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summary oF THe THesis

Computed tomography (CT) scanning has become essential in the early diagnostic phase of 

trauma care. It is a fast and highly accurate modality for the identification of various injuries and 

it enables a rapid response to life-threatening problems. Especially total-body CT (TBCT) scanning 

is increasingly used. The TBCT scan can be used as a supplement to conventional imaging 

(i.e. chest and pelvic x-rays, FAST and selective CT scanning), but also as a total replacement. 

The aim of this thesis was to clarify the role of (immediate) TBCT scanning in severely injured 

patients, considering its benefits and boundaries. 

In Chapter 1 a systematic review and meta-analysis on the significance of immediate TBCT 

scanning was described. The main outcomes were overall mortality and time spent in the 

emergency room (ER). After a systematic search of the literature, four studies were included 

describing a total of 5470 patients. All four studies were non-randomized retrospective cohort 

studies. Mortality was reported in three studies. Absolute mortality rates differed substantially 

between studies, but within studies mortality rates were comparable between immediate TBCT 

scanning and conventional imaging strategies. Time in the ER was described in three studies, 

and was significantly shorter in two studies in patients who underwent immediate TBCT (70 

vs 104 minutes and 47 vs 82 minutes respectively). The substantial reduction in time in the ER 

is a promising feature of immediate TBCT scanning, but well designed and larger randomized 

studies are needed to see how this will translate into clinical outcomes.

In Chapter 2, we examined the reliability of time intervals recorded in an academic Level-1 

hospital database during trauma survey. Time intervals  (such as time spent at the trauma room, 

or time to intervention) are often mentioned in studies on the topic of TBCT scanning, and their 

reliability is therefore an important topic. Furthermore, time intervals are increasingly used as 

performance indicators. Dedicatedly recorded time intervals were compared with the routinely 

recorded data from February 2012 to June 2012. Dedicated time registration was done by an 

independent researcher who was not involved in actual trauma care. Time intervals that were 

done as a standard operational procedure (either fully computerized or by nursing staff), were 

retrieved from several hospital databases and were called ‘routinely recorded’. In a convenience 

sample of 100 trauma patients dedicatedly registered median trauma room time was 47 

minutes, compared to 42 minutes in routinely recorded in hospital databases (P < 0.001). Time 

to start of CT scanning differed significantly as well, with a larger dedicatedly registered time 

interval compared to the routinely recorded time registration. Bland-Altman plots showed wide 

‘limits of agreement’, reflected by the small sample size and great variation of the differences. 

For example, the routinely recorded total trauma room time may be 45 minutes below or 57 

minutes above the dedicatedly recorded time. Although most observations are within the limits 

of agreement, we assumed that the wideness of the limits would be relevant for research 
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purposes. For the time intervals trauma room to ICU and trauma room to intervention there 

were wide intervals, but those are difficult to interpret due to the small sample sizes. This study 

showed that routinely recorded time intervals in the trauma care setting might not be very 

reliable. 

The study described in Chapter 3 compared different scanning protocols in TBCT scanning 

regarding to the sequence and timing of intravenous contrast administration in three series of 

10 consecutive trauma patients. A total-body CT scan comprises a scan from head to symphysis 

pubic (i.e. CT brain, cervical spine, chest and abdomen incuding the pelvis). Intravenous contrast 

is given to assure that bleeding sites can be identified. This study compared three different 

scanning protocols. In Group A unenhanced brain and cervical spine CT was followed by 

chest–abdomen-pelvis CT in portovenous phase after raising the arms beside the head. Group 

B underwent brain CT followed by a one-volume contrast CT from skull base to the pubic 

symphysis, without arm repositioning. Group C was identical to Group A, but the trunk was 

scanned with a split bolus technique. Three radiologists independently evaluated protocol 

quality scores (5 point Likert scale), parenchymal and vascular enhancement and artifacts. It was 

shown that in single-pass total body CT scanning a split bolus technique reached the highest 

overall image quality, compared to conventional TBCT and one-volume contrast CT.

In a retrospective case-matched series described in Chapter 4, it was shown that trauma 

patients who underwent immediate TBCT scanning (n=152) had similar crude 30-day mortality 

rates (13% in both groups, P=1.000) compared to patients who underwent conventional 

imaging supplemented by selective CT scanning (n=152). However, immediate TBCT scanning 

was associated with decreased 30-day mortality after correction for the impact of differences in 

Injury Severity Score (ISS) and in-hospital Glasgow Coma Score (GCS). 

