
Chemische 
Feitelijkheden

Plaatjes zeggen vaak meer dan duizend woorden, 
zo luidt het gezegde. Dat geldt ook in de medische 
wetenschappen. Het ziekenhuis is een ware plaatjes-

fabriek geworden. Of er met iemand iets mis is – en wat 
precies – wordt steeds vaker beoordeeld aan de hand van 
afbeeldingen. Een tandarts zoekt op röntgenfoto’s naar gaat-
jes of wortelontstekingen. De verloskundige controleert met 
een echoapparaat of het babyhartje klopt. En de neuroloog 
speurt op hersenscans naar eventuele afwijkingen.
Ons lichaam is niet langer een geheimzinnige black box. We 
kijken er met complexe apparaten dwars doorheen en kun-
nen elke kubieke centimeter in ons lijf vastleggen op beeld. 
Zelfs het meest ontoegankelijke deel, ons brein onder die 
dikke harde schedel, kunnen we inmiddels in beeld bren-
gen met technieken zoals MRI en PET.
Plaatjes zijn mooi en leerzaam. Maar filmpjes, live beel-

den, zijn nóg mooier. Wie kent niet de prachtige beelden 
van 3D-echo’s van kinderen in de baarmoeder? Chirurgen 
gebruiken al live beelden tijdens operaties, bijvoorbeeld om 
te volgen of de naald van de operatierobot het juiste punt 
heeft bereikt.

In deze Chemische Feitelijkheid
• De Context: Honderd jaar na de eerste röntgenfoto maken 

we plaatjes van het binnenste van onze hersenpan. 
Welkom in de wondere wereld van je eigen lijf.

• De Basis: Hoe werkt een echo? Hoe wordt een scan 
gemaakt? En wat betekenen al die vreemde afkortingen: 
MRI, PET, CT...

• De Diepte: Scherpere plaatjes maken is vaak een kwestie 
van slim meten en rekenen. Merkstoffen en contrastmid-
delen vergroten belangrijke details uit.   |

Het ziekenhuis als plaatjesfabriek

MedisChe 
afbeeldingen
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Je kind zien lachen voordat het geboren wordt en je hersens laten 
checken op de eerste signalen van de ziekte van alzheimer. het is 

mogelijk dankzij de nieuwste visualiseringtechnieken. 
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Het eerste wat een automonteur 
doet wanneer een auto hapert, is 
de motorkap openen of de prut-

telende wagen op de brug rijden. Even 
kijken wat er aan de hand is. Hapert de 
mechaniek van een mens, dan kan een 
arts echter niet zomaar zijn scalpel pak-
ken om te zien wat er mis is van binnen. 
Lange tijd kon de dokter alleen voelen 
en luisteren, of kijken naar de uiterlijke 
symptomen.

Het jaar 1895 bracht een grote omslag. 
Toen maakte Wilhelm Conrad Röntgen 
een foto van de handbotjes van zijn echt-
genote. Voor het eerst kon een levend 
mens van binnen worden bekeken zonder 
te snijden. De techniek hielp sindsdien 
talloze artsen bij het behandelen van bot-
breuken, of het opsporen van tbc, hernia’s 
en ontstekingen.

Totdat begin jaren vijftig van de vorige 
eeuw de echo zijn intrede deed in het 
ziekenhuis, bleef de röntgenfoto de enige 
manier om een beeld van het inwendige 
van het menselijk lichaam te krijgen. De 
volgende grote stap vond plaats in het 

Engelse Wimbledon in 1971: de allereer-
ste hersenscan was een feit. Het duurde 
9 uur voordat de computer alle data had 
doorgerekend en het plaatje compleet 
was. Maar voor het eerst was de barrière 
van onze dikke schedel geslecht: artsen 
konden binnen in de geheimzinnige her-
senpan gluren. In 1979 ging de Nobelprijs 
voor Geneeskunde dan ook naar de uit-
vinders: de Amerikaanse natuurkundige 
Allan Cormack en de Engelse elektrotech-
nicus Godfrey Hounsfield.

Vroege detectie

In de jaren tachtig en negentig bra-
ken de beeldvormende technieken echt 

door. Ziekenhuis na ziekenhuis schafte 
een scanner aan. En inmiddels zijn de 
apparaten niet meer weg te denken. Veel 
artsen baseren hun diagnose op scans en 
ook bij de behandeling zijn ze van belang. 
Ze tonen welke behandeling nodig is: 
een operatie, medicatie of bestraling. Ook 
patiënten zijn blij met de fraaie plaatjes. 
Zij kunnen zelf beter zien en begrijpen 
wat er mis is, of kunnen juist gerustgesteld 
worden als blijkt dat er niets mis is of als 
de behandeling blijkt aan te slaan.

Een belangrijke toepassing van beeld-
technieken is vroege detectie van kanker. 

