden voor de effectieve dosis die daaruit voortvloeien, werden vergeleken met de 
jaarlijkse basisdosis voor België (met name 2,6 mSv) (Van Marcke, 1996). Deze dosissen 
stemden overeen met 1,5-2,3 maal de jaarlijkse collectieve dosis (gemiddeld 1,9) voor het 
protocol ‘hoge’ dosis en ‘hoge’ resolutie (S + P1) en 1,1-1,5 maal de jaarlijkse basisdosis 
(gemiddeld 1,3) in het protocol ‘lage’ dosis en ‘hoge’ resolutie (S + P4) (Van Marcke, 1996). 
 
Daarnaast werd het risico van inductie van bijkomende fatale kankergevallen ten opzichte van de 
niet-bestraalde bevolking berekend rekening houdend met een leeftijd van 50 jaar op het 
ogenblik van het onderzoek, de lineaire hypothese zonder drempel en de schatting van een risico 
van 50/miljoen/mSv (ICRP 1991, Mayo 2003). Dit heeft een fatale kanker bij 1 persoon op 3400-
5100 (gemiddeld 1/4100) tot gevolg voor het protocol ‘hoge’ dosis en ‘hoge’ resolutie (S + P1) en 
1 persoon op 5200-7100 (gemiddeld 1/6000) voor het protocol ‘lage’ dosis en ‘hoge’ resolutie (S 
+ P4). Overeenkomstig de literatuur (Brenner, 2005),  is het absolute risico van kanker tijdens het 
leven voor de CTC  ongeveer 1 op 7100 zowel in rugligging als in buikligging bij een persoon van 
50 jaar en ongeveer 1 op 1400 bij een persoon van 70 jaar als men de protocollen gebruikt die 
kenmerkend zijn voor de huidige scanners. 
 
Tot slot kan, voor gegeven scanningparameters (kV; mAs; collimatie; tafelverschuiving per 
rotatie), de totale effectieve stralingsdosis van de CT colonografie berekend worden op basis van 
het dosis-lengte product. Deze dosis bevindt zich in een marge van 2,8 tot 5,9 mSv voor de 
bestudeerde bevolking. Men kan deze uitdrukken als een bijkomende dosis ten opzichte van de 
jaarlijkse basisdosis (1,1-2,3 maal voor België) of als een risico van inductie van bijkomende 
fatale kankergevallen (1 persoon /3400-7100). 
De aanpassing en de optimalisatie van de scanningparameters laten toe de dosis aan de patiënt 
zo laag als redelijk mogelijk te houden. 
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3.4.2  Coronarografie CT (CCT) 

Het medisch en sociaal-economisch belang van de ischemische hartpathologie is een krachtig 
stimulerend middel voor de ontwikkeling van niet-invasieve technieken inzake medische 
beeldvorming van de kransslagaders. Deze techniek is nog in zijn evaluatiefase maar zou in de 
toekomst een aantal indicaties van klassieke coronarografie kunnen vervangen.  
Beeldopname en -vorming 
De technische parameters voor de basisopname van de hartbeeldvorming zijn gelijkaardig voor 
alle thoraxonderzoeken maar vereisen bijzondere elementen. De visualisatie van de 
kransslagaders is optimaal tijdens de diastolische fase van de hartcyclus. Voor een hartfrequentie 
van 60 hartkloppingen/minuut is de diastole ongeveer 750 msec, wat een voldoende breed 
tijdsvenster voor de opname toelaat. Daarom gebruikt men een synchronisatie bij het 
elektrocardiogram. Ze zal als inschakelmiddel bij de opname worden gebruikt en bij de 
reconstructie van de verschillende hartfases dienen (retrospectieve opname). De opnameduur 
speelt ook een rol bij de beperking van de ademhalingsartefacten en van de beeldverbetering 
van de hartslagaders. Toestellen met 64 detectoren laten opnametijden toe van 6-14 seconden 
met pixels van 0.4x0.4 mm. Hier wordt aan herinnerd dat de diameter van de kransslagaders zich 
tussen 5 mm en 1 mm bevindt. De spatiale resolutie is dus essentieel. Het onderzoek vereist de 
intraveneuze inspuiting van contrastproduct. 
Post behandeling 
Als  de beeldopname en –vorming slechts enkele minuten in beslag nemen vereisen de post 
behandeling en de diagnose duidelijk meer tijd en berusten ze op de hulp van specifieke 
programma’s die een 3D beeld van de kransslagaders geven en hun nauwkeurige analyse 
toelaten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 26 : coronaire CT: driedimensionale 
representatie van de linker kransslagader 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Reconstructies door middel van MPR (multiplanar reformating) en MIP (maximum intensity 
projection) geven echter werkelijke informatie over het coronaire lumen en laten toe, dankzij een 
interactieve visualisatie de slagader in verschillende vlakken te bekijken, onder andere loodrecht 
op de as van de vaat in geval van verkalkingen.  
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Figuur 27. analyse van het lumen van de 
ramus interventricularis anterior volgens een 
axiale en longitudinale doorsnede. De 
frequente aanwezigheid van coronaire 
verkalkingen die artefacten veroorzaken maakt 
dat dergelijke analyse onontbeerlijk is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dosimetrie 
 
Zoals vroeger vermeld, is de irradiatie met een multidetector scanner hoger dan met een 
klassieke scanner. De effectieve dosis voor een klassieke CT van de borstkas ligt in de 
grootteorde van 3 tot 4 mSv, die van de specifieke opname van een corono CT ligt rond 10 mSv ( 
coronarografie : 3 tot 7 mSv). Nieuwe middelen en verbeteringen zoals de dosismodulatie in 
functie van de corpulentie van de patiënt, de aangepaste opname in functie van de 
hartfrequentie, een verbeterde collimatie aan het einde van de buis zouden de dosis op 
significante wijze tot 5-7 mSv herleiden. 
  
Huidige indicaties 
 
Op dit ogenblik ontbreken in dit snel en constant evoluerend domein brede prospectieve studies 
die de CCT met andere beeldvormingtechnieken voor de diagnose van een coronaire 
aandoening vergelijken. Het belangrijkste sterke punt van de CCT op het vlak van de diagnose is 
zijn hoge negatieve voorspellende waarde. 
Het College Medische Beeldvorming en het College voor Cardiologie hebben voorgesteld, op 
basis van de huidige kennis, CCT niet te gebruiken bij patiënten met hoge kans op coronaire 
aandoening vóór het onderzoek. Een positief onderzoek zal inderdaad tot een raadpleging leiden 
voor een conventionele coronaire angiografie met het oog op een percutane behandeling en dus 
tot een blootstelling van de patiënt aan herhaalde bestralingen en een blootstelling aan 
contrastproducten. De indicaties worden bepaald in functie van de klasse van angina pectoris 
(NYHA klassificatie). www.rbrs.org in de rubriek Consilium/Guidelines. 
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3.4.3  Interventionele CT 
 
Interventionele CT met CT-Fluoroscopie systemen (CTF) werd ongeveer 10 jaar geleden 
geïntroduceerd, mogelijk gemaakt door de snelle technologische ontwikkeling van CT. CTF levert 
CT beelden in real-time door een onmiddellijke (partiële) reconstructie. Net zoals bij klassieke 
fluoroscopie kan de radioloog een CT-Fluoroscopie sequentie starten door op een voetpedaal te 
drukken die zich naast de patiënttafel bevindt. De beelden zijn dan in real-time beschikbaar op 
een monitor naast de scanner. Dit laat toe om procedures uit te voeren onder CT geleiding. Deze 
procedures zijn veelal bioposies, plaatsen van drains, RF-ablaties, enz.  Blootstelling voor zowel 
patiënt als medische staf kan hoog zijn bij CTF in vergelijking met klassieke CT.  
 
Dit door een combinatie van: 

- hoge exposieparameters - 120 kVp en tot 90 mA per rotatie; 
- in tegenstelling tot klassieke CT wordt bij interventionele CT hetzelfde patiënt 

huidoppervlak herhaaldelijk bestraald, wat hoge gecumuleerde huiddoses tot gevolg 
kan hebben die de deterministische grens kunnen bereiken; 

- in tegenstelling tot klassieke CT staat de medische staf in de CT-ruimte op een  korte 
afstand tot de patiënt en de röntgenbundel; 

- er zijn geen additionele radioprotectie middelen voorhanden op CT (vb. mobiel 
loodscherm enz.) door de beperkte geometrische flexibiliteit van de scanner.  