The study described in Chapter 5 investigated incidental findings associated with immediate 

TBCT scanning. TBCT scanning was performed in 321 patients between 2009 and 2011. 

Incidental findings were divided in three categories: category I (potentially severe condition, 

further diagnostic work-up is required), category II (diagnostic work-up dependent on patients’ 

symptoms and category III (findings of minor concern, no diagnostic work-up required). In 143 

patients (44.5%), 186 incidental findings were reported. There were 13 category I findings 

(7%), 45 category II findings (24%) and 125 category III incidental findings (67%). Overall, 18 

patients (5.6%) required additional diagnostic work-up. However, in 3 of these patients, there 

was no documentation of follow-up. In conclusion, the majority of incidental findings did not 

have clinical consequences. It was shown that documentation of incidental findings and their 

clinical consequences was incomplete and the findings of this study prompted us to add an item 

to our electronic trauma room report that obliges residents to report whether or not incidental 

findings are found during trauma imaging. 
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The difference in radiation dose before and after the introduction of a liberal policy towards 

TBCT scanning in polytrauma patients was determined in Chapter 6. Before the introduction 

of the TBCT scanning protocol (2008), 20% of the patients underwent a TBCT scan compared 

to 46% of the patients post-introduction of the TBCT scanning protocol (2010). Despite the 

increased amount of TBCT scans, the overall radiation dose during total hospital stay was 

comparable between patients in 2008 and 2010. This is most likely due to the fact that a TBCT 

scan during trauma survey provides more information than the conventional imaging strategy, 

thereby lowering the need for additional radiological imaging during hospital admission.

In Chapter 7, the REACT-2 study protocol is described. A previous trial, the REACT-1 trial, 

found that a CT scanner located in the trauma room reduces the time to acquire CT images 

and improves workflow, but does not lead to substantial improvements in clinical outcomes in 

a general trauma population. REACT stands for Randomized clinical trial of Early Assessment by 

CT scanning in trauma patients. The REACT-2 study aimed to determine the value of immediate 

TBCT scanning in trauma patients. It was an international, multicenter randomized clinical 

trial. All participating trauma centers had a multi-slice CT scanner located in the trauma room 

or at the Emergency Department (ED). Adult, non-pregnant, severely injured trauma patients 

according to predefined criteria were included. By randomization two groups were selected: 

the intervention group received a contrast-enhanced TBCT scan (head to pelvis) during the 

primary survey without prior conventional imaging. The control group was evaluated according 

to local conventional trauma imaging protocols consisting of X-rays and ultrasound (based on 

ATLS guidelines supplemented with selective CT scanning). Primary outcome was in-hospital 

mortality. Secondary outcomes included differences in mortality and morbidity during the first 

year post trauma, several trauma work-up time intervals, radiation exposure, general health and 

quality of life at 6 and 12 months post trauma and cost-effectiveness. 

Finally, in Chapter 8, the results of the REACT-2 trial are described. In-hospital mortality rate 

was similar in the randomized groups (TBCT 15.9% vs standard 15.7%, P=0.923). Subgroups 

analyses in polytrauma patients (22.1% vs 24.8%) and Traumatic Brain Injury (TBI) (37.6% 

vs 43.7%) patients also showed similar in-hospital mortality rates between the randomized 

cohorts. Imaging time at the trauma room was decreased in the TBCT group (30 min vs 37 min, 

P<0.001). The limited absolute increase in median radiation dose during total hospital stay in 

the TBCT group masked the observation that substantially more patients in the standard work-

up group received a lower radiation dose (21.0mSv (IQR=20.9-25.2) versus 20.6mSv (IQR=11.8-

27.6), P<0.001). There were five serious adverse events (SAEs). Although four SAEs occurred 

during CT scanning, the high risk of a SAE was foreseen by the entire trauma team in advance 

in all these specific cases. The direct medical costs were €24,967 (95% CI: €21,880 – €28,752) 

for the TBCT group and €26,995 (95% CI: €23,326 - €30,908) for the standard work-up group 

(P=0.439). In conclusion, TBCT scanning was safe, shortened the time to end of imaging and 
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did not increase the medical costs, but it did not improve survival and many patients in the 

standard work-up eventually received lower radiation doses. 

