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Onderzoeksmethoden 

 

Elke radiologische techniek kan gebruikt worden maar slechts 2 basisonderzoeksmethoden 

 standaardradiografie (basis) 

 CT (basis) 

 echografie 

 MRI  

 angiografie 

 

Standaardradiografie (RX thorax) 

 

Neemt onder vss onderzoeksmethoden veruit belangrijkste plaats in 

 meest frequent uitgevoerd radiologisch onderzoek tss alle radiologische methoden 

 basis radiologisch onderzoek vd thorax 

 

Belangrijk: thoraxfoto moet in gestandaardiseerde opnamen genomen w (voor zover toestand vd 

pt het toelaat) 

 moet omdat thoraxfoto’s vaak meerdere keren w genomen 

o nodig voor opvolging 

o relatief weinig invasief onderzoek: beperkte stralenbelasting 

 foto w gemaakt na diepe inademing (longen zo groot mogelijk) 

 achter-voorwaartse (p.a.) radiografie vd thorax  

o in staande houding 

o achter-voorwaartse horizontale stralenrichting 

 pt met voorkant tegen detector → ‘postero-anterieure opname’ = face opname 

 reden: hart dichtst bij detector dus w minst vergroot 

o focus-film afstand: afstand tss röntgenbuis en detector 2 m → vergrotingseffect vd 

röntgenstralen zo beperkt mogelijk 

o relatief hoog penetrerende röntgenstralen want we moeten doorheen ribbenrooster 

 voor optimale afbeelding van longen en mediastinum: liefst harde penetrerende 

straling (130 – 150 kV) 

 voor optimale beoordeling beenderige thorax-componenten en voor opzoeken 

verkalkingen vd longen: wekere straling (70 – 80 kV) 

 zijdelingse (profiel) opname  

o w onder zelfde technische omstandigheden als p.a. opname uitgevoerd maar met pt met 

L zijkant tegen detector (owv hart) gedraaid 

o opname biedt bijkomende mogelijkheden 
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 betere beoordeling lobaire of segmentaire lokalisatie vd longafwijking 

 exacte lokalisatie van intrathoracale afwijking in voor-achterwaartse zin 

 betere visualisatie van bepaalde afwijkingen op mediaanlinie (mediastinum) die door 

overdekking minder goed zichtbaar zijn op p.a. opname 

 aanvullende informatie mbt hili 

 voor zover toestand vd pt het toelaat: zijdelingse invalshoek meestal systematisch in 

aansluiting met p.a. invalshoek gemaakt (dus als pt naar dienst radiografie kan komen en 

rechtopstaan: face en profiel opname) 

 fissuren zijn scheidingsvlakken tss kwabben (kunnen we niet altijd zien maar verloop kunnen 

we wel vermoeden) 

o face: horizontale fissuur  

o profiel: horizontale fissuur en 2 schuine fissuren  

o belangrijk want gaan ons helpen om letsel te 

lokaliseren (belangrijk bij DD): combinatie vd 2 foto’s 

en kennis van lijnen helpt hierbij 

 

Evt. bijkomende opnamen 

 laterale decubitus: pt ligt op zijde, stralenrichting is horizontaal 

o dient om kleine pleura-uitstortingen beter te ontdekken dankzij beweegbaarheid 

pleuravocht bij houdingsverandering oiv zwaartekracht 

o techniek w nog weinig uitgevoerd als echografie beschikbaar is 

 radiografie in expiratiestand: kan nuttig zijn 

o bij pt’en met verdenking op pneumothorax: lucht uit longen → pneumothorax beter 

zichtbaar op deze foto 

o om beweging van diafragma bij ademhaling na te gaan 

 

Bedradiografie vd thorax 

 bij ernstig zieke pt’en: praktisch onmogelijk om RX thorax volgens standaardmethoden in 

radiologie-afdeling uit te voeren want pt kan niet rechtop staan of verpleegafdeling verlaten 

 uitvoering bij liggende pt in bed zonder Buckyrooster en met relatief zwakke stralingsbron 

(generator) → wekere straling en langere belichtingstijden 

o bevat minder diagnostische informatie 

o door gebruik digitale radiografie met stimuleerbare fosforen: kwaliteit vd opnamen 

verbeterd en meer constant 

 niet zo goede opname 

o afstand tss röntgenbuis en detector (film-focusafstand) is geen 2 meter → 

vergrotingsfactor speelt wel nog: hart lijkt stuk groter 

o pt kan niet rechtstaan: zit of ligt → abdominale inhoud zorgt ervoor dat diafragma naar 

boven gedrukt w (zeker bij obese mensen) 

o foto niet altijd mooi recht genomen 

o geen p.a. opname maar a.p. opname: röntgenstralen gaan langs voor binnen en detector 

ligt achter pt 

 hart groter 

 andere zaken waaraan je dit kan zien zijn er ook (detailistisch) 

 

Thoraxradiografie bij zuigeling 

 meestal moet kindje aan beide armen opgetild w door tweede persoon 

 soms w radiografie liggend uitgevoerd 

 

Doorlichting (fluoroscopie) = permanent in beeld brengen van thorax → w minder en minder 

toegepast maar kan nog van nut zijn bij 

 studie vd ademhalingsdynamiek 

o vnl beweging van diafragma 

o soms beweging ribben en mediastinum 

 begeleiding bijzondere radiologische onderzoeksmethoden vb. angiografie 
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 topografische begeleiding transcutane fijne-naald punctie van intrathoracale afwijkingen met 

oog op cytologisch onderzoek 

o maar hiervoor w meestal echografie (voor pleurale afwijkingen) en CT (voor moeilijker te 

lokaliseren pleurale-, of voor longafwijkingen) gebruikt 

 

Computertomografie 

 tweedelijns radiologisch onderzoek vd thorax 

 maakt gebruik van röntgenstralen waarbij buis rond pt draait en we doorsneden maken (buis 

draait < 1 seconde per omwenteling rond pt) 

 voordelen 

o geen projectieprobleem → bijzondere anatomische en topografische informatie 

beschikbaar op dwarse doorsnede 

o visualisatie thoraxwand, long en mediastinum in eenzelfde afbeelding: 3 structuren die 

sterk wisselende graad röntgenabsorptie hebben 

o elektronische manipulatie van beeldscherm: afhankelijk van hoe we het window en center 

vh toestel instellen (achteraf!) zien we andere dingen 

 door venster te veranderen hebben we zicht op vss componenten vd thorax 

 mediastinaal venster = weke delen venster  

 thoraxwand en mediastinum 

 vb. vasculaire structuren, tumoren, … 

 longvenster: detail id longen (bloedvaten, kleine letsels, …) 

 botvenster (w niet systematisch gedaan): bij pt die komt voor tumorstaging 

 je moet maar 1 opname doen om dit te kunnen 

o mogelijkheid tot kwantitatieve bepaling van graad v röntgenstralenabsorptie in bepaalde 

anatomische of pathologische structuren: Hounsfield schaal 

 schaal: gaat van -1000 (zuivere lucht) tot +1000 (dens bot) 

 densiteit op Hounsfield schaal bepalen → samenstelling en aard van weefsels die je ziet 

bepalen (vb. vast weefsel of vochthoudend) 

 -100 = vet 

 0: water (vb. cystische structuur zit dicht bij 0) 

 meten voor en na contrasttoediening → kijken in welke mate contraststof densiteit 

verhoogt en wanneer 

 timing + hoeveel letsel aankleurt = idee over bevloeiing 

o spiraal CT laat toe vasculaire structuren vd thorax te bestuderen tijdens passage van 

contrastbolus = moment van maximale opacificatie 

 vb. aortadissectie en trombi in aa. pulmonales opsporen 

o dunne sneden CT (hoge resolutie CT (HRCT)) → kleinere details in longen bestuderen 

 HRCT: sneden van 1 mm (soms 0,5 mm) waarbij we op beelden nog wat post-

processing gedaan hebben waardoor detail vergroot w 

 