 
Een recente meetcampagne van patient -en personeel dosissen in België (Buls N, et al (2003)) 
toonde volgende gegevens aan: voor de patiënt een mediaan huiddosis van ongeveer 350 mGy 
per procedure, de literatuur (Teeuwisse WM et al (2001), Nickoloff E L et al (2000), Nawfel RD et 
al (2000), Carlson SK et al (2005)) toont gemiddelde huiddosissen aan bij CTF tussen ongeveer 
100 en 900 mGy per procedure. Voor het personeel werd een dosis van 0,17 mGy/procedure 
geobserveerd ter hoogte van de ooglens, en 0,62 mGy/procedure aan de hand die zich het 
dichtstbij de bundel bevond.  
 
Stralingsdosissen kunnen geoptimaliseerd worden door: 

- Een reductie van de exposietijd; 
- Een reductie van de buisstroom per rotatie. Het gebruik van een lage buisstroom (mA) 

techniek, nl tussen 30 en 40 mA voor interventies ter hoogte van het abdomen, heeft 
een lineair effect op de dosis. Procedures ter hoogte van de thorax laten toe de 
buisstroom verder te reduceren tot 25 – 30 mA door de lagere attenuatie; 

- Het gebruik van intermitterende fluoroscopie (waarbij men alleen een exposie uitvoerd 
als de handen weggetrokken zijn uit de gantry); 

- Het gebruik van additionele radioprotectie middelen zoals naaldhouders om de 
afstand tussen handen en scanvlak te vergroten, of een systeem waarbij de exposie 
van de röntgenbuis onderbroken wordt wanneer deze roteert boven de patiënt. 
Zodoende wordt de strooistraling gericht naar het bovenlichaam van het personeel 
sterk gereduceerd;  

- Personeel dient steeds adequaat persoonlijk beschermingsmateriaal te dragen, nl. 
een loodschort aangevuld met een schildklierkraag. 
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Met bovenstaande maatregelen in acht genomen toonde een meetcampagne aan dat 
stralingsdosissen sterk gereduceerd werden (huiddosis patiënt gereduceerd met een factor 3, 
handdosis personeel met een factor 2). Geobserveerde patiënt en personeelsdosissen bij CT-
Fluoroscopie zijn van dezelfde grootteorde als deze geobserveerd in de interventionele 
radiologie. De geobserveerde 75 percentiel waarden van de meetcampagne tonen aan dat een 
radioloog jaarlijks ongeveer 500 procedures kan uitvoeren voor het bereiken van de limiet van 
150 mSv aan de ooglens. (Bron: Buls N, Pages J, de Mey J, Osteaux M (2003))  
 
 

4 Relatief risico van ioniserende stralingen in het globaal kader van de 
effecten van lage dosissen op de gezondheid 

 
De risicobarometer van het SCK wijst erop dat de bevolking weinig bewust is van de  risico’s 
veroorzaakt door de blootstelling aan stralingen in de geneeskunde en stralingen van natuurlijke 
oorsprong (radon). De bevolking bekommert zich veel meer over de risico’s verbonden aan 
industriële nucleaire werkzaamheden die slechts zeer lage potentiële dosissen betekenen 
(Annalen van de Belgische Vereniging voor Stralingsbescherming 
, 2003). Tot op zekere hoogte geven de voorschrijvende artsen en radiologen niet de nodige 
aandacht aan de medische blootstelling die ze verdient. Beheersing van de blootstelling vereist 
nochtans voldoende bewustwording van het risico. 
 
CT vormt de belangrijkste bron van medische blootstelling van patiënten. Optimalisatie, 
informatie en bewustmaking over het risico van lage dosissen zijn dan ook belangrijke factoren 
om tot dosisbeperking te komen. 
Toenemende aandacht kan hierbij uitgaan naar de kennis van het risico voor effecten van dosis 
van de grootteorde van 10 mSv..  
 
Studies inzake epidemiologisch en moleculair-biologisch onderzoek naar de genetische 
stralingsgevoeligheid van welbepaalde individuen hebben recent tot nieuwe inzichten geleid in dit 
dosisbereik. 

 
Risico van lage dosis – recente epidemiologische resultaten 

 
Het internationale epidemiologisch onderzoek naar de gezondheidseffecten van lage dosis 
ioniserende straling kreeg in 2005 een belangrijk input door de publicatie van twee studies op 
internationaal niveau: één op wereldvlak van het IARC, het internationale agentschap voor 
research op kanker te Lyon, een instelling van de Wereldgezondheidsorganisatie, en een andere 
studie op Europees vlak met steun van de Europese Commissie. 
De IARC studie (het internationale agentschap voor research op kanker (WHO)) betreft de 
wereldwijde opvolging van werknemers in de nucleaire industrie. Deze studie werd door E. Cardis 
gecoördineerd. De pooling van de Europese case-controle studies van de blootstelling van de 
bevolking aan radon werd door S. Darby gecoördineerd voor de EC en dit in samenwerking met 
het IRSN (Frankrijk). 
Deze studies verfijnen de kennis van het risico, tot nu toe gebaseerd op de epidemiologie van 
Hiroshima-Nagasaki en de uranium mijnwerkers. 
 
De IARC studie, betreffende de mortaliteit bij 407.000 werknemers in 15 landen waaronder 
België, bestond voor 90% uit mannen. De gemiddelde gecumuleerde dosis was 19,4 mSv (90% 
<50 mSv). 
 
Een samenvatting van de resultaten en conclusies wordt in extenso vermeld: 
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« Results: The excess relative risk for cancer other than leukeamia was 0.97 per Sv, 95% 
confidence interval 0.14 to 1.97. Analyses of causes of death related or unrelated to smoking 
indicate that, although confounding by smoking may be present, it is unlikely to explain all of this 
increased risk. The excess relative risk for leukeamia excluding chronic lymphocytic leukeamia 
was 1.93 per Sv (< 0 to 8.47). On the bases of these estimates, 1-2% of deaths from cancer 
among workers in this cohort may be attributable to radiation. 
Conclusions: These estimates, from the largest study of nuclear workers ever conducted, are 
higher than, but statistically compatible with, the risk estimates used for current radiation 
protection standards. The results suggest that there is a small excess risk of cancer, even at the 
low doses and dose rates typically received by nuclear workers in this study.” 
 
In eerste benadering werd getracht de verstorende risico factor van het roken na te gaan, wat 
enkel voor longkanker een significant verhoogd risico gaf (ERR: 1,9/Sv; 0,3-4,0).  
 
De IARC studie blijkt de LNT hypothese te bevestigen behalve voor leukemie die kwadratisch 
lineair is, weliswaar met een brede “confidence level” (fig 28). Voor andere kankers is de 
schatting van de mortaliteit iets hoger dan de vroegere studies het laten vermoeden. 
Samengevat zou 1 tot 2 % van alle kankerdoden in deze bevolking van blootgestelde 
werknemers aan ioniserende stralingen te wijten zijn. 
 
Studie over de radonblootstelling van de bevolking (3) 
 
Voor radon is nu na publicatie van de EU gepoolde case-controle studie (Darby) een specifieke 
risicoraming beschikbaar voor radon geïnduceerde longkanker bij de bevolking: 20.000 gevallen 
van longkanker per jaar of 2% van het totaal aantal kankers in Europa kunnen in verband staan 
met radonblootstelling. Deze studie die de resultaten bevestigt van poolingstudies in de VS en 
China wijst op een significant verhoogd longkankerrisico voor radonconcentraties vanaf 100 
Bq/m³. Dit is het dubbele van de gemiddelde radonconcentratie in België (48 Bq/m³). 100 Bq/m³ 
komt overeen met een effectieve dosis van 2 tot 3 mSv/jaar. Deze waarde wordt overschreden in 
heel wat woningen in België, meestal gelegen in Wallonië. De gemiddelde radonconcentratie in 
de Ardennen is zo’n 100 Bq/m³.  
Deze studie sluit aan op tal van eerdere studies bij uraniummijnwerkers. 
 
Results: The mean measured radon concentration in homes in the control group was 97 Bq/m3... 
For cases of lung cancer the mean concentration was 104 Bq/m3. The risk of lung cancer  
increased by 8,4% (95% confidence interval 3,0% to 15,8%) per 100 Bq/m3 increase in measured 
radon (P=0.0007). The dose response relation seemed to be linear with no threshold and 
remained significant (P=0,04) in analyses limited to individuals from homes with measured radon 
< 200 Bq/m3... In the absence of other causes of death, the absolute risks of lung cancer by age 
75 years at usual radon concentrations of 0, 100, and 400 Bq/m3 would be about 0,4%, 0,5% and 
0,7%, respectively, for lifelong non-smokers, and about 25 times greater (10%, 12% and 16%) for 
cigarette smokers. 
Conclusions: Collectively, though not separately, these studies show appreciable hazards from 
residential radon, particularly for smokers and recent ex-smokers, and indicate that radon is 
responsible for about 2% of all deaths from cancer in Europe. 
 