general ConClusion and FuTure perspeCTives

Ongoing developments in the field of diagnostic imaging in trauma patients propose a major 

challenge to physicians. The TBCT scan provides a rapid and complete overview of possible life-

threatening injuries that trauma patients can sustain, particularly internal bleeding. This total-

body imaging concept is theoretically so promising that numerous trauma centers worldwide 

incorporated the TBCT scan in their daily practice, without Level 1 evidence. On the other 

side, TBCT scanning is associated with a considerable amount of radiation exposure and health 

care costs. Point of interest is whether it is safe to perform an immediate TBCT scan, with the 

omission of conventional imaging (X-rays and FAST). This thesis aimed to answer the question: 

will the advantages of a TBCT scan in trauma patients outweigh the disadvantages? The first 

randomized trial on this topic worldwide, the REACT-2 trial, partially provided us with answers: 

No, there is no difference in survival in trauma patients that undergo an immediate TBCT scan. 

Yes, 40% of the patients in the standard work-up had a radiation dose below the minimum 

radiation dose of patients who underwent a TBCT scan.

Yes, TBCT scanning is safe, shortens imaging time at the trauma room and does not increase 

the medical costs.

Future perspectives
Future studies should be directed to optimize the selection criteria for severely injured patients. 

The REACT-2 trial was one of the first trials that listed inclusion criteria to select severely injured 

(i.e. polytrauma patients) immediately after admission to the trauma room. Polytrauma patients 

are defined as patients with an Injury Severity Score (ISS) of 16 or above. In the REACT-2 trial, 

we aimed to include polytrauma patients solely, but in fact only 64% of the patients was 

severely injured. The study showed how difficult it is to determine which patients are severely 

injured on beforehand, as opposed to select polytrauma patients retrospectively, when results 

of radiography are known and an ISS is already attributed to the patient. The vital parameters, 

clinical suspicion of potential injuries and injury mechanisms used in the REACT-2 trial are a 

good, but certainly not the perfect starting point for future studies. 

Theoretically, these less injured patients will benefit less from a TBCT scan. When the benefit 

decreases, disadvantages in terms of radiation dose and costs become more prominent. The 

REACT-2 showed that 40% of the patients in the standard work-up group had a radiation 

dose below the minimum radiation dose of patients who underwent a TBCT scan. Thus, if an 

individual patient is suspected to have a total radiation dose of 20 mSv or higher, this patient 

will have a lower radiation dose when evaluated with an immediate TBCT scan without previous 
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conventional imaging than when evaluated with the standard work-up. However, giving a proper 

estimation of the amount of radiation exposure a patient will receive, will be a challenge for a 

trauma team leader. Polytrauma patients, with multi-region injuries, are candidates for a higher 

radiation dose. Future studies should focus on how to identify these patients on beforehand, 

i.e. prior to diagnostic imaging. Until that time, the trauma team leader has to decide whether 

or not a TBCT scan is indicated in each individual trauma patient. Furthermore, improvements 

in scan algorithms may also help to further decrease the radiation dose.  

Another point of interest is if the TBCT scan should be used as a supplement to or as a replacement 

of conventional imaging. In 9% of the REACT-2 patients randomized to an immediate TBCT 

scan, previous conventional imaging, such as a chest X-ray or FAST, was done. Whether this 

was strictly necessary, can be doubted. In our experience, the need for conventional imaging 

decreases with the increase of experience and confidence in the safety of the TBCT scan. Even 

in hemodynamically unstable patients, the TBCT scan can be a safe or even preferred imaging 

modality. If conventional imaging can be omitted, the radiation exposure in TBCT patients will 

further decline and more time will be saved. Since various level-1 trauma centers worldwide 

have already incorporated the use of the TBCT scan in their daily practice, it is unlikely that more 

randomized clinical trials on this topic will follow. However, prospective analysis of a cohort of 

hemodynamically unstable patients  can provide information on the transition point between 

‘unstable but stable enough for a TBCT scan’ and ‘too unstable to perform a TBCT scan’. 

It has to be noted that close cooperation among the entire trauma team (trauma surgeons, 

anesthesiologists, radiologists) is essential to make an immediate TBCT scan possible. Also an 

optimal infrastructure and workflow are necessary to provide safe and rapid care to a trauma 

patient during the first diagnostic phase of trauma survey.

