
Inleiding
Op 8 november 1895 ontdekte Wilhelm Conrad Röntgen 
wat hij noemde de X-stralen. Al heel snel werd het belang 
van deze straling voor de medische beeldvorming inge-
zien. Sindsdien zijn er vele opnametechnieken ontwikkeld. 
Tegenwoordig is 3D-beeldvorming een belangrijke toepas-
sing. Hiermee kan een aantal tekortkomingen van de tradi-
tionele tweedimensionale methoden worden ondervangen. 
Het is te verwachten dat 3D-technologie uit andere toepas-
singsgebieden ook haar weg zal vinden in de medische en 
tandheelkundige diagnostiek. Te denken valt dan bijvoor-
beeld aan het bekijken van een 3D-reconstructie van een 
object in een virtuele omgeving.

Het begin
Al ruim 115 jaar worden röntgenstralen gebruikt om afbeel-
dingen te maken ten dienste van de medische diagnos-
tiek. Wilhelm Conrad Röntgen ontdekte de x-stralen op 
vrijdag 8 november 1895. Een maand later maakte hij een 
röntgenopname van de hand van zijn vrouw Anna Bertha 
(figuur 1). Toen zij de opname zag, riep ze uit: ‘Ich habe 
meinen Tod gesehen!’1 Dit was de eerste röntgenopname 
die ooit van een menselijk lichaam werd gemaakt. De eer-
ste tandheelkundige röntgenopname maakte de tandarts 
Otto Walkhof bij zichzelf op 14 januari 1986. Voor ons 
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Leerdoelen
Na het lezen van dit artikel:

 – kent u de rol van röntgenstraling in de medische en de 
tandheelkundige diagnostiek;

 – weet u hoe enkele opnametechnieken die een rol 
spelen in de maxillofaciale röntgendiagnostiek zich 
hebben ontwikkeld;

 – kent u de voordelen van driedimensionale 
beeldvorming;

 – bent u op de hoogte van de mogelijke toepassing van 
virtual imaging in de diagnostiek.

Trefwoorden
röntgendiagnostiek, 3D-beeldvorming, cone beam-ct, 
virtuele omgeving

Je moet het gezien hebben…
Visualisatie in de radiologie

Samenvatting

De ontdekking van de röntgenstraling in 1895 is van groot belang geweest voor de medische diagnostiek. Al binnen enkele weken na deze 
ontdekking werd de eerste tandheelkundige opname gemaakt. Sindsdien zijn er veel ontwikkelingen geweest, die hebben geleid tot 
tomografie, ct, mri en nu ook 3D-weergave van structuren in het lichaam. Met deze technieken is men erin geslaagd de tekortkomingen van 
de traditionele (tweedimensionale) projectieopname te overwinnen. De afmetingen van objecten en de onderlinge relatie van structuren 
in het lichaam is er zeer nauwkeurig mee te beoordelen en op grond van de beeldgegevens is een behandeling vooraf te plannen. In 
de toekomst zou de virtuele afbeelding van patiëntendata een grote rol kunnen gaan spelen in de tandheelkundige diagnostiek en 
behandelplanning.
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zijn röntgenbeelden niet meer zo heel speciaal, maar voor 
degenen die deze nieuwe techniek destijds voor het eerst 
zagen was het een magische ervaring om op deze wijze 
dwars door het lichaam heen te kunnen kijken. Men kende 
de gevaren van straling nog niet en bovendien stond het 
spectaculaire van de nieuwe vinding vaak meer op de 
voorgrond dan het mogelijke nut ervan. Op kermissen bij-
voorbeeld werd het vermakelijk gevonden om door je hand 
heen te kunnen kijken (figuur 2).
Al heel snel realiseerde men zich echter dat deze beeldvor-
mende techniek ook een belangrijke rol kon spelen in de 

medische diagnostiek. In de beginjaren moest het inzicht 
in de toepassing van straling voor het maken van medische 
röntgenopnamen al experimenterend verworven worden. 
In een aantal gevallen was het de arts zelf die als proefko-
nijn fungeerde voordat een opname bij de patiënt werd 
gemaakt. Het spreekt vanzelf dat hierbij nog weleens iets 
misging, met als gevolgen stralingsverbranding en de vor-
ming van tumoren.2
Ondanks dit alles werd er in de eerste helft van de vorige 
eeuw enorme vooruitgang geboekt in de medische rönt-
gendiagnostiek. Apparatuur werd steeds verder verbeterd; 

