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Medische beeldvorming 
 
Medische beeldvormende technieken hebben als doel een beeld te vormen van het 
inwendige menselijke lichaam. De beeldvormende technieken kunnen daarbij zowel 
tweedimensionale als driedimensionale beelden vormen, afhankelijk van de gebruikte 
techniek. Alle technieken hebben echter gemeenschappelijk dat zij zo min mogelijk 
negatieve consequenties voor de gezondheid van de patiënt dienen te hebben. Bij 
beeldvormende technieken die gebruik maken van ioniserende straling dienen de 
mogelijke negatieve gevolgen voor de gezondheid op te wegen tegen het diagnostisch 
voordeel dat de patiënt van het onderzoek heeft. Deze afweging wordt door de medisch 
specialist gemaakt. 
De meest gangbare technieken zijn: 
• Röntgenopnamen …. gebaseerd op röntgenstraling 
• CT-scan …. gebaseerd op röntgenstraling 
• PET-scan …. gebaseerd op detectie van specifieke radioactieve isotopen 
• SPECT-scan …. gebaseerd op detectie van specifieke radioactieve isotopen 
• MRI-scan …. gebaseerd op magnetische resonantie 
• Echografie …. gebaseerd op ultrasoon geluid 
 
Vaak worden deze technieken ook gecombineerd, zodat de voordelen van de ene 
techniek de zwakke punten van de andere techniek compenseren. 
Al deze beeldvormende technieken komen aan bod in de vorm van vijf grote opgaven. 
Alle kennis die je tot nu toe op VWO hebt verzameld zul je nodig hebben om deze 
opgaven te maken. Daarnaast zul je regelmatig internet op moeten om bepaalde zaken 
uit te zoeken. 
 
In onderstaand filmpje wordt een algemeen beeld gegeven van de diverse technieken 
die bij medische beeldvorming komen kijken: link naar filmpje 1). 
  

1) 

https://www.schooltv.nl/video/natuurkunde-afl1-medische-beeldvorming/
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Opgave: Röntgenapparaat 
In nevenstaande afbeelding is de opbouw 
van een röntgenapparaat weergegeven. 
Door een spanning (gloeispanning) over 
de gloeispiraal te zetten zal deze 
opwarmen tot een temperatuur waarbij 
elektronen door thermische emissie 
vrijkomen uit het metaal van de 
gloeidraad. Door tevens een spanning aan 
te leggen tussen de kathode en de anode 
(buisspanning) zullen deze elektronen 
worden versneld richting de anode.  
Als de elektronen voldoende snelheid 
hebben zullen deze, als zij op de anode 
treffen, remstraling en karakteristieke 
straling doen ontstaan. 
Eén van de wetten van Maxwell voor 
elektromagnetische straling zegt dat, als 
de snelheid van een geladen deeltje van 
grootte en/of richting verandert, dit deeltje 
straling uit zal zenden. Daar de elektronen 
worden afgeremd als ze in het metaal van 
de anode komen ontstaat dus remstraling. 
De fotonen van de remstraling kunnen elke mogelijke waarde hebben. Daarnaast 
kunnen de elektronen de elektronen van het metaal uit hun schil slaan. Doordat een 
elektron uit een hogere schil dit gat zal opvullen, zal dit elektron bij de overgang van 
een energierijke naar een energiearme schil dit energieverschil uitzenden in de vorm 
van een foton. De fotonen die op 
deze manier ontstaan, kunnen 
alleen energiewaarden hebben die 
bij het anodemateriaal horen, 
vandaar dat deze straling 
karakteristieke straling heet. 
Het spectrum van de straling, zoals 
deze uit een röntgenapparaat komt, 
ziet eruit zoals weergegeven in 
nevenstaande afbeelding. 
Dit spectrum is genomen van de 
röntgenstraling zoals deze bij een 
buisspanning van 100 kV ontstaat. 
Nevenstaand spectrum is in wezen 
een optelsom van de remstraling en 
de karakteristieke straling. De twee 
scherpe pieken zijn afkomstig van 
de karakteristieke straling en de grote “bult” van ongeveer 18 keV tot 100 keV is 
afkomstig van de remstraling. 
De laag energetische fotonen ontbreken omdat deze door het filter, dat zich in het 
venster van het röntgenapparaat bevindt, worden weg gefilterd. 
a) Leg uit waarom er een maximumwaarde voor de remstraling (E per foton) is bij 

gegeven buisspanning. 
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b) Schets in bovenstaand diagram hoe het spectrum er uit zou zien als de 
buisspanning zou worden verlaagd tot 80 kV. 
Neem aan dat alle overige parameters gelijk blijven. 

c) Schets in bovenstaand diagram hoe het spectrum er uit zou zien als de 
gloeispanning zou worden verhoogd. 
Neem aan dat alle overige parameters gelijk blijven en ga weer uit van het in 
bovenstaand diagram weergegeven spectrum. 

d) Leg uit waarom er een filter is aangebracht om de laag energetische fotonen weg te 
filteren. 

In onderstaande afbeelding staan twee diagrammen en een tabel met gegevens over 
drie verschillende stoffen die in aanmerking komen als materiaal waarvan de anode, 
horende bij bovenstaand diagram, is gemaakt. 

e) Bepaal op basis van bovenstaande diagrammen en de tabel van welk materiaal de anode 
gemaakt zou kunnen zijn. 
Leg daarbij uit welk materiaal in aanmerking komt en waarom de andere twee materialen 
niet in aanmerking komen. 
 

