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De afdeling Diagnostische Beeldvorming van de  

Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht 

beschikt sinds begin 2015 over een SOMATOM Definition 

AS. Een CT-scanner mét sliding gantry, waarmee paar-

den staand gescand kunnen worden. Een primeur voor 

Nederland. Maar dankzij de 64 slices is de scanner ook 

uitermate geschikt voor hoogwaardige beeldvorming 

van kleine gezelschapsdieren. Veterinair radioloog  

Stefanie Veraa en teamleider laboranten Joris de  

Brouwer over de eerste ervaringen.  

Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht tevreden over eerste resultaten  

Hoogwaardige beeldvorming voor  
paarden én kleine gezelschapsdieren

Diagnostische Beeldvorming is bij de Faculteit Diergenees-
kunde op de Utrechtse Uithof strategisch gevestigd: tussen 
de klinieken voor gezelschapsdieren en paarden in.  
Praktisch, want vanuit beide kanten komen dieren voor  
diagnostiek binnen. “De bestaande CT-scanner zat tegen het 
einde van zijn levensduur. Omdat deze single slice scanner 
voor zowel gezelschapsdieren als paarden werd ingezet, 
zochten we wederom een breed inzetbaar instrument”,  
vertelt Joris de Brouwer.  

Moeite met narcose
Dat vertrekpunt leverde enerzijds de wens op voor een  
betere beeldkwaliteit - met name voor de scans van kleinere 
gezelschapsdieren - en anderzijds om paarden staand te 
kunnen scannen. “In de oude situatie scanden we paarden 
liggend onder algehele narcose”, legt Stefanie Veraa uit. 
“Maar er is een verandering gaande. Bij MRI zie je al steeds 
meer dat paarden staand door de scanner gaan. Liggend en 
dus een volledige narcose, dat brengt risico’s met zich mee 
en werpt bij diereneigenaren toch een drempel op. Met 
name in Nederland zie je dat mensen daar moeite mee  
hebben.”
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Meegaan met ontwikkelingen
De Brouwer en zijn collega’s realiseerden zich dat een scan-
ner met sliding gantry, in combinatie met een lift, de oplos-
sing zou zijn voor staande scans van de paarden. “Daarom 
raakten we met Siemens Healthcare in gesprek”, vervolgt 
hij. “Zij bleken bij een paardenkliniek in Baden-Baden in 
Duitsland een vergelijkbare oplossing te hebben geïnstal-
leerd. Daar zijn we gaan kijken, vooral om te beoordelen of 
het zou passen in onze manier van werken. Want met een 
beperkt aantal mensen willen we hier wel ‘productie’ kun-
nen draaien.” Naast de eigen klinieken en het universitaire 
onderzoek werkt de afdeling namelijk ook direct voor  
eerstelijns dierenartsen. 

Gantry op rails 
Na het bezoek aan Duitsland viel uiteindelijk de keuze op 
een maatwerkoplossing met een SOMATOM Definition AS 
met sliding gantry. De gantry rijdt bij een dergelijke opstel-
ling over rails in de vloer. Waar normaal gesproken een bed 
of tafel de gantry inschuift, schuift nu dus de scanner over 
de ‘patiënt’. 

Hoofd en hals
“De sliding gantry is gecombineerd met een speciaal  
gebouwde lift, ontwikkeld in samenwerking met Siemens 
en de liftbouwer”, vertelt De Brouwer. “Passen en meten, 
want we hebben echt onze eigen oplossing ontwikkeld.”  
Het resultaat is een lift waar paarden van diverse schoft-

hoogte gemakkelijk in kunnen lopen, zodat hoofd en hals 
op de juiste hoogte gebracht kunnen worden. De eerste 
scanner in Nederland waar paarden staand gescand kunnen 
worden. Veraa: “Op die manier kunnen we, zonder algehele 
verdoving, het hoofd en drie tot vier halswervels in beeld 
brengen, afhankelijk van de grootte van het paard. Daardoor 
is de scanner met name geschikt voor detecteren van gebits-
aandoeningen, kaakfracturen of ontstekingen in de hoofd-
holtes. Maar ook klachten van de voorste halswervels, zoals 
artrose of fracturen, zijn goed op te sporen. Voor de benen 
en het lagere deel van de hals kan het paard alsnog liggend 
en onder narcose gescand worden.”