Figuur 1 Opname van de hand van Anna Bertha, de vrouw van Röntgen, 

gemaakt op 22 december 1895, twee weken na de ontdekking van de 

röntgenstraling.

Figuur 2 Kort na de ontdekking van de röntgenstraling werd 

de nieuwe vinding een kermisattractie. 
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de films werden gevoeliger en er werden meer geavan-
ceerde opnametechnieken ontwikkeld. Een belangrijke 
bijdrage hieraan leverde de Nederlandse radioloog Bernard 
George Ziedses des Plantes, die als eerste subtractie en 
tomografie (hij noemde het planigrafie) toepaste.3 Dit 
gebeurde in een tijd ver voor de komst van de computer, 
maar toch werd hiermee het grondwerk gelegd voor de 
latere 3D-afbeeldingstechnieken.

Het begin van 3D-beeldvorming
Een conventionele röntgenopname is een tweedimensio-
nale projectie van de driedimensionale werkelijkheid. De 
allereerste Amerikaanse term voor röntgenopnamen was 
dan ook skiagraph, wat letterlijk schaduwbeeld betekent. 
Een tweedimensionale röntgenopname geeft geen informa-
tie over de diepte van het afgebeelde object. Dat betekent 
dat de onderlinge ligging van structuren of de uitbreiding 
van een object in de richting van de röntgenbundel niet 
uit een dergelijk beeld kan worden afgeleid. Dit probleem 
kan ondervangen worden door een tweede opname te 
maken uit een iets andere richting. Door de verschuiving 
van structuren tussen beide beelden te vergelijken, kun-
nen conclusies worden getrokken over de ligging van die 

structuren. Bij ingewikkelder structuren is dit echter een 
moeilijk uitvoerbare en weinig betrouwbare methode. 
Een betere oplossing is dan de toepassing van tomografie, 
omdat hiermee een enkele laag uit het object (de patiënt) 
wordt afgebeeld, zonder de overprojectie van structuren 
die voor en achter de gewenste laag liggen (figuur 3). Lange 
tijd was dit de enige mogelijkheid om röntgenologisch 
informatie te verkrijgen die niet zichtbaar was in een con-
ventionele projectieopname.
Het probleem van de traditionele tomografie is echter, dat 
de ligging van de beeldlaag wordt bepaald op het moment 
dat het röntgentoestel wordt ingesteld. Nadat de opname is 
gemaakt, is de geselecteerde beeldlaag niet meer te veran-
deren, behalve door een nieuwe opname te maken.

Computed tomography en andere 
3D-beeldvorming
In 1972 introduceerde Hounsfield een compleet nieuwe 
opnametechniek: computed tomography of ct. Bij ct wordt 
niet direct een beeld vastgelegd, maar wordt vanuit een 
groot aantal richtingen rondom de patiënt de hoeveelheid 
straling gemeten die de patiënt als een zeer smalle bundel 
passeert. Uit deze metingen kan worden berekend wat de 

