
Scantechnieken en hun 
toepassing

Dr. T.A. Mulders
Nucleair Geneeskundige
St. Antonius Ziekenhuis



(potentiële) 
belangenverstrengeling Geen 

Voor bijeenkomst mogelijk 
relevante relaties met bedrijven Geen

• Sponsoring of onderzoeksgeld
• Honorarium of andere 

(financiële) vergoeding
• Aandeelhouder
• Andere relatie, namelijk …

•
•

•



Niet invasieve beeldvorming bij 
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Niet invasieve beeldvorming bij 
stabiele CAD

• Myocardperfusiescintigrafie
• CT coronairen / calciumscore
• MRI cor
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Myocardperfusiescintigrafie

• Technetium 99m tetrofosmin / sestamibi



Principe Nucleaire Geneeskunde

Radionucleide + Tracer = Radiofarmacon

Zichtbaar op camera Bindt aan een weefsel 



Myocardperfusiescintigrafie
Voorbereiding
• Nuchter

• indien gewenst: beta-blokkers stoppen, bij 
voorkeur 48-72 uur tevoren

• 24 uur voor het stressonderzoek géén koffie, thee, 
bananen, noten, chocolade of cola gebruiken 
(bevatten caffeïne)

• Persantin 72 uur staken



Myocardperfusiescintigrafie
Uitvoering
• Stressonderzoek voor uitlokken van ischemie

• Rustonderzoek ter vergelijking

• Twee-daags protocol: stress op eerste dag, rust op 
andere dag.



Myocardperfusiescintigrafie
Uitvoering - Stress

• Fietsergometrie (>85% max. hartfrequentie)
• Farmacologisch inspanning

• Adenosine
• Regadenoson
• Dobutamine
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MRI cor

Verschillende toepassingen:
• LVEF
• Klepfunctie
• Viabiliteit / infarctgrootte
• Infectie / inflammatie
• Hypertrofie
• Ischemie





MRI ischemie
Uitvoering
• Toediening contrast
• Farmacologische inspanning

• Adenosine
• Regadenoson

• Nuchter, 24 uur geen cafeine

• Opnamen in meer richtingen



MRI cor
Ischemiedetectie



Viabiliteit - infarct



Calciumscore / CT coronairen
Principe
• Bij laag / intermediate risico patienten
• Lage hartfrequentie (<65 / min)

• Blanco CT van het hart
• Contrast om coronairen te beoordelen

Voorbereiding:
• Nitroglycerine spray
• Betablokker



Calciumscore: Prognose
Calcium score 0? Veilig!

MJ Budoff et al, Circ





Wat CT techniek…



CT coronairen

RadioGraphics 2007; 27:1569 –1582 



DI Carli 
Circulation. 2007;1
15:1464 1480







Conclusie

• Verschillende modaliteiten voor ischemiedetectie in 
stabiele CAD

• Afhankelijke van risico inschatting vooraf
• Ischemiedetectie vs. Anatomie afwijkingen 
• Calciumscore voor prognose
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