Echografie 

 long: voor echografie niet toegankelijk (want je kan niet door long en bot) 

 huidig gebruik 

o pleurale vochtuitstorting opsporen 

o afwijkingen van (beweging van) diafragma opsporen 

o pleurale vochtcollecties lokaliseren bij evacuerende en diagnostische pleurapuncties 

o biopsiename van vaste pleuraletsels 

 

Angiografie 

 pulmonalis angiografie 

o w tegenwoordig maar zelden meer uitgevoerd 

o vroeger was belangrijkste indicatie opsporen van acute longembolen als RX thorax en/of 

scintigrafie twijfelachtige uitslag opleverden 

 nu w hiervoor spiraal CT onderzoek uitgevoerd 

o w momenteel nog gebruikt  
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 voor gevallen waar er tegenstrijdigheid is tss klinische verdenking en CT en/of 

scintigrafische bevindingen 

 bij vermoeden arterioveneuze malformatie: eerst ter bevestiging van diagnose en 

vervolgens evt. ter embolisatie 

 bronchiale arteriografie 

o aa. bronchiales: bloedvaten die rechtstreeks van (zijtak vd) aorta afstammen 

o bronchiale bloedvaten kunnen radiologisch zichtbaar gemaakt w door 

 aortografie vd aorta thoracalis 

 selectieve angiografie vd bronchiale arteries die aftakken vd aorta thoracalis 

o belangrijkste indicaties voor angiografie vd bronchiale bloedvaten: herhaalde of 

levensbedreigende hemoptysis obv bronchiëctasieën of bloedvatafwijkingen veroorzaakt 

door recidiverende infecties 

 hierbij moet selectief bronchiale arteriografie uitgevoerd w 

 in eerste fase w bloeding gelokaliseerd → vervolgens geëmboliseerd 

 

Magnetische resonantie (MR) beeldvorming 

 nog weinig gebruikt want  

o longen bestaan vnl uit lucht maar zeer weinig weefsel → elektromagnetisch veld te weinig 

invloed op weefsel → geringe spatiële resolutie (terwijl we details moeten hebben) 

o grotere kans op artefacten in beeld veroorzaakt door cardiale pulsaties en 

ademhalingsbewegingen 

 w enkel nog gebruikt als aanvullende onderzoeksmethode 

o als CT-onderzoek niet adequaat kan w uitgevoerd (vb. contrastallergie vd pt) 

o als CT onvoldoende informatie geeft  

 vb. te weinig contrast op die plaats  

 vb. bij mediastinale tumoren: tumorinvasie in plexus brachialis (best zichtbaar op MRI) 

 

 

  



Ine Bollen    Radiologie ademhaling | 2015 - 2016  

5 | P a g i n a  
 

Semeiologische tekens van meest courante pathologieën 

 

Inleiding 

 

Radiologische diagnose van thoracale afwijkingen dmv RX thorax en CT: gebaseerd op 5 elementen 

 uitzicht vd afwijking: hoe presenteert afwijking zich? 

 lokalisatie vd afwijking 

o waar bevindt afwijking zich? vb. pleura, long, mediastinum, … 

o ligt afwijking in of naast bloedvaten, luchtwegen, …? 

 geassocieerde afwijkingen?  

o vb. combinatie longletsel en ribmetastase (verdacht voor maligne longtumor) 

 hoe is afwijking geëvolueerd of hoe evolueert ze? 

o vergelijken met vroegere opnamen vb. volumevermindering 

 vb. tumor verandert niet veel op 2 dagen 

 vb. longoedeem of infectie kan op 1 – 2 dagen tijd sterk veranderen (al dan niet onder therapie: 

Lasix → longoedeem verdwijnt snel) 

o of radiologische evolutie bekijken vb. verdwijning letsel na (proef)therapie 

 adequate klinische informatie: heel belangrijk voor goede diagnose radiologische afwijkingen 

omdat groot aantal radiologische beelden niet specifiek zijn voor één bepaalde aandoening 

o voldoende uitgebreid!  

o evt. ook naar dossier vd pt kijken om te weten wat er geweten is over pt 

 

Evaluatie gebeurt op gesystematiseerde manier omdat je niks wil missen: thoraxwand en pleura – 

diafragma – mediastinum/hart – longen 

 

Uitzicht en lokalisatie  

 uitzicht vh letsel 

o hoe presenteert afwijking zich? 

 afwijking vd normale anatomische verhoudingen  

 ligging, vorm, grootte of aantal vd normale anatomische structuren kunnen 

veranderen 

 vb. longbloedvat of bronchus kan kleiner of breder w van kaliber, vorm van 

bloedvat of van mediastinum kan veranderen 

 vaker: radiologische opname afwijkend doordat  

 één of meer abnormale structuren w toegevoegd 

 normale structuren geheel of gedeeltelijk lijken te ‘verdwijnen’ 

 in aantal gevallen: combinatie beiden 

o wat zijn karakteristieken vd afwijking: aantal kenmerken van letsel zijn belangrijk om tot 

goede diagnose te kunnen komen 

 radiodensiteit (dichtheid) 

 toename: pathologie heeft normale weefsel dusdanig veranderd dat er op die plaats 

abnormale absorptie is van röntgenstralen 

 densiteitstoename w beschreven als verdichting 

 bij beschrijving afwijking op CT-onderzoek spreekt men ook over ‘toegenomen 

attenuatie’ (= toegenomen afzwakken vd röntgenstralen) 

 densiteit hangt af van 

 diameter vh letsel in stralenrichting 

 samenstelling vh nummer: atoomnummer, concentratie 

 afname: pathologie heeft normale weefsel dusdanig veranderd dat er op die plaats 

abnormale vermindering vd absorptie vd röntgenstralen is 

 densiteitsafname w beschreven als pathologische opklaring, verhoogde 

doorschijnbaarheid of translucentie 

 op CT: ‘afgenomen attenuatie’ 

 soms wat moeilijker te diagnosticeren: als er te veel stralen zijn, om te 

vermijden dat er overbelichting is, stopt opname! 
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 belangrijk: owv hogere contrastresolutie van CT kunnen met dit onderzoek kleinere 

densiteitsafwijkingen (zowel positieve als negatieve) w gedetecteerd dan met RX 

 grootte (belangrijk!): hoe groter letsel op moment ontdekking, hoe meer kans op 

maligniteit 

 vorm 

 bolvormig 

 grillige vorm 

 vorm annemen van normale anatomische structuur vb. longkwab 

 begrenzing 

 anatomisch vs niet anatomisch: anatomisch begrensd letsel reikt tot tegen normale 

structuur vb. fissuur 

 scherp vs onscherp 

 glad vs onregelmatig 

 gelobuleerd vs spiculair 

 solitair, multipel, diffuus (patroon) 

 solitair: 1 letsel 

 multipel: meerdere letsels maar zonder duidelijk patroon 

 diffuus: vnl gebruikt bij longpathologie: beide longen zijn aangetast en aantasting 

kan beschreven w in bepaald patroon 

 homgeniteit 

 letsel homogeen van densiteit 

 inhomogeen letsel: gebieden met lagere densiteit (vb. door lucht) of hogere 

densiteit (vb. door calcificatie) 

 lokalisatie / distributie 

o belangrijk: afwijking(en) zo goed mogelijk lokaliseren 

 thoraxwand  

 pleura 

 diafragma 

 mediastinum: voorste, middenste, achterste mediastinum (pathologieën in ieder v die 

compartimenten is niet typisch maar wel specifiek) 

 longen 

 boven, midden, onder, diffuus 

 centraal, perifeer 

o als men beschikt over CT: ook nagaan hoe afwijkingen zich verhouden tov kleinere 

structuren zoals bloedvaten, bronchi en lymfewegen 

 gezien CT doorsnedebeelden maakt: met deze techniek makkelijker letsels te 

lokaliseren dan met RX 

 dunne sneden CT laat toe in longen  

 kleine letsels te zien die (nog) niet zichtbaar zijn op standaardfoto  

 letsels te lokaliseren tot op ‘submacroscopisch’ niveau 

o distributie: is letsel via bloed gekomen, via luchtwegen of vnl lymfevaten? 