Voordat een tumor voelbaar of merkbaar 
is, is hij vaak al zichtbaar op een röntgen-
foto of scan. En vroege behandeling blijft 
belangrijk, want eenmaal uitgezaaid is 
kanker veel lastiger te bestrijden. Jonge 
vrouwen met een hoog erfelijk risico 
op borstkanker krijgen naast de gewone 
mammografie (een röntgenfoto) regelma-
tig een scan. Bij hen is een beginnende 
tumor namelijk lastiger te onderscheiden 
van normaal borstklierweefsel.

Met de nieuwste scantechnieken is in 
de hersenen de ziekte van Alzheimer al 
zichtbaar voordat de eerste klinische ver-
schijnselen zich aandienen. Helaas is aan 
deze ziekte op dit moment nog bar weinig 
te doen. Maar een snelle, juiste diagnose 
kan patiënt en omgeving wel zo goed 
mogelijk voorbereiden. Bij darmkanker-
screening kunnen scans in de toekomst 
wellicht het vervelende inwendige darm-
onderzoek vervangen. Virtuele colonosco-
pie, waarbij de scanner het inwendige van 
de darmen zichtbaar maakt, is namelijk 
een stuk aangenamer voor de patiënt.

total body scan

Inmiddels bieden diverse bedrijven total 
body scans aan tegen betaling. Ondanks 

de hoge prijzen vinden ze gretig aftrek. 
Mensen willen graag zeker weten dat alles 
in orde is. Maar artsen zijn niet erg geluk-
kig met deze ontwikkeling omdat derge-
lijke scans vaak onschuldige afwijkingen 
aan het licht brengen die onnodige angst 
veroorzaken. Elk mens is uniek. Uw lever 
en die van uw buurvrouw of -man ver-
schillen subtiel, ook al bent u misschien 
even groot en zwaar. Bij maar liefst 91 
procent van de gezonde mensen is wel 
een afwijking te vinden als men maar 
gedetailleerd genoeg zoekt. Maar meestal 
betekent een afwijking niet dat er iets aan 
de hand is. De ongerustheid en onnodige 
vervolgonderzoeken wegen volgens de 

kijk in het lijf

MRI-scans bieden een kijkje in de hersenen.

Ouders kunnen tegenwoordig voor circa 
100 euro een 3-D opname van hun baby laten 
maken in week 24-28 van de zwangerschap.

Pretecho
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artsen niet op tegen de voordelen. Ook 
kan het voorkomen dat alleen een specia-
list ziet dat het mis is. Bij de beoordeling 
van een scan draait het soms echt om 
fingerspitzengefühl, iets wat iemand alleen 
ontwikkelt door jaren studie en praktijk-
ervaring.

Vaak vergeten we overigens dat scans 
geen foto’s zijn. Scans tonen een beeld 
van het lichaam op grond van bepaalde 
fysische eigenschappen van het weefsel 
of op basis van het opeenhopen van con-
trastmiddelen op bepaalde plekken. Een 
bot op een röntgenfoto is wit, toevallig 

precies de kleur die het in het echt heeft. 
Maar op een MRI-scan is bot meestal 
zwart. Een radioloog kan echter net zo 
goed besluiten bot geel of pimpelpaars 
te maken. De werkelijke opname bestaat 
immers niet uit kleuren, maar uit een 
reeks getallen. Door aan elk getal een tint 
te koppelen, creëren we het beeld. Maar 
hersenen zijn nog steeds een grijs-roze 
geleiachtige massa en niet donkergrijs 
zoals menig scan ze toont. 

Unieke beelden

Scans en echo’s bieden unieke beelden. 
De fraaie 3D-echo’s van de gezichtjes 

van ongeboren kinderen zijn een prach-
tig voorbeeld. Soms zijn de resultaten 
ronduit sensationeel. Zo lukte het weten-
schappers onlangs om via een scanner 
te communiceren met een patiënt die 
7 jaar na een verkeersongeval nog steeds 
geen teken van herkenning of bewuste 
signalen had gegeven. Hij was ontwaakt 
uit een coma, maar locked-in. Hem werd 
gevraagd of zijn vader Alexander heette. 
Zo ja, dan moest hij zich voorstellen dat 
hij een tennisbal terugsloeg. Op de her-
senscan werd inderdaad het hersengebied 
dat bij beweging betrokken is actief. Bij 
de vraag of zijn vader Thomas heette, 
antwoordde hij “nee” door te denken aan 
een bekende stad. Artsen hopen met deze 
techniek in de toekomst meer te kunnen 
communiceren met dergelijke patiënten 
en meer te begrijpen van de werking van 
hun hersenen.          |

