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Samenvatting 

Rantgentoestellcn worden op grore schaal megepasi bq medische dlagnnstiek cri 
~nterventies. In her raraal van de  radiologische vcntchtii~gen in Nederland [lemen 
angiografie en wasculalire intervent~e n~er reliarreve ti-equenries zran respectievelijk I ,  1 % ct1 
O,$% een bescl~eiden plaars iri. De tol 1990 gepubliceerde gegevens indiceerdeis rctiitrr dat 
de individuele stralirzgsdoses van patiënteia er1 persolzeel bij deze stralingscoepaissingcn 
aanzienlijk hogcr konden zijn dan bij standaard rontgenonderzorkerr. Ook lieteir deze 
gegevens grote variaties zieli in de dusisschattingen Teneinde ineer inzicht te krijgen iin 
de  stsal~ngsdoses en de i~rogelijke naaatregeleii voor dosisbeperking werd in drie 
ziekenhuizen een studie uitgevoerd. 

Iri het praefsch~ift is een beschrijving gegeven van de riieitl~ode en iestiliaten van de sclrar- 
ring van de stralingsdoses varn zowel patiEnrei1 alsinede van cathereriseurs eili assistenken, 
Tevens Is de samenhang tussen enkele (dosis)gegewens ortdersi>cl.iL eia zijii aanbevclingcn 
gegeven voor de bepalirig van cJe heroepsrnarige bloorsaelling eri \i600m- straliiigsbescherrr1i1ag 
van pacl@nneri en personeel. 

&?j de schatting van de par~ëddoses werd gebruik gem~raakt van eeii geautornaziseerd 
meetsysteem dat elckrronisdi werd gekoppeld aai1 her rbntge~asysteen~. Hiermee werd laij 
meer dan 1000 patienten tijdsafhankelijke informatie werkregeri over relevaiitc 
toesrelparameters zoals buisspanning, veldgr~o»ttlë, afbeeldingslectmiek (doorlicY.rier~, 
radiografie, d i g ~ u l c  subtraclie angiografie), aantal afbeeldingen en doorlichtt~jd. Met een 
in de primaire röntgenbundel geplaatste vlakke transmissie ioiiisatiekail~er weid con~tnu 
liet dosns*oppervlakte produkt (DAP) geregistreer d .  Bcit.keiiingen vati de effcciievc cl«sis 
voor de patiënt werden uitgevoerd m.b.v. zogenaarndc «rgaandosiscoilversiec~~i:IficiZ~~te~~, 
die voor geselecteerde diagnostische projecties de verhouding weergeven lussen cle 
nrgaandcmsis en de intrecdosis of de orgaa~.idri$is en DAP. De in dc literaruur geucindcli 
conversiecoefficiësrten werden ciaor Monte Carln dosisberekeni~rgen bij TNO (Rijcwujk) ril 
GSF (Munchen) ulrgebrerd. De doses vaar hct persoiiieel wcrden geschwi inei  
theimo3urninescentie dus~mererc. $ij nreer dan 350 pa~ierntoriderzoekcri wei'rleiz dosiiiaelers 
gedragen werden op diverse: p1aatsei.m op het Ilcliaarn (o a voorhoofdcl, I~anderi, onderbeiren, 
borst en I~als). Evenals bg de paliikten werd voor schattii-ig vair de elfccticve ( 1 0 s ~ ~  2?;11 

het personeel gebruik genlaakt van dosisconvers~ecoeltrcuknteer. Dc reisultaien Iichihcn 
betrekkiiilg op meerdere typen arigiogralie en vasculaire ~i~ilerwci-ttie. 

De effectieve dosus var1 de  palient varleerde tussen O,P en 40 inSv pea ondlcrzoek Dc 
gemiddelde effectieve dosis per patiëiitorrderzoek wercl gesclaan op 4 IUISV vooi' inlra- 
arteriele arteriografie, op 6 mSv voor întravcneuze ZESPI cn op 12 mSv v001 vaisciilaire 
irxerventie radiologie. De relaiicve bijdrage van arteriografie en vasculaire intesvenlie in 
de collieciieve effecliewe drrsis door racflologie werd geschat op 4%.  

De per behandelingstype gemiddelde effectieve dosi5 wan de canhetcnisewr iac~eerdc iaissen 
0,5 en 3,5 ~ S V  b ~ j  gebruik van toestellen met de rontgenbuis onder de patiei~t~alel eli 
russen 0.5 en 20 pSv voor hoventaklbuissystemeri V o i ~  onder~afelbui$s)$temen was de 



e f f e c t ~ e ~ e  d o s ~ ~  van de a s ~ ~ s i e n ~  gemrddeld een factor 1,5 kleiner dan voor de cathereri- 
seur, bij boventafelb~enssy~~:e~nen was clere verhouding gelijk aan 3,5 De rejatielire bijdrage 
van val;culaire onderzoeken en inierveniies rn de beroepshalve ontvangen effec twe dosis 
door radiudiagnnsrilck werd geschal kip circa 70%. Met modelberektnungers werd afgelcld 
dat de etfeczieve dosis [net .coen factor twee kan worden verminderd door een 
schildklierkraag Re dragen Uit staaisti5ch onderzoek bleek dat de efkcrieve dosis van de 
calhetesiseur kan worden geschat door DAP,,o,,,,,h,,, ie vermenigvuldigen mct een 
ioi~versiefactar, die aifiai?ke0ljk van LBC hii0~tsteI11np~c~~ndirue~ varneert. lussen 0,07 en 0,8 
pcSv Gy ' , ~ r n - ~ ?  a15 wlinsrrcgel kan de onisekenfacror 1 pS;v.Cìy-'. cW2 worden 
gehariteerd Wanncer de 83croepsl1algi.c blooitstellicug wordt bepaald m.b.v. een laiitrecdosis- 
nacinng i n  de halsstreek kan cile effectwc dosis worden geschat door drt meetresultaar [e 
verl-ierrigvuldrge~~ rileR eer1 converslecobffmcuent van 0,1 rnSv. a n ~ ~ - ' .  

Samerrvattcnd wordt gestcld dar ui t  deze crudie blijkt dat zowel de inedische alsmede de 
bcrctepsl-ialvc ontvangen stral~ngsbelasting bij artenugrafie en vasculaire interventie 
radiolcsg~e, bij een goede werktechniek, niet onrustbarend hoog rijn. Hoewel voor digitale 
afbeelding cc11 lagere stralirigsir-itensitei~ bcnodigd is dan Voor radiografie, blijkt In de 
praklijk dat de stralingsdosis per paxienkonderzoek hu gebruik van digitale systemen hoger 
kan igri. Dit wordt vooral veroorzaakt door de grote aantallcn afieeldingen die worden1 
gepruduceerd. Het verdierit dan ook aanbeveling om (werk)i~~ethoden le on~twslkkelen om 
lael aantal digitale abeeldnngeil te beperken. In combiilatie met het ctin-iiuleren van het 
gebruik van s0autgcnsyctemen iner cerii onderrafelbuis en hel toepassen valli elektrnsche 
contrastvioeisrofi11j~e~htwslesy~1en1en, liet beperken van de  doorlicl~ttijd e11 veldgroo~tle, en het 
vergroien van de stralingsbeschern~i~igskeririis bij de unvuerenden ~ i j n  er  goedc 
iriogelijklreden o n ~  de slralingsdosis var1 7owel tie patiënt als de medewerker. nuet bclioud 
vair de mcdisc0n diagnositisclae kwalitei~, nog verder te beperken. 