In nevenstaande afbeelding is een 
röntgenfoto weergegeven van een jonge 
dame met een breuk in één van haar 
voetbeentjes. Deze breuk was dusdanig 
onstabiel dat operatief een stuk metaal als 
versteviging is gemonteerd om de breuk 
vast te zetten. Achteraf is een 
röntgenopname van het resultaat gemaakt 
om te kijken of alles goed zit. 
Om een dergelijke opname te kunnen 
maken is het van belang dat de 
zogenaamde stralingskwaliteit optimaal is afgesteld. Met andere woorden de 
stralingsbelasting moet zo klein mogelijk zijn, maar de foto moet wel de gewenste 
informatie opleveren. Het doordringend vermogen van de röntgenstraling moet 
voldoende groot zijn om de botten en de metaalstukken zichtbaar te maken.  
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Een te groot doordringend vermogen en je ziet alleen de metaalstukken. Een te klein 
doordringend vermogen en de straling doordringt het spierweefsel niet en je ziet alleen 
het contour van de voet. De belichtingstijd moet ook precies goed zijn. Niet te lang want 
dan is de stralingsbelasting onnodig groot, maar ook niet klein anders is de foto 
onderbelicht.  
f) Leg uit wat het effect op het doordringend vermogen van de röntgenstraling is als 

de buisspanning wordt verhoogd. 
g) Leg uit wat het effect op het doordringend vermogen van de röntgenstraling is als 

de gloeispanning wordt verhoogd. 
Een röntgenbuis, zoals weergegeven in de schematische 
afbeelding op de vorige bladzijde, ziet er in werkelijkheid 
bijvoorbeeld uit zoals weergegeven in nevenstaande 
afbeelding (tijdens de les heb je zo’n exemplaar kunnen 
bekijken). De elektronen die worden versneld richting de 
anode treffen de anode op een oppervlakte van ongeveer  
8,0 mm2 (de focus). Doordat de anode ronddraait treffen de elektronen de anode niet 
voortdurend op hetzelfde stukje materiaal. 
h) Leg uit waarom dit is gedaan. 
Voor een bepaald type röntgenbuis 
geldt dat bij een eenmalige 
belichting met een belichtingstijd 
van 0,10 s het vermogen maximaal 
70 kW mag zijn. Een röntgenbuis 
zal slechts 0,8% van deze 
hoeveelheid energie omzetten in 
röntgenstraling. Deze 
röntgenstraling wordt in 
willekeurige richtingen 
uitgezonden, zodat van dit kleine 
deel slechts 10% daadwerkelijk 
beschikbaar is voor een 
röntgenopname. Hoe hoger de 
buisspanning hoe groter het percentage dat zal worden omgezet in röntgenstraling. 
Om een paar complicaties te voorkomen gaan we eens uit van een klein vermogen van 
1,0 kW en één enkele opname. Ga er tevens vanuit dat bovengenoemde percentages 
geldig blijven. 
i) Stel de anode zou niet draaien en laat warmteverlies aan de omgeving buiten 

beschouwing. Ga ervan uit dat de elektronen een indringdiepte van 0,30 mm hebben  
en dat de anode van molybdeen is gemaakt.  
Bereken voor deze toestand de temperatuurstijging in de focus. 

j) Stel de focus bevindt zich 6,0 cm van het midden van de anode. 
Schat, onder de gelijke voorwaarden als bij i, de minimale hoeksnelheid van de 
anode als de temperatuurstijging moet worden beperkt tot 2,4∙103 °C. 
Licht de schatting stap voor stap toe. 
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In werkelijkheid werken röntgenbuizen met vermogens van tientallen tot wel 100 kW. 
Zou je de redenering van vraag j) toepassen kom je tot de conclusie dat de anode 
gedurende één belichting meer dan één rondje moet maken. Het probleem is dan 
natuurlijk dat het massaelement dat voor de tweede keer bestraald wordt nog zeker niet 
is afgekoeld tot de oorspronkelijke begintemperatuur. Hoe vaker een massaelement 
gedurende één belichting wordt aangestraald hoe heter het wordt. Door de anode zeer 
snel rond te laten draaien wordt ervoor gezorgd dat de warmte zo gelijkmatig mogelijk 
over de gehele cirkel die de focus over de anode beschrijft wordt verdeeld. Zou je een 
berekening uitvoeren die hier rekening mee houdt en tevens de warmteafgifte aan de 
omgeving verrekenen dan kom je tot veel hogere toerentallen. Röntgenbuizen opereren 
dan ook met toerentallen tussen de 4000 en 9000 rpm. 
k) Leg uit hoe en waar naar toe de warmte van de focus wordt afgevoerd. 
Een tweede mogelijkheid om de warmte over een groter volume van anodemateriaal te 
verdelen is de focus groter te maken. 
l) Leg uit wat een nadeel is van het groter maken van de focus. 

Hint: hiervoor heb je alleen de kennis over licht nodig zoals die hebt gehad in de 
onderbouw. Vergeten? Kijk eens naar het filmpje onder onderstaande link:  
link naar filmpje 1). 

De hoeveelheid straling die de patiënt en de röntgenfoto ontvangt wordt bepaald door 
de stralingsintensiteit en de belichtingstijd. Een grotere stralingsintensiteit maakt een 
kleinere belichtingstijd mogelijk en omgekeerd. 
m) Geef een voordeel en een nadeel van het verkleinen van de belichtingstijd. 

Geef een toelichting bij zowel het voor- als het nadeel. 
Bekijk het youtube-filmpje onder nevenstaande link: link naar filmpje 2). 
n) Leg uit wat het verband is tussen een gewone röntgenopname en een CT-scan. 
In het filmpje zegt de man op een gegeven moment dat een CT-scan gebruikt moet 
worden als de patiënt shrapnel in zijn lichaam heeft. Een MRI-scan is dan niet mogelijk. 
o) Leg uit waarom dat zo is. 
 
 
  

1) 2) 

https://www.youtube.com/watch?v=RfDxC_8qSsA
http://www.youtube.com/watch?v=fSgxScjBjSw
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Opgave: PET-Scan 
Voor een PET-Scan-onderzoek wordt gebruik gemaakt van isotopen die β+-verval 
vertonen en een korte halveringstijd hebben. De meest gebruikte isotopen zijn:  
18F (110 min), 11C (20 min), 15O (2,1 min) en 13N (9,98 min). Deze isotopen worden 
ingebouwd in grotere moleculen (zogenaamde tracers) die zich ophopen in bepaalde 
weefsels. Zodra een positron (β+-deeltje) wordt uitgezonden 
annihileert dit in de directe omgeving van het radioactieve 
isotoop met een elektron en zendt daarbij twee fotonen in 
(vrijwel) tegengestelde richting uit. Door deze twee fotonen te 
detecteren kan uit het verschil in aankomsttijd bij de 
detectoren worden berekend waar het oorspronkelijke 
radioactieve isotoop zat. Op deze manier kan een beeld 
worden gevormd van de weefsels die het radioactieve isotoop 
hebben opgenomen (zie nevenstaande afbeelding). 
Voor een onderzoek krijgt een patiënt bijvoorbeeld  
18F-fluordesoxyglucose ingespoten dat gemakkelijk door het 
bloed in het lichaam wordt opgenomen. Deze stof hoopt zich 
op in cellen die een groter glucoseverbruik hebben dan 
gemiddeld. Tumoren zijn beruchte voorbeelden van dit soort 
cellen. Nevenstaande afbeelding laat verhoogde celactiviteit 
zien op plekken waar je deze niet verwacht. Het betreft hier 
zeer waarschijnlijk tumoren. 
Het beeld van een PET-scan is vaak “wazig”. De PET-scan 
kan echter prima bepaalde stofwisselingsprocessen of stoffen in het lichaam opsporen. 
Om toch meer anatomische details te krijgen wordt een PET-scan vaak gecombineerd 
met een CT-scan of een MRI-scan. Deze kunnen weer anatomische details met hoge 
resolutie zichtbaar maken, maar in het algemeen geen stofwisselingsprocessen. 
Het resultaat ziet er dan bijvoorbeeld uit zoals weergegeven in onderstaande 
afbeeldingen. 
 

