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röntgen <> arbo

MAG U in anno 2013 wel samen met Uw
assistent(e) of de eigenaar een röntgenfoto
maken bij onderzoek van het abdomen ???

www.vetecho.nl

interactief !!!!!

Een röntgenfoto van de buik mag
alleen gemaakt worden
a) als U dat nodig vindt
b) als de ARBO-wetten dat toestaan
c) de eigenaar U er om vraagt
d) als de therapie niet aanslaat

J.W. Garretsen
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Een röntgenfoto van de buik mag
alleen gemaakt worden
a) als U dat STRIKT nodig vindt
b) als de ARBO-wetten dat toestaan
c) de eigenaar U er om vraagt
d) als de therapie niet aanslaat

29-1-2013

röntgen <> arbo <> alara
As Low As Reasonable Achievable
alleen als het strikt noodzakelijk is
ÈN
er geen praktisch alternatief aanwezig is
röntgen abdomen >>>>> echo abdomen

röntgen <> arbo <> alara

As Low As Reasonable
Achievable

Dat betekent dat niet van U verlangt
wordt dat U een MRI-scanner aanschaft
van € 350.000 voor een onderzoek
van een uur narcose, met enige
bewegingsonscherpte maar zonder
straling
Binnen een redelijk te bereiken
afstand zou een echoapparaat aanwezig
kunnen zijn, vervoer met dierenambulance is altijd te regelen

röntgen <> arbo <> alara
As Low As Reasonable Achievable
“blootstelling aan straling zo laag als
redelijker wijze bereikbaar is onder de
gegeven sociale en economische
omstandigheden”

J.W. Garretsen
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1 consult + 2
röntgenfoto’s kost
bij U € ……….

Beoordeling foto’s:
“super spoed/ spoed”

a)
b)
c)
d)

€
€
€
€

50-100
100-125
125-135
> 135

*
*
*
*

telefonisch overleg
eigenaar of assistente sturen
teleradiologie
Post.nl (buitenzijde envelop
“voorrang svp”)

technische
tips: zie site

1 consult + 2
röntgenfoto’s kost
bij U € ……….
1 echo abdomen
incl. consult
specialist kost
€ 125-140

“teleradiologie”

crisis ??

Indicatie foto’s:
infuus

“super spoed”
maag sonderen / puncteren

te slecht om te vervoeren, zelfs met
dierenambulance
“sociale en/of economische
omstandigheden” : dus altijd !!

J.W. Garretsen

katheteriseren
buikpunctie <> bloedtransfusie
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Regel 1:
een patiënt mag niet
slechter van de tafel dan
op de tafel: het röntgenonderzoek mag niet leiden
tot verslechtering !!!!!!

“vergeet mij niet”

= wat moet u van vanavond
onthouden

1e opvang
infuus
maag sonderen / puncteren
katheteriseren

J.W. Garretsen

iets AAN-tonen in een buik met röntgen
(of echo) is betrouwbaarder en/of
makkelijker dan iets UIT-sluiten
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• echo is binnen 4 uur ergens in Nederland
mogelijk bij echte spoed (reguliere patiënt
afzeggen en compenseren)

liever ten onrechte een
buik openen dan ten
onrechte dicht laten

€ <> †

• van alleen een echo is nog nooit een dier beter
geworden

echo
niets
medicatie

chirurgie

euthanasie

“negatieve laparotomie”

altijd biopten nemen: het dier
heeft iets waardoor u reden
vond voor een laparotomie
maar u ziet het niet
29

Indicatie röntgen buik: alleen
als je er met de echo niet uit
komt:
* erg veel gas in abdomen
* soms bij vreemd voorwerp
* twijfel

J.W. Garretsen
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Vraag 1:
Waar ben je naar op zoek?
Vraag 2:
Welke röntgen techniek is dan het
beste ?
+ draad ?!!

Opnamerichting
De eerste foto maak je bij voorkeur
a)
b)
c)
d)

Opnamerichting

Buikproblemen
Röntgen
voedsel
vet
gas
vloeistof
weefsel
c. al.

