NIEUWS

Nieuwe SPECT/CT-scanners voor
Centrum Nucleaire Geneeskunde

Het Centrum voor Nucleaire Geneeskunde nam in 2010 nieuwe
SPECT/CT-scanners met flat panel-technologie in gebruik. De apparatuur biedt op technologisch vlak nieuwe mogelijkheden en verhoogt
het comfort voor de patiënt.
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AFSPRAKEN OF BIJKOMENDE INFO
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Ervaring met
SPECT/CT-technologie
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