 
MRI   PET           MRI + PET          MRI   PET        MRI + PET 
 
a) Geef de vervalreactie van 18F. 
  

Bron: http://www.scq.ubc.ca/how-to-catch-a-cancer/ 
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Voor een hersenonderzoek krijgt een patiënt 18F-fluordesoxyglucose ingespoten. De 
hersenen nemen 20% van de ingespoten stof op en absorberen alle positronstraling die 
daaruit vrijkomt. Ze ontvangen hierdoor een stralingsdosis van 1,5 mGy. De gemiddelde 
verblijftijd van de ingespoten stof in de hersenen is 8,9 minuut. 
De massa van de hersenen is 1,5 kg. 
De gemiddelde energie van een uitgezonden positron is 245 keV. 
b) Bereken de gemiddelde activiteit van de ingespoten stof gedurende de verblijftijd. 

Bij je berekeningen hoef je geen rekening te houden met de halveringstijd van 18F. 
Een positron dringt enkele millimeters door in het weefsel en annihileert dan met een 
elektron. Daarbij verdwijnen het positron en het elektron en ontstaan twee γ-fotonen 
met gelijke energieën. 
Neem aan dat de kinetische energie van de positronen en elektronen vóór de annihilatie 
verwaarloosbaar is. 
c) Bereken aan de hand van de verdwenen massa de energie van één γ-foton in eV.  
d) Leg uit waarom er twee fotonen moeten ontstaan die in vrijwel tegengestelde 

richting bewegen. 
De twee γ-fotonen bewegen in (vrijwel) 
tegenovergestelde richting. Om deze γ-straling te 
registreren, wordt de patiënt met zijn hoofd precies in 
het midden van een ring met detectoren geschoven. 
Deze onderzoeksmethode heet ‘Positron Emissie 
Tomografie’, afgekort PET. Zie nevenstaande 
afbeelding. 
De twee γ-fotonen bereiken zeer korte tijd na elkaar 
de ring met detectoren. Alleen wanneer de twee 
detectoren een foton registreren binnen een bepaalde 
ingestelde tijdsduur neemt men aan dat de twee 
fotonen van dezelfde annihilatie afkomstig zijn. 
Een computer verwerkt de informatie van een groot 
aantal metingen tot een zogeheten PET-scan. 
Dit is een plaatje waarop te zien is waar veel 
annihilaties hebben plaatsgevonden en welke 
gebieden dus de grootste celactiviteit vertonen. 
e) Bereken de orde van grootte van de ingestelde 

tijdsduur t. Maak daarbij gebruik van een schatting 
en neem aan dat de fotonen overal met de 
lichtsnelheid in vacuüm bewegen. 

Ongeveer 90% van de annihilaties levert géén 
bruikbare informatie op. Dat komt onder andere doordat een deel van de vrijgekomen 
fotonen naast de detectoren valt en doordat er fotonen uit andere delen van het lichaam 
worden gemeten. 
f) Noem een andere mogelijke oorzaak waarom niet alle annihilaties bruikbare 

informatie opleveren. 
Er is geen aparte opgave over SPECT omdat beeldvormende techniek reeds behandeld 
is bij de module over detectie van ioniserende straling. De opgave over de 
gammacamera dekt deze medische beeldvormende techniek. Bestudeer deze opgave 
nog eens en beantwoord dan onderstaande vraag. 
g) Noem een overeenkomst en een verschil tussen PET en SPECT.  
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Opgave: Onderzoek naar de doorbloeding van de hartspier 
 
Thalliumscintigrafie  
Een SPECT-scan wordt vaak gebruikt om de doorbloeding van de hartspier zichtbaar te 
maken. De naam voor dit onderzoek is een Myocard Perfusie Scintigrafie (MPS). 
Myocard staat voor hartspier, perfusie voor doorbloeding en scintigrafie verwijst naar 
het onderdeel dat de ioniserende straling omzet in kleine lichtflitsjes (scintillaties) die 
nodig zijn om een afbeelding te maken. Een MPS is een scan van de doorbloeding van 
de hartspier tijdens inspanning en in rust.  
Thalliumscintigrafie is zo’n techniek die gebruikt wordt 
om de doorbloeding van de hartspier te onderzoeken. 
Bij dit type onderzoek wordt thallium-201 ingespoten 
bij de patiënt. Het thallium-201 hecht zich aan de 
bloedvaten in het hart. Van de uitgezonden γ-straling 
wordt met een γ-camera een afbeelding gemaakt. 
Daarmee wordt een beeld gevormd dat een doorsnede 
geeft van een deel van het hart. Als je wil zien hoe zo’n 
onderzoek in zijn werk gaat, kijk dan eens naar het 
filmpje onder nevenstaande link: link naar filmpje 1) (het stuk over MPS start bij 3:45). 
In het onderzoek wordt thallium-201 gebruikt. Deze isotoop ontstaat via twee reacties. 
Eerst wordt thallium-203 beschoten met een proton. Bij deze reactie ontstaat de isotoop 
lood-201. Uit het radioactieve verval van lood-201 ontstaat vervolgens thallium-201. 
a) Geef van beide kernreacties de reactievergelijking. 
De isotoop thallium-201 is radioactief en vervalt via K-vangst. Ook bij andere 
radioactieve stoffen die vervallen onder uitzending van α-straling of β-straling kan  
γ-straling vrijkomen. Toch wordt er in dit onderzoek gekozen voor een radioactieve stof 
die vervalt via K-vangst. 
b) Leg uit waarom hiervoor wordt gekozen. 
De hoeveelheid radioactieve stof die in het onderzoek wordt gebruikt, heeft een activiteit 
van 56 MBq. Thallium-201 heeft een halveringstijd van 3,04 dag. 
c) Bereken de massa (in gram) van deze hoeveelheid thallium-201. 
In de linker 
nevenstaande 
afbeelding staat een 
schematische 
weergave van een 
doorsnede van een 
deel van het hart. In 
de rechter 
nevenstaande 
afbeelding zijn 
doorsnedes van de 
hartspier 
weergegeven, zowel 
bij inspanning als in 
rust.  
Een lichtere kleur 
betekent een hogere 
concentratie γ-straling. 