Figuur 3 Voorbeeld van een tomogram. Goed te zien is dat het implantaat in dit geval te diep is geplaatst en in de canalis mandibularis is 

terechtgekomen.  
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röntgenabsorptie is van structuren in het lichaam van 
de patiënt en ook waar deze gelegen zijn (figuur 4). (De 
wiskunde die hieraan ten grondslag ligt was overigens 
al gepubliceerd door J. Radon in 1917.4) Nadat op deze 
manier de informatie over één doorsnede van de patiënt 
is vastgelegd, wordt de patiënt een paar millimeter in 
het ct-apparaat opgeschoven en herhaalt de procedure 
zich. Het totale onderzoek bestaat uiteindelijk uit een 
serie doorsneden, axiale doorsneden genoemd, omdat ze 
volgens de lengteas van de patiënt zijn gegroepeerd. Deze 
serie doorsneden geeft informatie over een driedimensio-
naal gebied ofwel een volume uit de patiënt (figuur 5).
Als men de gegevens heeft vastgelegd voor een bepaald 
volume, is het een kleine stap om binnen dit volume 
nieuwe doorsneden te reconstrueren. De oriëntatie van 
deze doorsneden wordt zo gekozen dat de diagnosti-
sche vraagstelling optimaal kan worden beantwoord 
(figuur 6).
De ct-techniek gaf letterlijk een nieuwe dimensie aan de 
beeldvorming in de medische diagnostiek. Naast ct wer-
den iets later ook andere 3D-beeldvormingstechnieken 
geïntroduceerd, zoals mri, berustend op het meten van 
magnetische golven, pet-scan, waarmee de plaatselijke 
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Figuur 4 Principe van ct: eerst wordt de hoeveelheid straling die door de patiënt komt, gemeten in verschillende richtingen. Voor de reconstructie 

wordt de informatie van elk van de detectoren als het ware teruggeprojecteerd in de richting waaruit de straling afkomstig was. Met speciale 

reconstructiesoftware kan zo worden bepaald wat de absorptie van straling was in elk punt van de doorsnede en kunnen organen en andere 

structuren worden afgebeeld. 

Figuur 5 Een serie ct-doorsneden. Door een serie doorsneden te 

combineren, wordt informatie over een volume verkregen.
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activiteit van isotopen in het lichaam kon worden vastge-
legd, en combinaties van deze technieken.

Cone beam-ct
Ook in de tandheelkunde vonden deze technieken toepas-
sing. mri is zeer geschikt voor het vastleggen van kaakge-
wrichtsafwijkingen waarbij vooral de discus betrokken is. 
Ook in de traumatologie van het hoofd-halsgebied en in de 
tumordiagnostiek speelt ct een belangrijke rol. Een nadeel 
van ct voor tandheelkundige diagnostiek is echter de hoge 
stralingsdosis voor de patiënt. Dit maakt deze techniek 
minder geschikt voor veel tandheelkundig diagnostische 
vraagstellingen.
Omstreeks 1990 werd cbct (Cone Beam-ct) als beeld-
vormende techniek geïntroduceerd in de tandheelkunde. 
Deze techniek is verwant aan de medische ct, met dit 
verschil dat de bundel die door de patiënt gaat, niet 
waaier vormig is maar de vorm heeft van een kegel. De 
dosis voor de patiënt is bij cbct lager dan bij conventi-
onele ct, hoewel nog aanzienlijk hoger dan bij de tradi-
tionele tandheelkundige opnametechnieken zoals intra-
orale en panoramische opnamen.5 Hoewel cbct minder 

geschikt is voor het afbeelden van de weke delen, kunnen 
de benige structuren van de schedel zeer nauwkeurig 
worden weergegeven.
Informatie over de derde dimensie is in veel situaties in 
de tandheelkundige diagnostiek van belang. Te denken 
valt bijvoorbeeld aan geïmpacteerde gebitselementen, de 
ligging van een derde molaar ten opzichte van de canalis 
mandibularis, groei- en ontwikkelingsstoornissen, vooral 
die waarbij een asymmetrie van het aangezicht is ontstaan, 
afwijkingen aan het kaakgewricht, verticale wortelfractu-
ren, de uitbreiding van periapicale radiolucenties die soms 
niet zichtbaar zijn op intraorale opnamen, en bij voldoende 
resolutie aantal en vorm van wortelkanalen. In al deze 
gevallen wordt cbct toegepast, al is vanwege de patiënten-
dosis enige terughoudendheid op zijn plaats en moet men 
inzicht hebben in de meest geschikte opnameparameters 
en de interpretatie van het resulterende beeld.6

De toekomst
Welke ontwikkelingen zijn er verder te verwachten? Het 
kunnen reconstrueren van een driedimensionale weergave 
van het afgebeelde object was een grote stap voorwaarts. 

