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Is CT nog een verantwoord onderzoek? 

Ja hallo, uiteraard… 
 



 

“Welke CT onderzoeken kunnen we niet missen?” 
 
“Kracht van CT” 

Is CT nog een verantwoord onderzoek? 



Plus voor CT: 
 

• Beeldvorming in 3 vlakken: 3D 

• Weke delen en bot 

• Snel 

• Grote diagnostische waarde 

• Vasculair bilan 

• Acute bloeding snel detecteerbaar 

• “One-stop” 
 

Urgente indicaties, spoedgevallen, acute pathologie, … 



Acute bloeding / vasculair bilan / “one-stop” 



Acuut abdomen 



“One-stop”, weke delen en bot 



Vasculair bilan 



Grote diagnostische waarde: vb. DD diverticulitis, steen, 
                                                        appendicitis, … 



Fracturen 



Fracturen 



Fracturen 



Fracturen 



• betere doorverwijzing 
 

• polytrauma: “total body CT” 
 

• toename van het aantal CT op spoed 
 

• cave: adolescenten en kinderen 
 
 

Dus: superieur onderzoek in spoed setting 
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Acute pathologie 

Niet urgente pathologie 

Thorax 

De kracht van CT 



Thorax 

• afbeelden van parenchym, luchtwegen en 

thoraxwand in hoge resolutie 

 
• betere detectie en staging van tumoren 

 
• mogelijkheid tot CAD 

 
• CTA van de coronaire arteries 













• dental CT 
 

• middenoorafwijkingen 
 

• sinussen 
 

• darmpathologie 
 

• MRI = niet mogelijk: beweging, pacemaker (PM),   

   claustrofoob, … 

Ook nog CT …  



Middenoor afwijkingen: beentjesketen? 



Root fracture 

 

Dental CT 



• Acute pathologie 
 

• Longaandoeningen 
 

• NKO/MKA/darmtractus 
 

• MRI is niet mogelijk (PM, claustrofoob, beweging, …) 
 
 

Samenvattend: CT is niet te missen in … 



--     Geen straling en in vele gevallen de betere keuze 

De mogelijkheid overwegen om het onderzoek te vervangen 

door een MRI  

--     Verantwoordelijkheid van de aanvragende arts 

 en de radioloog 

Wat indien geen strikte CT indicatie? 



Toekomst? 

Indien verdere 

dosisreductie … 
 

 
 



 
 

Dank u voor uw aandacht 
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