In Europa worden er tegenover elke 100 
meisjes 105 jongens geboren. In China 

en India liggen deze getallen anders, daar 
worden op elke 100 meisjes gemiddeld 
120 jongens geboren. De oorzaak is selec-
tieve abortus. Jongensbaby’s zijn meer 
geliefd omdat ze meer aanzien opleveren 
en een verzorgde oude dag garanderen. 
Vooral een tweede zwangerschap van een 
meisje wordt vaak afgebroken. Eén meisje 

kan nog wel, twee is een te grote econo-
mische last.
Vroeger was het onmogelijk om vast te 
stellen of er een meisje of jongen geboren 
zou worden, maar nu vertelt een echo 
vanaf 18 weken betrouwbaar of de zwan-
gerschap een meisjes- dan wel jongens-
baby zal opleveren. Dat heeft in China en 
India geresulteerd in een stijging van het 
aantal  abortussen van meisjes. Een onbe-
doeld gevolg van betere en goedkopere 
beeldvormende technieken. 
De trend is nog niet aan het keren. Mensen-
rechtenorganisaties spreken inmiddels 
van gendercide sinds Canadese en Indiase 
onderzoekers in het medische blad The 
Lancet uitrekenden dat in de afgelopen 
20 jaar alleen al in India circa 10 miljoen 
meisjes zijn verdwenen. Wereldwijd wordt 
het aantal verdwenen meisjes op meer 
dan 100 miljoen geschat.          |

100.000.000 meisjes zoek

In 1999 publiceerden Groningse onder-
zoekers een opmerkelijke studie. Zij 

maakten als eersten gedetailleerde scans 
van de coïtus. Een acrobatische klus voor 
de vrijwilligers, want de MRI-scanner is een 
nauwe buis. Het artikel kreeg een plek in 
het befaamde British Medical Journal (BMJ); 
want nog nooit eerder was de anatomie van 
de daad zo in detail te zien.           |

seks in de scanner

Omdat ons lichaam transparant is voor 
speciale stralen en golven kan het inwen-
dige zichtbaar worden gemaakt. Meest 
gebruikt zijn röntgenstralen ofwel X-stra-
len (CT-scan), magnetische velden (MRI) 
en geluidsgolven (echo). Hiermee kunnen 
afwijkingen, ziektes en functiestoornissen 
in beeld worden gebracht. Radiologie is de 
verzamelnaam voor het specialisme dat 
zich bezighoudt met medische afbeeldings-
technieken.             |

doorgelicht

Scans leveren prachtige, gedetailleerde 
beelden in 3D. Om ze optimaal te kun-

nen bekijken, hebben sommige ziekenhui-
zen speciale ruimtes (een I-space) waar de 
scans ook in 3D te zien zijn. Het Erasmus 
MC in Rotterdam schafte in 2005 als eer-
ste Nederlandse ziekenhuis een I-space 
aan. Het principe is hetzelfde als dat in 
3D-films. De gebruiker draagt een bril met 
twee gekleurde glazen om diepte te kunnen 
zien. Het is ook mogelijk in de projectie te 
gaan staan en deze van binnen te bekijken, 
bijvoorbeeld bij een longfoto. Chirurgen 
kunnen de ruimte gebruiken om zich voor 
te bereiden op operaties. In 3D is het vaak 
eenvoudiger te zien of een tumor tegen een 
bloedvat aan zit of er doorheen is gegroeid.    |

3d-Projectie
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een scanner maakt beelden van het inwendige van het 
lichaam. dat kan doordat bepaalde licht- of geluidsgolven 

door de huid heen dringen.
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toont plakjes van zo’n 1,5 mm dik. De stra-
lingsbelasting is tien- tot honderdmaal 
hoger dan bij een reguliere röntgenfoto 
(2-15 mSv).

sUpermagneet

Een scan kan echter ook een MRI-scan 
zijn. MRI staat voor magnetic resonance  

imaging, een techniek die gedetailleerde 
3D-beelden mogelijk maakt. Bij een MRI 
zijn het de waterstofatomen in het lichaam 
die een beeld genereren. De kern van een 
waterstofatoom is te beschouwen als een 
miniatuurmagneetje. In een sterk mag-
neetveld richten deze magneetjes zich 
naar het veld, net als de naald in een kom-
pas zich naar het aardveld richt. Een MRI-
apparaat creëert zeer lokaal een sterk mag-
neetveld en zendt vervolgens een radiopuls 
uit. Deze puls geeft de atoomkernen een 
tikje waardoor ze als het ware omvallen 
om vervolgens weer terug te veren. Hierbij 
zenden ze zelf straling uit die door de 
scanner wordt opgevangen.

Gebieden waar geen waterstofatomen te 
vinden zijn, zoals lucht of bot, geven geen 
signaal en zijn zwart op een MRI-scan. 
De kleuring van de andere delen hangt af 
van de instellingen die een radioloog kiest, 
maar verschilt per weefsel. Bloed is zo te 
onderscheiden van vet en spierweefsel. 