UNSCEAR rapporten en BEIR VII rapport van de US NAS 
 
Het UNSCEAR comité (een high level wetenschappelijk peer review comité van de Verenigde 
Naties dat periodiek de stand van de kennis over de effecten van ioniserende stralingen 
onderzoekt) heeft deze en andere resultaten uit de literatuur besproken. Het stelt nieuwe 
rapporten over diverse soorten gezondheidseffecten van ioniserende stralingen op voor 
publicatie tegen eind 2006. 
De onzekerheden bij lage dosis kunnen zowel tot overschatting als tot onderschatting leiden.  
Het recente rapport van de US National Academy of Sciences BEIR VII (Biological Effects of 
Ionizing Radiation) dat in 2005 is verschenen, bevestigt de LNT hypothese en stelt daarenboven 
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voor de DDREF factor te verlagen tot 1,5. Dit zou tot verhoogde risicoschatting leiden ondanks de 
licht gecorrigeerde dosisramingen van de Hiroshima-Nagasaki data. De groep artikel 31 van de 
Europese commissie heeft tijdens zijn vergadering van oktober 2006 aanbevolen aan de ICRP 
om de benadering van BEIR VII op te volgen. 
 
Wat de radiologie betreft moeten de risicoschattingen rekening houden met de leeftijd zoals 
geïllustreerd in figuur 28 voor het risico en met de hoge dose rate. 
Het BEIR VII rapport geeft  een nieuw impuls aan. Het verschil kan een factor 10 zijn voor de 
groep van 60 tot 80 jaar ten opzichte van de groep onder de 20 jaar (Goodenough D., 2001).  
 
 

 
 
Figuur 28 : Attributable lifetime risk for a single small dose of radiation according to age at time 
of exposure. Radiogenic cancers have long latency periods, and the model may therefore 
overestimate the risk of fatal cancer in a population with a skewed age distribution, such as 
radiology or nuclear medicine patients (from: E. Picano, Sustainability of medical imaging, British 
Medical Journal 328: 578-580 (2004)). 
 
De specificiteit van de blootstelling in de radiologie en aan CT in het bijzonder 
 
De blootstelling in de radiologie kan 5 grootteordes verschillen (een CT opname kan meer zijn 
dan 10 mSv, een opname van de pols minder dan een microSv, zodat een weergave van het 
risico genuanceerd moet gebeuren. De blootstelling gaat vaak gepaard met heel hoge 
dosisdebieten, wat de inschatting van het risico dan weer kan verhogen vergeleken met de 
doorgaans lage dosisdebieten die in het milieu en de nucleaire energiesector voorkomen, terwijl 
de data uit Hiroshima en Nagasaki epidemiologie hoge debieten impliceerden en voor de 
meesten in die populatie ook vrij hoge dosissen. Aangezien bij X-stralen de DDREF factor 2, 
gehanteerd door ICRP, al niet evident is door hoge dosistempo’s die in deze sector voorkomen, 
is bij risico-interpretatie  voor X-stralen en CT zeker voorzichtigheid geboden. Een breder 
epidemiologisch zicht op het risico is dan ook aangewezen. 
 
In de USA werden X-stralen (ook gamma en neutronen) in 2005 door de federale overheid 
toegevoegd aan de “Carcinogen warning list” naast voor het eerst ook virussen (hepatitis B en C 
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voor lever en papiloma soorten voor cervix). Dit was tegen de zin van de American College of 
Radiology (Website, NIEHS). Het NTP rapport bevat weinig specifieke info voor X-straal risico 
zoals CT. Het bevat nu 58 gekende carcinogenen. 
 
D. Brenner van Columbia University, bekend voor zijn in de HGR besproken artikel over CT 
risico’s bij kinderen (NTP, 2005), bekritiseerde enigszins deze nieuwe aanpak. Hij benadrukt het 
belang van dosisbeheersing. Voor de radiologie situeert het risico zich derhalve tussen hoge 
dosisevidentie en lage dosiseffect onzekerheid.  
 
Het kan dus aangewezen zijn dat het FANC niet alleen aanvullende inspanningen doet om de 
doses door CT en radiologie adekwaat en representatief te ramen, maar ook een risico estimatie 
oefening doorvoert, gebaseerd op de meest aangewezen dosisindicatoren en op een 
leeftijdsafhankelijke risicodistributie, zoals gebeurde in de UK door Amy Berrington (2004) 
 
Om zowel ongerustheid als gebrek aan voorzorg te vermijden is het meer dan ooit aangewezen 
een genuanceerd beeld te schetsen van het risico van het zwakke maar reële carcinogeen dat 
straling is en die nog steeds omgeven is met mythes en onzekerheden die beide richtingen 
uitgaan (Eggermont G. et al., 2006) 
 

5 Justificatie en optimalisatie van de bestraling in CT 
 

5.1 Justificatieprincipes  
 
Uitgaand van het principe dat elke stralingsdosis, ook lage dosis, een risico met zich mee brengt 
voor de gezondheid dient elke blootstelling gerechtvaardigd te worden en meer voordelen dan 
nadelen op te leveren. 
 
Daarenboven moet een gejustifieerde blootstelling geoptimaliseerd worden om deze zo laag als 
redelijk mogelijk te houden, sociale en economische factoren in acht genomen. 
 
Omwille van de medische noodzaak voor de patiënt van gejustifieerde blootstelling zijn er geen 
individuele limieten voorzien voor patiënten. Om die reden is justificatie van elke praktijk en 
optimalisatie van de blootstelling des te meer een taak voor de medische staf, hierin bijgestaan 
door specialisten in andere disciplines zoals de medische fysicus. 
  
Bij justificatie beschouwingen van algemene aard kunnen ook andere dan medische aspecten 
meespelen zoals kostenbeheersing, de overweging van alternatieve technieken, ethische 
beschouwingen, communicatie tussen voorschrijvende arts en radioloog, … 
      
Sommige toepassingen ook van CT, zoals de praktijk van total check-up, kunnen op ethische, 
economische gronden of op grond van medische relevantie niet verantwoord worden.  
 
Justificatie kan dan ook ingedeeld worden in een algemene benadering die richtlijnen en 
beschouwingen met betrekking tot gebruik van technieken voor bepaalde toepassingen beoogt, 
waarbij diverse actoren en disciplines een rol kunnen spelen. Adviezen van overheidsorganen 
zoals de HGR zijn daarvan een voorbeeld, zoals n.a.v. de parlementaire vraag over gebruik van 
CT bij kinderen. 
 
Justificatie op specifiek vlak van een radiologische act naar een patiënt toe behoort hoofdzakelijk 
tot de verantwoordelijkheid van de behandelende arts in relatie weliswaar tot de voorschrijvende 
arts waarbij goede communicatie en duidelijke richtlijnen belangrijk zijn. 
 
Hier situeren zich de richtlijnen van het Concilium Radiologicum terwijl de inbreng van de 
hospitaalfysici vooral belangrijk is bij optimalisatie van de protectie in gejustifieerde praktijken.  
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5.2 Rationeel gebruik van CT overeenkomstig de richtlijnen opgesteld door het 
Consilium Radiologicum Belgicum 

 
Deze richtlijnen betreffende de medische beeldvorming werden uitgewerkt vertrekkende van de 
Guideline Summary Tables, Draft for consultation, versie van 18 Juli 2002 voorgesteld door de 
European Association of Radiology. Zij zijn bewerkt door diverse groepen deskundigen uit 
verscheidene landen, rekening houdend met opmerkingen van diverse verenigingen voor 
radiologie en klinische specialiteiten van de lidstaten. De richtlijnen werden aangepast aan de 
Belgische situatie door experts, afgevaardigd vanuit de verschillende componenten van de 
Belgische radiologie, de Koninklijke Belgische Vereniging voor Radiologie en de Nationale Unie 
der Radiologen. Aanvankelijk waren ze geleid door het concept van stralingsbescherming. 
 
 
Deze aanbevelingen zijn bedoeld om de clinici te helpen optimaal gebruik te maken van de 
medische beeldvorming. Naarmate het naleven van deze aanbevelingen meer en meer ingang 
vindt, zal het aantal onnodige verwijzingen voor onderzoek dalen en zal de blootstelling aan 
ioniserende stralingen om medische redenen verminderen. Het hoofddoel van deze publicatie is 
echter het verbeteren van de klinische praktijk. 
In tegenstelling tot de Europese aanbevelingen bevat dit document geen informatie over 
nucleaire geneeskunde. 
 
De aanbevelingen werden voorgesteld verwijzend naar een vrije toegang tot de 
beeldvormingstechnieken (MRI, CT, Echo-Doppler). In het dagelijkse gebruik moet men zich 
vanzelfsprekend aanpassen aan de lokale omstandigheden aangezien de verschillende 
technieken niet overal beschikbaar zijn. 
 