In Europe the CT scanner is located in or near the trauma room in almost all level-1 trauma 

centers and mostly used for blunt trauma patients. In North America however, penetrating 

injuries are more common and in this population, the role of total-body CT scanning is less clear. 

The REACT-2 study included only a small percentage of patients with penetrating injury and 

larger cohorts are needed to draw conclusions in this subgroup. Given the great variety in type 

and severity of penetrating injury (stab or gunshot wound, the presence or absence of an exit 

wound, the involvement of one or more body regions), an individual approach for each patient 

seems to be more suitable than performing a TBCT scan per se. For severe blunt trauma patients 

on the other hand, the REACT-2 trial shows that a TBCT scan is a safe and fast method, with 

similar costs involved compared to a standard radiological work-up. A CT scanner in or near the 

trauma room is therefore indispensable in a modern Level-1 trauma center, in both Europe and 

North America.

An interesting development is the integration of trauma resuscitation and management. The 
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hybrid operating room (OR), currently built in several trauma centers including the Academic 

Medical Center in Amsterdam, is a great example. In this multifunctional operating room, the 

trauma surgeon and the interventional radiologist can work together to provide an optimal form 

of care to the severely injured patient, following appropriate selection of patients by a TBCT in 

the trauma room. It is well possible that this room will be used as both a resuscitation room 

and operating room in the near future. Diagnostic procedures and management by surgeon or 

interventional radiologist can go hand in hand, in order to save time and provide the best care 

possible to the injured patient.

With these advancements in technology, cooperation between different trauma centers is of 

major importance to provide a clear and practical protocol for radiological imaging in severely 

injured patients. The continuation of joint scientific research is indispensable to draw useful 

conclusions. 
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samenvaTTing

De Computer Tomographie (CT) scan is cruciaal geworden in de vroege diagnostische fase 

van traumazorg. Het scannen zelf kan snel worden verricht met een hoge accuratesse 

voor het detecteren van veel verschillende letsels. Hierdoor is een snelle behandeling van 

levensbedreigende aandoeningen mogelijk. Recent is er steeds meer aandacht gekomen 

voor het scannen van het gehele lichaam (total-body CT scanning). Dit wordt dan vergeleken 

met de conventionele beeldvormingsstrategie die bestaat uit Röntgenfoto’s, een echo van de 

buik en een CT scan van een specifiek lichaamsdeel op indicatie. De total-body CT scan kan 

aansluitend aan conventionele beeldvorming verricht worden, maar ook als vervanging van de 

conventionele beeldvorming dienen. Het doel van dit proefschrift was het verhelderen van de 

rol van de (directe) total-body CT scan bij de opvang van ernstig gewonde patiënten. 

In hoofdstuk 1 wordt een systematisch overzicht van de literatuur gegeven over de waarde van 

total-body CT scanning. De belangrijkste uitkomstmaten waren mortaliteit en totale tijd op de 

traumakamer. Na een systematische zoektocht in elektronische databases werden vier studies 

geïncludeerd die gezamenlijk een totaal van 5470 patiënten beschreven. Alle vier de studies 

waren niet-gerandomiseerde cohort studies met retrospectieve data collectie. Mortaliteit werd 

gerapporteerd in 3 studies. Absolute mortaliteitsaantallen verschilden substantieel tussen de 

studies, maar binnen studies waren de mortaliteitsaantallen vergelijkbaar tussen directe total-

body CT scanning en de conventionele beeldvormingsstrategie. Tijd op de traumakamer werd 

beschreven in 3 studies, waarbij 2 studies lieten zien dat deze tijd significant korter was bij 

patiënten die een directe total-body CT scan kregen. De substantiële vermindering in tijd op de 

traumakamer als een directe total-body CT scan wordt gebruikt, is veelbelovend, maar er zijn 

beter opgezette en grotere studies nodig om te kunnen bepalen hoe zich dit laat vertalen naar 

klinische uitkomsten. 

In hoofdstuk 2 wordt de betrouwbaarheid beschreven van tijdsintervallen tijdens de trauma 

opvang zoals deze bijgehouden worden in de database van een academisch ziekenhuis (Level-1 

trauma centrum). Tijdsintervallen (zoals totale tijd op de traumakamer of tijd tot interventie) 

worden vaak genoemd in studies naar het gebruik van een total-body CT scan en daarom 

is de betrouwbaarheid van deze tijdsintervallen relevant. Daarnaast worden tijdsintervallen in 

toenemende mate gebruikt als kwaliteitsindicatoren. Prospectief bijgehouden tijdsintervallen 

werden vergeleken met de automatisch bijgehouden tijdsintervallen tussen februari en juni 2012. 