 

Thoraxwand en pleura 

 

RX thorax 

 thoraxwand: vnl weke weefsels en skelet → op RX thorax zie je 

o weke weefsels niet 

o skelet wel (maar je probeert dit zo weinig mogelijk te zien want stoort zicht op longen) 

o pleura niet in normale omstandigheden (soms wel pathologisch) 

 pathologische verdichtingen 

o thoraxwand 

 inflammatoire of tumorale processen vd huid of onderhuidse weefsels vd beenderige 

thoraxwand 

 artefacten vb. haarvlechten, verband 

 abnormale verkalkingen kunnen ontstaan bij  
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 callusvorming thv ribfractuur 

 osteomen of osteochondromen van ribben, scapulae, wervels  

o pleura 

 voornaamste oorzaak: pleura-uitstorting (vochtophoping tss 2 pleurabladen) 

 onderscheid tss verschillende beelden naargelang uitbreiding 

 geringe pleura-uitstorting leidt enkel tot verdichting: sluiering vd sinus 

costodiafragmaticus 

 laagste stuk vd long is op zijdelingse opname: costodiafragmatische hoek 

(dus eerste teken is afstulping v die regio) 

 daarna begint dit ook op PA opname zichtbaar te w 

 belangrijke uitstorting → verdichting vd longbasis die op a.p. opname in staande 

houding karakteristieke concave begrenzing vertoont van lateraal-boven naar 

mediaal-onder (= typisch voor vrije pleura-uitstorting) 

 als je doorsnede zou maken zie je dat vocht helemaal rondomrond long zit 

 als je röntgenstralen er horizontaal doorheen stuurt: beeld afhankelijk van 

hoe sterk rontgenstralen afgezwakt w 

 ontmoeten meeste vocht lateraal dus daar is densiteit hoogste 

 naar midden toe: hoeveelheid vocht neemt  af 

 terug helemaal mediaal is het terug toegenomen maar daar zie je het 

niet owv pulmonaal mediaal ligament  

 als je pt in zijligging zou leggen, verplaatst vocht zich 

 pleurale vocht zeer overvloedig: verdichting vd volledige hemithorax en soms 

verplaatsing vh mediastinum en hart naar tegenovergestelde normale zijde  

 pleura-uitstorting kan afkapselen: door fibrinevorming en/of 

vergroeiing pleurabladen → meer gelokaliseerde verdichtingen met 

ovale of spoelvormige vorm (interlobaire uitstorting)  

 op bepaalde plaatsen in pleura vocht nog aanwezig terwijl het 

op andere plaatsen weg is 

 opaciteiten: meestal 1 scherpe en 1 onscherpe kant  

 scherp als er contrast is met omliggende regio’s (dus meer 

scherp als er loodrecht geen andere densiteit is) 

 resten (met bindweefselvorming) van vroegere pleura-uitstorting: 

gekenmerkt door 

 afgestompte sinus costodiafragmaticus 

 tentvormige optrekking vh diafragma 

 diffuse weinig dense verdichting v ganse onderveld 

 primaire pleurale tumoren: eerder zeldzaam 

 oa pleuraal lipoom, goedaardig pleuraal fibreus mesothelioom, maligne 

mesothelioom 

 letsels presenteren als focale of bij maligne mesothelioom vaak uitgebreide 

randstandige verdichtingen 

 bij goedaardige tumoren meestal glad  

 bij kwaadaardige tumoren vaak onregelmatig afgelijnd  

 pleurale verkalkingen  

 liggen meestal op visceraal pleurablad vd costale pleura 
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 in lateraal deel vd thorax liggen hierdoor alle verkalkingen parallel met 

invallende röntgenstrallen → w heel goed afgebeeld 

 in deze tangentiële projectie: gemakkelijk te herkennen als verticaal verlopende 

lijn- of bandvormige verdichtingen 

 verkalkingen zijn minder dens en meer inhomogeen met grillige vorm als ze 

loodrecht of schuin getroffen w door röntgenstralen 

 verkalkingen van diafragmatische pleura w gezien als horizontale of convexe 

lijnvormige verdichtingen in nabijheid van diafragma 

 vnl frequent bij asbestinhalatie 

 pathologische opklaringen (verhoogde translucentie) 

o wand 

 hypotrofie vd thoracale spieren (congenitaal, poliomyelitis) 

 radicale mastectomie bij borstklierCa 

o pleura 

 pneumothorax: aanwezigheid lucht in vrije pleuraholte 

 indien voldoende uitgesproken: makkelijk herkenbaar 

 abnormale doorschijnbaarheid met ontbreken vd normale bloedvattekening in 

lateraal deel vd thorax 

 naar mediaal scherp begrensd door laterale boord met min of meer sterk 

gecollabeerde long of longkwab 

 lijntje: pleura die zichtbaar w als densiteit tss lucht in long en lucht in 

pleurale ruimte 

 twijfel of minder uitgesproken pneumothorax: bijkomende opname in expiratie-

stand evt nuttig → beter scherpe grens tss longweefsel en pleuraholte aantonen 

 spanningspneumothorax (ventiel mechanisme): ook verplaatsing vh mediastinum of 

hart naar tegenovergestelde zijde door overdruk 

 hydropneumothorax: aanwezigheid pleuraal vocht → abnormaal heldere zone caudaal 

begrensd door verdichting met horizontale bovengrens (lucht-vocht niveaubeeld) 

 hemopneumothorax 

 pyopneumothorax 

 

Computertomografie 

 pathologische verdichtingen 

o wand: dankzij hogere contrastresolutie dan standaardfoto zijn vss structuren in 

thoraxwand (spieren, borstklier, subcutaan vet) beter van elkaar te onderscheiden 

 omdat informatie beschikbaar is in dwarse doorsnede: structuren niet gesuperponeerd 

op elkaar of op long en mediastinum 

 CT w vnl uitgevoerd als  

 vermoed w dat longtumor is ingegroeid in thoraxwand 

 men uitbreiding v thoraxwandtumor (vb. borsttumor) wil bestuderen 

o pleura 

 CT kan zeer kleine hoeveelheden pleuraal vocht aantonen maar w hiervoor niet 

gebruikt 

 pleuraal vocht presenteert als wenig dense, scherp begrensde verdichting 

 in dependente thoraxgedeelten bij vrije pleura-uitstorting: pt ligt dus vocht is 

tegen dorsale thoraxwand 

 randstandig of in fissuur gelegen bij afgekapseld vocht 

 igv massieve pleura-uitststorting: hele ruimte ingenomen door vocht, long zelf w 

dichtgedrukt door vocht 

 tenzij bij recent hematoom (hogere densiteit): CT niet in staat om aard vd pleura-

uitstorting te bepalen 

 CT is aangewezen  

 bij studie van complexe afgekapselde pleura-uitstortingen (evt voor bepaling vd 

beste punctieplaats) 

 als pleurale tumor (lipoom, mesothelioom, metastasen) w vermoed 
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 pathologische opklaringen → afwijkingen die op RX thorax toename in doorschijnbaarheid 

veroorzaken: kunnen rechtstreeks aangetoond w 

o hypotrofie vd borstkasspieren 

o mastectomie 

o pneumothorax 

 

Andere radiologische onderzoeksmethoden 

 MRI w enkel toegepast als er na uitvoeren CT nog bijzondere vragen blijven bestaan 

o studie van Pancoast tumoren (sulcus superior) omdat MRI toelaat verhouding met plexus 

brachialis beter te bestuderen  

 plexus brachialis w goed gezien omdat contrast tss zenuwen (zwart) en omgevend 

weefsel (wit vet) veel beter is 

 probleem: dens, compact bot niet zichtbaar → invasie tumor in bot niet zichtbaar 

o als CT-onderzoek niet kan w uitgevoerd (vb. contrastallergie) 

 echografie: belangrijke methode om pleuraal vocht op te sporen en bij begeleiding moeilijke 

pleurale puncties 

o zuiver vocht: echografisch hyposonante zone tss long en thoraxwand 

o met echografie kan beweeglijkheid vocht w aangetoond 

o bij complexe pleura-uitstortingen (bloed, empyeem): reflecties kunnen zichtbaar w 

o soms septa zichtbaar 

 transudaat maakt soms strengen → pleura-uitstorting bestaat uit compartimenten 

 daarom onder begeleiding in vss compartimenten puncteren (want als je dit blind doet, 

heb je niet alle vocht mee) 

