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Presentator
Presentatienotities
Aarde met alleen water, en regen  (veel regen, nu nog)
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Presentatienotities
Vulkanen: ontstaan van land, maar ook van grote hoeveelheid mineralen in de zee (waaronder Ca en Fosfaat)





Ca10(PO4)6(OH)2 
Hydroxy appatite 

Presentator
Presentatienotities
Ongewervelden worden gewerveld en komen aan land



Homo Erectus 
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Viervoeters worden twee voeters en na duizenden jaren is er de homo erectus



Kyphose 

Presentator
Presentatienotities
Op slechts één mensenleven kan de homo erectus terugkeren naar de vorm van zijn voorouders



Kyphose: osteoporose, wervelindeuking 



Bot Remodellatie 7 J 



Osteoporose 







 CT     MRI STIR 



 CT    Botscan of SPECT        SPECT-CT   





Vertebroplastie/Kyfoplastie 



 MRI T1             MRI STIR 
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Kahler



Beenderige wervelkolom (skelet) 

 
 ophanging voor de weke delen (spieren) 
 

 weerstaan aan de zwaartekracht (homo erectus) 
 

 botweefsel is dynamisch, niet statisch (7 jaar) 
     osteoporose   wervelindeuking  DD Kahler 
 

 herbergt weke delen: beenmerg + zenuwstelsel 
     spinaalstenose  compressie zenuwstelsel 
 

 Indicaties voor beeldvorming 



Functionele eenheid van de wervelkolom 



 MRI T2 
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 CT        CT 

 MRI T1 
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 MRI T2        MRI myelografie 



 MRI T2 
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Presentatienotities
Indeukingsfracturen: RX, MRI, SPEC T-CT, vertebroplastie / medicamenteuze behandeling en therapie (prolia, aclasta, nieuwe product van lily)
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 MRI T2 
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Indeukingsfracturen: RX, MRI, SPEC T-CT, vertebroplastie / medicamenteuze behandeling en therapie (prolia, aclasta, nieuwe product van lily)



 MRI T2 



Geen beeldvorming gedurende eerste 6 

weken indien geen ‘rode vlaggen’ 
 
 

Indicaties voor beeldvorming 

Presentator
Presentatienotities
Vulkanen: land en mineralen in de zee



 
 Progressieve neurologische uitval ledematen (sensorisch, 

motorisch) of cauda equina syndroom   MRI 

 Vermoeden van een infectie (spondylodiscitis, ziekte  
van Pott, …) 

 Vermoeden van een (gemetastaseerde) tumor 

 Argumenten voor een fractuur bij trauma of osteo-
porotische patiënt 

 Vermoeden rupturerend aorta aneurysma 

 Leeftijd <20j of >55j 

 

Rode vlaggen 

Presentator
Presentatienotities
Vulkanen: land en mineralen in de zee



Intraspinaal meningioma 

 MRI STIR  MRI T1 + C 
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Vulkanen: land en mineralen in de zee
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 MRI T2    MRI T1         MRI T1 +C 
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Vulkanen: land en mineralen in de zee



Tekst 
 

Spondylodiscitis 

 MRI T1 vetsaturatie + C 
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Presentatienotities
Verbunt, dural AVF L3 links



Tekst 
 

 MRI T2            MRI T1 + C       MRI DWI       MR angio 

Durale AV fistel 
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Presentatienotities
Verbunt, dural AVF L3 links



 
Aspecifieke rugpijn gedurende meer dan 6 weken 

 Doel van beeldvorming en degelijk klinisch   
onderzoek is een specifieke pijngenerator 
identificeren om een gerichte behandeling op 
te starten 

 
 

Indicaties voor beeldvorming 

Geen beeldvorming gedurende eerste 6 

weken indien geen ‘rode vlaggen’ 
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Vulkanen: land en mineralen in de zee
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    SPECT/CT   MRI   CT   Rx 
    089/324640    089/324577     089/324577     

FACET LIJDEN   +++   ++   ++   + 
                  

SIG-LIJDEN   +++   +++   ++   + 
                  

DISCOGEEN   ++   +++   ++   - 
                  

CORPUS  VERTEBRAE   +++   +++   ++   + 
                  

MUSCULAIR   -   +   -   - 
                  

POST - HEELKUNDE   +++   +++   +   + 
                  

                 Bot:        Weke delen:       Bot en discus   Statiek: vraag  

  
Botactiviteit, 
botstructuur   

discus, conus, 
zenuwwortels,     

Bekken + LWZ 
staande  

    pedikelschroeven      spinaalstenose         

WERVELINDEUKING hevige pijn + bewezen 
indeuking 

MRI + Consult  
089/324542 of 4614  

Vertebroplastie of 
Ballon kyfoplastie 
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Vulkanen: land en mineralen in de zee



Tekst 
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Vulkanen: land en mineralen in de zee



Dank voor uw aandacht 
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