De Duitse natuurkundige Wilhelm 
Conrad Röntgen lukte het als eer-
ste het binnenste van een levend 

mens in beeld te brengen. In 1895 maakte 
hij een röntgenfoto van de hand van zijn 
vrouw Anna Bertha Ludwig. De foto toont 
duidelijk de verschillende vingerkootjes, 
handbotjes en haar trouwring. Het ver-
haal gaat dat zij reageerde met de woor-
den: “Ik heb mijn dood gezien.” 

Röntgenstralen (ook X-stralen genoemd) 
zijn een vorm van energiegolven zoals 
licht. In het lichtspectrum liggen ze 
tussen ultraviolet- en gammastraling 
(golflengtes tussen 0,1 nm en 10 nm). 
Röntgenstraling is energierijk en wordt 
nauwelijks tegengehouden door zacht 
weefsel, maar calciumhoudende botten 
absorberen de straling. Een röntgenfoto 
is feitelijk een schaduw van het skelet. 
Op de plaats waar botten zitten, blijft het 
fotopapier zwart, waar straling doorheen 
valt, kleurt het papier wit.

Röntgenstraling is niet ongevaarlijk. 
Het verbrandt de huid bij hoge doses of 
langdurige blootstelling. Bovendien werkt 
röntgenstraling ioniserend: wanneer 
moleculen straling absorberen, kunnen 
zij schade oplopen. Schade aan DNA kan 
uiteindelijk leiden tot kanker. Wie dage-
lijks met röntgenapparatuur werkt, moet 

daarom voorzorgsmaatregelen nemen. 
Een röntgenfoto levert tegenwoordig circa 
0,1 mSv aan straling op – vergelijkbaar 
met een dosis natuurlijke achtergrond-
straling in 10 dagen.

De moderne variant van de röntgenfoto 
is de röntgen-CT-scan, vaak kortweg CT-
scan genoemd. CT staat voor computer-
tomografie. De röntgenstraling die door 
een lichaamsdeel valt, wordt bij een CT-
scan niet opgevangen op een lichtgevoe-
lige film, maar door een röntgendetector 
die de intensiteit registreert. Nadat de 
eerste opname is gemaakt, verschuift de 
bron en wordt vanuit een net andere hoek 
opnieuw een opname gemaakt. Een com-
puter berekent uit alle opnamen een 3D-
beeld: een terugprojectie. Een CT-scanner 

 een blik op de techniek

Regelmatig verschijnen er in kranten 
alarmerende berichten over een drei-

gend tekort aan radio-isotopen. Deze 
radioactieve stoffen zijn onmisbaar bij 
het maken van een PET- of SPECT-scan. 
De radio-isotopen die hiervoor nodig zijn, 
moeten snel van de kernreactor naar het 
ziekenhuis worden getransporteerd van-
wege hun verval. Wereldwijd zijn er ech-
ter slechts een zestal kernreactoren die 

radio-isotopen voor ziekenhuisgebruik 
kunnen maken, waaronder de 50 jaar oude 
hogefluxreactor in het Noord-Hollandse 
Petten. Deze Nederlandse reactor levert 
30 tot 40 procent van de wereldwijde 
vraag. De reactoren liggen echter regel-
matig stil voor onderhoud, waardoor er 
meteen tekorten dreigen. De Nederlandse 
regering heeft inmiddels besloten de 
reactor in Petten te vervangen.       |

Petten en de Pet-scan

Bij de MRI-scan wordt de patiënt in een tun-
nel geschoven. Een CT-scanner werkt met 
een ring waar de patiënt doorheen schuift.
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een baby in de baarmoeder zichtbaar 
is. Minder bekend is dat echografie ook 
wordt gebruikt om de doorstroomsnel-
heid van aders te meten, om verstop-
pingen op te sporen of een lekkende 
hartklep. Verder wordt het apparaat op 
de eerste hulp gebruikt om te kijken of er 
grote inwendige bloedingen zijn. En ook 
buik, baarmoeder, eierstokken, blaas, gal, 
prostaat en darmen kunnen met echogra-
fie worden onderzocht. De beelden zijn 
doorgaans minder scherp dan bij andere 
scantechnieken. Echografie wordt vaak 
ingezet als een eerste, goedkope en wei-
nig belastende manier van onderzoek.    |
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Een nieuwere vorm van MRI is functio-
nele MRI (fMRI). Je ziet als het ware de 
hersens live aan het werk doordat actieve 
hersencellen te onderscheiden zijn van 
cellen in rust. Wanneer iemand in een 
fMRI-scanner wordt gevraagd een bepaal-
de taak uit te voeren, is zo te volgen welke 
hersendelen actief zijn.

