RX orthopantomogram (OPG)
Informatiebrochure
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Geachte mevrouw, meneer
Deze brochure is een uitgave van de dienst radiologie van het SintAndriesziekenhuis Tielt. Hiermee willen we u graag wat meer informatie geven
omtrent het verloop van een RX orthopantomogram. Hebt u nadien nog
vragen? Neem dan zeker contact met ons op.

Wat is een orthopantomogram (OPG)?
Een RX Orthopantomogram, afgekort OPG, is een pijnloos radiografisch
onderzoek van de onder- en bovenkaak met inbegrip van de tanden, die de
(tand)arts of (kaak)specialist helpt om een diagnose te maken en een
behandeling in te stellen.
Nut van het onderzoek
RX Orthopantomogram kan aangevraagd worden om,
 op een eenvoudige, snelle manier een overzicht te verkrijgen van de
staat van de tanden en van boven- en onderkaak.
 ingesloten(wijsheids) tanden aan te tonen.
 ontsteking, tandbederf (= cariës) van de gebitselementen in het licht te
stellen ondermeer als pre-operatief screening onderzoek bij
hartheelkunde, transplantatie of bij onverklaarbare infectie.
 een controle onderzoek uit te voeren na behandeling van breuken.
 bij zwelling en onverklaarbare pijn afwijkingen aan de kaak en
gebitselementen op te sporen.
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Voorbereiding en administratieve vereisten voor de patiënt
Zoals voor elk radiologisch onderzoek moet u voorafgaandelijk bij uw huisarts
of een geneesheer specialist onderzocht zijn, die u, indien er volgens hem of
haar een medische indicatie bestaat, een schriftelijke aanvraag zal bezorgen
om dit OPG onderzoek te laten gebeuren. Zonder deze aanvraag kan er geen
onderzoek worden verricht.
U moet in het bezit zijn van uw identiteitskaart die u eerst moet laten
registreren bij inschrijving in het ziekenhuis, de dag van het onderzoek.
In geval van hospitalisatie worden de gegevens van de ziekteverzekering
geregistreerd bij opname in het ziekenhuis.
Er is geen voorbereiding nodig.
U kan gevraagd worden om uw hals vrij te maken van kledingstukken. U kan
ook gevraagd worden om juwelen, bril en andere metalen voorwerpen zoals
piercings te verwijderen die het onderzoek kunnen storen.
Specifiek wordt gevraagd om tandprothesen of orthodontische apparaten zo
mogelijk vooraf te verwijderen.
Vrouwen moeten altijd de röntgenlaborant informeren als er een kans is op
zwangerschap. Indien RX toch noodzakelijk is, moeten voorzorgen genomen
worden om de foetus minimaal te bestralen.
Hoe ziet het toestel er uit?
Een typisch RX orthopantomogram toestel bestaat uit een zuil met een Cvormige arm waar men staande (en indien nodig zittend) de mond tegen een
houder dient te plaatsen. Bij het nemen van de opname draait de C-vormige
arm (met de röntgenbuis. aan de ene en de detector aan de andere zijde van
de arm) rondom het hoofd.
Zo krijgt men een scherper beeld rond de kaakboog en de tanden welke in het
centrale deel van de stralen liggen, terwijl de omringende structuren
uitgevaagd worden. (= tomografie).
Het beeld wordt door een computer verstuurd naar het digitaal archief en is via
een webserver op het internet beschikbaar na het invoeren van een
veiligheidscode.
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Hoe verloopt het onderzoek?
De röntgenlaborant, speciaal opgeleid voor radiologische onderzoeken,
positioneert de patiënt bij de houder van het toestel.
Een loodschort kan over het bekken van de patiënt geplaatst worden om deze
te beschermen tegen straling.
Er kan gevraagd worden om de tong tegen het verhemelte te drukken en de
lippen op elkaar te houden.
De patiënt moet zeer stil staan en er zal gevraagd worden om een 10 tal
seconden niet te ademen terwijl de foto genomen wordt om de kans op een
onscherpe foto te verminderen.
De röntgenlaborant zal achter een wand gaan staan om de foto te nemen.
Wat ervaar ik tijdens het onderzoek?