Onder «aanbevelingen» verstaat men 
 
Systematisch opgestelde aanwijzingen om artsen en patiënten te helpen in specifieke klinische 
situaties de juiste beslissingen met betrekking tot de gezondheidszorg te nemen... [Field & Lohr 
1992]. 
Zoals het woord al zegt, is een richtlijn geen strenge inperking van het klinisch handelen maar 
een aanwijzing voor goed handelen waaraan de behoeften van elke afzonderlijke patiënt kunnen 
worden getoetst. 
 
Indeling [A] [B] [C] om de aanbevelingen te kwalificeren 
 
De kracht van het bewijsmateriaal voor de verschillende aanwijzingen is telkens aangegeven en 
wel als volgt. 
[A] gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken (double blind), meta-analyses, systematische 
reviews; of 
[B] gedegen experimentele of observationele studies; of 
[C] ander bewijsmateriaal waarbij het advies gebaseerd is op de opvatting van deskundigen en 
door gezaghebbende autoriteiten worden onderschreven (Evidence Based Medicine). 
 
Types Aanbevelingen 
 
Er worden de volgende aanbevelingen gehanteerd: 
1. Geïndiceerd. Hiermee worden het onderzoek of de onderzoeken aangeduid die naar 
verwachting het zinvolst zijn voor de klinische diagnose en het te volgen beleid. Het kan 
verschillen van het door de clinicus gevraagde onderzoek (echografie eerder dan flebografie voor 
een diepe trombophlebitis bijvoorbeeld). 
2. Gespecialiseerd onderzoek. Het betreft hier complexe of dure onderzoeken die doorgaans 
alleen verricht zullen worden als de resultaten van het beeldvormend onderzoek onontbeerlijk zijn 
voor de keuze van het therapeutisch beleid. 
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3. In eerste instantie niet aangewezen. Dit omvat situaties waarbij de ervaring heeft geleerd dat 
het klinische probleem doorgaans vanzelf verdwijnt; in dat geval bevelen wij aan om het 
onderzoek drie à zes weken uit te stellen en het alleen te verrichten als de symptomen dan nog 
steeds bestaan. Een voorbeeld hiervan is pijn in de schouder. 
4. Als routine niet aangewezen. Hoewel geen enkele aanbeveling een absoluut karakter heeft 
wordt het onderzoek alleen verricht als de clinicus overtuigende argumenten aanvoert. 
Een eenvoudige radiografie kan bijvoorbeeld voorgeschreven worden aan een patiënt die pijn in 
de rug heeft en bij wie het klinisch onderzoek een ander probleem suggereert dan een 
degeneratieve ziekte (wervelbreuk te wijten aan osteoporose bijvoorbeeld). 
5. Niet aangewezen. Het betreft onderzoeken die op basis van onaanvaardbare argumenten 
worden voorgeschreven (IVU voor een probleem van hypertensie bijvoorbeeld). Zwangerschap 
en bescherming van het embryo / de fœtus: 
Bestraling van het ongeboren kind moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Soms is de vrouw er 
zich niet van bewust dat ze zwanger is. Het is de verantwoordelijkheid van de clinicus dergelijke 
patiënten te onderkennen. 
 
Indeling van het risico op ioniserende straling 
 
 
Klasse 

Specifieke effectieve 
dosis  (mSv) 

Voorbeelden 
 

0 0 US, MRI 
I <1 RX ledematen, bekken 
II 1-5 IVU, RX lumbale wervelkolom, CT hoofd en hals 
III 5-10 CT thorax en buik, 
IV >10 1 
 
Tabel 13 : Indeling van de karakteristieke effectieve doses ioniserende straling als gevolg van 
veel voorkomende beeldvormingsprocedures 
 
Voorbeeld van aanbeveling 
Chronische 
rugpijn zonder 
aanwijzingen 
voor infectie of 
neoplasma. 

Rx Als routine niet 
geïndiceerd [C] 

Degeneratieve veranderingen 
zijn algemeen en niet-
specifiek. Radiografie is 
vooral zinvol bij jonge 
patiënten (jonger dan 20 jaar, 
spondylolisthesis, spondylitis 
ankylopoïetica, enz.) of 
oudere patiënten (>55 jaar), 
 

II 

  
MRI/CT  

 
Gespecialiseerd 
onderzoek 
 [C] 

 
MRI kan aangewezen zijn als 
de lokale pijn persisteert of 
weerstandig is aan 
behandeling of als er cauda 
equina verschijnselen zijn. 

0/ 
II 

 
Tabel 14 : Voorbeeld van aanbeveling voor een frequent klinisch teken dat veel radiologische 
onderzoeken met zich meebrengt 
 
Deze aanbevelingen werden door de geneesheren-ziekenfondsen overeenkomst van januari 
2004 gevalideerd, in extenso naar alle Belgische geneesheren gestuurd en zijn terug te vinden 
op www.rbrs.org rubriek Consilium evenals op de website van het RIZIV-INAMI. Ze zijn van 
toepassing vanaf 1 juli 2006. 

                                                 
1 Bepaalde specifieke onderzoeken in de nucleaire geneeskunde en CT, alsook in de interventionele radiologie. 
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5.3 Beperking van de individuele dosis door optimalisatie van de blootstellingen aan 
ioniserende stralingen 

 
Het gejustifieerd gebruik van CT in het bijzonder in functie van voormelde aanbevelingen moet 
ook geoptimaliseerd worden volgens de Europese en Belgische reglementering, voornamelijk de 
stralingsbescherming overeenkomstig het ALARA principe. 
Zowel de individuele als de collectieve blootstelling kunnen worden geoptimaliseerd waarbij 
aandacht bij voorrang wordt geschonken aan de bevolking die de hoogste risico’s vertoont, onder 
andere in de pediatrie. 
Een goede beheersing van de kwaliteit van het hele beeldvormingsproces kan in grote mate 
bijdragen tot de dosisbeperking met verwijzing naar referentieniveaus. Een grote wisselvalligheid 
van de relevante dosisindicatoren wordt echter vastgesteld die geen correcte correlatie met de 
kwaliteit van de diagnose mogelijk maakt. Er is geen rechtstreekse correlatie tussen de kwaliteit 
van de medische diagnose en de optimale kwaliteit van de medische beeldvorming. 
 

5.3.1 Technieken van dosisbeperking 
Apparatuur voor dosisbeperking 
In een enquête betreffende de CT activiteit in België was de aanwezigheid van een "build in" 
apparatuur gekend op 75%  van de gebruikte toestellen en het was als volgt gebruikt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 29 : Aanwendingspercentage van de apparatuur voor de automatische optimalisatie van 
de dosis 
 
Een optimalisatie van de dosissen per onderzoek in CT scanning is volledig uitvoerbaar maar is 
op dit ogenblik nog ver van een brede toepassing. In vergelijking met de diagnostische 
referentieniveaus van Frankrijk (Journal Officiel dd. 12/02/2004), is het mogelijk de dosissen met 
50% te verlagen zoals de literatuurgegevens dit bewijzen (Britten,A.J et al., 2004; Thorax Prasad 
et al., 2002 en abdomen ; Kalra et al., 2002). Deze hebben inderdaad aangetoond dat een 
dosisbeperking van 50% geen invloed heeft op de diagnostische kwaliteit. Dit werd bewezen in 
schedelscanner,  thorax- en buikscanner.  
 
In bepaalde indicaties, voor bepaalde onderzoeken is een bijkomende dosisbeperking van 80% 
mogelijk. Ze laat toe dosissen te bereiken die gelijk zijn aan 10% van de diagnostische 
referentieniveaus van Frankrijk. Ze veroorzaakt een kwaliteitsverlies van het beeld zonder verlies 
op het vlak van de diagnostische prestatie. De dosis is dan gelijk aan of lager dan die van 
radiografische onderzoeken van dezelfde anatomische streken. Deze beperking wordt toegepast 
wanneer de patiënten gevoeliger zijn voor de dosis omdat ze jong kunnen zijn (jonge 
volwassenen of zelfs kinderen) en dat ze lijden aan goedaardige, niet-kankerachtige ziektes, met 
goede prognose of zelfs recidiverend of die CT scanners voor de controle kunnen vereisen.  
 

Routinely

Children

Occasionally
Never
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Deze dosisbeperking wordt bekomen door de verlaging van de intensiteit in de stralingsbuis of 
van de duur van de blootstelling of van hun product (in milliampères per seconde of mAs). De 
dosisbeperking is evenredig met die van de mAs. Dit proces veroorzaakt echter een 
kwaliteitsverlies van het beeld en een achtergrondruis. Een voorbeeld van beperking van 70% 
van de lading en de dosis wordt hierna geïllustreerd (Figuur 27). De diagnose wordt echter door 
beide beelden gesteld. 
 