1) 

https://www.youtube.com/watch?v=qB3fpOqHBoc
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De rechter bovenstaande afbeelding kan inzicht geven in wat er met de hartspier mis is: 
een tijdelijke vernauwing of een permanente afsluiting (infarct) in de bloedvaten van het 
hart. 
Er zijn vier diagnoses die een arts zou kunnen stellen: 
1 Er is geen sprake van een vernauwing en geen sprake van een infarct. 
2 Er is sprake van een vernauwing, maar geen sprake van een infarct. 
3 Er is geen sprake van een vernauwing, maar wel van een infarct. 
4 Er is sprake van zowel een vernauwing als een infarct. 
d) Leg uit welke diagnose het best door de informatie van bovenstaande rechter 

afbeelding wordt ondersteund. 
 
In de patiënten-informatie over thalliumscintigrafie staat: 

 
De stralingsintensiteit neemt af vanwege 
absorptie in het lichaam en vanwege de 
afstand tot de stralingsbron. 
In nevenstaande afbeelding zijn drie punten 
aangegeven: het hart H, punt A en punt B. 
Het radioactieve hart H is te beschouwen als 
een puntbron. 
De fotonen die bij het verval van thallium-201 
vrijkomen hebben een energie van 0,10 MeV. 
e) Voer de volgende opdrachten uit: 

• Toon met een berekening aan dat de 
absorptie van γ-straling tussen de 
punten A en B in de lucht 
verwaarloosbaar is. 

• Bereken met welke factor de 
stralingsintensiteit in punt B is 
afgenomen in vergelijking met punt A. 

 
 
 
 
 
 
  

Na afloop van het onderzoek blijft de radioactieve stof nog enige tijd in uw lichaam, 
waardoor u een minimale hoeveelheid straling uitzendt. Om personen in uw 
omgeving niet onnodig aan straling bloot te stellen, is het belangrijk dat u op de dag 
van het onderzoek een armlengte afstand tot andere mensen bewaart. 
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Angiografie 
Bij angiografie worden de bloedvaten van het hart 
zichtbaar gemaakt op een röntgenfoto. Misschien is het 
je nooit opgevallen, maar bloedvaten zijn op een 
“gewone” röntgenfoto niet zichtbaar (zie nevenstaande 
afbeelding). Er zullen dus speciale maatregelen 
genomen moeten worden om bloedvaten zichtbaar te 
maken. Om de bloedvaten zichtbaar te maken wordt er 
een contrastmiddel toegediend dat goed zichtbaar is op 
röntgenfoto’s. Meestal is dit een jodiumhoudende vloeistof. 
Om de contrastvloeistof toe te dienen brengt de arts 
een katheter (slangetje) in de bloedvaten aan, meestal 
via een slagader in de lies of de pols. De plek waar het 
bloedvat wordt aangeprikt, wordt plaatselijk verdoofd. 
De arts schuift via een holle naald in de slagader 
een katheter in het bloedvat. Als de katheter op zijn 
plaats zit, wordt de contrastvloeistof ingespoten. In 
nevenstaande afbeelding zie je een patiënt die de 
contrastvloeistof via zijn lies krijgt toegediend. 
Nadat het contrastmiddel is toegediend kan een 
“gewone” röntgenfoto worden genomen. In 
nevenstaande afbeelding staat een angiogram van een 
patiënt met een bloedvatvernauwing. 
In het filmpje onder onderstaande link kun je zien hoe 
zo’n procedure aan een patiënt wordt uitgevoerd. 
Link naar filmpje 1) 
 
Het is echter ook mogelijk een CT-scan te maken. Het 
maken van zo’n CT-angiogram duurt meestal zo’n 30 
tot 60 minuten (maar kan ook wel tot 2 uur duren). 
In nevenstaande afbeelding staat een CT-angiogram 
weergegeven. 
In het filmpje onder onderstaande link kun je een  
3D-weergave van een hart zien die gemaakt is op basis 
van de 2D-opnamen van de CT-scanner. 
Link naar filmpje 2) 
 
Eenmaal thuis moet de patiënt het de eerste 24 uur rustig aan doen. De lies mag niet 
teveel belast worden. Dat wil zeggen, zo weinig mogelijk de trap op- en afgaan, niet 
zwaar tillen, sporten of bukken. Na het onderzoek mag de patiënt wel weer gewoon 
eten en drinken. De patiënt moet wel veel (minstens twee liter) drinken. 
f) Leg uit waarom de patiënt in het geval van een angiografieonderzoek na het 

onderzoek de eerste 24 uur rustig aan moet doen. 
g) Leg uit waarom de patiënt na het onderzoek minstens twee liter moet drinken. 
h) Vergelijk de twee onderzoeksmethoden. Noem daarbij de voordelen en nadelen van 

CT-angiografie en thalliumscintigrafie ten opzichte van elkaar. 
 

  

1) 2) 

https://www.youtube.com/watch?v=F2bJFDvDVxg
https://www.youtube.com/watch?v=L80nJFD9G2Y
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Opgave: MRI-scan 
MRI staat voor Magnetic Resonance 
Imaging. Met andere woorden beeldvorming 
op basis van magnetische resonantie. MRI 
is in wezen de medische toepassing van 
NMR oftewel Nuclear Magnetic Resonance, 
maar als het zo zou heten zouden de 
mensen schrikken van het woordje Nuclear, 
dus hebben ze er maar MRI van gemaakt. 
NMR zegt wel beter waar het om gaat, 
namelijk om iets dat resoneert en zich in een 
atoomkern bevindt. Om precies te zijn 
gedragen sommige atoomkernen zich als 
kleine magneetjes (zie nevenstaande 
tabel). Net zoals je dat vorig jaar hebt 
gehad met atomen die zich als kleine 
magneetjes gedragen, kun je ook de 
magneetveldjes van deze kernen in een 
extern magneetveld met de neus dezelfde 
kant op richten. Zonder extern 
magneetveld staan de magneetveldjes 
allemaal met de neus een andere kant op 
en heffen de magneetveldjes van de 
kernen elkaar op. Met een extern 
magneetveld gaan ze evenwijdig staan 
(parallel of antiparallel), zie onderstaande afbeeldingen.  