gemerkte molecUlen

Een derde soort scan is de PET- of 
SPECT-scan. Beide technieken wer-

ken met radio-isotopen: atoomkernen die 
niet stabiel zijn, maar vervallen onder 
uitzending van straling. De radio-isotoop 
wordt ingebouwd in moleculen met een 
fysiologische functie. Een bekend voor-
beeld is de PET-tracer 18F-fluordesoxy-
glucose. Deze tracer (18FDG) bestaat uit 
glucose waarin een van de zuurstofato-
men is vervangen door de isotoop 18F. De 
tracer wordt in de bloedbaan gebracht en 
de detector volgt de gemerkte stof door 
de vrijkomende straling te meten. Zo is 
bijvoorbeeld hersenactiviteit te zien door-
dat hersencellen veel energie (glucose) 
verbruiken. Ook kunnen tumoren in de 
gaten worden gehouden met 18FDG. 

PET- en SPECT-scans worden vooral 
gebruikt om een goed beeld te krijgen van 
de functie van organen. Pompt het hart 
krachtig? Functioneren de nieren goed? 
De technieken worden de laatste jaren 
ook vaak gecombineerd met röntgen-CT 
of MRI, die de anatomie met hogere 
resolutie weergeven. Door de scans over 
elkaar heen te leggen is tegelijkertijd 
functionele en anatomische informatie 
zichtbaar.

SPECT – single photon emission computed 
tomography – is de oudste van de twee. 
Een fotodetector meet de gammastraling 
die radio-isotopen zoals 99technetium, 
123jodium en 111indium uitzenden. De 

detector is zo gebouwd dat enkel fotonen 
die loodrecht binnenvallen worden gede-
tecteerd. Door de detector 360° rondom 
het lichaam te draaien kan vervolgens een 
3D-beeld worden berekend.

Bij PET (positron emission tomography) 
worden radio-isotopen gebruikt die verval-
len onder uitzending van een positron. De 
meest gebruikte PET-isotopen zijn 18F, 11C, 
15O en 13N. Een positron is een antideeltje: 
het heeft eenzelfde massa als een elek-
tron, maar een tegengestelde lading. Een 
positron kan maar een paar millimeter in 
het lichaam afleggen, voordat annihilatie 
optreedt. Een positron en elektron fuse-
ren, waarbij hun massa wordt omgezet 
in energie (E=mc2). Hierop schieten twee 
gammafotonen in tegengestelde richting 
weg. Deze fotonen worden waargenomen 
door detectoren rondom het lichaam. Een 
computer rekent terug waar ze vandaan 
kwamen en bouwt zo een beeld op. Dat is 
bij PET preciezer dan bij SPECT.

Zien door gelUid

Een afbeeldingstechniek die niet met 
straling werkt maar met geluid (tril-

lingen) is de echografie of echoscopie. 
Sommige soorten geluid kunnen door de 
huid heen dringen. Dit geldt voor ultrage-
luid, geluid met een zeer hoge frequentie, 
ook wel ultrasoon genoemd. Ultrageluid 
kan door vloeistoffen en zachte weef-
sels dringen. Maar bij een overgang van 
zacht naar hard weefsel of omgekeerd 
reflecteert een deel van de geluidsgolven. 
Deze echo wordt opgevangen en op basis 
ervan construeert de computer een beeld. 
Ultrageluid is onschadelijk en onhoorbaar 
(het verplaatst zich niet door lucht).

Echografie is vooral bekend van de wat 
vage sneeuwbeelden van ongeboren kin-
deren. Maar inmiddels zijn er 3D-echo’s 
waarop zelfs de gezichtsuitdrukking van 

twee mri’s van een patiënt met een hersentumor 
(het donkere gebied in het centrum van het 

kruis). als hem gevraagd wordt te lezen, lichten de 
gebieden in de hersenen op die daarbij betrokken 
zijn. Dat betekent voor deze patiënt dat bij operatie 
van de tumor de gebieden die voor het lezen verant-
woordelijk zijn in elk geval geen risico lopen.           |

Functionele mri

Bij het maken van een scan is het zaak 
om goed stil te liggen. Het 3D-beeld 

wordt opgebouwd uit vele losse opna-
men die snel na elkaar worden gemaakt. 
Wanneer je verschuift, overlappen de beel-
den en wordt het resultaat onscherp. Dat 
stilliggen is niet altijd eenvoudig, zeker 
niet voor mensen met claustrofobie. Voor 
baby’s en peuters is een scan bovendien 
onbegrijpelijk. Soms is de enige oplos-
sing een lichte verdoving, maar liever leg-
gen artsen hen tijdens hun slaap in het 
apparaat. Een heel andere oplossing komt 
van Philips: een MRI-scanner met een 
wand waarop de favoriete beelden van een 
patiëntje geprojecteerd kunnen worden.    |