RX orthopantomogram is een pijnloos onderzoek.
U kan het misschien oncomfortabel vinden om stil te moeten staan in een
bepaalde houding. De röntgenlaborant zal u helpen in het vinden van een
comfortabele positie die toch nog goed genoeg is om een goede foto te nemen.
Het nemen van de foto is korter dan 10 seconden.
Wie beoordeelt het onderzoek en wie geeft het resultaat?
De radioloog, is een geneesheer specialist die opgeleid is en zich regelmatig
bijschoolt in het interpreteren van deze Röntgenbeelden met kennis van de
nieuwste onderzoekstechnieken en van de verschillende mogelijke
aandoeningen betreffende de onderzochte anatomische regio.
Hij of zij zal een verslag maken met de bevindingen en de conclusie van het
onderzoek. Dit verslag wordt in de elektronische databank van het ziekenhuis
gestockeerd en via computer doorgestuurd naar de (tand)arts of
(kaak)specialist die het onderzoek heeft aangevraagd. Deze zal de resultaten
met u bespreken .
De Röntgenbeelden worden voor altijd bewaard in de digitale databank van het
ziekenhuis en zijn bovendien gedurende 12 maanden beschikbaar op de
webserver PacsOnWeb (http://pow.sintandriestielt.be), die via het internet kan
geraadpleegd worden door middel van uw geboortedatum en een unieke login
code die u gekregen heeft bij het inschrijven op onze dienst.
Na afloop van deze 12 maanden kunnen de beelden steeds op vraag opnieuw
aan de webserver worden toegevoegd.
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Wat zijn de voordelen en de risico’s van het onderzoek?
VOORDELEN:
 RX orthopantomogram is een relatief snelle en eenvoudige methode om
een algemene beoordeling van de kaak en gebitselementen toe te laten.
 De stralingsbelasting van een orthopantomogram is in verhouding laag.
 De RX-OPG zijn snel en gemakkelijk te nemen waardoor ze zeer nuttig
voor spoeddiagnoses en behandeling.
 Geen enkele straling blijft achter in het menselijk lichaam na het
onderzoek.
 RX stralen hebben normaal gezien geen neveneffecten.
NADELEN:
 Een zekere vergroting, overlapping en vervorming van de verschillende
afgebeelde delen van de kaak en gebitselementen en aanverwante
structuren kunnen niet vermeden worden ondanks correct uitgevoerde
onderzoek.
 Structuren buiten het centrale deel van de stralen zijn niet zichtbaar.
 Een RX orthopantomogram geeft minder gedetailleerde beelden dan een
gerichte radiografische opname van de tand bij de tandarts (= intra orale
tand foto).
 Vrouwen moeten altijd hun arts of de röntgenlaborant verwittigen als er
een kans is op zwangerschap.
Welke zijn de beperkingen van het onderzoek?
Terwijl RX foto’s de duidelijkste en meest gedetailleerde opnames zijn van bot,
geven ze maar weinig informatie omtrent de dichtbijgelegen weke delen.
In aanwezigheid van zeer afwijkende kaakvormen of bij fors gebouwde
patiënten kan de orthopantomogram minder goed tot onmogelijk te
interpreteren zijn.
Bij patiënten die niet stil kunnen blijven tijdens het nemen van de foto zoals
hoog bejaarden,demente patiënten, Parkinson patiënten, zeer kleine kinderen
is het onderzoek niet aangewezen.
Een CT van het aangezichtsbeenderen kan een breuk beter opsporen.
Een orthopantomogram laat geen correcte metingen toe als voorbereiding van
het plaatsen van implantaten. Hiervoor dient een CT denta.
Hoewel de kaakkoppen en kaakgewrichten zichtbaar zijn op een
orthopantomogram is het raadzaam om een specifiek onderzoek van het
temporomandibulairgewricht te laten uitvoeren om deze te beoordelen.
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Kosten voor de patiënt
Er wordt gewerkt met het systeem van derde betaler.
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Dienst Radiologie
T 051 42 50 30
secretariaat.mbv@sintandriestielt.be

T 051 42 51 11 – F 051 42 50 20
info@sintandriestielt.be
www.sintandriestielt.be
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