De magneetveldjes van de kernen heffen elkaar nu niet langer op. Bij MRI wordt 
gebruik gemaakt van de waterstofkernen in ons lichaam, omdat enerzijds 
waterstofkernen het gevoeligst zijn voor externe magneetvelden en omdat er anderzijds 
zoveel waterstofkernen in ons lichaam zitten. Waterstofkernen komen we vooral tegen 
in water en vetweefsel. MRI-scans geven dan ook vooral informatie over zachte 
weefsels. 
  

Kern Kern heeft 
een 

magneetveld 

Voorkomen 
(%) 

1H Ja 99,985 
12C Nee 98,892 
13C Ja 1,108 
14N Ja 99,63 
16O Nee 99,963 
31P Ja 100,0 
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Iets preciezer: 
In eerste instantie zullen de magneetveldjes van de waterstofkernen 
om het extern aangelegde veld gaan draaien als kleine tolletjes. De 
frequentie waarmee dit gebeurt, heet de larmorfrequentie.  
Door een extern magneetveld aan te leggen splitst een 
energieniveau in subniveaus (de zogenaamde hyperfijnstructuur).  
Het energieniveau waarin het magneetveldje van een waterstofkern 
parallel aan het externe veld staat is energetisch gunstiger dan het niveau waarin het 
magneetveldje van een waterstofkern antiparallel staat (zie onderstaande afbeelding).  
Door thermische processen (botsingen met de buren) zullen de kernen voortdurend 
tussen deze twee toestanden op en neer springen, maar omdat de parallelle toestand 
energetisch iets gunstiger is dan de antiparallelle toestand heeft deze toestand de 
voorkeur. Bij temperaturen zoals die in het menselijk lichaam voorkomen, zullen er 
ongeveer net zoveel waterstofkernen parallel als antiparallel staan, maar niet precies 
evenveel. Er zullen per miljoen waterstofkernen een paar waterstofkernen meer parallel 
dan antiparallel staan. Denk aan ongeveer 18 kernen per miljoen bij een magnetische 
inductie van 3,0 T (deze berekening is oorspronkelijk uitgevoerd door Moriel NessAiver). 
Dit aantal is evenredig met de sterkte van het magneetveld. Een en ander staat 

schematisch weergegeven in onderstaande afbeelding. 
Bij MRI gaat het om die paar waterstofkernen verschil! 
De magnetische veldjes van de parallelle en antiparallelle waterstofkernen heffen elkaar 
op, maar die paar meer parallel leveren een nettoveld (overigens is dit veld het resultaat 
van een dynamisch evenwicht). Dit nettoveld wordt de magnetisatie M genoemd. 
Een pixel (picture element) in een MRI-afbeelding correspondeert met een voxel 
(volume per pixel). 
a) Bereken het overschot aan waterstofkernen dat parallel staat in een voxel van  

1,0 x 1,0 x 1,0 mm. 
Ga er van uit dat het voxel geheel uit water bestaat en dat het externe magneetveld  
3,0 T is. 

Alles wat nu wordt uitgelegd heeft betrekking op het nettoveld dat wordt geleverd door 
het overschot aan parallel uitgelijnde waterstofkernen. Alle andere waterstofkernen 
ondergaan dezelfde processen maar ze blijven elkaars velden opheffen, zodat alleen 
die 18 op de miljoen waterstofkernen van belang zijn. 
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De z-as is per definitie in de lengterichting van de patiënttafel in de richting van het 
hoofd. Uit het voorgaande zou duidelijk moeten zijn dat de waterstofkernen een 
nettoveld in de z-richting veroorzaken, maar dat er geen nettoveld in het xy-vlak is. Alle 
tolletjes (van die paar extra waterstofkernen) wijzen in de richting van het hoofd 
waardoor ze elkaar in de z-richting versterken, maar in het xy-vlak zijn de tolletjes niet in 
fase waardoor er in het xy-vlak geen nettoveld is. 

De RF-spoelen in een MRI-apparaat zorgen voor een elektromagnetische puls 
loodrecht op het hoofdmagneetveld. De RF-spoelen werken dus in het  
xy-vlak. De RF-spoelen leveren de energie die nodig is om het nettoveld van de 
waterstofkernen 90° te draaien (hoe 
ver het nettoveld gaat draaien is 
een kwestie van duur en sterkte 
van de RF-puls). Met deze puls 
verdwijnt dus het nettoveld in de z-
richting.  
Als de kernen terugdraaien naar 
hun uitgangspositie komt de 
energie die de RF-spoelen erin 
hebben gestopt weer vrij in de vorm 
van een RF-signaal. Uit dit signaal 
wordt met behulp van een 
computeralgoritme een beeld 
afgeleid. 
Om de uitlijning van het veld van de waterstofkernen ten opzichte van het externe veld 
te veranderen moeten de waterstofkernen van een energetisch gunstige toestand naar 
een energetisch minder gunstige toestand worden gebracht. Dit kost dus energie en wel 
het heel precies gedefinieerde energieverschil tussen de twee energieniveaus (zie 
energieniveauschema op de vorige bladzijde), namelijk: 
 