Figuur 6 Uit een cbct-volume kunnen doorsneden in elke gewenste richting worden gereconstrueerd.
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Hoe zijn al deze ontwikkelingen in te passen in de maxil-
lofaciale röntgendiagnostiek en in de behandelprocedures? 
Het is te verwachten dat het vastleggen en reconstrueren 
van de 3D-informatie voor een virtuele 3D-weergave voor-
lopig speciale apparatuur en computersoftware vereist. Het 
is daarbij denkbaar dat de patiënt naar een gespecialiseerde 
kliniek wordt verwezen, waar de beelddata worden vastge-
legd en geschikt gemaakt voor een 3D-omgeving. De data 
worden daarna naar de verwijzer verstuurd, die zich dan, 
bijvoorbeeld met behulp van een led-bril, letterlijk een 
beeld vormt van de wortelkanalen of de ligging van geïm-

Maar het afbeelden van de reconstructie gebeurde 
nog altijd op een plat monitorscherm. Om een echte 
3D-ervaring te hebben moet de afbeelding op een 
andere wijze ervaren worden. Daarvoor zijn verschil-
lende technieken ontwikkeld. De meest geavanceerde 
is de zogenoemde cave (Computer Aided Virtual 
Environment). De waarnemer staat hierbij in een 
ruimte van ongeveer 3 × 3 × 3 meter. De 3D-beelddata 
worden geprojecteerd op de zijwanden, op de wand 
vóór de waarnemer en op de vloer. De waarnemer 
heeft een 3D-bril op met glazen die zich links en rechts 
afwisselend 25 maal per seconde elektronisch openen 
en sluiten. De projectie op de wanden van de cave 
verandert met dezelfde frequentie, zodanig dat beide 
ogen de informatie krijgen die overeenkomt met het 
perspectief voor het linker-, dan wel het rechteroog. Dat 
geeft voor de waarnemer de suggestie van een werkelijke 
3D-wereld (figuur 7). De cave is een zeer dure oplos-
sing. Veel minder duur (een paar honderd euro) is het 
gebruik van een bril met twee kleine led-schermpjes 
(figuur 8). Hiermee kan de waarnemer evengoed een 
virtuele 3D-wereld worden aangeboden.

Figuur 7 Afbeelding van een virtuele molaar in de cave. 

Figuur 8 Virtueel waarnemen met behulp van een led-bril.
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pacteerde elementen, alsof ze zich als echte objecten voor 
zijn ogen bevinden. Op deze wijze is de behandelaar voor-
bereid op een situatie die hij bij de behandeling zal aantref-
fen, of hij kan de behandeling zelfs eerst virtueel uitvoeren 
om voorbereid te zijn op specifieke complicaties.7
Natuurlijk zal deze werkwijze niet bij elke patiënt en 
elke behandeling vereist zijn. Deze nieuwe technieken 
geven echter essentiële informatie in die gevallen waarin 
de gebruikelijke 2D-projectietechnieken tekortschieten. 
3D-informatie biedt ongekende mogelijkheden. Op enig 
moment zal het zeker mogelijk zijn dat behandelingen 
worden uitgevoerd door een robot, die navigeert aan de 
hand van de 3D-data.8 Robots zijn consistenter en nauw-
keuriger in het uitvoeren van gecompliceerde behandelin-
gen dan de mens.9 En hoewel het ontwikkelen van dit soort 
technologie voor toepassing in de mondholte zijn eigen 
complicaties met zich meebrengt, is iets dergelijks zeker 
niet ondenkbaar. De uitspraak ‘zeg nooit nooit’ is hier meer 
dan ooit geldig.
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