
Symposium vijftig jaar computer tomografie 

 

De Sectie Historie van de NVvR nodigt u uit voor het symposium 50 jaar Computer 

Tomografie. Het zal worden gehouden op vrijdag 22 april 2022 in het Trefpunt Medische 

Geschiedenis Nederland op Urk. 

 

In 1971 werd in Londen in het Atkinson Morley’s Hospital de eerste CT-scanner ter wereld 

geïnstalleerd, de Mk1 EMI scanner. Het toestel kon in 4,5 minuut één doorsnede van het 

hoofd maken en na een nog veel langere lange computer rekentijd een afbeelding weergeven 

op een monitor met een 80*80 matrix. In 1975 werd de eerste hersenscanner in Nederland 

geplaatst en in het najaar 1976 de eerste Body CT scanner (EMI 5005). Dit was het begin van 

een revolutie in de radiologie en de gehele geneeskunde.  

 

De CT techniek heeft in de 50 jaar daarna een enorme ontwikkeling doorgemaakt en de vele 

nieuwe mogelijkheden van CT hebben de klinische praktijk fundamenteel veranderd. De 

vijftigste verjaardag is een aanleiding om hier even bij stil te staan door er een symposium aan 

te wijden. 

 

De ontwikkeling van opeenvolgende generaties CT scanners zal aan bod komen evenals de 

moeizame introductie van CT in het zuinige Nederland. Uitgebreid aandacht zal worden 

besteed aan de invloed van de CT techniek op de klinische geneeskunde en ook het 

toekomstperspectief, de volgende vijftig jaar, zal niet  worden vergeten. 

 

Het programma is als volgt: 

11.00 - 11.30  Prof. Dr. F.W. Zonneveld: De eerste CT, Hounsfield en anderen 

11.30 - 12.00  Prof. Dr. J.M.A. van Engelshoven: De Geschiedenis van de body CT 

12.00 - 12.30  Dr. L. Kingma: Overheidsbemoeienis met de introductie van CT (Feiten, 

Anekdotes en Vooruitgang) 

12.30 - 13.30  Urker lunch 

13.30 - 14.00  Prof. Dr. J. van Gijn: Effect van de introductie van CT in de kliniek 

14.00 - 14.30  Prof. Dr. M. Oudkerk: CT ontwikkelingen in de 21e eeuw 

14.30 - 15.00  Discussie en sluiting 

  

Accreditatie voor 2½  uur is aangevraagd. 

Het aantal plaatsen is beperkt. De toegang bedraagt €25.  

U kunt zich aanmelden door het storten van dit bedrag onder vermelding van ‘CT50’ op  

NL79 INGB 0006 0842 81 t.n.v. Stg. Centrum voor med-hist doc en medische erfgoed. 

  

Jan van Unnik 

voorzitter Sectie Historie 

 