ΔE = h ∙ fLarmor= h∙ �

γ
2π

∙B�= �h∙
γ

2π
� ∙ B = constante ∙ B 

 
Hierin is h gelijk aan de constante van Planck, staat γ voor de gyromagnetische 
constante en B voor de magnetische inductie van het externe magneetveld. 
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De gyromagnetische constante is een eigenschap van het atoom en is voor waterstof 
gelijk aan 42,6 MHz/T. Deze constante is een maat voor de gevoeligheid van een 
atoomkern voor externe magneetvelden.  
Of anders gezegd, de RF-spoelen moeten de tolletjes aanstralen met 
elektromagnetische straling van precies dezelfde frequentie als de tolbeweging, zodat 
de waterstofkernen de elektromagnetische straling kunnen absorberen. 
De RF-spoelen moeten dus fotonen van precies de juiste hoeveelheid energie (oftewel 
frequentie, E = h∙fLarmor) uitzenden om deze overgang te bewerkstelligen. Met andere 
woorden de straling moet resonant zijn, vandaar de “R” in MRI.  
Omdat het lichaam zelf de veldlijnen van de RF-spoel een beetje afbuigt is de situatie 
niet zo rechttoe rechtaan als je misschien zou denken. Voor ieder deel van het lichaam 
zijn RF-spoelen speciaal ontworpen om een zo goed mogelijke resolutie te verkrijgen.  
Na de RF-puls is het nettoveld in de z-richting tot 0 
gereduceerd. De magneetveldjes van de 
waterstofkernen draaien zodanig dat het veld in het 
xy-vlak draait (zie nevenstaande afbeelding). Of 
anders gezegd er zitten net zoveel waterstofkernen 
in de parallelle toestand als in de antiparallelle 
toestand. De puls heeft er echter ook voor gezorgd dat alle waterstofkernen in fase 
draaien, zodat er een nettoveld in het xy-vlak is. 
De waterstofkernen bevinden zich nu in een energetisch ongunstige toestand en zullen 
dus vroeg of laat terugkeren naar de energetisch gunstigere toestand. Namelijk de 
toestand waarin het veld van de waterstofkernen staat uitgelijnd in magneetveld in  
z-richting. 

Alleen voor geïnteresseerden: 
 
Er zijn twee onafhankelijk processen door middel waarvan de waterstofkernen hun energie kwijt 
kunnen. Een van de processen wordt T1-relaxtie genoemd en is in wezen niets anders dan het  
omgekeerde proces van dat dat de waterstofkernen in het xy-vlak heeft gedraaid. Het veld lijnt zich 
weer uit langs de z-richting en zendt daartoe de overtollige energie uit in de vorm van RF-straling. Het 
is echter zo dat niet alle waterstofkernen deze overtollige energie even snel kunnen afgeven. Dit 
wordt veroorzaakt door het feit dat de waterstofatomen in verschillende moleculen gebonden zijn en 
dus verschillend sterk chemisch gebonden zijn. Sterk gebonden  
waterstofatomen kunnen hun energie veel sneller afgeven  
dan zwakker gebonden waterstofatomen. Deze verschillen  
zorgen ervoor dat het signaal dat opgevangen kan worden  
tijdens dit relaxatieproces een bepaald verloop in de tijd heeft  
(zie nevenstaande afbeelding). De T1-relaxatietijd is de tijd die  
nodig is om het oorspronkelijke nettoveld voor 63% te herstellen.  
Deze tijd ligt rond de 600 ms. 
Het tweede proces waardoor de waterstofkernen de overtollige energie kunnen afstaan wordt  
T2-relaxatie genoemd. De RF-puls laat het nettoveld van de waterstofkernen in het xy-vlak draaien en 
wel in fase. Doordat de waterstofkernen in fase draaien versterken  
de velden van de individuele waterstofkernen elkaar, waardoor er  
een meetbaar nettoveld in het xy-vlak is ontstaan. Doordat de  
waterstofkernen dicht in de buurt van andere atoomkernen zitten  
beïnvloeden deze kernen elkaar en wel zodanig dat de  
magneetvelden die eerst in fase draaiden steeds meer uit fase  
komen. Dit heeft als gevolg dat het nettoveld in het xy-vlak weer  
afneemt en uiteindelijk geheel verdwijnt. Uiteindelijk blijft alleen  
het nettoveld in de z-richting over. De tijd die verstrijkt totdat het  
nettoveld in het xy-vlak is afgenomen tot 37% van zijn oorspronkelijke waarde is de T2-relaxatietijd. 
De T2-relaxatietijd ligt rond de 20 ms en is daarmee beduidend korter dan de T1-relaxatietijd. 
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Boven beschreven processen treden op in het hele volume dat door de RF-puls wordt 
getroffen. De signalen die door de waterstofkernen worden uitgezonden als deze naar 
de energetisch gunstigere toestand terugkeren, moeten worden opgevangen. Uit deze 
signalen kan uiteindelijk een afbeelding worden berekend. Het zijn diezelfde RF-
spoelen die, nadat ze de puls hebben uitgezonden, ook worden gebruikt als antenne 
om deze signalen op te vangen. 
Om een afbeelding te maken moeten we echter precies weten waar welk signaal 
precies vandaan komt. Om dit te bereiken worden met behulp van gradiëntspoelen drie 
gradiënten aangebracht op het hoofdmagneetveld.  
De gradiënt in z-richting is zodanig dat het magneetveld richting hoofd langzaam 
toeneemt. Dit heeft tot gevolg dat de resonantiefrequentie toeneemt richting hoofd. Om 
het magneetveld in het xy-vlak te draaien is dus in de richting van het hoofd een steeds 
iets hogere frequentie nodig. Concreet betekent dit dat bij een bepaalde frequentie van 
de RF-puls alleen die waterstofkernen reageren die in het xy-vlak liggen op die hoogte 
van z waarbij de resonantiefrequentie van de protonen overeenstemt met de frequentie 
van de RF-puls.  
Het magnetisch veld BMRI bestaat uit een constant magnetisch veld B0 en het 
zogenaamde gradiëntveld Bg. Bg heeft dezelfde richting als B0 of is tegengesteld aan B0 
en is niet op elke plaats even sterk. Er geldt: BMRI���������⃗ = B0����⃗ + Bg����⃗ . 
Het gradiëntveld Bg wordt opgewekt door stroom te sturen door twee spoelen. Zie 
onderstaande afbeelding voor een schematische weergave.  

Op een bepaald moment stelt men het gradiëntveld in bovenstaande afbeelding 
zodanig in dat het totale magnetisch veld BMRI bij het hoofd van de patiënt sterker is dan 
B0 en bij de voeten minder sterker is dan B0. 
b)  Geef in bovenstaande afbeelding voor elke gradiëntspoel aan: 

• de richting van de magnetische inductie (Bg) van het gradiëntveld; 
• de richting van de stroom in de gradiëntspoel; 
• de polariteit van de aansluitingen (plus of min bij P, Q, R en S). 
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In onderstaande afbeelding staat het verloop op een bepaald moment van het totale 
magnetisch veld BMRI schematisch weergegeven. De patiënt blijft op dezelfde plaats 
liggen.  