De prospectieve tijdsintervallen werden bijgehouden door een onafhankelijke onderzoeker die 

niet betrokken was bij de trauma-opvang. De automatisch bijgehouden tijdsintervallen worden 

bijgehouden als standaard procedure (ofwel volledig geautomatiseerd ofwel door verplegend 

personeel) en werden verkregen uit ziekenhuis databases. In een groep van 100 patiënten was 

de prospectief bijgehouden tijd op de traumakamer mediaan 47 minuten, vergeleken met 42 
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minuten in de automatisch bijgehouden database (P < 0.001). Tijd tot start scannen was ook 

significant verschillend, met opnieuw een groter tijdsinterval bij de prospectief bijgehouden 

tijden vergeleken met de automatisch bijgehouden database. Nadere analyse van de data 

liet zien dat er een grote spreiding was in de resultaten, hetgeen in de praktijk betekende 

dat de automatisch bijgehouden tijdsintervallen 45 minuten onder of 57 minuten boven de 

prospectief bijgehouden tijden kon liggen. Ondanks dat de meeste observaties binnen deze 

‘limits of agreement’ vielen, concludeerden we dat deze spreiding zeker relevant is als het gaat 

om de bruikbaarheid van deze getallen voor onderzoek. Voor wat betreft de tijdsintervallen 

van traumakamer naar de Intensive Care Unit (ICU) en van traumakamer tot interventie (bijv. 

operatie of embolisatie) golden eveneens zeer wijde intervallen, maar conclusies worden 

achterwege gelaten vanwege kleine aantallen. Deze studie liet zien dat automatisch bijgehouden 

tijdsintervallen niet zo betrouwbaar zijn als wordt gedacht.

De studie in hoofdstuk 3 vergelijkt drie verschillende scanprotocollen die gebruikt kunnen 

worden bij het maken van een total-body CT scan in drie series van 10 trauma patiënten. Met 

een total-body CT scan wordt bedoeld een scan van kruin tot onderrand bekken (CT brein, 

cervicale wervelkolom, thorax en abdomen, inclusief bekken). Tijdens het scannen kan intra-

veneus contrast toegediend worden om bloedingen aan organen of vaten beter zichtbaar 

te maken. De drie series patiënten die vergeleken werden in dit hoofdstuk, werden gescand 

met drie verschillende scanprotocollen. In Group A werd een CT scan verricht van brein en 

de cervicale wervelkolom (CWK), gevolgd door een CT scan van thorax, abdomen en bekken 

in de portoveneuze fase nadat de armen boven het hoofd geplaatst zijn. In Group B werd de 

total-body CT scan in één keer uitgevoerd, zonder het verplaatsen van de armen. Group C 

was identiek aan groep A, met als verschil dat thorax en abdomen gescand werden met de 

zogenaamde ‘split-bolus’ techniek, waarin zowel de arteriële als de veneuze fase zichtbaar 

worden gemaakt. Dit laatste scanprotocol gaf de beste beeldkwaliteit.

In een retrospectieve serie die beschreven wordt in hoofdstuk 4, werd aangetoond dat 

trauma patiënten die een directe total-body CT scan ondergaan een vergelijkbare 30-dagen 

mortaliteit hadden in vergelijking met patiënten die geanalyseerd werden met de conventionele 

beeldvormingsstrategie. Wanneer gecorrigeerd werd voor factoren die de ernst van het trauma 

aangeven (zoals de Injury Severity Score en de Glasgow Coma Score), bleek een direct total-

body CT scan wel geassocieerd met een lagere mortaliteit.

In hoofdstuk 5 worden ‘toevalsbevindingen’ (een bevinding die niet gerelateerd is aan eventueel 

gevonden traumatische afwijkingen) als gevolg van een directe total-body CT scan beschreven. 

