
Uitvoering beeldvorming na 177Lu-
PSMA therapie 
 

Voor het uitvoeren van een SPECT/CT na 177Lu-PSMA therapie, is MIRD Pamphlet 26 leidend:  

MIRD Pamphlet No. 26: Joint EANM/MIRD Guidelines for Quantitative 177Lu SPECT applied for 

Dosimetry of Radiopharmaceutical Therapy. 

Acquisitie en reconstructie 

SPECT:  

Acquisitie 

 Meten van 208 keV fotopiek met 20% window. Lower scatter windown 170 keV (20%) 

 Collimator: Medium Energy 

 Matrix: 128 x 128 

 Teltijd: 14-20 seconden/view 

 Rotatie: step-and-shoot, body contour rotation 

 Views: 64 per detector, 180° rotatie per detector 

 Scanbereik: standaard abdomen (nieren, lever, evt lesies), evt bekken (lesies) en/of 

hoofdhals (speekselklieren) 

CT: standaard low-dose CT per instellingsprotocol 

Reconstructie 

Reconstructie volgens instellingsprotocol. Op termijn (medio/eind 2022) wordt EARL accreditatie 

voor kwantificatie van 177Lu uitgerold, vanaf dat moment zal deze reconstructie leidend zijn in 

multicenter studies. 

Kalibratie 

Voor kwantificatie van de SPECT beelden is accurate calibratie van de scanner met de dosiscalibrator 

nodig (cps/MBq). Deze calibratiefactor geldt specifiek voor het gekozen acquisitie- en 

reconstructieprotocol. Afhankelijk van het type scanner verloopt deze calibratieprocedure anders (af 

te stemmen met leverancier). 

Whole body planair beeld: 

 Meten van 208 keV fotopiek met 20% window. Lower scatter windown 170 keV (20%) 

 Collimator: Medium Energy 

 Matrix: 256 x 1024 (of per instellingsprotocol) 

 Teltijd: 10 cm/min 

 Autocontour: UIT 

 Standaard bedhoogte en bed uit laten lopen (200 cm) 



Bij gebruik whole body planair beeld voor kwantificatie is het meescannen van een standaard  (in 

perspex blok) met bekende activiteit handig. Gebruik in geval van scannen op meerdere tijdspunten 

na therapie dan steeds dezelfde standaard. Afhankelijk van de gekozen tijdspunten kan de activiteit 

van de standaard worden gekozen (praktische invulling: bij laatste scan op t = 7 dagen p.i. wordt een 

standaard van 50-100 MBq op tijdstip injectie aangehouden).  

Tijdspunten voor beeldvorming 

Indien beeldvorming wordt gebruik voor dosimetrie doeleinden, zijn de volgende tijdspunten 

belangrijk: 
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