J.W. Garretsen

++++
++++
++++
-/++++
-/+++
-/++++

in rechter zijligging
in linker zijligging
in rugligging
in borstbuikligging

Echo
voedsel ++++
vet
++++
gas
+++/vloeistof ++++
weefsel ++++
c.al
-/++++

De eerste foto maak je bij voorkeur
a)
b)
c)
d)

in rechter zijligging
in linker zijligging
in rugligging
in borstbuikligging
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Gas ↑
Fundusdeel van de maag
as van de maag/
Antrum van de maag
levergrens
Duodenum
Caecum (eind ileum en begin colon)

De linker nier is meestal goed
zichtbaar op een DS-opname, de milt
vaak zichtbaar op deze opname
(soms beter zichtbaar op een SDopname).

2e opnamerichting:
•
•
•
•
•
•

DS > VD (algemene buik)
DS > SD (maagtorsie, milt)
DS > DV (algehele toestand)
DV > VD (maag)
zijligging, hor. str. (ileus, vrij gas)
staand, hor.str. (ileus)

maagtorsie

Na deze eerste opname komt de
vraag:
Normale maag

eerste röntgenfoto DS en dan ???
2e opnamerichting VD/SD/DV of
nog andere richtingen

J.W. Garretsen
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3e opnamerichting SD/DV
• uitprojectie / compressie
• contrastonderzoeken maagdarm/UG

29-1-2013

En nu?
a)
b)
c)
d)
e)

urine onderzoek op kristallen
blaas leeg maken
echo blaas
luchtcontrast
………………….

e:
* Hond uitlaten >> leeg colon en
lege blaas
* VD-opname of lichte rotatie
* Compressie opname

hond met hematurie en frequente mictie

En nu ???

“Compressie”:
wegdrukken waar
je last van hebt

J.W. Garretsen
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• eerste röntgenfoto DS
• 2e opnamerichting en dan ???
Behalve de vermelde opnamerichtingen zijn er nog een aantal
mogelijkheden in aansluiting op de
eerste en tweede foto om tot een
diagnose te komen:

caecum

• eerste röntgenfoto DS
• 2e opnamerichting en dan ???

blaassteen

• punctie/laboratorium/ECG
• herhaling onderzoek na punctie
• herhaling onderzoek na 24 uur
tepel

colon en overlappende darmen worden weggedrukt
door de klerenhanger van het loodschort

• Punctie/laboratorium/ECG

Compressie bij hinderlijke
overlap
Tenminste halvering mAs

J.W. Garretsen

• punctie abdomen : helder/troebel/ aard
vloeistof of weefsel (leukocyten/bacteriën)
• bloedonderzoek:Ht/leuco/diff/ Na/K/Ca/
TE/EWS/ T4/lever/nier/pancreas
• ECG : hartafwijkingen > hydrops ascites
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• Herhalingsonderzoek
• na punctie abdomen en zo veel mogelijk
verwijderen van vocht:
* organen, diafragma
hond: ringvormig corpus alienum in
de buik

• na 24 uur + / - therapie:
* ileusbeelden

na punctie abdomen en zo veel
mogelijk verwijderen van vocht:
Bepaalde organen kunnen nu wel
zichtbaar zijn, als er minder vloeistof
om heen zit. B.v. blaas en milt of
nieren.

na 24 uur + / - therapie:
De positie van gas, darminhoud of
een corpus alienum kan zo in de
gaten gehouden worden.