Tussen 2009 en 2011 kregen 321 patiënten een directe total-body CT scan. Toevalsbevindingen 

werden ingedeeld in 3 categorieën: categorie I (potentieel ernstige aandoening, verdere 

diagnostiek is nodig), categorie II (diagnostiek alleen indien aandoening symptomatisch is) en 
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categorie III (aandoening niet klinisch relevant, geen diagnostiek nodig). In totaal werden er bij 

143 patiënten (45%), 186 toevalsbevindingen gevonden. Er waren 13 categorie I bevindingen 

(7%), 45 categorie II bevindingen (24%) en 123 categorie III bevindingen (67%). In totaal was er 

bij 18 patiënten (5.6%) additionele follow-up nodig. Bij drie van deze 18 patiënten was echter 

geen documentatie van follow-up. Concluderend bleek uit deze studie dat de meerderheid 

van de gevonden toevalsbevindingen geen follow-up behoefde. Daarnaast liet de studie zien 

dat de documentatie van toevalsbevindingen en hun klinische consequenties incompleet was. 

Als gevolg van deze studie werd een extra item toegevoegd aan het bestaande elektronische 

dossier, waardoor arts-assistenten die een trauma-opvang doen verplicht worden te rapporteren 

of er sprake is van toevalsbevindingen tijdens trauma-opvang.

Het verschil in stralingsdosis voor en na de introductie van een laagdrempelig protocol voor total-

body CT scanning bij trauma patiënten wordt beschreven in hoofdstuk 6. Voor de introductie 

van dit protocol (2008) onderging 20% van de patiënten een total-body CT scan vergeleken 

met 46% van de patiënten na de introductie van dit protocol (2010). Ondanks de verdubbeling 

van het aantal total-body CT scans en de daarmee gepaard gaande hogere stralingsdosis op 

de traumakamer zelf, bleek dat de totale stralingsdosis tijdens ziekenhuisopname vergelijkbaar 

was tussen patiënten in 2008 en 2010. Hoewel niet onderzocht, is dit meest waarschijnlijk een 

gevolg van het feit dat een total-body CT scan op de traumakamer zoveel informatie oplevert, 

dat gedurende ziekenhuisopname minder radiologische onderzoeken worden verricht dan 

wanneer patiënt op de traumakamer de conventionele beeldvormingsstrategie ondergaat.

In hoofdstuk 7 wordt het REACT-2 studieprotocol beschreven. De REACT-2 studie is een vervolg 

op de REACT studie waarin gevonden werd dat een CT scan gelokaliseerd op de traumakamer 

zelf in plaats van op de afdeling radiologie, de tijd tot scannen vermindert en daarmee het 

opvang-algoritme verbetert. REACT staat voor ‘Randomized clinical trial of Early Assessment 

by CT scanning in trauma patients’. Er werd niet aangetoond dat dit de klinische uitkomst van 

de patiënt verbeterde. De REACT-2 studie had als doel het bepalen van de waarde van een 

directe total-body CT scan bij trauma patiënten. De studie is een internationale, multicentrische, 

gerandomiseerde klinische studie. Alle deelnemende centra hadden een CT scanner op de 

traumakamer zelf of op de spoedeisende hulp in de buurt van de traumakamer. Volwassen, niet 

zwangere, ernstig gewonde trauma patiënten werden aan de hand van vooraf vastgestelde 

criteria geïncludeerd. Door middel van randomisatie werden twee groepen gecreëerd. De 

interventiegroep kreeg een directe total-body CT scan (van kruin tot en met onderrand van 

het bekken) met intraveneus contrast. In de controlegroep vond diagnostiek plaats volgens de 

lokaal geldende conventionele beeldvormingsstrategie bestaande uit Röntgenfoto’s, een echo 

van de buik en alleen op indicatie een CT scan van één of meerdere lichaamsdelen. Primaire 

uitkomst van de studie was ziekenhuis-mortaliteit. Secundaire uitkomstmaten waren verschillen 

in mortaliteit en morbiditeit tijdens het eerste jaar na het trauma, bepaalde tijdsintervallen tijdens 
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trauma-opvang, de hoeveelheid radiologische straling, algemene gezondheid en kwaliteit van 

leven na 6 en 12 maanden. Verder werd een kosten-effectiviteitsanalyse verricht.

Tenslotte worden in hoofdstuk 8 de resultaten van de REACT-2 studie beschreven. In totaal 

werden 541 patienten geanalyseerd in de total-body CT groep en 542 patienten in de 

standaard work-up group (conventionele beeldvorming en een selectieve CT scan). Absolute 

mortaliteitscijfers waren vergelijkbaar (TBCT 15.9% versus standaard 15.7%, P=0.923). 

