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1. Inleiding 
 
Op 1 januari 2014 is het nieuwe Besluit Stralingsbescherming in werking getreden. Het 
besluit bevat maatregelen om werknemers en burgers te beschermen tegen de gevaren 
van ioniserende straling. Zo stelt het normen en reguleert de meldings- en 
vergunningplicht voor het werken met (radioactieve) bronnen waarbij straling vrijkomt. Het 
besluit vervangt het Besluit Stralenbescherming Kernenergiewet. Op grond van dit besluit 
dient de werkgever aantoonbaar te voldoen aan zijn plicht om voldoende beschermende 
maatregelen te hebben genomen passend voor de specifieke omstandigheden binnen de 
praktijk waar ioniserende straling wordt toegepast. Deze maatregelen zijn beschreven in 
de gewijzigde NMT-praktijkrichtlijn Tandheelkundige radiologie  (2014). 
 
2. Doel 
 
Deze procedure beschrijft de wijze waarop het gebruik van ioniserende straling beheerst 
dient te worden.  
 
3. Toepassingsgebied 
 
Deze procedure is van toepassing op alle gebruik van ioniserende straling binnen de 
praktijk. 
 
4. Referenties 
 
- Besluit Stralingsbescherming (2014) 
- NMT-praktijkrichtlijn tandheelkundige radiologie (2014) 
- Instructie kernenergiewetdossier  
 
5. Verantwoordelijkheden 
 
De praktijkhouder is verantwoordelijk voor:  

- Beschikbaarheid, onderhoud en adequate werking van stralingsapparatuur 
- Beschikbaarheid van het actuele kernenergiewetdossier 

 
Indien de praktijkeigenaar niet zelf tandarts is, dient deze voor de locatie een van de 
tandartsen aan te wijzen als dossier verantwoordelijk stralingsdeskundige.  
De toepassing van de ioniserende straling in een tandartspraktijk valt onder de medische 
toepassing van ioniserende straling en is als zodanig een voorbehouden handeling. 
Deze tandarts (stralingsdeskundige) is in deze situatie verantwoordelijk voor: 

- Het (laten) uitvoeren van een risicoanalyse  
- Het (laten) nemen van aanvullende beschermende maatregelen indien dit uit de 

risicoanalyse naar voren komt.  
- Het beheer van de toestellen zoals onderhoud en reparatie. 
- Het opstellen van procedures voor het maken van opnamen, waaronder ook: 
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o Het invullen van de taakdelegatie indien van toepassing, inclusief de 
opleiding van de personen aan wie de taak gedelegeerd wordt.  

o De rechtvaardiging voor de verschillende standaard opnamen, inclusief 
keuze van opnametechniek (indien van toepassing) 

o De opname van de foto en de bijhorende diagnose in het patiëntendossier 
 
6. Werkwijze  
 
6.1 Het kernenergiewetdossier (KEW-dossier) 
 
De praktijkhouder is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van het KEW-dossier. Bij 
aanschaf van nieuwe röntgenapparatuur of verplaatsing van bestaande apparatuur dient 
het KEW-dossier geactualiseerd te worden. 
Het KEW-dossier dient minimaal te bevatten: 
- Stralingsdiploma(’s) (5A-M) van de tandarts(en)  
- Bewijs van aanmelding van röntgenapparatuur bij de inspectie 
- Risico-inventarisatie m.b.t. straling 
- Metingen van stralingbelasting op erfafscheiding  
- Plattegrond van de praktijk 
- Werk- en veiligheidsinstructies 
- RF 0501Taakdelegatie, ondertekend door bevoegde tandarts en bekwame assistent.  
 
6.2 Delegatie van taken bij gebruik van röntgenapparatuur 
 
De tandarts (stralingsdeskundige) is bevoegd taken te delegeren aan assistenten binnen 
de praktijk voor het maken van röntgenopnamen.  
De tandarts dient altijd in de praktijk aanwezig te zijn wanneer er röntgenopnames 
gemaakt worden.  
Taken m.b.t. het maken van röntgenopnamen mogen uitsluitend uitgevoerd worden door 
medewerkers die daartoe een vaardigheidstraining doorlopen hebben.  
Bewijs van bekwaamheid en bevoegdheid dient voor iedere medewerker vastgelegd te 
worden op het formulier RF 0501 “Bekwaamheid röntgen”. 
 
6.3 Indicatiestelling voor röntgenopnamen  
 
Röntgenopnamen mogen uitsluitend door een tandarts (stralingsdeskundige) geïndiceerd 
worden.  
De patiënt dient voorafgaand aan de blootstelling van ioniserende straling te worden 
geïnformeerd over de reden van de blootstelling, de voordelen en de mogelijke risico's. De 
patiënt dient vooraf in te stemmen met het maken van een röntgenopname. De 
instemming dient in het dossier te worden opgenomen. 
Het maken van een röntgenopname is uitsluitend toegestaan wanneer er geen andere 
mogelijkheid is die voor de patiënt minder belastend is om tot dezelfde diagnose te komen. 



 
ALGEMENE PROCEDURES EN WERKWIJZEN 

 

 
BEHEERSING VAN IONISERENDE STRALING 

 
PRO 0502 

3/3 

01-02-2014 

 

Het maken van een niet gerechtvaardigde opname is een strafbare handeling. Toepassing 
van ioniserende straling valt onder de kernenergiewet (gaat boven de tuchtwet) en 
handelen in strijd met de kernenergiewet is een strafbaar feit. 
 
6.4 Vaststellen van de opnametechniek en stralingsbeperkende maatregelen. 
 
Uitsluitend de tandarts (stralingsdeskundige) dient de opnametechniek vast te stellen die 
het meest recht doet aan het doel van de opname en het minst stralingsbelasting oplevert. 
Hierbij dient rekening gehouden te worden met: 
- Het doel van de röntgenopname 
- Leeftijd en algemene gezondheidstoestand van de patiënt 
- Mogelijke zwangerschap van de patiënt  
- Aantal en soort van eerder gemaakte röntgenopnamen 
- Aantal en soort van nog te maken röntgenopnamen gedurende de behandelepisode 
- De toepasbare mogelijkheden van persoonlijke stralingsbescherming voor de patiënt. 
 
6.5 Belichting van de röntgenopname  
 
De tandartsassistenten, die daartoe zijn geschoold, zijn bevoegd om onder 
verantwoording röntgenopnamen te belichten.  
De tandarts bepaalt hierbij instelling van de belichtingstijd.  
Het maken van risicovolle opnamen zoals een 3D-scan mogen uitsluitend door een 
tandarts (stralingsdeskundige) uitgevoerd worden.  
Diegene die de röntgenopname maakt, dient afstand te nemen gedurende de 
belichtingstijd buiten de ruimte waar de opname gemaakt wordt. Uitsluitend in geval dit 
echt niet mogelijk is dient deze middels adequate persoonlijke beschermingsmiddelen 
(bijv. loodschort) tegen straling beschermd te zijn. 
 
6.6 Verwerking en interpretatie van röntgenopnamen 
 
Verwerking en interpretatie van röntgenopname vallen onder de verantwoording van de 
tandarts. 
Afbeeldingen van röntgenopnamen dienen in het patiëntendossier opgenomen te worden. 
Op basis van de interpretaties van de opnamen dient de tandarts diagnose te stellen en de 
best toepasbare behandeling aan de patiënt voor te stellen. 
De patiënt dient voor aanvang met de behandeling in te stemmen. Hiervan dienen 
registraties in het dossier bijgehouden te worden.   
 
7. Te gebruiken formulieren 
 
Rf 0501 Bekwaamheid röntgen 