J.W. Garretsen

Herhalingsonderzoek: na 24 uur
is het corpus alienum verdwenen

•
•
•
•
•
•

Opnametechniek
laag kV, hoge mAs: zwartingverschillen
expiratoir: max. ruimte abdomen en stilliggen
zijligging (voor- en achterbenen ^ )
rugligging
(staand)
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Grofweg zou het volgende advies
kunnen gelden:
kat
kleine hond
middelgrote hond (25 kg)
grote hond (tot 40 kg)
zeer grote hond

29-1-2013

50-60 kV
60-65 kV
70-75 kV
75-80 kV
80-85 kV
zijdelingse opname buik

zelfde dier, achterbenen goed naar achteren gestrekt

zijdelingse opname buik:
hinderlijke overlap van
achterbenen

Positionering:
* Zijdelings
* Gestrekt
zelfde dier,
achterbenen goed
naar achteren gestrekt

J.W. Garretsen
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haematurie, frequente mictie
urine: geen kristallen

bewegingsonscherpte

wat nu ?????

wat nu ???
1)
2)
3)
4)
5)

nieuwe foto
vd-opname
3 weken antibiotica
blaas contrastonderzoek
echografisch onderzoek

J.W. Garretsen

bewegingsonscherpte
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

opname eind expiratie
neus dichthouden /op de neus blazen
ander tijdstip foto herhalen: rust/koelte
sedatie
hoger kV via 15 % regel
hogere versterkingsfactor schermen
compressie opname
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hoog kV, lage mAs
Voor het omrekenen van laag naar
hoog kV kan gebruik gemaakt worden
van de 15 % regel:
een foto houdt dezelfde belichting /
zwarting als het kV met 15 %
verhoogd wordt en tegelijkertijd de
mAs-waarde gehalveerd of kV 15 %
omlaag met dubbele mAs-waarde

laag kV abdomen
• grote verschillen tussen zwart en wit en de
verschillende grijswaarden
• laag kV > hoge mAs > lange belichtingstijd
(letten op ademhaling, evt. sedatie)

70 kV 48 mAs
15 % regel ~ 10 kV
70 kV & 48 mAs
> 80 & 24
> 90&12 > 100&6
> 110 kV & 3 mAs

110 kV 3mAs

70 kV 48 mAs

hoog kV abdomen

110 kV 3mAs
ongeveer dezelfde
zwarting, echter minder
bewegingsonscherpte en
minder storende ribben

J.W. Garretsen

• weinig verschil in grijswaarden
• hoog kV > lage mAs > korte
belichtingstijden
• te gebruiken bij contrastonderzoeken: werkt
nivellerend tussen lucht en positief contrast
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Bovendien is het
afhankelijk van wat je oog
denkt te zien:

laag kV

hoog kV

zwart < > wit
donker grijs < > licht grijs

J.W. Garretsen
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dezelfde witte
stenen lijken
grijs of zwart
als ze omgeven
zijn door zeer wit
contrastmiddel.

Er bestaan negatieve en positieve
contrastmiddelen.
Negatieve contrastmiddelen geven een
radiolucente, zwarte vulling van het
lumen.
Positieve contrastmiddelen geven een
radiopaque, witte vulling van het
lumen.

Negatieve contrastmiddelen zijn
o.a. lucht en in principe ook andere
gassen als CO2 en O2. Lucht is het
makkelijkst en goedkoopst en altijd bij
de hand. Van CO2 wordt aangegeven
dat het niet kan/zal leiden tot
luchtembolie.

wit in zwart <> zwart in wit

Contrastonderzoeken maagdarm/UG
De lumina van het maagdarmkanaal
en van de urinewegen kunnen zichtbaar
gemaakt worden door het gebruik van
contrastmiddelen.

J.W. Garretsen

Positieve contrastmiddelen zijn o.a.
barium voor het maagdarmkanaal
en jodiumpreparaten voor maagdarmkanaal en de urinewegen.
Barium mag niet gebruikt worden
als er een vermoeden is van een
perforatie van maag of darm.
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Dubbel contrast:
* lucht + positief
* positief, positief er uit en dan
lucht er bij

Contrastonderzoek maag: DS-opname

Plaatsen die zich niet vullen met
contrastmiddelen worden
“vuldefecten” genoemd.
Onvoldoende vulling / uitzetting kan
leiden tot artefacten.