Subanalyses in multitrauma patiënten (22.1% versus 24.8%) en patiënten met ernstig 

hersenletsel (37.6% versus 43.7%) lieten ook vergelijkbare mortaliteitsaantallen zien tussen de 

gerandomiseerde groepen. Tijd van binnenkomst tot einde van de radiologische beeldvorming 

was korter in de total-body CT groep (30 minuten versus 37 minuten, P<0.001). Ondanks een 

kleine verhoging in stralingsdosis tijdens ziekenhuisopname op groepsniveau in de total-body 

CT groep (21.0 milliSievert (IQR=20.9-25.2) versus 20.6 milliSievert (IQR=11.8-27.6)), was er 

een substantieel aantal patienten in de standaard groep met een lagere stralingsdosis. De total-

body CT scan was veilig om uit te voeren. Directe medische kosten waren vergelijkbaar in beide 

groepen (€24.967 versus €26.995, P=0.439).

algemene ConClusie en ToekomsTperspeCTieven

Ontwikkelingen op het gebied van radiologische beeldvorming bij trauma patiënten stellen 

clinici voor een grote uitdaging. De total-body CT scan geeft een snel en compleet overzicht 

van levensbedreigende letsels die een trauma patiënt kan hebben, in het bijzonder bloedingen. 

Deze scan is theoretisch zo veelbelovend, dat vele trauma centra de total-body CT scan al 

gebruiken bij de opvang van trauma patiënten, ook al is er nog niet voldoende betrouwbaar 

wetenschappelijk bewijs. Aan de andere kant is de total-body CT scan geassocieerd met een 

aanzienlijke hoeveelheid straling en zorgkosten. Deze thesis had tot doel het beantwoorden van de 

vraag: wegen de voordelen van een directe total-body CT scan, zonder voorafgaande conventionele 

beeldvorming, bij trauma patiënten op tegen de nadelen? De eerste gerandomiseerde klinische 

studie naar dit onderwerp wereldwijd, de REACT-2 studie, heeft ons deels van antwoorden voorzien.

Nee, er is geen overlevingswinst voor trauma patiënten die een directe total-body CT ondergaan.

Ja, er zijn aanzienlijk meer patienten met een lagere stralingsdosis in de standaard work-up 

groep.

Ja, de directe medische kosten zijn gelijk, er is tijdswinst bij het gebruik van de total-body CT 

scan en de directe total-body CT scan is veilig om uit te voeren.
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Toekomstperspectieven
Toekomstige studies zouden zich moeten richten op het optimaliseren van de criteria voor het 

selecteren van ernstig gewonde patiënten. De REACT-2 studie was één van de eerste studies 

die criteria opstelde voor het selecteren van ernstig gewonde patiënten (multitrauma patiënten) 

direct na binnenkomst op de traumakamer. Het doel was om in de REACT-2 slechts multitrauma 

patienten te includeren, maar in de praktijk was 35% van de patienten minder ernstig gewond 

(dat wil zeggen: een Injury Severity Score (ISS) van lager dan 16). De studie liet zien hoe moeilijk 

het is om direct na binnenkomst op de traumakamer te bepalen of een patient ernstig gewond is, 

in tegenstelling tot het retrospectief selecteren van deze patiëntengroep wanneer de resultaten 

van radiologische beeldvorming bekend zijn en een ISS al is toegekend. De vitale parameters, 

klinische verdenkingen op letsels en specifieke ongevalsmechanismen zoals die gebruikt zijn in 

de REACT-2 studie zijn een goed, maar zeker niet perfect, startpunt voor toekomstige studies. 

Theoretisch zullen minder ernstig gewonde patiënten ook minder profiteren van de voordelen 

van een total-body CT scan. Juist wanneer de voordelen afnemen, worden de nadelen in 

de vorm van stralingsdosis en zorgkosten meer prominent. De REACT-2 studie liet zien dat, 

ondanks een vrijwel gelijke mediane stralingdosis in beide groepen, een aanzienlijk deel van de 

patienten in de standaard work-up groep een lagere stralingsdosis kregen dan in de total-body 

CT groep. Desalniettemin was er ook een aantal patienten die juist een hogere stralingsdosis 

kregen in de standaard work-up groep, en juist deze patienten zouden voordeel hebben gehad 

van de total-body CT scan met het oog op de stralingsdosis. Hiermee wordt de noodzaak voor 

het opstellen van passende selectiecriteria onderstreept. De focus van toekomstige studies zou 

moeten liggen op het selecteren van criteria die voorspellend zijn voor ernstig letsel. Tot die tijd 

zal de traumateam leider voor elke individuele patient moeten beslissen of een total-body CT 

scan geïndiceerd is of niet.