 

Diafragma 

 

Technieken 

 afwijkingen van diafragma w vaak eerst opgemerkt op standaard RX 

 functieafwijkingen (abnormale of geen beweging) w vnl bestudeerd dmv doorlichting 

 echografie kan gebruikt w om diafragmabeweging te bestuderen bij pt’en die geen 

doorlichting kunnen ondergaan: bedlederige pt’en waarbij onderzoek aan bed pt gebeurt 

 CT is vnl aangewezen om complexe peridiafragmatische pathologie te bestuderen 

o vnl spiraal CT: sagittale en frontale reconstructies → verhouding tss letsels en diafragma  

 MRI: tot nu toe enkel aangewend als CT onvoldoende informatie geeft 

 

Zichtbaarheid en veranderingen 

 diafragma zie je niet als dusdanig maar je spreekt wel van diafragma als zijnde de structuren 

die grens maken tss abdomen en thorax en die dus contouren van diafragma aflijnen 

o sommige pt’en kunnen heel diep inademen: dan heel laag diafragma met ietwat getrapt 

profiel veroorzaakt door aanhechting spieren 

o diafragma staat meestal wat hoger als we neerliggen en zitten dan als we rechtstaan 

 frequent vormveranderingen die berusten op varianten vh normale 

o voorste deel vh R diafragma: dikwijls convexe uitbochting naar craniaal: te wijten aan 

 verhoogd segment vh diafragma 

 lokale vetophoping (‘vetkwabje’) 

 dan w soms verkeerdelijk vergroting vd R hartschaduw verondersteld 

 hypodens karakter (vetabsorptie) vd afwijking is dikwijls vermoedbaar op 

conventionele opname: w igv twijfel bewezen door CT 

o zeer magere pt’en en bij longemfyseem: aanhechtingsbundel vh diafragma op onderste 

ribben w zichtbaar → diafragma: ‘getrapte’ vorm 

o na genezing van pleuritis, hemothorax of tgv thoracotomie: vaak ontstaan van verdikking 

basale pleura met hoogstand vh diafragma 

 soms ontstaat ‘tentvormige’ optrekking van deel vh diafragma: bij voorkeur thv 

onderste uiteinde van interlobaire scissuur 
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 meestal afstompen (verstrijken) vd normaal diepe en scherpe sinus 

costodiafragmaticus 

o Bochdalek hernia: herniatie vetweefsel door diafragma 

 in embryonale ontwikkeling ontstaat diafragma als scheidingsvlak tss abdomen en 

thorax → bij klein percentage vd bevolking blijft kleine opening achteraan aanwezig 

 hierlangs kan wat vet naar boven herniëren: meestal heel weinig, klein en zonder 

pathologische betekenis 

 kan heel groot w maar dan w ze meestal al ontdekt bij geboorte of kort na geboorte 

(kortademige zuigeling) 

 veranderingen in stand 

o bilaterale hoogstand vd diafragmata: gezien bij 

 uitgesproken obesitas  

 uitgesproken ascites 

o unilaterale hoogstand 

 acute long- of pleura-aandoeningen thv thoraxbasis 

 intra-abdominale ruimte-innemende processen onmiddellijk onder diafragma 

 hepatomegalie of levertumor 

 splenomegalie of milttumor 

 subdiafragmatisch abces 

 verlamming vd n. phrenicus (kan uni- of bilateraal) 

o bilaterale laagstand: vnl bij hyperinflatie vd longen 

o unilaterale laagstand bij 

 compensatorisch of postobstructief unilateraal emfyseem 

 extreme spanningspneumothorax 

 beweeglijkheid (studie met fluoroscopie of als pt niet naar afdeling radiologie kan komen met 

echografie) 

o L diafragma: grotere respiratorische excursie dan R diafragma 

o igv unilaterale hoogstand: ademhalingsbeweging vh diafragma w  

 asymmetrisch  

 of zelfs paradoxaal  

 = naar craniaal bij inspiratie en naar caudaal bij expiratie 

 vnl gezien bij verlamming vd n. phrenicus: frequentste oorzaak is tumorale invasie 

 

Mediastinum/hart 

 

RX thorax 

 afwijkingen in mediane ligging vh mediastinum: bij 

o abnormale drukveranderingen in pleurale ruimte vb. pneumothorax, pleura-uitstorting 

o abnormale volumeverandering vd long of kwab vb. atelectase 

 afwijkingen in vorm 

o verbreding vd mediastinale schaduw 

 vb. lipomatose vh mediastinum (afstomping vd hoek tss mediastinum en diafragma) 

o wijziging in uitzicht en verloop vd mediastinale lijnen 

o sommige gevallen: op zijdelingse radiografie w abnormale weke delen schaduw 

waargenomen 

 afwijkingen in densiteit 

o toename van densiteit  

 toename densiteit op zijdelingse radiografie onder vorm van abnormale weke-delen-

schaduw wijst op tumoraal proces 

 verkalkingen w zowel op p.a. als op zijdelingse radiografie in mediastinale structuren 

waargenomen 

 verkalkte lymfeklieren 

 intratumorale verkalkingen 

o vermindering van densiteit vh mediastinum: opklaringen 

 bij pneumomediastinum: enkelvoudige of meervoudige verticale opklaringslijnen  
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 te wijten aan aanwezigheid lucht tss vss mediastinale structuren 

 kan optreden bij 

 trauma: trachea- of bronchusruptuur, ribfractuur met longperforatie 

 mediastinitis: ontsteking met spontane gasvorming 

 bij achalasie vd slokdarm: breed uitgezette en soms tortueuze slokdarm w als 

bandvormige opklaring gezien 

 zowel op p.a. als zijdelingse radiografie 

 mag niet verward w met pneumomediastinum 

 afwijkingen ifv lokalisatie in mediastinum: ieder deel bevat specifiek bepaalde structuren dus 

bepaalde afwijkingen komen bij voorkeur in bepaald deel vh mediastinum voor  

o voorste mediastinum → 4 T’s  

 thyroid: duikend kropgezwel (goiter) 

 in weke-delen-schaduw: vaak verkalkingen aanwezig 

 kan belangrijke verplaatsing en kaliberverandering vd trachea veroorzaken 

 vergroting vd thymus of thymustumor 

 normale thymus: bij zuigeling  

 vaak vormafwijking vh mediastinum op p.a. radiografie 

 asymmetrische verbreding mediastinum met caudaal horizontale begrenzing 

en schuin naar mediaal en craniaal oplopende laterale boord (“bootzeil”) 

 best zichtbaar in expiratietoestand 

 zijdelingse radiografie: verdichting projecteert craniaal in voorste mediastinum 

 thymoma (thymustumor) 

 abnormale verbreding vh bovenste mediastinum die op zijdelingse radiografie in 

voorste mediastinum gelokaliseerd w 

 w gezien bij 20% vd pt’en met myasthenia gravis 

 teratoom = dermoïd cyste (embryogene tumor): ontstaan uit ectopische embryonale 

resten 

 tumoren die meestal meer caudaal gelegen zijn 

 in deze tumoren ziet men soms intratumorale been- en zelfs tandvorming 

 bevatten ook dikwijls veel vetweefsel of sebum 

 ‘terrible lymfoma’ = vergrote lymfeknopen 

o middenste mediastium 

 verbreding en verdichtingen vh middenste mediastinum: vaak gevolg van 

adenopathievorming (lymfoma of metastasen) 

 bronchogene cyste (duplicatiecyste) komt specifiek in middenste mediastinum voor 

 slokdarmpathologie 

o achterste mediastinum: vnl tumoren van neurogene oorsprong 

 

