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Gratis extra informatie, wie wil dat nou niet? Deze presentatie laat de toegevoegde 

waarde zien van Dual Energy (DE)  of beter: spectrale CT zien. Ook aan bod komt wat het 

criterium voor goede spectrale CT is, de 3 manieren waarop deze in de scanner tot stand 

kan komen, de voor- en nadelen van de 3 technieken en het effect op de dosis ten 

opzichte van “conventionele” CT. 

 

Inmiddels bieden de meeste van de CT-leveranciers, scanners aan met de mogelijkheid 

van spectrale CT. De techniek zelf is niet nieuw: al in 1973 publiceerde sir Godfrey 

Hounsfield (3 jaar na zijn uitvinding van de eerste CT-scanner!) er een artikel over waarin 

hij afsloot met de zin “de reikwijdte van deze techniek moet nog verder onderzocht 

worden”. Dat zag hij goed, maar de methode is (mede door het succes van de “gewone” 

CT-scanners) tijdelijk in de koelkast gezet om pas rond 2005 door G.E. en Siemens en 

rond 2013 ook Philips omarmd te worden.  

Het oorspronkelijk zuinige enthousiasme werd veroorzaakt door de toen nog beperkte 

toepasbaarheid. DE werkt het best bij structuren met een hoog atoomnummer, en daar 

bestaat het menselijk lichaam nou eenmaal niet uit (op Calcium na). Kunstmatig kunnen 

we daar nog zwaardere atomen aan toevoegen, wat we dan ook in serieuze hoeveelheden 

doen met Jodium. Eerste toepassingen voor DE waren jicht (door kalkdeposities), 

nierstenen en CTA’s. Aangezien jicht en nierstenen nou niet direct helemaal onze 

“doelgroep” zijn, zien we dat de DE-techniek pas echt tot bloei komt als gericht wordt op 

contrastmiddel. Extra informatie door spectrale techniek uit een nagenoeg zelfde 

fotonenbundel  als conventionele CT kan gevonden worden in o.a. : 

• Beelden met IV-contrast beoordelen op virtuele mono-keV (van 40-200keV)  

• Beelden met IV-contrast beoordelen als virtuele blanco CT  

• Artefactreductie 

• Bepaling atoomnummer 

• Bepaling werkelijk jodiumgehalte van een laesie 

• Matig aangekleurde contrast-CT’s toch beoordeelbaar maken 

 

Natuurlijk is de conventionele CT nog lang niet dood, maar Dual Energy (van welke 

fabrikant dan ook) heeft het in zich om de routine techniek van de toekomst te worden. 

  



  