Een ander punt van aandacht is of de total-body CT scan gebruikt zou moeten worden als 

toevoeging aan conventionele beeldvorming of als een vervanging hiervan. Bij 9% van de 

patienten in de REACT-2 studie die gerandomiseerd werden tot een directe total-body CT scan, 

is toch eerst conventionele beeldvorming gedaan (zoals een Röntgenfoto’s van de thorax of 

een echo van het abdomen). Men kan zich afvragen of dit strikt noodzakelijk was. De ervaring 

leert dat de noodzaak voor conventionele beeldvorming voorafgaand aan een total-body CT 

scan afneemt wanneer de ervaring met en het vertrouwen in het gebruik van een total-body CT 

scan toeneemt. Ook bij hemodynamisch instabiele patienten kan de total-body CT scan veilig 

plaatsvinden of zelfs de voorkeur hebben. Als conventionele beeldvorming overgeslagen wordt, 

kan de stralingsdosis in de total-body CT groep verder worden verkleind en kan er meer tijd 

worden bespaard. Veel level-1 traumacentra gebruiken de total-body CT scan in hun dagelijkse 

trauma praktijk, daarom is het onwaarschijnlijk dat nog meer gerandomiseerde klinische 

studies naar dit onderwerp zullen volgen. Desalniettemin zijn grotere prospectieve series van 
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hemodynamisch instabiele patienten nodig om informatie te verkrijgen over waar de transitie 

ligt van ‘instabiel, maar stabiel genoeg voor een total-body CT scan’ naar ‘te instabiel voor een 

total-body CT scan’.

Tegenwoordig is de CT scanner in vrijwel alle traumacentra in Europa gelokaliseerd op de 

traumakamer of daar dichtbij en is het gebruik ervan niet meer weg te denken uit de klinische 

praktijk. In Noord Amerika komen scherpe letsels meer voor dan in de meeste Europese 

traumacentra en in deze groep is het minder duidelijk wat de voorkeursmodaliteit van 

radiologische beeldvorming is. De REACT-2 studie heeft slechts een klein percentage patienten 

met scherpe letsels geincludeerd en grotere cohorten moeten worden onderzocht om zinvolle 

conclusies te kunnen trekken. De grote variatie in type en ernst van scherpe letsels (steek- of 

schotwond, aan- of afwezigheid van een uitschotopening en de betrokkenheid van één of 

meerdere lichaamsregio’s) in het oog genomen, lijkt een individuele aanpak voor elke patient 

meer op zijn plaats dan een directe total-body CT scan. Voor stompe letsels daarentegen, laat de 

REACT-2 studie zien dat het verrichten van een directe total-body CT scan veilig en snel is, met 

vergelijkbare kosten vergeleken met een standaard radiologische work-up. Een CT scan in of 

vlakbij de traumakamer is daarom niet meer weg te denken uit een modern ziekenhuis, zowel 

in Europa als in Noord Amerika.

Een interessante ontwikkeling is de integratie tussen trauma-opvang en behandeling. De hybride 

operatiekamer, die momenteel gebouwd wordt in verschillende traumacentra waaronder 

het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam, is daar een goed voorbeeld van. In deze 

multifuntionele operatiekamer, kunnen de chirurg en interventieradioloog samenwerken om de 

optimale zorg te leveren aan de ernstig gewonde trauma patiënten, nadat de juiste patienten 

hiervoor geselecteerd zijn middels een total-body CT scan. Mogelijk zal deze kamer in de 

toekomst gebruikt worden als kamer waar de traumapatiënt zowel opgevangen als behandeld 

kan worden. Zo kunnen diagnostiek en behandeling hand in gaan gaan waardoor tijd bespaard 

wordt en de beste zorg geleverd kan worden.

Met deze technologische vooruitgang is het van groot belang dat traumacentra samenwerken 

om te komen tot een duidelijk en praktisch protocol voor radiologische beeldvorming bij ernstig 

gewonde traumapatienten. Het voortzetten van gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek is 

onontbeerlijk om waardevolle conclusies voor de dagelijkse praktijk te trekken.