stilliggenBeeld van Binnen

techniek ct pet/spect echografie mri

basisprincipe röntgenstraling gammastraling ultrageluid magnetisme

resolutie 0,3 mm 4-7 mm 1 mm 0,3 mm

specificiteit laag hoog laag matig

belasting hoog hoog laag laag

toepassing herseninfarcten, 
bloedvaten, tumoren, 

botbreuken

tumoren, 
(dis)functioneren 

lichaamsdelen

grootte, structuur en 
afwijkingen organen, 
prenatale diagnostiek

organen en weefsels, 
tumoren, pezen en 
gewrichtsbanden
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scanapparaten maken steeds scherpere plaatjes. en dankzij 
merkstoffen en contrastmiddelen worden de kleinste details zichtbaar. 

de beelden bieden inzicht tot op moleculair niveau.

 details
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Om ziektes en afwijkingen op te 
sporen heeft een arts natuur-
lijk graag zo scherp mogelijke 

beelden met zo veel mogelijk details. 
Fabrikanten van scanapparaten werken 
continu aan het verbeteren van hun appa-
ratuur en rekentechnieken om de gren-
zen te verleggen.

Een andere manier om meer infor-
matieve beelden te krijgen, is om in te 
zoomen op de belangrijke details. Een 
voorbeeld is de Rotterdamse vinding  
octreoscan, een merkstof die hormoon-
producerende tumoren kan aantonen. Dit 
zijn nare tumoren omdat de hormonen 
ook nog eens diarree, hartkloppingen 
en opvliegers veroorzaken. Octreoscan is 
een peptide dat lijkt op het lichaamseigen 
hormoon somatostatine. 

Omdat de tumoren veel somatostatine-
receptoren bevatten, maakt octreoscan 
gelabeld met 111indium ze heel duidelijk 
zichtbaar op een SPECT-scan. Inmiddels 
is het ook mogelijk om in plaats van 
111indium sterker stralende elementen 
zoals 177lutetium of 90yttrium aan octre-
oscan te koppelen. Hierdoor kan de tumor 
ter plekke worden bestraald waardoor de 
merkstof behalve een diagnostische ook 
een therapeutische werking heeft.

beter Zicht

Bij de behandeling van kanker vor-
men monoklonale antilichamen de 

nieuwste generatie middelen. Deze anti-
lichamen binden aan kenmerkende eiwit-
ten op kankercellen. Vervolgens kunnen 
afweercellen weer aan deze antilichamen 
binden, waarna het eigen afweersysteem 
de kankercellen vernietigt. Voorbeelden 
zijn cetuximab dat bindt aan de tumor-
specifieke groeifactor EGFR en trastuzu-
mab dat zich hecht aan de tumorreceptor 

HER2 die bij een vijfde van de borst-
kankerpatiënten voorkomt.

Door radio-isotopen zoals 124jodium in te 
bouwen in de monoklonale antilichamen, 
ontstaat een nieuwe generatie zeer spe-
cifieke PET-tracers. Deze tracers kunnen 
laten zien of tumoren slinken door een 
behandeling. Maar wellicht nog belangrij-
ker: voordat een behandeling start, kunnen 
de tracers tonen of een behandeling zal 
aanslaan. Verzamelt het antilichaam zich 
inderdaad in de tumoren? En in welke 
mate? Omdat het om zeer dure medicij-
nen gaat die maar bij een gedeelte van 
de patiënten effectief blijken, is dit zeer 
nuttige informatie. In de toekomst zal de 
scanner wellicht voor elke patiënt zoeken 
naar de beste behandeling. 

contrast Vergroten

Om meer details zichtbaar te maken 
kan ook bij MRI een contrastmiddel 

worden gebruikt. Het paramagnetische 
ion gadolinium (Gd3+) wordt hiervoor 
gebruikt. Ingespoten in de bloedstroom 
krijgen bloedvaten extra contrast. En 
geïnjecteerd in een knie zijn afwijkin-
gen zoals een kapotte meniscus beter 
te zien. In ontwikkeling zijn Gd3+-hou-
dende contrastmiddelen die specifiek één 
type molecuul in het lichaam opzoeken. 
Een mooi voorbeeld is de stof Gd-bis-5HT-

DTPA, ontworpen door onderzoekers van 
Harvard Medical School en Massachusetts 
General Hospital, waarmee ontstoken 
plaques in bloedvaten contrast krijgen.