Computertomografie (CT) 

 opsporen, topografische lokalisatie en natuurdiagnose van mediastinale tumoren: wezenlijk 

verbeterd door mogelijkheden van CT 

o laat beter toe letsels te lokaliseren en relatie met omgevende structuren te beoordelen 
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o kwantitatieve bepaling vd röntgenabsorptie (densiteitsmeting) laat toe specifieke 

inlichtingen te verkrijgen over samenstelling en aard letsel 

o CT kan aantonen of afwijkingen in vorm en densiteit zichtbaar op standaardfoto  

 gevolg zijn van reële pathologie (tumor, aneurysma) 

 kunnen toegeschreven worden aan ‘varianten vh normale’ (paracardiale vetkwab, 

elongatie van vasculaire structuren) 

o contraststof → idee over vascularisatie 

 als tumoraal proces w aangetoond of bevestigd: CT verder aangewezen voor studie van  

o uitbreiding vh letsel 

o relatie tss tumor en omliggende normale mediastinale structuren 

 meer specifieke diagnose vd aard vd afwijking berust op 

o lokalisatie vd afwijking: voorste, middelste, achterste mediastinum 

o densiteitsmeting → idee over fysische samenstelling vh letsel 

o toediening contrast IV → idee over graad vascularisatie vh letsel 

 overlapping tss vss pathologieën → in aantal gevallen kan enkel DD opgesteld w 

 afwijkingen met typische kenmerken 

o vnl lipomateuze samenstelling 

 lipomatose vh mediastinum → vnl  

 bij obese personen  

 of na langdurige corticoïdentherapie 

 kiemceltumor = tumor met vss weefselcomponenten: vet, water, kalk, vast weefsel 

 lipoma en liposarcoma: zeldzame tumoren 

o spontaan hypodense (vochtinhoud) afwijkingen (geheel of gedeeltelijk) 

 congenitale cysten (bronchogene, duplicatie, meningocoele)  

 dunne wand 

 homogene hypodense inhoud + geen verandering in HU na toediening contraststof 

 cystische componenten in tumoren (thymoma, lymfoma, kiemceltumoren, goiter)  

 onderdeel van tumor  

 of ontstaan door necrose  

o spontaan hyperdense afwijkingen (geheel of gedeeltelijk) 

 calcificaties kunnen aanwezig zijn in  

 lymfeklieren 

 mediastinale tumoren: kiemceltumoren, goiter 

 wand van aneurysmata 

 onscherp begrensde hyperdense zone in mediastinum bij pt met zwaar thoracaal 

trauma: wijst op mediastinale bloeding 

o afwijkingen die zeer sterk contraststof capteren 

 vasculaire afwijkingen – aneurysmata 

 vasculaire anomalieën en varianten 

 duikende goiter 

 hypervasculaire tumoren 

 

Andere radiologische onderzoeksmethoden 

 echografie 

o kan gebruikt w voor eerste benadering van mediastinum vb. bij pt’en die geen CT-

onderzoek kunnen ondergaan 

o letsels kunnen door beperkte toegangspoort meestal maar gedeeltelijk onderzocht w → 

techniek ontoereikend om uitbreiding vh letsel te beoordelen 

 MRI 

o kan bijkomende info geven: vnl bij 

 cystische letsels 

 letsels die in verbinding staan met spinaal kanaal 

o w enkel uitgevoerd als CT onvoldoende resultaat gaf of niet mogelijk was 

 angiografie: aangewezen bij verdere exploratie en evt behandeling van afwijkingen van 

vasculaire structuren 
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Longen 

 

RX thorax 

 pathologische verdichtingen 

o pathologische toestanden die grondslag vormen van verdichting 

 gelokaliseerd: beperkt tot één of enkele letsels of tot één longkwab 

 verspreid: meerdere letsels die zich verspreiden over meerdere longkwabben 

o ontstaan door 

 parenchymatelectase 

 oorzaken 

 bronchusopstopping (resorptie-atelectase) 

 longretractie (passieve atelectase) 

 surfactantstoornis (adhesieve atelectase) 

 hierdoor ontstaat vermindering v volume vd long of longgedeelte omdat lucht die 

geresorbeerd w niet vervangen w 

 parenchymconsolidatie vb. door aanwezigheid exsudaat, transsudaat of celproliferatie 

in luchtholten (bacteriële of virale pneumonitis, longoedeem, longbloeding) 

 fundamenteel verschil met atelectase 

 bij atelectase: volume verkleind 

 bij consolidatie: volume normaal of vergroot 

 verdikking vh interstitium 

 ontstaat vb. als lymfevaten in interstitium opgevuld zijn met tumorcellen bij 

lymfangitis carcinomatosa 

 neoformatief proces of celproliferatie die normale anatomische verhoudingen niet 

respecteert of vernietigt 

 vb. benigne of maligne tumoren 

 vb. granuloomvorming 

o gelokaliseerde verdichtingen 

 anatomisch begrensd 

 als longverdichting samenvalt met grenzen van segment, kwab of ganse long: vrij 

typische radiologische beelden op p.a. en laterale opname  

 als begrenzing verdachte gedeelte parallel loopt met stralenbundel: scherpe 

afgrenzing (tgv contrast met normale parenchym dat ernaast ligt) 

 atelectase 

 bij atelectase tgv bronchusopstopping (resorptie-atelectase): bijkomende tekens 

 verplaatsing v interlobaire fissuur 

 verhoging vd stand vh diafragma 

 aantrekking vh mediastinum en hart naar aangetaste zijde 

 compensatorische overinflatie  

 vd contralaterale long igv atelectase volledige long 

 van bepaalde overblijvende normaal geventileerde kwab of segment  

 vb. verplaatsing naar boven vh apicodorsaal segment vd onderkwab 

door hyperinflatie igv atelectase bovenkwab 

 verplaatsing vd hilus  

 vb. optrekking naar craniaal igv atelectase vd bovenkwab 
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 veranderingen vd borstkas: onderlinge afstand tss ribben verminderd aan 

aangetaste zijde 

 atelectase door longretractie (passieve atelectase)  

 ontstaat door dichtvallen longparenchym als natuurlijke krachten die long 

doen samenvallen groter zijn dan krachten die long openhouden 

 vb. aanwezigheid pleuraal vocht of hoogstand ve diafragmakoepel 

 bronchi naar geatelectaseerde longgedeelte zijn open → luchtbronchogram 

mogelijk 

 consolidatie: vaak streep- en bandvormige opklaringen in verdichtingen gezien: 

‘luchtbronchogram’ 

 verklaring 

 geen proximale bronchostenose  

 pathologie bevindt zich in alveolaire ruimte en minder in bronchiale ruimten 

 teken wijst meestal op pneumonitis maar is niet specifiek 

 neoformatief proces 

 enkel sommige types tumoren (vb. bronchoalveolair celcarcinoom of pulmonair 

lymfoom) laten zich soms begrenzen door longfissuren 

 meestal niet begrensd door fissuur → hoort niet thuis in anatomisch begrensde 

verdichtingen 

 niet anatomisch begrensd 

 longverdichtingen die niet anatomisch begrensd zijn: radiologisch zeer polymorf 

voorkomen en zijn moeilijk te klasseren 

 zelden pathognomonisch voor bepaalde aandoening 

 opzoeken bepaalde kenmerken helpt bij DD 

 onderscheid volgens grenzen van verdichting 

 scherpe grens: goed- of kwaadaardige tumor, granuloom 

 wazige begrenzing: pneumonitis, tuberculose, longoedeem 

 onderscheid volgens vorm 

 afgeronde of ovale verdichtingen → meestal tumorale aard 

 lineaire verdichtingen 

 igv gelokaliseerd of beperkt in aantal: berusten op bindweefselstrengen tgv 

doorgemaakt infectieus proces 

 igv uitgesproken bindweefselvorming in bovenvelden (na longtuberculose): 

vaatstructuren w van onder- en middenveld naar boven getrokken → talrijke 

verticale lineaire verdichtingen in deze gebieden 

 voor bespreking diffuse lineaire verdichtingen: zie verder (reticulair patroon) 
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 volgens densiteit: tumorale processen meestal hogere röntgenabsorptie dan 

infectieuze aandoeningen 

o diffuus verspreide verdichtingen 

 zijn vaak gevolg van pathologische veranderingen die zich vnl in interstitium voordoen 