De RF-puls heeft een vaste frequentie en een vaste bandbreedte. Door deze vaste 
bandbreedte worden waterstofkernen in een gebiedje ΔB naar het hoge energieniveau 
gebracht. Hierdoor worden fotonen geabsorbeerd en even later geëmitteerd door 
waterstofkernen uit een plakje Δx. 
De plaats in het lichaam en de dikte van het plakje Δx zijn in te stellen door het 
gradiëntveld Bg te variëren. Het veld B0 blijft daarbij constant. 
Men verandert het gradiëntveld Bg zodat het plakje Δx dunner wordt en bij het hoofd van 
de patiënt komt te liggen. 
c) Teken in bovenstaande afbeelding hoe BMRI daartoe nu verloopt. 

  

Alleen voor geïnteresseerden: 
 
De gradiënt in y-richting is zodanig dat het magneetveld van boven naar beneden (of omgekeerd) 
voor korte tijd toeneemt. Het gevolg van deze kortdurende gradiënt is dat de waterstofkernen 
beneden even iets sneller draaien dan beneden waardoor een faseverschil wordt opgebouwd 
afhankelijk van de plaats in y-richting.  
 

We weten nu twee dingen:  
1. Het signaal komt uit een xy-vlak ter hoogte van z. 
2. Het signaal heeft een aantal RF-golven die dezelfde frequentie (ωL) hebben, maar een 

verschillende fase. Het is nu mogelijk om te bepalen van welke hoogte in het xy-vlak het signaal 
komt. 

De herkomst van het signaal is nu dus bepaald tot op een lijn in x-richting. We hebben dus nog een 
derde gradiënt nodig om de plaats op deze lijn te bepalen. Deze gradiënt wordt in x-richting 
aangelegd en wel wederom voor korte tijd. Ook deze gradiënt zorgt voor een faseverschil en wel een 
faseverschil dat bovenop het faseverschil door de y-gradiënt komt. Door dit faseverschil is het 
mogelijk om ook de plaatst om de lijn in x-richting te bepalen. 
 

In wezen wordt het lichaam in kleine kubusjes verdeeld. Ieder kubusje heeft een unieke combinatie 
van resonantiefrequentie en fase. Als een signaal wordt gemeten, wordt dit met behulp van 
Fourieranalyse uit elkaar gehaald in zijn afzonderlijke bijdragen. Dit hebben we begin vorig jaar 
gedaan bij het practicum trillingen. Alleen was het signaal toen veel eenvoudiger, maar het principe is 
hetzelfde. Zowel T1- als T2-relaxatie wordt beïnvloed door de moleculaire omgeving van de protonen 
(weefsels), hetgeen ons in staat stelt verschillende weefsels herkennen. 
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De gradiëntspoelen in het MRI-apparaat zijn vaak in vacuüm gemonteerd. Alternatief 
zijn ze vaak omhuld met schuimrubber.  
d) Leg uit waarom dit gebeurt. 

Bedenk dat het magneetveld aan en uit wordt. 
Geen idee? Kijk dan eens hier:  
link naar filmpje 1) 

De spoel uit een MRI maakt een magnetisch veld van 3,0 T.  
De frequentie van de fotonen die ervoor zorgen dat de waterstofkernen in een hogere 
energetische toestand komen is gelijk aan 20 MHz. 
e) In welk bereik van het elektromagnetische spectrum valt deze frequentie? 
Fotonen met de juiste energie brengen waterstofkernen in een hogere energetische 
toestand en relaxeren even later weer naar hun oorspronkelijke toestand. De sensoren 
uit het MRI-apparaat vangen uit een bepaald gebiedje 1,2 eV aan fotonenergie op.  
f) Bereken hoeveel fotonen in dit gebiedje zijn ontstaan. 
g) Leg uit of de straling van de RF-spoel ioniserend is. 

Ga daartoe na in welke grootteorde de bindingsenergie van atomaire bindingen ligt 
en vergelijk deze met de energie per foton van de RF-straling. 

 
In bovenstaand verhaal zijn tal van zaken buiten beschouwing gelaten. Als je meer wilt 
weten, neem dan een eens kijkje op de site onder nevenstaande link: link naar site 2). 
 
  

1) 2) 

http://www.youtube.com/watch?v=8oI9YnhPNcQ
http://simplyphysics.com/page2_1.html
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Opgave: Echografie 
Echografie is een beeldvormende techniek 
die veel wordt gebruikt bij zwangere 
vrouwen. 
Bij echografie wordt gebruik gemaakt van 
ultrasoon geluid met een frequentie tussen  
2,5 MHz en 10 MHz. Er komt bij deze 
beeldvormende techniek dus geen 
ioniserende straling aan te pas, noch 
komen er radiofarmaca aan te pas.  
Echogrammen zijn echter vaak moeilijk te 
lezen. De bovenstaande opname is 
geoptimaliseerd door een computer. In de 
dagelijkse praktijk ziet een echogram er 
echter vaker uit zoals weergegeven in 
nevenstaande afbeelding.  
Het beeld wordt gevormd op basis van de 
teruggekaatste geluidsgolven. Uit het 
tijdsverschil tussen het uitzenden van de 
geluidsgolf en het ontvangen van het 
teruggekaatste geluidsgolf kan de computer 
berekenen op welke diepte zich het 
grensoppervlak bevindt waaraan de 
geluidsgolf is weerkaatst. Hoe witter het 
beeld hoe sterker het gereflecteerde 
signaal. 
De transducer, zoals deze wordt gebruikt bij 
echografie, zendt de geluidsgolven niet 
alleen uit, maar werkt ook als ontvanger 
voor de teruggekaatste golven. Zie 
nevenstaande afbeelding. 
Er zijn verschillende typen transducers. Er 
zijn er die een relatief hoge frequentie 
produceren, net zoals er die zijn die een relatief lage frequentie produceren. Hierbij 
geldt dat een relatief hoge frequentie minder ver in het lichaam door kan dringen dan 
een relatief lage frequentie. Hoogfrequent geluid wordt namelijk efficiënter 
geabsorbeerd door het lichaamsweefsel.  
Er zijn ook transducers die in het lichaam kunnen worden ingebracht voor bijvoorbeeld 
baarmoeder- of prostaatonderzoek. 
De geluidssnelheid in de verschillende weefsels van een lichaam kan behoorlijk 
verschillen. Dit verschil in geluidssnelheid veroorzaakt dat een geluidsgolf wordt 
gebroken en/of teruggekaatst. In het algemeen geldt dat hoe groter de dichtheid en hoe 
steviger het weefsel, hoe groter de geluidssnelheid.  
  

