
De dienst Radiologie van het A.Z. Sint-Dimpna te Geel beschikt over de dynamische volume CT-
scanner TOSHIBA Aquilion ONE (het A.Z. St.-Dimpna was hiermee het eerste ziekenhuis in 
België).  
 
In tegenstelling tot andere CT-systemen kan de Aquilion ONE een orgaan - zoals het hart en de 
hersenen - in 0,35 seconden en in één enkele rotatie scannen: dit systeem beschikt immers 
over een detectorbreedte van maar liefst 16 cm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per rotatie maakt deze scanner met 320 detectorrijen tot 640 ultra hoge resolutie sneden van 
0,25 mm.  
Hierdoor vermindert de onderzoekstijd, de röntgen- en contrastdosis, terwijl het de 
betrouwbaarheid van de diagnose verbetert. Het reconstrueren van beelden uit verschillende 
tijdsmomenten (zoals bij spiraal CT) wordt hierdoor overbodig. 
 
De belangrijkste toepassing van de brede detector van deze geavanceerde CT-scanner is de 
beeldvorming van het hart en de coronairen. Tijdens de diastole van één hartslag kan een 
volledig beeld van het hart worden gemaakt.  
Ook CT-scans van gewrichten zoals hand, pols, schouder, voet, enkel en heup kunnen op deze 
manier in één rotatie zonder tafelbeweging uitgevoerd worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Het toestel biedt nu ook de mogelijkheid, naast een driedimensionale weergave, een vierde 
dimensie toe te voegen aan een onderzoek, namelijk de tijd.. Hierdoor kan men ook 
dynamische processen als bloedsomloop, gewrichten en orgaanfunctie analyseren. 
Voorbeelden hiervan zijn perfusie-onderzoeken van de hersenen en het hart, dynamische 
onderzoeken van het polsgewricht en 4D CT-angio (bv. intracerebrale vaten, bevloeiing hand). 
      
Dankzij de mogelijkheid om een totaalonderzoek uit te voeren, inclusief onderzoek naar 
functionaliteit, kan deze CT-scanner de noodzaak om meerdere, identieke onderzoeken en 
ingrijpende methoden toe te passen verminderen. 
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Hiernaast bevat het CT toestel, evenals het tweede 64slice CT toestel op onze dienst, ook alle 

mogelijkheden van een up to date spiraal CT-scanner voor de gekende standaard CT 

toepassingen.  

Aangezien de dienst over twee CT toestellen beschikt kunnen patienten snel terecht kunnen 

voor routine onderzoeken zoals CT sinussen, CT CWZ, CT DWZ, CT LWZ en CT schedel: voor deze 

onderzoeken kan ook op de dag zelf nog een afspraak worden gemaakt. 

 



CT COLON 

U heeft nu ook de mogelijkheid om voor Uw patiënt een CT Colon of virtuele 

coloscopie aan te vragen. Meerdere grote studies hebben aangetoond dat 

deze techniek even goed is als een klassieke coloscopie voor het screenen 

naar colonpoliepen of colonkanker. 

Voor meer info over indicaties, darmvoorbereiding en verloop ban het 

onderzoek kan U onze website www.radiologiegeel.be raadplegen. 

 

CT SINUSSEN 

We hebben nu de mogelijkheid om een CT-scan van de sinussen uit te voeren met 

een stralingsdosis (0.04 mSv) die lager ligt dan een klassiek Rx onderzoek van de 

sinussen en de stralingsdosis van een cone-beam CT benadert.  

Mede gezien de veel grotere gevoeligheid voor sinuspathologie en de veel grotere 

anatomische informatie op CT vervalt de indicatie voor Rx sinussen voor de 

beoordeling van sinusitis. 

 

CT ANGIO 

Vasculaire onderzoeken (carotiden, nierarteries, mesenteriële arteries, aorta) kunnen op dit 

toestel snel en routinematig uitgevoerd worden. Hierdoor vervalt de indicatie  voor een 

invasieve arteriografie als initieel diagnostisch onderzoek. Contra-indicaties zijn een 

contrastallergie en een verminderde nierfunctie: hier is een angio NMR een alternatief. 

 

CARDIO-CT 

Voornamelijk om coronaire pathologie uit te sluiten bij symptomatische patienten met een laag 

tot intermediair risicoprofiel.  

Deze onderzoeken gebeuren uitsluitend na cardiologisch consukt en op aanvraag van de 

cardioloog gezien de noodzaak voor het toedienen van B-blokkers voor het CT-onderzoek: een 

laag en stabiel hartritme is immers belangrijk voor het zo bewegingsvrij mogelijk scannen van 

het hart aan een zo laag mogelijke dosis. 

 

Voor eventuele verdere vragen kan U ons altijd contacteren. 

Met vriendelijke groeten, 

Namens de Radiologen. 

Dienst Radiologie A.Z. St.-Dimpna 

J.B. Stessensstraat 2   2440 Geel 

014577050   

www.radiologiegeel.be 
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