 verdichtingspatroon dat ontstaat is erg gevarieerd 

 vaak niet mogelijk om obv röntgenbeeld bepaalde pathologische afwijking met 

zekerheid te voorspellen 

 vaak gaan deze interstitiële aandoeningen ook gepaard met vorming exsudaat, 

transsudaat of celproliferatie in luchtholten → meerdere consolidatiezones zichtbaar 

 onderscheid tss 

 nodulair patroon: groot aantal kleine of grotere afgeronde (nodulaire) verdichtingen 

verspreid over beide longvelden 

 typisch: hematogeen uitgezaaide infectieuze (TB, schimmel) of tumorale 

(longmetastasen) aandoeningen: verantw organisme/tumorcellen bereiken long 

via circulatie → w in capillaire longbed opgevangen 

 analoge beelden kunnen gezien w bij aandoeningen die gepaard gaan met 

bilaterale interstitiële granuloomvorming 

 sarcoïdose 

 inhalatieziekten (meest frequent: pneumoconiose) 

 lineair (reticulair) patroon: abnormaal netwerk lijnvormige verdichtingen die elkaar 

overkruisen 

 moet onderscheiden w van normale vasculaire tekening vd longen 

 pathologisch reticulair patroon berust op  

 verdikking vh interstitium 

 en/of aanwezigheid fibreuze strengen 

 verdikking vh interstitium w vaak best gezien in nabijheid costale pleura lateraal 

en basaal  

 reden: hier zijn interlobulaire septa best ontwikkeld en horizontaal (parallel 

met invallende röntgenstralen) 

 presenteren als 1 – 3 cm lange haarfijne lijnvormige verdichtingen loodrecht 

verlopend op pleura: Kerley B-lijntjes 

 reticulair patroon w vaak gezien in associatie met nodulair patroon 

 reticulair longpatroon w gezien bij 

 lymfangitis carcinomatosa: diffuse verspreiding tumorcellen in 1 of 2 longen 

 vnl langsheen interlobulaire (septale) lymfevaten 

 vb. bij borstkliercarcinoma, maagcarcinoma, bronchuscarcinoma 

 idiopathische pulmonaire fibrose 

 dan is beeld radiologisch ook gekenmerkt door retractie en distortie/ 

destructie vd normale longstructuren vb. luchtwegen en bloedvaten 

 L hartoverbelasting en interstitieel longoedeem 

o pathologische verkalkingen → kunnen op vss plaatsen in bronchi en longen ontstaan 

 trachea en bronchus: calciumneerslag in kraakbeenringen 

 zeer frequent op oudere leeftijd 

 geen pathologische betekenis 

 hilaire lymfeklieren: TB, pneumoconiose, sarcoidose 

 longparenchym 
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 infecties: TB, abces 

 tumoren 

 goedaardig: benigne tumoren (vnl hamartoma = primaire longtumor van 

mesenchymale oorsprong) of granulomen 

 aantonen van intratumorale verkalking op RX thorax maakt letsel meer 

suggestief voor goedaardige tumor 

 ‘popcorncalcificatie’ is erg verdacht voor hamartoma 

 is niet absoluut!: kwaadaardige tumoren kunnen ook calcificaties bevatten 

maar meestal beperkt → niet zichtbaar op RX thorax 

 kwaadaardig: metastase van osteogeen sarcoma 

 pathologische opklaringen (verhoogde translucentie) 

o toename in translucentie moeilijker te herkennen omdat technische factoren long spelen 

o veralgemeende toename vd doorschijnbaarheid 

 zeer frequente oorzaak van abnormaal sterke translucentie beide longvelden: diffuus 

longemfyseem 

 omdat toename in translucentie moeilijker te herkennen is → andere radiologische 

tekens van longemfyseem bekijken 

 abnormale laag- en horizontale stand vh diafragma 

 toegenomen voor-achterwaartse doormeter vd thorax (op zijdelingse opname) 

 horizontaal verloop vd axillaire en ventrale ribsegmenten 

 abnormaal kleine hartschaduw (druppelhart): gevolg van ‘kantelen’ vh hart in meer 

verticale zin secundair aan laagstand vh diafragma 

 verplaatsing beide longhili naar craniaal 

 verminderde ongelijkmatige perifere vaattekening 

o omschreven toename vd doorschijnbaarheid 

 anatomisch begrensd 

 voornaamste valse oorzaak van unilaterale abnormale doorschijnbaarheid: licht 

asymmetrische stand vd pt (rotatie) op p.a. RX thorax 

 kan nagegaan w door studie mediale boord beide claviculae: moeten op zelfde 

afstand vd middellijn vd trachea of dorsale wervels liggen 

 McLeod’s syndroom: unilaterale aplasie of hypoplasie vd a. pulmonalis en 

vertakkingen (congenitaal of verworven) 

 longweefsel dat groter volume inneemt dan normaal omdat het plaats inneemt die 

vrijkomt  

 inname plaats die vrijkomt tgv atelectase of heelkundig verwijderen 

contralaterale long of homolaterale kwab 

 vertoont compensatoir verhoogde translucentie 

 meest typische teken: abnormaal wijd uit elkaar spreiden vd overigens 

normale longvaatbedden 

 igv volledige longcollaps of pneumonectomie: overblijvende long verdringt ook 

mediastinum en hart naar aangetaste zijde 

 long kan zich zelfs ventraal vd trachea middellijn uitbreiden tot in 

contralaterale hemithorax 

 niet anatomisch begrensd 

 berust op 

 vernietiging van longweefsel 

 vb. TB, abces, bulleus emfyseem, longcyste 

 vnl bij longtuberculose: soms sprake van ‘cavernevorming’ 

 necrose vd centrale gebieden van tumor 

 necrose na infarct of bij vasculitis 

 abnormale uitzetting vd bronchi (bronchiëctasieën) 

 opklaringszone meestal ronde vorm 

 uitzondering: bronchiale uitzettingen veroorzaken bandvormige opklaring (indien 

niet axiaal getroffen) 
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 omschreven niet-anatomisch begrensde toename vd translucentie is afgeboord door 

verdichting (wand) waarvan dikte en interne aflijning diagnostisch belangrijk zijn 

 dus omschreven zone met verhoogde translucentie en omgeven door verdichting 

 w ‘holtebeeld’ genoemd 

 binnenin opklaring kan verdichting aanwezig zijn 

 vloeistofspiegel: vloeistof (etter, mucus) geeft horizontale begrenzing in staande 

houding 

 fungusproliferatie (aspergilloom): verdichting heeft polycyclische omtrek en 

verplaatst zich igv houdingsverandering bij pt 

 holtebeelden w gezien bij 

 longtuberculose 

 evolutief 

 dikwandig 

 evt omgeven door onscherp begrensde parenchymverdichtingen en/of -

verkalkingen 

 steriel 

 dunwandig 

 evt omgeven door parenchymverkalkingen 

 longabces 

 evolutief 

 dikwandig 

 evt gelegen midden in min of meer grote parenchymverdichting 

 steriel (na AB behandeling): dunwandig 

 genecroseerde kwaadaardige longtumor en vasculitis 

 dikwandig 

 onregelmatig inwendige afgrenzing vd wand 

 enkelvoudig of meervoudig 

 longcyste 

 dunwandig (indien niet geïnfecteerd) 

 wand is soms verkalkt: ringvormige verkalking 

 emfyseembullae 

 zeer dunwandig 

 verdringing vd bloedvaten in niet-aangetaste gedeelte 

 veranderingen in anatomie en anatomische verhoudingen 

o op thoraxfoto zijn longbloedvaten en luchtwegen enige anatomische structuren die 

zichtbaar zijn (en in normale omstandigheden: luchtwegen nauwelijks zichtbaar) 

o vasculaire structuren 

 bloedvaten zijn soms beter dan normaal zichtbaar: wijst meestal op grotere 

hoeveelheid bloed dat door deze vaten stroomt 

 globale toename vasculaire longtekening: bij L-R shunt (vb. atriaal septumdefect) 

 abnormale distributie waarbij in bepaalde gebieden kaliber (en dus tekening) 

toeneemt en in andere gebieden normaal blijft of zelfs afneemt 

 vb. pulmonaire arteriële hypertensie: vaten centraal rond hilus breder, perifeer 

smaller (dus minder zichtbaar) 