Gezelschapsdieren
De scanner in Utrecht is van twee kanten te benaderen. Aan 
de andere zijde is namelijk een wat conventionelere tafel 
geplaatst, waarop kleine gezelschapsdieren gescand kunnen 
worden, zoals honden en katten, maar ook knaagdieren of 
vogels. Waar 16 slice bij veterinaire CT nog steeds als af-
doende wordt beschouwd, koos de afdeling toch bewust 
voor de 64 slice versie. Dat is met name voor de kleinere  
gezelschapsdieren een welkome toevoeging. “Een mens kun 
je vragen zijn adem even in te houden. Bij dieren gaat dat 
natuurlijk niet”, vertelt De Brouwer. “Het voordeel van de 64 
slices is dat we nu veel sneller kunnen scannen, waardoor 
we minder bewegingsartefacten krijgen en over scherpere 
beelden beschikken.” Veraa: “Het biedt ons ook meer beeld-
vormende mogelijkheden. Zo kunnen we nu bijvoorbeeld 

Teamleider laboranten Joris de Brouwer en Veterinair radioloog Stefanie Veraa van de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. 
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een eenmalige contrasttoediening heel mooi volgen in  
vaten en weefsels.”

Teamwork
De Brouwer: “Een CT-scan van een paard, zeker staand, is 
echt teamwork. Er is natuurlijk altijd een laborant aanwezig, 
maar ook een anesthesist, die heel goed de sedatie kan in-
schatten en eventueel bijsturen. Elk paard is immers anders 
en je wilt de risico’s voor het dier, de apparatuur en de men-
sen zo klein mogelijk houden. Te weinig en te veel zijn alle-
bei niet wenselijk. Je zoekt continu naar de balans. Daarom 
is dat team zo fijn. En we hebben nog steeds het alternatief, 
liggend scannen, achter de hand.” 

Veterinair gebruik 
De afdeling van De Brouwer en Veraa is geen ‘Siemens-huis’. 
“Er zijn ziekenhuizen en instellingen die heel specifiek  
kiezen voor één leverancier voor het hele beeldvormende 
wagenpark”, vertelt De Brouwer. “Wij zitten toch in een iets 
andere situatie: beeldvormende apparatuur is immers per 
definitie voor de mens gemaakt. Daarom kijken wij per sys-
teem wat het beste te vertalen is naar het veterinair gebruik. 
Siemens biedt deze CT-scanner met sliding gantry aan, wat 
het voor ons soort toepassingen interessant maakt.” 

Protocollen aanpassen
De gebruikte protocollen en andere applicaties op de  
scanner zijn in de basis gericht op humaan gebruik. Veraa: 

“We moeten humane instellingen ombuigen of vertalen 
naar gebruik bij dieren. En dat vergt soms nog wel wat 
denkwerk en de juiste afstemming. Zo zou je een protocol 
voor het scannen van kinderen kunnen kiezen voor kleine 
gezelschapsdieren. Maar dat is geen kant-en-klare oplos-
sing. Die dieren zijn weliswaar klein, maar beschikken in  
tegenstelling tot kinderen wél over een volgroeid skelet.”
 
Improviseren 
De Brouwer legt uit dat bij het vinden van een leverancier 
goede begeleiding in de protocollen dan ook een vereiste 
was. “De applicatiespecialisten ondersteunen ons daar  
prima in. Na de trainingen waren ze positief verrast over 
onze laboranten, hoe makkelijk ze alles oppikten. Laboran-
ten hier zijn natuurlijk gewend om humane protocollen  
te moeten ombouwen naar dieren, met elk hun specifieke 
kenmerken en omvang. We kunnen dus relatief gemakkelijk 
improviseren.”

Blij verrast
Eind 2015 is de nieuwe scanner zo’n negen maanden in  
bedrijf in Utrecht. “We verwachten in het eerste jaar zo’n 
100 paarden te hebben gescand met de nieuwe CT, naast 
honderden kleinere gezelschapsdieren”, vertelt Veraa.  
“We zijn blij verrast met het verloop én de resultaten.”