Dergelijke plaques vormen een risico 
omdat ze aders kunnen blokkeren wan-
neer ze loskomen van de bloedvatwand. 
Is een plaque ontstoken dan is er ter plek-
ke een hoge concentratie van het ontste-
kingsenzym myeloperoxidase. Dit enzym 
kan ook Gd-bis-5HT-DTPA oxideren, wat 
er toe leidt dat meerdere moleculen aan 
elkaar worden gekoppeld (oligomerisa-
tie). Deze oligomeren zijn zó groot dat ze 
in de plaques blijven haken; bovendien 
versterkt het dicht bij elkaar zitten van 
de Gd-ionen het contrast. Zo verraadt 
het contrastmiddel in de MRI de locatie 
van ontstoken plaques bij konijnen. In 
mensen is het contrastmiddel nog niet 
toegepast.

Al wel toegestaan in het ziekenhuis 
zijn nanodeeltjes van ijzeroxides (ferrum-
oxtran-10) om uitzaaiingen van kanker op 
te sporen. Nijmeegse oncologen gebrui-
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ken ze bij onderzoek naar prostaatkan-
ker. De nanodeeltjes worden in een ader 
ingespoten, waarna macrofagen ze als 
lichaamsvreemd herkennen en vervol-
gens door de bloedvatwand naar de lym-
feklieren transporteren. Het lymfevocht 
kleurt hierdoor binnen 24 uur donker 
op een MRI-scan. Dit geldt echter niet 
voor lymfeklieren waarin uitzaaiingen 
zitten. Door de tumorgroei is er geen 
plek voor macrofagen. Uitzaaiingen zijn 
daardoor zichtbaar als witte vlekken, al 
vanaf 2 mm groot. De techniek is uniek 
in de wereld, jaarlijks komen inmiddels 
honderden prostaatkankerpatiënten naar 
Nijmegen om te worden gescand. Een 
negatieve scan bespaart namelijk vaak het 
compleet verwijderen van de lymfeklieren 
in het bekken, waaraan menig patiënt 
dikke benen overhoudt. Daarnaast kan 
een patiënt gerichter worden bestraald als 
dat nodig is.

minder belastend

Ook wordt er gewerkt aan methoden 
om zonder merkstoffen of contrast-

middelen details zichtbaarder te maken, 
want elk (radioactief) middel betekent 
toch een belasting voor het lichaam. Met 
MRI kan dit door te spelen met de instel-
lingen van het apparaat bij een meting. 
Om dit te begrijpen is wat extra kennis 
nodig van de complexe fysica achter MRI. 
Waterstofatomen tollen. Door een radio-
puls krijgen de magneetjes niet alleen 
een tik waardoor ze omvallen en weer 
terugveren, ook tollen ze opeens allemaal 
in fase. Het terugveren van de magneetjes 

(T1-relaxatie) en het uitdoven van het in 
fase tollen (T2-relaxatie) zijn onafhanke-
lijke processen die beide resulteren in 
het uitzenden van straling. Voor T1 geldt 
dat het contrast tussen weefsels afhangt 
van de mate waarin het waterstofatoom 
gebonden is in het molecuul waarvan het 
deel uitmaakt. Vetweefsel (sterk gebon-
den) en water (los gebonden) verschillen 

sterk van elkaar. Bij T2 is het contrast 
het grootst tussen zuivere stoffen en 
gemengde stoffen. Door nu te variëren 
met pulsen, pulslengte en ook met het 
tijdstip waarop de uitgezonden straling 
wordt opgevangen, kan het aandeel van 
T1 en T2 in het beeld worden gevarieerd. 
Hierdoor worden details zichtbaar (zie 
ook kader hierboven).         |

operaties aan bloedvaten rond het hart of in 
de hersenen worden steeds vaker uitgevoerd 

via een ader in de lies. Daar brengt de chirurg een 
lange draad de ader in waarmee bloedpropjes kunnen 
worden weggezogen. Verwijdingen van de vaatwand 
(aneurysma’s) kunnen worden opgevuld of afgedekt 
met gaasmateriaal waar een nieuwe bloedvatwand 
overheen groeit. om te zien wat er een metertje ver-
derop gebeurt, ligt de patiënt in een Ct-scanner die 
met behulp van een contrastvloeistof de aders en het 
instrument daarin continu toont. De chirurg opereert 
op basis van dit beeld. het medisch personeel draagt 
beschermende vesten tegen de röntgenstraling.
bij prostaatkanker wordt vaak een biopsie uitge-
voerd om te onderzoeken of een tumor kwaadaar-
dig is. een stukje weefsel wordt met behulp van een 
operatierobot met een dunne naald uit de tumor 
gehaald. soms wordt ook radioactief materiaal in 
de tumor gebracht om de cellen van binnenuit te 
bestralen. Deze ingrepen worden meestal uitge-
voerd met behulp van echografie, zodat de arts de 
naald nauwkeurig kan volgen. De lage resolutie van 
echografie maakt het chirurgen echter lastig, zeker 
bij kleine tumoren.