 vb. pulmonaire veneuze hypertensie: vnl in bovenvelden verbreding vd vaten 

terwijl ze in ondervelden in kaliber afnemen 

 is gevolg vd vasoconstrictie id vaten vd ondervelden 

 tracht te beletten dat vocht extravasaal treedt (dus dat longoedeem 

ontstaat) 

 doordat mens rechtop loopt: vasculaire druk hoogste in deze gebieden → 

kans op oedeem daar grootste 

 deze vorm ‘vasculaire redistributie’ ziet men oa bij L hartdecompensatie en 

mitraliskleplijden 

 afname vd vasculaire longtekening  

 kan gevolg zijn van verminderde doorbloeding van bepaald longgebied 
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 vb. tgv (sub)obstructie van één of meerdere vaten die instaan voor doorbloeding 

v dat gebied 

 vb. verminderde ventilatie van bepaald longgebied → reflectoire vasoconstrictie 

→ verminderde vasculaire longtekening in dat gebied 

 als longen meer uitgezet zijn dan normaal (vb. astma, COPD, longgebied dat na 

lobectomie of bij atelectase vrijgekomen ruimte probeert op te vullen): vasculaire 

longtekening neemt af omdat er relatief meer lucht in longgebied is 

 longdestructie (vb. longemfyseem) 

 bloedvattekening neemt af 

 abnormale spreiding en arborisatie vd vaten 

o luchtwegen 

 in normale omstandigheden nauwelijks zichtbaar op RX thorax 

 enkel in buurt vd hilus: onderscheidbaar als  

 hypodense band (igv omgeven door mediastinaal weefsel of bloedvaten) 

 of 2 parallelle lijnen 

 of ring (die samen met begeleidende arterie ‘brilbeeld’ vormt) 

 als luchtwegen beter dan normaal zichtbaar w (duidelijke parallelle lijnen of ring in 

brilbeeld duidelijk dikkere wand): wijst meestal op wandverdikking 

 bronchitis 

 acute infectie  

 chronische inflammatie (zoals rokers) 

 bronchiëctasieën 

 bronchi duidelijk verbreed  

 parallelle linen liggen verder van elkaar en zijn duidelijk onregelmatiger 

begrensd 

 asymmetrisch brilbeeld kan ontstaan: diameter vd ring groter dan die van 

begeleidende bloedvat → ‘zegelringteken’ 

 

Computertomografie 

 pathologische verdichtingen 

o voordelen CT 

 omdat vss kenmerken vd afwijkingen beter kunnen w geëvalueerd: CT laat 

gemakkelijker dan op RX toe om  

 onderscheid te maken tss  

 parenchymatelectase 

 parenchymconsolidatie 

 abnormale celproliferaties 

 abnormale verdikking vh interstitium te herkennen 

 focale of diffuse karakter vd afwijkingen beter beoordelen: afwijkingen bestudeerd los 

van superpositie op elkaar, thoraxwand, mediastinum of normale longstructuren 

 beter letsels lokaliseren in dwarse vlak (rondom hilus of in periferie vd longen) 

o DD tss goedaardige (goedaardige tumor, granuloom, pneumonitis) of kwaadaardige 

(longtumor of metastase) niet anatomisch begrensde verdichtingen 

 met CT zeker niet altijd mogelijk 

 maar CT laat vaker dan RX toe uitspraak te doen over aard vd afwijking 

o CT kan bijkomende informatie geven bij diffuus verspreide longverdichtingen: dmv HRCT 

 HRCT = dunne sneden CT = Hoge Resolutie CT → detailrijk beeld vh longparenchym 

 interessante techniek owv 3 redenen 

 afwijkingen kunnen vroegtijdiger ontdekt w: vóór ze zichtbaar w op RX en soms 

zelfs vóór ze zichtbaar zijn op gewone CT 

 uitzicht of kenmerken vd afwijkingen kunnen beter beoordeeld w 

 lokalisatie (interstitium, luchtholten, in/rondom bloedvaten, wand vd bronchi, 

pleura) vd afwijkingen kan beter bepaald w 

 op HRCT vd longen: kijken naar uitzicht en lokalisatie vd afwijkingen 

 uitzicht 
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 nodulair patroon: multipele nodulaire opaciteiten 

 kenmerken vd noduli kunnen beter beoordeeld w dan op standaard RX 

 lineair patroon = reticulair patroon op RX maar door hogere contrastresolutie  

 lijnen beter en langer afzonderlijk beoordeeld 

 kenmerken vd lijnen beter bestudeerd 

 consolidatie 

 meerdere zones waar groep alveoli opgevuld zijn met exsudaat, transudaat 

of cellen 

 op CT: normale structuren op die plaats kunnen niet meer w gezien 

 matglas (term die enkel w gebruikt bij CT) 

 meestal: vervangen vd lucht in alveoli door exsudaat, transudaat of cellen 

maar afwijking niet zo uitgesproken dat er geen lucht meer aanwezig is  

 zo ontstaan verdichtingen die nog ‘transparant’ zijn = matglas 

 door matglas blijven normale bronchovasculaire structuren zichtbaar 

 andere oorzaak: als relatieve hoeveelheid lucht-weefsel vermindert tgv 

verdikking vh interstitium 

 lokalisatie 

 bepaalde aandoeningen verspreiden zich vnl via lymfewegen 

 vb. sarcoïdose, lymfomen, tumorcellen bij lymfangitis carcinomatose 

 lymfewegen bevinden zich in interlobulaire septa, in subpleurale regio en 

langsheen bronchovasculaire structuren 

 zien afwijkingen op deze plaatsen suggereert spreiding via lymfewegen 

 andere aandoeningen verspreiden vnl via bronchi of bloedvaten → vinden 

afwijkingen op deze plaatsen helpt bij diagnose → voorbeelden 

 bronchitis – bronchiolitis (spreiding via bronchi) 

 miliaire metastasen (spreiding via bloedvaten) 

 CT kan vroegtijdiger dan RX calcificaties in normale structuren en letsels 

detecteren en lokaliseren 

 kan belangrijk zijn bij diagnose zowel focale als diffuse afwijkingen 

 vb. tegelijkertijd ontdekken calcificaties en vetweefsel in nodulaire 

verdichting → letsel sterk suggestief voor hamartoom 

 aard vd calcificaties moet bestudeerd w want ook maligne tumoren kunnen in 

zeldzame gevallen calcificaties bevatten 

 pathologische opklaringen: CT kan bijkomende informatie bieden bij zowel veralgemeende 

als omschreven toename vd doorschijnbaarheid 

o subjectieve evaluatiefactor bestaat nog steeds maar is minder kritisch omdat 

longdestructie beter geëvalueerd kan w 

o afwijkingen die op standaardfoto toename in doorschijnbaarheid veroorzaken: kunnen 

rechtstreeks aangetoond w 

 hypertrofie vd borstkasspieren 

 mastectomie 

 pneumothorax 

o omdat pulmonaire vaten individueel zonder superpositie kunnen afgelijnd w: abnormale 

vermindering of abnormale spreiding ervan kan beter aangetoond w 

o wand en inhoud van holtebeelden kunnen beter beoordeeld w 

 veranderingen in anatomie en in anatomische verhoudingen 

o bloedvaten en luchtwegen in longen zijn beter zichtbaar dan op RX thorax en kunnen tot 

verder perifeer in long gevolgd w 

o vroegtijdigere en betere beoordeling van afwijkingen in  

 aantal en kaliber vd bloedvaten 

 kaliber en wanddikte vd luchtwegen 

o belangrijk voordeel van CT: ook doorbloeding vd longen kan in licht gesteld w 

 doorsnede-beelden maken op ogenblik dat contraststof passeert doorheen grotere 

proximale takken vd pulmonaire arteries → klonters (longembolen) in vaten opsporen 

 CT = eerstelijns beeldvormingstechniek als men centrale longembolen wil opsporen 
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 doorbloedingsafwijkingen in longcapillairen (structuren die te klein zijn om individueel 

zichtbaar te zijn)  

 w zichtbaar door toename (↑ capillaire flow) of afname (↓ capillaire flow) vd normale 