De toepassing van een dergelijke strategie van dosisspaarzaamheid via een kwaliteitsverlies van 
het beeld dat aanvaardbaar kan zijn zonder verlies aan diagnostische prestatie van de CT 
scanner heeft het voorwerp uitgemaakt van meerdere studies. Deze werden in belangrijke 
Engelstalige tijdschriften van radiologie gepubliceerd. Ze is ook het voorwerp van een 
doctoraatsthesis die in 2005 door Dr Tack (ULB) verdedigd werd. Hierna volgt de internet link:  
http://theses.ulb.ac.be:8000/ETD-db/collection/available/ULBetd-05162005-191448/ro.html 
  
Het gebruik van deze weinig stralingsbelastende technieken is echter nog niet algemeen 
geworden. Het zou nochtans toelaten het collectieve risico van de bevolking die het meest 
blootgesteld is aan de gevolgen van ioniserende stralingen (jonge patiënten met goedaardige 
ziektes en goede prognose) te verlagen.  
 
Een ander kenmerk van de scanningpraktijk die een belangrijke invloed heeft op de totale 
opgelopen dosis is het aantal passages (het aantal keren tijdens eenzelfde onderzoek dat 
dezelfde streek wordt onderzocht). Dit aantal wisselt gewoonlijk tussen 1 en 4 afhankelijk van de 
aanwijzing maar de systematische toepassing van 4 passages per onderzoek voor alle patiënten 
wordt ook tegengekomen en is niet gerechtvaardigd. Rationaliseren en zoeken naar een 
nationale consensus (bij gebrek aan duidelijke internationale consensus over dit probleem) 
zouden als een voorrang moeten worden weerhouden voor een optimaal gebruik van de 
technologie en de stralingsbeperking per scanner.  
 

 
Figuur 30 : Voorbeeld van CT scanner die een acute diverticulitis aantoont 

3300  mmAAss  112200  mmAAss  

AAccuuttee  CCoolloonn  DDiivveerrttiiccuulliittiiss  
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5.3.2  Justificatie en optimalisatie specifiek voor de pediatrische bevolking 
 
Voor de pediatrische bevolking staat de optimalisatie van de dosissen in verband met het lage 
gewicht van de patiënten. Ze hangt af van het gebruik van verlaagde spanningen, toegepast op 
de stralingsbuis (kilovoltage) en van gelijktijdige verlagingen van het product milliampères-
seconden (mAs) tijdens de blootstelling. Al deze aanpassingen verlagen de beeldkwaliteit weinig 
en hebben dus a priori geen invloed op de diagnose. 
 
De richtlijnen  voor een tomodensitometrische praktijk die zorgt voor een spaarzaam omgaan met 
dosissen aan het kind zijn hieronder samengevat. De details van de hier samengevatte 
concepten kunnen geraadpleegd worden in de twee essentiële referenties van Frush (2002) en 
Kalra (2004). Het eerste deel heeft betrekking op het justificatieprincipe en betreft rechtstreeks de 
radioloog en de clinicus; het tweede deel betreft het optimalisatieprincipe en impliceert de 
medewerking van het technologenteam, hospitaalfysicus, … 
 
Justificatiefase.  
 
De eerste doeltreffende maatregel om de bestraling van het kind te verlagen is het niet uitvoeren 
van nutteloze radiologische onderzoeken, m.a.w. zonder invloed op de therapeutische aanpak 
van zijn pathologie. Dit impliceert een justificatie van de stralingshandeling door: 

- een geschikte communicatie tussen de radioloog en de verwijzende arts 
- het niet uitvoeren van een onderzoek als de reden betwistbaar is 
- geen herhaling van een irradiërend onderzoek zonder klinische justificatie 
- het verzamelen van vroegere onderzoeken ter vergelijking 

Een regelmatige analyse van de onderzoeksaanvragen en het opstellen van lokale 
aanbevelingen lijkt dan ook gepast. Ten slotte moet het gebruik van substitutietechnieken 
(echografie en MRI) worden aangemoedigd. 
 
Optimalisatiefase. 
 
Wat betreft de kritische analyse van de tomodensitometrische waarden die door de fabrikant 
worden aangegeven moet men een voorafgaande opmerking maken. De grootte van het door 
hen gebruikte fantoom kan een onderschatting veroorzaken van de CTDI en DLP waarden voor 
het kind (als men dezelfde filters bewaart, wat niet alle merken doen: sommige firma’s 
bijvoorbeeld passen de aangegeven CTDI waarde aan aan het gevraagde FOV (field of view). 
Een studie uitgevoerd met een fantoom op een multidetectoren toestel toont een ratio van 1.0 tot 
2.42 voor de gemeten CTDI waarden met een fantoom van 32 cm ten opzichte van een fantoom 
van 10 cm. 
 
Verschillende factoren kunnen aangepast worden door de operator :  
– scanwijze : 

• het bestuderen van de hersenen van het kind moet met een sequentiële en niet 
helicoïdale techniek gebeuren (indien mogelijk vervangen door een MRI) 
• multifasische studies (meerdere passages) zijn in uitzonderlijke gevallen nuttig voor de 
diagnose bij het kind  
• het bestuderen van het longparenchym met hoge resolutie : sequentiële opname van 
dunne doorsneden (1 mm) bij zeer lage dosis en met een afstand van 10 mm 
 

– scanlengte : 
•de onderzochte zone strikt beperken om te beantwoorden aan het gestelde klinische 
probleem 
•de opname niet “systematisch” uitbreiden tot volumes die zich naast de betrokken zone 
bevinden : bijvoorbeeld de praktijk van een onderzoek van het “hele lichaam” verbieden in 
geval van traumata bij het kind verwezen door de spoedgevallen 
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– stroomintensiteit (mA) en potentiaalverschil (kV) 
•manuele of automatische aanpassing van de mA of mAs in functie van het gewicht of het 
gestalte (grootte)  
•systematisch kiezen voor lage kV (80 ou 90) bij kinderen behalve voor de schedel: 
mogelijke dosisbeperking van 30 tot 50% “To halve the mAs is not enough, even if it is 
better than nothing !” 

 •absolute noodzaak van de implementatie van pediatrische protocollen (lage    
             dosissen) of van de toepassing ervan als ze bij het installeren van de toestel bestaan   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 15: Voorbeeld van in de pediatrie te gebruiken parameters  bij een helicoïdaal mono-
detector tomodensitometrisch onderzoek ( Source : Hollingsworth C., 2003) 

 
– collimatie, snelheid van verplaatsing van de tafel, pitch : 
 - de verhoging van de pitch veroorzaakt een verlaging van de dosis voor de patiënt 
behalve bij apparaten die de  effectieve mAs aangeven. Bij deze fabrikanten beïnvloedt een 
verhoging van de pitch de door de patiënt ontvangen dosis niet maar wel de duur van de 
beeldacquisitie. 
 - de aanpassing van de pitch kan artefacten en een lagere ruimteresolutie veroorzaken 
 - een bundel met dikke collimatie verhoogt de doeltreffendheid van zijn gebruik met een 
multidetectoren toestel: hierdoor wordt echter de reconstructie van dunne doorsneden 
onzekerder 
 
– rotatietijd van de buis : 
 • de dosisbeperking is evenredig met de cyclusvermindering 

• de vermindering van de artefacten te wijten aan een beweging van de patiënt is  
  verbonden met de cyclusvermindering 

 
– bescherming van gevoelige organen:  
 
Het is mogelijk de bestraling van de ogen, de schildklier, de borsten en de geslachtsklieren te 
verminderen door gebruik van Bismuth-beschermingsmiddelen. Er werden echter weinig 
relevante studies gepubliceerd en de aangetoonde resultaten waren bovendien tegenstrijdig.  
In de toekomst moet de mogelijkheid worden geëvalueerd om het topogram te gebruiken om gevoelige 
zones te programmeren die geen optimaal detail vereisen en bij lage dosis worden onderzocht. 
 
 
Evaluatiefase van de beeldkwaliteit : 
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Men moet absoluut bepalen welk ruisniveau in een onderzoek aanvaardbaar is zonder de 
nauwkeurigheid van de diagnose te verlagen. De beeldkwaliteit moet ook aangepast worden aan 
de vraag gesteld door de voorschrijvende arts (eerste diagnose-onderzoek is eventueel anders 
dan die van het vervolg van de behandelingfollow-up). 
 
Bij de radiologen in opleiding moet een vorming worden voorzien om een diagnose bij lage dosis 
en met beelden die meer achtergrondruis vertonen te kunnen stellen. 
 