mri geeft veel scherpere beelden, maar het sterke 
magneetveld rond het apparaat stoort de opera-
tierobot. onderzoeksinstituut mira (tu twente) 
start eind 2010 een onderzoek naar technologie 
om deze robotgeassisteerde operaties in een mri-
scanner toch mogelijk te maken. een groep van 
wetenschappers en bedrijven werkt samen om 
aandrijvingssystemen en bijbehorende elektronica 
te ontwikkelen die zonder problemen werken in een 
sterk magnetisch veld. De kunst zit in het gebruik 
van niet-ferromagnetische materialen en – waar 
nodig – goede afscherming van het magneetveld. |

high-tech oPeraties

MRI is nog niet uitontwikkeld. Een 
recent voorbeeld is het onder-

zoek van het VU medisch centrum naar 
afwijkingen in de grijze stof bij mensen 
met multiple sclerose. Uit onderzoek 
bij overleden MS-patiënten is bekend 
dat de grijze stof waarin de zenuwcel-
len liggen veel kleine beschadigingen 
oploopt, maar op een gewone MRI-
scan zijn deze zelden zichtbaar. Het 
is de VU-onderzoekers wel gelukt de 
beschadigingen te zien. Ze gebruikten 
hiervoor een MRI-techniek genaamd 
3D-Double Inversion Recovery (3D-DIR). 
Eenvoudig geformuleerd komt het er 
op neer dat met twee pulsen kort na 
elkaar het signaal van de hersenvloei-
stof (voornamelijk water) en witte stof 
(relatief veel vet) in de hersenen wordt 

onderdrukt, waardoor wat overblijft 
vooral informatie van de grijze stof 
bevat. Dit signaal is zwak, maar met de 
juiste rekentechnieken is hieruit toch 
een goed beeld te krijgen. De onderzoe-
kers hebben zo kunnen laten zien dat 
ook MS-patiënten die normaal scoren 
bij geheugentests toch al vele kleine 
afwijkingen hebben in de grijze stof 
van de hippocampus. Waarschijnlijk 
nemen gezonde hersendelen het denk-
werk over, zodat de patiënten in de 
praktijk nog geen last hebben van het 
gebrek aan concentratievermogen en 
geheugenverlies waar ziekere patiënten 
over klagen. Verder onderzoek moet 
uitwijzen wanneer en waar de eerste 
beschadigingen optreden en welke the-
rapieën het beste helpen.       |

afwijkingen in de grijze stof van de hypocampus.

scannen oP multiPle sclerose
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voor op sChool
 1. Goed kijken is van oudsher belangrijk in de medische diag-

nostiek. Zo vertelden ‘piskijkers’ vroeger hoe het lichaam 
van een patiënt functioneerde. Hoe deden zij dat? Welke 
informatie konden zij aflezen?

 2. In kranten wordt veel geadverteerd met total body scans voor 
iedereen. Beargumenteer de zin – en vooral de onzin – van 
dit aanbod.

 3. MRI (Magnetic Resonance Imaging) is ontleend aan 
de chemische analysetechniek NMR (Nuclear Magnetic 
Resonance). Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tus-
sen beide methodes?

 4. Scans zijn bewerkte beelden van metingen aan fysische 
eigenschappen. Wat is het fysische onderscheid tussen 
echoscopie en de andere beeldvormende technieken?

 5. Hoe korter de golflengte van elektromagnetische straling, 
hoe hoger de energie-inhoud van de straling. Maak een 
overzicht van de effecten van gamma-, röntgenstraling, 
ultraviolet, rood en infrarood licht, magnetronstraling en 
gsm-straling op moleculen. Wat maakt gamma- en röntgen-
straling gevaarlijk?

 6. Wat zijn ferro-magnetische materialen? Waardoor is gebruik 
van dergelijke materialen in instrumenten niet handig bij 
MRI?

 7. Welke chemische eigenschappen maken het isotoop 18F 
geschikt voor gebruik in 18F-fluordesoxyglucose? Geef de 
structuurformule van dit molecuul en de kernreactie van 18F.

 8. Geef de kernreacties van de isotopen 11C, 15O en 13N met 
hun halfwaardetijden. 11C wordt dicht bij een ziekenhuis 
gemaakt. Wat is daarvan de reden?

 9. Octreoscan bevat In3+. Het ion vormt een chelaat via veel 
zuurstofatomen van het eiwit. Geef aan welke zuurstof-
atomen bij de complexvorming betrokken kunnen zijn om 
de 3+ lading te stabiliseren. Houd rekening met de geome-
trie van het molecuul. Vergelijk zonodig met het gadolinium 
(Gd3+) complex.

 10. Welke aminozuren herken je in octreoscan? Welke in soma-
tostatine?
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Niet alleen patiënten maar ook mummies worden onderzocht 
met MRI – onder andere in het Amsterdamse AMC.
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