CT longdensiteit 

 met dual energy spiraal CT kunnen deze perfusieveranderingen nog beter 

gevisualiseerd w 
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Indicaties voor radiologische onderzoeken bij vss ziektebeelden 

 

Inleiding 

 standaard p.a. en zijdelingse radiologie en CT: basis radiologische onderzoeken vd thorax 

o steeds start met RX thorax (in komende tekst: vnl bespreking andere onderzoeksmethoden 

omdat RX thorax toch basisradiologisch onderzoek is) 

o CT is aanvullend onderzoek dat meestal op 2e plaats komt na RX thorax 

 andere onderzoeksmethoden (echo, angio en MR): enkel gebruikt bij specifieke indicaties 

 

Respiratoire infecties en longtuberculose 

 in meeste gevallen: RX thorax voldoende om (igv klinische diagnose) respiratoire infecties te 

bevestigen en infectie onder therapie op te volgen 

o in sommige situaties: aangewezen om bijkomend CT onderzoek te doen 

 vnl bij complexe RX beelden vb. longafwijkingen differentiëren van pleura-afwijkingen 

 ook als men complicaties zoals abcesvorming vermoedt of verder wil onderzoeken 

o HRCT: soms aangewezen bij immuungecomprommiteerde pt’en (oa chemotherapie) met 

normale RX maar klinische verdenking op infectie (gestoorde bloedtesten, koorts) 

 HRCT laat toe afwijkingen in longen te detecteren voordat ze zichtbaar zijn op RX 

 longtuberculose 

o RX thorax is onderzoeksmethode om diagnose te helpen stellen 

o CT is aangewezen bij  

 complexe radiologische beelden op RX 

 complicaties 

o HRCT kan aangewezen zijn bij 

 militaire tuberculose 

 diffuse bronchiale verspreiding v longtuberculose 

 

Neoplasieën van long en mediastinum 

 longen 

o CT vaste plaats in  

 pre-operatieve staging 

 follow-up van tumor onder behandeling 

o 2 belangrijke bemerkingen 

 mediastinale lymfeklieren bij pt’en met gekende longtumor kunnen vergroten obv 

inflammatie  

 vb. door begeleidende pneumonie 

 CT kan niet differentiëren tss lymfeklier die in volume toegenomen is obv 

tumorproliferatie en lymfeklier die toegenomen is tgv reactionele inflammatie 

 CT is niet altijd in staat tumoraal proces aan te tonen dat tegen bepaalde structuur ligt 

en ingegroeid is in deze structuur 

 vb. mediastinum, thoraxwand 

 HRCT kan bij pt met gekende long- of andere tumor met vrij grote zekerheid 

diagnose stellen van lymfangitis carcinomatosa 

 mediastinum 

o CT w bij meeste pt’en als aanvulling bij RX uitgevoerd: redenen 

 mediastinale afwijkingen moeten zeker volume bereiken voor ze zichtbaar zijn op RX 

 CT biedt belangrijke voordelen 

 geeft dwarse doorsnedebeelden 

 laat toe densiteit te beoordelen 

 laat toe aankleuringspatroon na contraststoftoediening te beoordelen 

o MR kan aangewezen zijn in bepaalde geselecteerde gevallen: vnl voor opsporen vocht in 

cystische structuren 

 

Aandoeningen van pleura, thoraxwand en diafragma 

 vermoeden pleurale pathologie: in eerste fase RX aangewezen 
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o pneumothorax kan meestal gediagnosticeerd w op RX behalve igv heel klein 

 aanvullende thoraxfoto na diepe expiratie kan nuttig zijn 

 aanvullende CT w meestal pas gedaan als  

 gezocht w naar specifieke oorzaak vb. subpleurale emfyseembullae 

 er twijfel is op RX of als beeld moeilijk interpreteerbaar is (vb. twijfel tss grote 

bulleuze longveranderingen en pneumothorax) 

o vrij pleuraal vocht  

 w zichtbaar op staande RX thorax als hoeveelheid > 100 mL is 

 echografie en CT kunnen kleinere hoeveelheden aantonen maar w doorgaans niet 

gebruikt om pleuraal vocht op te sporen 

 echografie w vnl gebruikt als begeleiding bij pleurale puncties: vnl nuttig als pleura-

uitstorting verdeeld is over vss compartimenten (want kunnen gevisualiseerd w) 

 CT vnl aangewezen igv maligne oorzaak vd pleura-uitstorting vermoed of bewezen 

→ want CT nuttig om 

 uitbreiding vh letsel te beoordelen  

 na te gaan of er ingroei is in thoraxwand 

 vnl gevoelig voor aantonen van ingroei in benige structuren 

 MR kan bijkomende informatie geven over invasie in weke weefsels vd 

thoraxwand 

 afwijkingen vd thoraxwand  

o zijn meestal zichtbaar op RX thorax 

o CT onderzoek kan aangewezen zijn om beter 2D en 3D inzicht te krijgen in (vnl benige) 

thoraxwandafwijkingen 

 afwijkingen vh diafragma en diafragmacontour 

o igv zichtbaar op RX thorax: vaak goedaardig en zonder pathologische betekenis 

o igv twijfel over onderliggende pathologie (scheur na trauma, tumor, belangrijke hernia, 

…): aanvullend CT-onderzoek met coronale en sagittale beelden aangewezen 

o echografie en fluoroscopie kunnen aangewezen zijn als men beweging vh diafragma wil 

beoordelen 

 

Obstructieve longziekten 

 beeldvorming vaak niet nodig tenzij er verandering is vd symptomen 

o RX thorax aangewezen voor diagnose en follow-up 

o CT: meest gevoelige beeldvormingstechniek voor aantonen emfyseem vd longen (kan 

zelfs voordat longfunctietesten abnormaal w) 

 bij astmapt’en: CT en RX vaak beiden normaal 

 bronchiëctasieën 

o vaak moeilijk te diagnosticeren op RX thorax 

o CT aangewezen om uitgebreidheid en evt complicaties (infecties, mucusplugs) aan te 

tonen 

 

Interstitieel longlijden, systeemlijden en medicamenteus geïnduceerde pathologie 

 HRCT: meest gevoelige beeldvormingstechniek voor opsporen interstitiële longaandoeningen 

van ongekende etiologie 

o soms mogelijk om met deze techniek met vrij grote zekerheid diagnose te stellen 

o vaak mogelijk om graad fibrose in longparenchym of activiteit vh proces vast te stellen 

o techniek kan aangewend w om (indien nodig) biopsieplaats te bepalen 

o kan afwijkingen tonen voordat ze zichtbaar zijn op RX → geïndiceerd bij pt waar er 

tegenspraak is tss klinische en longfunctionele bevindingen vs RX 

 zowel RX als CT: typische beelden bij sarcoïdose 

o bevestiging klinische diagnose vd aandoening 

o er zijn ook radiologische presentatievormen die weinig specifiek zijn 

 longaandoeningen door milieu- en beroepsfactoren, medicatie of bestraling 

o RX thorax vaak voldoende om afwijkingen aan te tonen en op te volgen 

o igv twijfel: CT en vnl HRCT uitvoeren 
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 vb. bij pt’en met mogelijke mijnwerkerspneumoconiose igv twijfel na RX 

 extrinsiek allergische alveolitis kan heel typische beelden geven op HRCT → kan 

aangewezen zijn om klinisch vermoeden te bevestigen 

 lymfangitis carcinomatosa: vrij typische presentatie op HRCT → kan aangewezen zijn als 

bijkomende evidentie vereist is bij klinische verdenking in pt met gekende tumor 

 

Pulmonale circulatie 

 w best in licht gesteld met angiografie maar is invasieve techniek! 

 dus nu meer en meer in licht gesteld dmv CT 

o vnl spiraal CT die gebruik angiografie voor aantonen vd pulmonale circulatie heeft 

teruggedrongen 

o in veel centra: spiraal CT meest gebruikte beeldvormingsmethode voor aantonen trombi 

id a. pulmonalis takken 
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Radiologische terminologie 

 

Zie p. 33 – 41 boek (alfabetische lijst; goed gestructureerd) 

 

 

 

 

 