Bron: http://www.uza.be/behandeling/echografie 
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In nevenstaande tabel is voor diverse 
media de geluidssnelheid 
weergegeven. Opvallend is de relatief 
grote geluidssnelheid in botweefsel en 
de relatief kleine geluidssnelheid in 
lucht/longen. De rest ligt aardig in de 
buurt van de geluidssnelheid in water. 
De gemiddelde geluidssnelheid in het 
menselijk lichaam is internationaal 
vastgesteld op 1540 m/s. Op deze 
waarde wordt de apparatuur dus 
gekalibreerd. Doordat verschillende 
weefsels van deze gemiddelde 
waarde afwijken, ontstaat er dus een zekere onnauwkeurigheid in de beeldvorming. 
a) Bereken het bereik waarin zich de golflengte van het ultrasoon geluid bevindt. 

Ga daarbij uit van de standaard geluidssnelheid in menselijk weefsel. 
b) Leg uit of je een relatief hoge of net een relatief lage frequentie moet gebruiken als 

je de relatief diep gelegen nieren zichtbaar wilt maken op een echogram. 
c) Leg uit of je een relatief hoge of net een relatief lage frequentie moet gebruiken als 

je een vlak onder de huid gelegen ader zichtbaar wilt maken op een echogram. 
Van een patiënt wordt een echogram gemaakt. De geluidsgolf gaat door een vetlaag 
vlak onder de huid en wordt gereflecteerd op het grensoppervlak van vetlaag naar spier.  
d) Bereken hoeveel procent de gemeten dikte voor de vetlaag kan afwijken van de 

daadwerkelijke dikte van de vetlaag. 
Wil het gereflecteerde signaal nog sterk genoeg zijn om te worden gedetecteerd dan is 
minimaal 1 % reflectie nodig. Het deel van de geluidsgolf dat niet wordt gereflecteerd 
gaat verder naar dieper gelegen grensoppervlakken. Om op deze dieper gelegen 
grensoppervlakken ook nog minimaal 1% van de oorspronkelijke signaalsterkte te 
krijgen moet de reflectie op de eerdere lagen niet te sterk zijn anders dringt 
onvoldoende signaal door naar de dieper gelegen grensvlakken.  
 

It
Ii

= �
ρ2v2 − ρ1v1
ρ2v2 + ρ1v1

�
2
 

 
Hierin staat I voor de intensiteit van de gereflecteerde respectievelijk de invallende 
geluidsgolf, ρ voor de dichtheid van de materialen aan weerszijden van het grensvlak en 
v voor de geluidssnelheid aan weerszijden van het grensvlak. 

 
Het product ρ·v wordt de 
akoestische impedantie genoemd. 
Zodra er een behoorlijk verschil in 
akoestische impedantie voor de 
materialen aan weerszijden van het 
grensvlak is treedt er sterke reflectie 
op. Zodra het verschil zeer klein is 
treedt er nagenoeg geen reflectie 
op. 
e) Leg uit waarom er contactgel wordt gebruikt bij het grensoppervlak tussen 

transducer en huid. 
f) Leg uit waarom botten storend zijn bij het maken van echogrammen. 

Bron: Aldrich: Crit Care Med, Volume 35(5)  

Medium 
(bij lichaamstemperatuur) 

Geluidsnelheid 
(m/s) 

lucht 331 
water 1485 - 1526 
bloed 1562 
longen 850 
vetweefsel 1462 - 1473 
leverweefsel 1538 - 1580 
nierweefsel 1564 
spierweefsel 1548 - 1632 
botweefsel 3600 

 

grensoppervlak reflectiepercentage 
vetweefsel - spierweefsel 1,08 
vetweefsel - nierweefsel 0,6 
zacht weefsel - water 0,2 
botweefsel - vetweefsel 49 
zacht weefsel - lucht 99 

 



VWO 
 

Medische beeldvorming  
R.H.M. Willems 

22/23 

g) Leg uit waarom echografie niet wordt gebruik voor het zichtbaar maken van 
longtumoren. 

Een transducer zendt korte pulsen van ultrasoon geluid uit en vangt even later de 
teruggekaatste pulsen weer op. Uit de tijd die verstrijkt tussen het uitzenden van de puls 
en het ontvangen van de echo wordt de afstand bepaald tussen het grensoppervlak 
waaraan de geluidspuls is weerkaatst en de transducer.  
We doen een onderzoek aan een oog. De gebruikte opstelling staat schematisch 
weergegeven in onderstaande afbeelding.  

Het geluid dat de transducer uitzendt, heeft een frequentie van 1,0 MHz. De duur van 
één puls is 3,0 µs. 
h) Leg uit waarom er bij dit onderzoek gebruik wordt gemaakt van een transducer met 

een extra lage frequentie. 
i) Bereken het aantal perioden in één puls. 
De snelheid van het geluid in het oog 
bedraagt 1,50∙103 m/s. 
Op tijdstip t = 0 s wordt een puls 
uitgezonden richting oog (zie 
bovenstaande afbeelding). Enkele 
microseconden later worden drie 
echo’s ontvangen (zie nevenstaande 
afbeelding). 
j) Bepaal de dikte van de ooglens. 
De echosignalen resulteren in pieken 
die 3 tot 4 microseconden breed zijn 
(zie nevenstaande afbeelding). 
k) Leg uit wat er aan het experiment 

moet worden veranderd zodat de 
echosignalen resulteren in smallere 
pieken. 
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De tijd die de puls erover doet om de afstand van de sensor naar het grensoppervlak en 
weer terug af te leggen, wordt volgens de handleiding gemeten met een 
meetonzekerheid van 1 µs. Daardoor is ook de in j) bepaalde dikte van de ooglens een 
beetje onnauwkeurig. 
l) Bereken de meetonzekerheid in de dikte van de lens. 
 
 
Als je meer wilt weten over echografie, kijk dan eens naar de pagina onder 
onderstaande link: link naar site. 1). 
 
 

1) 

https://www.nysora.com/foundations-of-regional-anesthesia/equipment/physics-of-ultrasound/
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