De scannerfabrikanten hebben recentelijk hulpmiddelen uitgewerkt die de dosis aan de grootte 
en de vorm van de patiënt aanpassen en die dosisbesparingen van gemiddeld 10 tot 40% 
toelaten. Deze aanpassing is bijzonder aanbevolen voor kleine patiënten (kinderen inbegrepen). 
Men zal echter moeten wachten totdat het scannerpark volledig vervangen is vooraleer ze 
allemaal met deze hulpmiddelen zijn uitgerust.  
De radioloog en de expert in medische fysica hebben een doorslaggevende rol bij het opstellen 
van strategieën van dosisbesparingen.  
 
 

6 Problematiek van het gebruik van CT onderzoek van het hele lichaam voor 
kankeropsporing 

 
Onder de nieuwe toepassingen van CT is voornamelijk in de Verenigde Staten een interesse 
ontstaan in het gebruik van deze toestellen voor het opsporen van kanker . Deze toepassingen 
zijn in het bijzonder mogelijk geworden dankzij de nieuwe generatie van systemen die toelaten 
om een onderzoek van het volledige lichaam uit te voeren in enkele minuten. Men moet in het 
geval van kanker het belang van opsporing niet meer aantonen, maar de aan de patiënt 
toegediende dosissen kunnen in het geval van CT een probleem stellen en in deze optiek is een 
onderzoek van het volledige lichaam momenteel omstreden.   
 
Voor de gecombineerde/simultane opsporing van relatief veel voorkomende kankers zoals die 
van de long of van het colon beschouwen sommige auteurs het gebruik van CT als 
gerechtvaardigd voor  patiëntgroepen met hoog risico. (Brant-Zawadzki, 2005).   
 
De techniek van het opsporen van kanker door een CT scan van het volledige lichaam werd 
vooral uitgevoerd in de Verenigde Staten doch door verschillende geneeskundige verenigingen 
zijn waarschuwingen gepubliceerd (Le Heron JC et Coakley KS, 2004).    
 
Enkele van de naar voren gebrachte argumenten vóór of tegen het gebruik van CT voor het 
opsporen van kanker worden hieronder besproken. 
 

6.1 Klinisch nut 
 
Furtado et al. (2005) hebben de resultaten geëvalueerd van 1192 opeenvolgende patiënten (65 
% mannen en 35 % vrouwen) die CT onderzoeken van het volledige lichaam ondergingen  
tussen januari en juni 2000 . De onderzoeken werden uitgevoerd zonder contrastmiddel (per os 
of IV). 75% van deze patiënten hebben zich spontaan aangemeld zonder doorgestuurd te zijn 
door hun arts.  
 
In totaal vertoonden 86 % van de 1192 onderzochte patiënten op zijn minst één anomalie en 
gemiddeld werden per patiënt 2,8 anomalieën gedetecteerd. Onder de meest frequente 
anomalieën zijn er 32 % ontdekt op het niveau van de wervelkolom, 17 % op het niveau van de 
abdominale holtes, 14 % op het niveau van de longen, 11 % bij de nieren en 5 % bij de lever. Bij 
37 % van de patiënten werden bijkomende onderzoeken uitgevoerd. Uiteindelijk waren de 
meerderheid van de gedetecteerde anomalieën goedaardig en niet evolutief: het klinisch nut van 
het gebruik van CT voor kankeropsporing in het volledige lichaam is dus beperkt.  
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6.2  Kosten-baten verhouding 
 
De doeltreffendheid en de kosten-baten verhouding van een CT onderzoek van het volledige 
lichaam zijn geëvalueerd door Beinfeld et al.[2005] aan het MGH te Boston. Het te verwachten 
voordeel is in principe een vroegtijdige detectie van letsels en daardoor een meer doeltreffende 
behandeling. Zes vormen van kanker werden in aanmerking genomen: kanker van de eierstok, 
van de long, de pancreas, de lever, de nieren en het colon. Daarenboven werden 
bloedvatverwijdingen van de abdominale aorta en letsels aan de kransslagaders geregistreerd. 
Voor een gemiddelde man van gemiddeld 50 jaar die geen symptomen vertoont, toont het in de 
studie gebruikte model aan dat één enkel CT onderzoek slechts een voordeel van, in termen van 
overleving, 6 dagen oplevert bij een kost van 2500 $, hetgeen wil zeggen een kost van 150 000 $ 
per gewonnen levensjaar. In de bestudeerde reeks patiënten werd een anomalie gedetecteerd bij 
91 % van de patiënten, maar slechts 2 % hadden evolutieve letsels. Volgens deze studie zijn CT 
onderzoeken van het volledige lichaam dus vergeleken met de klassieke diagnostische 
technieken niet voordeliger in termen van kosten-doeltreffendheid. De kosten en de risico’s van 
onderzoeken die vals positieve resultaten met zich meebrengen zijn zwaar voor de 
volksgezondheid/sociale zekerheid.   
 

6.3  Risico verbonden aan bestraling  
 

 
Figuur 32 : schatting van het kankerrisico verbonden aan de blootstelling aan CT (Brenner et 
Elliston [2004]) 
 
De hoge dosissen die toegediend worden tijdens CT onderzoeken zijn het onderwerp van 
ernstige bezorgdheid, vooral als de onderzoeken worden herhaald. Het overeenkomstig risico 
blijft evenwel een onderwerp van discussie aangezien dit in grote mate afhangt van de 
radiobiologische modellen die bij het evalueren gebruikt worden.   
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Momenteel is de toegediende dosis bij een CT onderzoek van het volledige lichaam aan de 
longen en aan de maag in de orde van 15-20 mGy . Als men de risico-coëfficienten aanneemt die 
geobserveerd zijn bij de overlevenden van Hiroshima/Nagasaki bij de inductie van kanker 
schatten Brenner et Elliston [2004] dat één enkel CT onderzoek van het volledige lichaam een 
mortaliteitsrisico door stralingsgeïnduceerde kanker met zich meebrengt van 0,08 % bij een 
volwassene van 45 jaar. Voor jaarlijks herhaalde onderzoeken tot 75 jaar (30 onderzoeken) zou 
het risico om tijdens de rest van het leven een stralingsgeïnduceerde kanker te ontwikkelen 2 % 
bedragen (dit cijfer moet vergeleken worden met de spontane incidentie van kankers die 
ongeveer 20 tot 25 % bedraagt en met de significante vergelijkende toename door blootstelling 
aan radon of bij personeel van de nucleaire sector (Aka, 2005; Eggermont, 2006 ). 
 
De hierboven vermelde dosissen en de overeenkomstige risico’s moeten nochtans met de nodige 
voorzichtigheid worden beschouwd. Enerzijds kan men niet de aanzienlijke technische 
vooruitgang uitsluiten die in de volgende jaren de door  CT toegediende dosissen aanzienlijk zal 
verminderen (door bijv. nieuwe types van gevoeliger detectoren). Het probleem zou dus totaal 
wijzigen. Anderzijds hangen de schattingen van de radiologische risico’s in grote mate af van de 
aangenomen radiobiologische modellen en nieuwe modellen zouden in de toekomst de evaluatie 
van de risico’s  (in de beide richtingen) aanzienlijk kunnen wijzigen (Buls et al., 2005).    
 
Naast het potentieel risico verbonden aan de bestraling van de patiënt (stralingsbescherming) en 
de kost van de onderzoeken door CT (een financieel belang van bepaalde groepen (Illes et al., 
2003), is een belangrijk argument ten nadele van deze techniek, toegepast in het kader van het 
opsporen van kanker, dat zij de patiënt een valse indruk van veiligheid kan geven. In het 
bijzonder is CT alleen voor de meest frequente kankers (borstkanker bij de vrouw en 
prostaatkanker bij de man) zeker niet de beste opsporingsmethode.    
 
Ten slotte moeten de vals positieven, de stress en de nutteloze onderzoeken die ze veroorzaken 
in acht genomen en geëvalueerd worden in vergelijking met de vroegtijdig gedetecteerde 
kankers. In het bijzonder moet men de goedaardige tumoren of andere letsels vermelden die 
waarschijnlijk nooit een later klinisch gevolg zouden gehad hebben (Fenton, 2003). Men heeft 
echter niet genoeg gegevens die teruggaan om de frequentie van deze verschillende 
mogelijkheden nauwkeurig te evalueren en te vergelijken. 
 
Tot besluit zijn de onderzoeken van het volledige lichaam door enkel CT, volgens de gegevens 
waarover we momenteel beschikken, niet gerechtvaardigd in het kader van het opsporen van 
kanker en dus niet aanbevolen door de HGR. Voor de meest voorkomende kankers blijft de 
combinatie van de verschillende traditionele/klassieke technieken (identificatie van de 
risicogroepen, klinisch, biologie, gerichte beeldvorming) de te verkiezen aanpak. 
 
