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Het radio-isotoop technetium-99m wordt gebruikt in 80 % 

van de procedures voor radiodiagnose: 30 miljoen per jaar 

wereldwijd. Wereldwijd gebeurt de productie van het 

radioisotoop molybdeen-99 hoofdzakelijk in vijf 

onderzoeksreactoren, waaronder de BR2 van het SCK•CEN. 

BR2 is verantwoordelijk voor 20 tot 25 procent van de 

wereldwijde jaarproductie van radio-isotopen. Dit kan 

opgedreven worden tot 45 procent op weekbasis. 

 

Door 235U te bombarderen met trage neutronen, ontstaan 

splijtingsproducten (nucleaire fissiereactie). Eén van deze 

splijtingsproducten is 99Molybdeen. 99Mo vervalt met een 

halveringstijd van 66 uur naar 99mTc, door de uitzending van 

β- straling.  

 
235U + n  99Mo  (β-, 436 keV, 66u)  99mTc 

 
99mTechnetium is een metastabiel isomeer, aangeduid door 

de ‘m’ na het massagetal 99. Dit betekent dat het een 

vervalproduct is met een kern die zich voortdurend in een 

geëxiteerde toestand bevindt. Uiteindelijk vervalt het tot zijn 

grondtoestand (99Tc), hoofdzakelijk door de uitzending van 

gammastraling van 140,5 keV. Deze gammastraling kan 

makkelijk gedetecteerd worden, bijvoorbeeld in het 

menselijk lichaam door een gamma-camera. Vanuit zijn 

grondtoestand als 99Tc vervalt het met een halveringstijd van 

211000 jaar tot stabiel ruthenium, door het uitzenden van 

lage energie bètastraling. 

 
99mTc  (γ, 141 keV, 6u)   99Tc  (β-, 249 keV, 211000j)  99Ru 

 

Met zijn kort halfleven, is het bijna onmogelijk om 99mTc te 

stockeren of te vervoeren naar ziekenhuizen. In plaats 

daarvan maakt men 99Mo/99mTc generatoren (met lood 

afgeschermde kolom) die men naar de ziekenhuizen kan 

opsturen.  

 

De extractie van het radio-isotoop molybdeen-99 uit 

bestraalde uranium targets gebeurt in afgeschermde 

bunkers. Door zuivering en filtratie maakt men 99Mo/99mTc 

generatoren. In een ziekenhuis haalt men  de 99mTc eruit 

door kolom chromatografie te gebruiken, waardoor men 

met een zoutoplossing pertechnetaat (99mTcO4
-) elueert. 

Door het pertechnetaat te koppelen aan een molecule die 

zich specifiek in het lichaam gedraagt, kan men het 

biologisch gedrag opvolgen via detectie van het radioactief 

isotoop. Zo kan men dit bijvoorbeeld koppelen aan fosfaat, 

wat zich inbouwt in groeiend bot. Zo kunnen verschillende 

aandoeningen worden opgespoord waarbij het bot (lokaal) 

harder groeit, zoals uitzaaiingen van kanker, fracturen of 

ontstekingen. 
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Nucleaire fissiereactie 

 

Door 235U te bombarderen met trage neutronen, ontstaan 

splijtingsproducten (nucleaire fissiereactie) zoals 99Mo.  

 

Moderatie en elastische botsing 
 

Snelle neutronen worden afgeremd tot thermische (tragere) 

neutronen door moderatie: het reduceren van de kinetische 

energie door elastische en inelastische botsing met een 

kern. Gezien neutronen zeer licht zijn in vergelijking met de 

meeste kernen, is het efficiënt om de kinetische energie van 

een neutron te verminderen door elastische botsing met een 

kern van ongeveer dezelfde massa, zoals normaal (licht) of 

zwaar water.  

 

Radioisotoop generator en transiënt evenwicht 

 

Een generator van radioisotopen is een zelfbehoudend 

systeem met een mix van radioisotopen in evenwicht, 

ontworpen om een dochterisotoop te scheiden van het 

moederisotoop. 

 

Men spreekt van evenwicht in radioactief verval wanneer de 

moederisotoop een langere halveringstijd heeft dan het 

dochterisotoop. Omdat de halveringstijd van 99Mo ongeveer 

10 halflevens van 99mTc bedraagt, treedt er transiënt 

evenwicht op na ongeveer 23 uur. 

 

Door elke dag de generator te ‘melken’, krijgt men een 

hoeveelheid 99mTc klaar voor gebruik. Zo kan een ziekenhuis 

met een 99Mo/99mTc generator een hele week toekomen. 

 

Kolomchromatografie en REDOX reactie 

 
99Mo is onder de vorm van MoO4

2- geïmmobiliseerd op een 

aluminiumkolom (Al2O3) door zijn hoge affiniteit voor 

aluminium. Door radioactief verval wordt pertechnetaat 

gevormd (99mTcO4
-), wat men met behulp van een 

zoutoplossing (NaCl) elueert (kolomchromatografie-

principe).  

 

Met een redoxreactie kan men eenvoudig het 99mTc 

reduceren tot een electropositief kation. Onder de vorm van 
99mTc4+ kan technetium makkelijk gekoppeld worden aan 

andere moleculen die zich specifiek in het lichaam gedragen. 
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Detectorkristal en foto-elektrisch effect 

 

Het radioactief isotoop in de patiënt zendt gamma-straling 

uit naar alle richtingen. Grote detectoren vangen een deel 

van deze fotonen op en zetten ze om in een elektrisch 

signaal, door gebruik te maken van een loden collimator, 

scintillator en photomultiplier tube. 

 

Loden collimator en foto-elektrisch effect 

 

Door fijne loden lamellen laat men enkel de straling door die 

loodrecht op de detector invalt. De gammastraling die 

schuin invalt, wordt via het foto-elektrisch effect 

geabsorbeerd door een materiaal met een hoog 

atoomnummer:  lood.  

 

Scintillatiekristal en excitatie 

 

Het foton valt in op een scintillatiekristal (bvb. NaI(Tl)) en 

brengt een elektron naar een schil met hogere energie (= 

geëxciteerde toestand). Het elektron valt terug naar een 

lagere energietoestand met de uitzending van licht. (= 

scintillatie door luminescentie) 

  

Photomultiplier tube: foto-elektrisch effect en 

secundaire emissie 

 

Het uitgezonden licht wordt door een photomultipliertube 

(PMT) omgezet in een elektrisch signaal. Het licht bevat 

voldoende energie om een elektron vrij te stellen in een 

kathode door het foto-elektrisch effect. 

 

De PMT bestaat uit een vacuüm buis, een fotokathode, 

anode met daartussen dynodes (gebogen anodes). 

Door het spanningsverschil tussen anode en kathode zal het 

vrijgemaakte elektron met een snelheid invallen op de eerste 

dynode. Door secundaire emissie worden meerdere 

elektronen vrijgemaakt die versneld worden richting de 

volgende dynode. De anode ontvangt voldoende 

vrijgemaakte elektronen om een elektrisch signaal door te 

geven. 

 

Beeldreconstructie  

 

Men berekent de oorsprong van de gammastraling door de 

elektrische signalen op te tellen, te vergelijken, te filteren en 

terug te projecteren.  

 

Al naar gelang de rotatie van de detectoren, kan men een 

tweedimensionaal of driedimensionaal beeld bekomen. 
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