Contrastonderzoek maag: SD-opname

Onvoldoende vulling / uitzetting kan
leiden tot artefacten.
Maag

hond 5-10 ml/kg
kat 10-12 ml/kg
(4, 6 of 10 opnamen)

Contrastonderzoek maag: VD-opname

J.W. Garretsen
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Aanvullend onderzoek
Maag contrast: maaglediging
5 gram barium/kg lich. gew. plus
10 gram voedsel/kg lich. gew., geen
sedatie
* natief
* na eten
* na 6 uur

Contrastonderzoek maag: DV-opname

Contrastonderzoek maag: SD-opname met dubbelcontrast

Contrastonderzoek maag: VD-opname met dubbelcontrast

J.W. Garretsen

Geeft alleen informatie over
maaglediging !!!!

DS-opname voorafgaand aan maagledigingsonderzoek

DS- opname na eten van 10 gram vlees en 5 gram barium per kg l.g
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Dunne darmen: contrastonderzoek
Bariumdoorloop:

DS-opname 6 uur na eten van barium met vlees

Een werkelijk correcte en volledige
barium doorloop serie vergt behalve de
2 poliklinische opnamen met laag kV
tenminste 16 opnamen met hoog kV
op van te voren geplande tijdstippen,
zonder sedatie, vloeibaar
contrastmiddel.

Dunne darmen: contrastonderzoek
Bariumdoorloop:
5-10 cc vloeibare barium / kg l.g.
kat: 12-16 ml/ kg l.g.
Hoeveel opnamen ?
a) 2
b) 4
c) 8
d) 16

DS-opname hond met braakklachten

Dunne darmen: contrastonderzoek
Bariumdoorloop:
5-10 cc vloeibare barium / kg l.g.
kat: 12-16 ml/ kg l.g.
DS/VD, hoog kV, 16 opnamen
tijd: 0 min, 5 min, 15, 30 min, 45
min, 60, 90 min, 24 uur

DS-opname van dezelfde hond met braakklachten

J.W. Garretsen
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DS-opname en VD-opname
hond met braakklachten

echografisch onderzoek dunne darmen hond

echografisch onderzoek dunne darmen hond
DS-opname hond met braakklachten: 15 minuten na ingeven van vloeibare
barium

VD-opname hond met braakklachten: 30 minuten en 45 minuten na ingeven van
vloeibare barium

J.W. Garretsen

echografisch onderzoek dunne darmen hond: dwarsdoorsnede darm:
concentrische lagen mucosa, “schietschijfbeeld” : invaginatie
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echografisch onderzoek dunne darmen kat

J.W. Garretsen
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Blaas contrastonderzoek
Blaas vullen met
a) 1-2 ml/kg l.g
b) 2-5 ml/kg l.g.
c) 5-10 ml/kg l.g.
d) > 20 ml/kg l.g.

5-10 ml/ kg l.g. als richtdosis !!

diagnose via chirurgische
biopten:
eosinofiele enteritis
nut<> noodzaak bariumdoorloop

DS-opname abdomen

J.W. Garretsen
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DS-opname en VD-opname
contrastonderzoek blaas

DS-opname abdomen

DS-opname abdomen: natief opname met bijna lege blaas

DS-opname contrastonderzoek blaas

DS-opname en VD-opname
contrastonderzoek blaas

DS-opname contrastonderzoek blaas

J.W. Garretsen
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DS-opname contrastonderzoek blaas

Contrastonderzoeken maag/darm
negatief : lucht
positief : barium, J-bevattend
barium vloeibaar/vlees
(barium <>perforatie)
dubbelcontrast
doorlichting
(endoscopie)

Contrastonderzoeken maag/darm
positief : barium: 5-10 cc/kg lg hond
12-16 cc/kg lg kat
barium/vlees 5gr+10 gr / kg

“vuldefecten”: stenen in urethra

Alternatief voor slokdarm en maag,
eerste deel duodenum en het colon
is de scopie. Met kleine scopen is ook
urethroscopie en cystoscopie mogelijk.

J.W. Garretsen

Contrastonderzoeken urinewegen
negatief : lucht
positief : J-bevattende contrastmiddelen voor blaas en i.v.
dubbelcontrast
doorlichting
(endoscopie)
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