 

7 Problematiek van PET CT 
 
Vóór een vijftal jaar zijn de fabrikanten op de markt gekomen met PET-CT toestellen. Dergelijke 
apparatuur die 2 beeldvormingsmodaliteiten combineert, wordt « hybride » genoemd. Hiermee 
beoogt men de functionele (metabole) informatie van de positronen-emissietomografie (PET-
camera) in één onderzoek en op één toestel te koppelen aan de anatomische informatie van de 
CT (CT-scan). 
 
In België zouden mogelijks een twintigtal eenheden kunnen geplaatst worden, wat één van de 
aanzienlijkste instrumentenparken in Europa zou zijn.   
Het grote voordeel van de versmelting in één enkel toestel van beide beeldvormende technieken 
is de exacte lokalisatie van de letsels. Immers, als men de onderzoeken op verschillende 
tijdstippen en/of locaties uitvoert, wordt de fusie van de data sterk bemoeilijkt of zelfs onmogelijk 
door de evolutie van het ziektebeeld, een andere positie van de patiënt of een 
volumeverandering van de abdominale organen.  
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De indicaties voor PET-CT onderzoeken vindt men vooral in de oncologie (diagnostiek en 
stagering van tumoren, lymfomen,..) en, in mindere mate, bij inflammatoire aandoeningen (zoals 
sarcoïdose, besmet osteosynthesemateriaal,..), bij epilepsie en in de cardiologie. 
Het is te verwachten dat er nieuwe indicaties zullen ontstaan indien andere moleculen (naast 18F-FDG) 
andere doelorganen of andere functionele afwijkingen in het licht zullen kunnen stellen. Ook de 
demografische evolutie (vergrijzing) en de beschikking over nieuwe therapeutische mogelijkheden 
(voornamelijk in de radio- en chemotherapie) zullen er de oorzaak van zijn dat het aantal PET-CT 
onderzoekingen enkel zal toenemen. 
Vermits ook de therapiemonitoring bij bvb. lymfoompatiënten een duidelijke indicatie is én deze – 
vaak jonge – patiënten herhaaldelijk zullen worden onderzocht, is het belangrijk de nodige 
aandacht te besteden aan de bestralingsdosis. 
De blootstelling aan ioniserende straling is van tweeërlei aard: 
- enerzijds wordt een positronen-emitor ingespoten: het fluor-18 isotoop, aan glucose gekoppeld 
door substitutie van een zuurstofatoom: 18F-Fluoro-deoxy-glucose. 
Hiervan weet men precies welke hoeveelheid wordt ingespoten en welke dus de effectieve 
stralingsdosis zal zijn (meestal wordt afhankelijk van het gewicht van de patiënt  ± 5 à 10 mCi i.v. 
ingespoten). De halfwaardetijd van 18F is ongeveer 110 minuten. 
- anderzijds wordt dus ook een MDCT (multidetector spiraal CT, vb. 16-slice) uitgevoerd: om de 
anatomische correlatie te kunnen doen, doch ook om een attenuatiecorrectie (op het PET-signaal) te 
kunnen berekenen. 
Immers, de 511 keV fotonen die ontstaan op het ogenblik dat een positron (�+) een elektron (� ) 
ontmoet (annihilatiefenomeen) worden binnen het lichaam geattenueerd (“afgeremd”); om 
hiervoor te corrigeren gebruikt men de gegevens van de CT : ook hier zijn X-stralen geattenueerd 
door de verschillende weefseldensiteiten. De effectieve bestralingsdosis wordt hierbij beïnvloed 
door de lengte van de scan (meestal vanaf het occiput tot voorbij de symphysis), de kV en mAs 
instellingen, de pitch (graad van overlapping), de snededikte (in verband met de gevoeligheid van 
de detectoren). 
Eén fabrikant biedt de bijkomende mogelijkheid aan om de attenuatiecorrectie door een 
transmissiescan uit te voeren met een externe 137Cs bron: deze kleine dosis dient dan ook 
meegerekend te worden. 
Gegeven een effectieve dosis van 0.019 mSv / MBq (ICRP 80) voor volwassenen geeft dit voor 
370 MBq een effectieve dosis van 7mSv. 
De diagnostische CT met contrastmiddel (120-140kV, 120-200 mAs, 1.5-5mm, p=1-1.5) geeft 
een dosis tussen 14.1 en 18.6 mSv. 
Dus in totaal resulteert de PET-CT studie in een effectieve dosis van ongeveer 25mSv. 
Een low dose CT (110-120kV, 30-60 mAs, 0.75-6.5mm, p=1.25-2) geeft een blootstelling van 1.3-
4.5 mSv. Dit betekent een dosisvermindering van 10mSv. 
Met andere woorden is het CT gedeelte van het onderzoek verantwoordelijk voor 2/3 van de 
effectieve dosis. 
Als er kan worden overgeschakeld naar technieken die de dosis bij CT verminderen (zoals een 
low dose CT, buisstroommodulatie, adaptieve filtering,…) kan de totale dosis waaraan een 
patiënt bij een PET-CT wordt blootgesteld gevoelig verminderen. Overigens kan men zich de 
vraag stellen of steeds een CT nodig is voor de anatomische informatie. Indien dit niet het geval 
is, kan vanuit stralingsbeschermingstandpunt beter een attenuatiecorrectie uitgevoerd worden via 
een roterende transmissiebron of via low-dose CT. 
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Het is voorbarig precieze aanbevelingen uit te brengen in verband met aspecten van 
stralingsbescherming in het kader van PET-CT. De techniek wordt nog niet lang in België 
gebruikt (~1 jaar). Daarom werden nog geen guidelines bepaald betreffende de indicaties van 
deze hybride techniek in vergelijking met de indicaties van beide componenten, CT en PET-scan, 
die betrekkelijk goed gecodificeerd zijn. Het gebruik van gecombineerde technieken bij patiënten 
die dragers zijn van potentieel letale kwaadaardige tumoren lijkt volledig gerechtvaardigd. Mits 
optimalisatie van de opnameparameters van de CT stelt het geen significant probleem van 
stralingsbescherming. Bij goedaardige ziektebeelden of bij patiënten die omwille van een 
kwaadaardige pathologie behandeld werden en als genezen worden beschouwd, moet het 
systematische gebruik van CT niet aangemoedigd worden, namelijk als de PET-scan volledig 
negatief is (bijvoorbeeld bij een jonge patiënt in de remissiefase van een lymfoom en die op lange 
termijn wordt opgevolgd). De huidige moeilijkheid ligt in de onmogelijkheid voor de meeste 
uitrustingen, omwille van de duur van de informaticabehandeling, de PET-scan beelden te 
visualiseren alvorens over de CT-opname te oordelen. De software ontwikkelingen zouden dit op 
korte termijn moeten mogelijk maken en deze strategie zou dan ook sterk moeten worden 
aangemoedigd. 
 
Het opstellen van gemene guidelines door radiologen en nuclearisten zou zeker moeten beogen 
dat dubbel gebruik van CT zich niet ontwikkelt. Hierbij staat het vast dat de kwaliteit van de 
verstrekte informatie door het CT gedeelte gelijk zal moeten zijn met wat kan bekomen worden 
door middel van een klassieke CT met hoge resolutie. Dit impliceert het gebruik van 
gelijkwaardige opnameprotocollen, met inbegrip van het gebruik van orale of intraveneuze 
contrastproducten overeenkomstig de van kracht zijnde standaarden in de radiologie. Indien CT 
slechts gebruikt wordt om de attenuatiecorrectie uit te voeren (wat een noodzaak wordt in de 
meeste gevallen aangezien het merendeel van de PET-CT toestellen niet meer met radioactieve 
transmissiebronnen zijn uitgerust) moet de dosis X-stralen zo laag mogelijk worden gehouden. Er 
werd aangetoond dat de effectieve dosis met een factor 13 tot 26 in deze toepassing kon worden 
verlaagd als men parameters met zeer lage doseringen toepast (Wu et al., 2004). Vermits de 
effectieve dosis van het PET-scan gedeelte met de toegediende activiteit van het PET 
radiofarmacon verbonden is, ligt het enige middel om te techniek te optimaliseren in de 
eerbiediging van de aanbevelingen terzake, namelijk van de orde van 300 MBq (of door correctie 
voor het gewicht 6MBq/kg). Het is duidelijk dat een toename van de toegediende activiteit met als 
enig doel de opnamesnelheid te verhogen en aldus het aantal patiënten te vergroten 
(throughput), zonder verbetering van de diagnostische kwaliteit, niet kan worden aanvaard. 
Daarentegen is een overdreven verlaging van de toegediende activiteit om de effectieve dosis te 
verlagen niet aanbevolen omdat ze tot diagnostische vergissingen zou leiden die eventueel 
zware gevolgen voor de patiënt zouden kunnen hebben (ICRP, 1988). 
Uiteindelijk is het nuttig eraan te herinneren dat het personeel belast met deze uitrusting, 
gewoonlijk technologen in de nucleaire geneeskunde die het gebruik van X-stralen niet gewoon 
zijn, bijkomende informatie zouden moeten ontvangen betreffende de te volgen aanbevelingen 
om zich tegen rechtstreekse en vooral verstrooide X-stralen te beschermen. 
 

8 Algemene Conclusie 
 
Het gebruik van de CT-technologie voor diagnostische doeleinden is al meer dan  30 jaar oud en 
heeft indrukwekkende verbeteringen gekend zowel op het vlak van de beeldkwaliteit als op dat 
van de beeldverwerkingstijd. De centimeterprecisie van het beeld is nu millimeterprecisie 
geworden en de opnametijd is van een centimetersnede in minuten overgegaan naar de opname 
van een analyseerbaar volume in seconden. 
 
Vooruitgang van de reconstructiealgoritmen en van de software voor beeldanalyse verbeteren de 
kwaliteit van de diagnose en maken zo de toepassingen van de techniek voor nieuwe 
anatomische gebieden en nieuwe ziektebeelden mogelijk. 
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Met 24 CT apparaten per miljoen inwoners is België goed uitgerust. De CT scanner wordt in 
noodsituaties vaker gebruikt dan MRI, omwille van de veel kortere beeldverwerkingstijd dan bij 
MRI en de eventuele aanwezigheid van reanimatieapparatuur die vaak incompatibel is met 
intense magnetische velden. Niettemin blijft de verhouding CT/MRI toestellen te groot (3/1) en 
laat nog geen significante reductie toe van het aantal CT-onderzoeken ten voordele van de 
beeldonderzoeken door nucleaire magnetische resonantie in de gepaste gevallen. Een 
verhouding van 2/1 zal worden bereikt als de nieuwe programmering (+ 40 MRI eenheden) zal 
worden toegepast.  
 
De grote meerderheid (+/- 70 %) van de CT onderzoeken worden aangewend bij de volwassen 
populatie en bij de middelbare leeftijd (>45 jaar). Niettemin betreft een klein percentage (> 5 %) 
de pediatrische populatie (0-15 jaar) die een groter risico loopt indien blootgesteld aan 
ioniserende straling.   
 
In het kader van de diagnostische onderzoeken op basis van X-stralen is CT-scanning de 
belangrijkste bron van medische blootstelling van de bevolking geworden en zijn relatief belang 
blijft steeds stijgen. Dit potentieel negatief effect moet tot aanbevelingen leiden die de 
bestralingsdosis verlagen dankzij een optimalisatie van de verhouding bestraling/diagnostisch 
voordeel. Deze aanbevelingen zullen tot doel hebben de techniek in de optimale indicaties ervan 
te gebruiken en alle technologische mogelijkheden aan te wenden om de bestraling tot een 
aanvaardbaar minimum te herleiden (ALARA). 
Het is in deze geest dat het Consilium Radiologicum Belgicum zijn tekst heeft opgesteld, ten 
behoeve van de radiologen en de voorschrijvers, betreffende het rationele gebruik van de 
medische beeldvorming, en in het bijzonder van CT.  
 
De meeste studies betreffende de medische bestraling en in het bijzonder CT verwijzen naar 
dosissen aan de bevolking en aan risicomogelijkheden berustend op collectieve dosissen. Men 
mag niet uit het oog verliezen dat diagnostische bestraling bestemd is om een diagnose te stellen 
of om over een therapeutische aanpak te beslissen. Ze omvat potentieel een individueel risico 
waarvan de kosten/baten verhouding strikt moet worden geëvalueerd. Dit element is bijzonder 
belangrijk voor de pediatrische bevolking. 
 

9 Aanbevelingen 
 

9.1 Algemene aanbevelingen 
 

• Primaire bestralingsverlaging op basis van een vermindering van het aantal in België 
uitgevoerde CT onderzoeken; dit kan door een rechtvaardiging voor de indicaties voor 
CT-onderzoeken overeenkomstig de aanbevelingen van het Consilium Radiologicum.  

 
• Maximale vervanging van CT-onderzoeken door   onderzoeken die gebruik maken van 

niet-ioniserende straling (echografie en beeldvorming door magnetische resonantie).  
 
• Optimalisatie van de toegepaste onderzoeksprocedure (ALARA), met het oog op het 

verkrijgen van een voldoende grote diagnostische kwaliteit die gepaard gaat met een 
verlaging van de toegediende dosissen en dus ook het hiermee verbonden risico.   

 
9.2 Specifieke aanbevelingen 

 
• Het FANC, het College voor Medische Beeldvorming, de Koninklijke Belgische Vereniging 

voor Radiologie, het Consilium Radiologicum, de Universiteiten en alle instanties die 
tussen komen in de opleiding moeten de voorschrijvende arts en de uitvoerende arts 
sensibiliseren over het risico van de bestraling verbonden met de diagnose door CT 
scanning. 
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• De continue opleiding met betrekking tot de stralingsbescherming moet aangemoedigd 
worden zowel voor de geneesheer radioloog, voor het medisch-technisch personeel als 
voor de voorschrijvende arts. 

 
• Het toepassen van de aanbevelingen uitgewerkt door het Consilium Radiologicum moet 

aangemoedigd worden en zelfs verplicht worden gemaakt. Deze aanbevelingen werden 
opgesteld met het oog op de stralingsbescherming van het individu en op een optimale 
diagnostische benadering. Het tot stand brengen van een geschikte administratieve 
omgeving moet een peer review van het rationeel gebruik van CT scanning mogelijk 
maken. 

 
• De vervanging van CT door beeldvorming met Magnetische Resonantie moet voor de 

patiënt en de voorschrijvende geneesheer toegankelijk zijn dankzij voldoende en 
geografisch rechtvaardig gespreide afdelingen die beschikken over Magnetische 
Resonantie. De recente beslissing van uitbreiding van het MRI-park door het Ministerie 
van Volksgezondheid gaat die richting in. 

 
• In de pediatrische radiologie moet de rechtvaardiging van de handelingen uiterst streng 

zijn en gepaard gaan met een strikte beperking van het onderzoek tot het betrokken 
anatomisch gebied. De dosisbeperking moet de regel zijn. Pediatrische protocollen en/of 
geïntegreerde opties voor dosisreductie moeten gebruikt worden. De modulatie van de 
mAs moet gepaard gaan met een modulatie van de kV. Het gebruik van niet ioniserende 
technieken moet bevorderd worden.  

 
 
 
• Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle moet: 

 
o Een volledig kadaster van de CT-toestellen in België opstellen. 
o Kwaliteitscriteria voor de CT-apparatuur opstellen als voorwaarde voor de 

erkenning en de indienststelling ervan, zich baserend op de protocollen opgesteld 
door erkende experts in stralingsfysica.  

o Zijn steun verschaffen aan de evaluatie van de patiëntendosissen zoals opgelegd 
door het Koninklijk Besluit van 20 juli 2001  en gepreciseerd door de richtlijnen van 
het FANC gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 12/10/2006.  

o Op basis van de gegevens, meegedeeld door erkende experts in stralingsfysica, 
nationale diagnostische referentieniveaus opstellen en deze meedelen aan 
UNSCEAR. 

o Multicentrische studies en het onderzoek en ontwikkeling die bijdragen tot de 
optimalisatie van de dosis bij CT aanmoedigen.    

o Een nationaal register met patiëntendosissen opstellen. 
o Een genuanceerde evaluatie opstellen van het risico voor de bevolking in functie 

van de leeftijd op basis van de individuele orgaandosis geassocieerd aan de 
effectieve dosis. 

 
 

• De bevoegde overheid (RIZIV/Medische Technische Raad) zou de nomenclatuur inzake 
medische beeldvorming (art 17, 17 bis, 17 ter, 17 quater) moeten updaten/herzien om de 
activiteit in CT-beeldvorming en MRI te kunnen afbakenen. Terwijl de nomenclatuur van 
botonderzoeken nodeloos ingewikkeld is, zijn de CT- en MRI-nomenclaturen 
onnauwkeurig en uiteenlopend. 

• De indicaties en de technische voorwaarden van nieuwe technieken, zoals o.a. virtuele 
colonoscopie, CT coronarografie en andere moeten worden gepreciseerd. 

• Kankeropsporing door CT-onderzoek van het « hele lichaam » is niet gerechtvaardigd. 
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• Aanbevelingen die gezamenlijk door geneesheren-specialisten in de radiologie en 
geneesheren-specialisten in de nucleaire geneeskunde worden opgesteld, moeten de 
PET-CT-techniek optimaliseren (apparatuur met een combinatie van beide technieken). 
De optimalisatie van de gebruikte technische parameters moet de regel zijn zowel voor 
het diagnostische gebruik van het CT gedeelte als voor zijn gebruik voor de mede-
opname samen met het PET-beeld. 
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