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De rechtvaardiging van 
röntgenopnamen

Paul van der Stelt

Stralingsdeskundige Paul van der Stelt zal (in dit magazine en 

op het Platform Praktijkmanager) regelmatig bijdragen leve-

ren die je kunnen helpen bij het in goede banen leiden van de 

röntgenactiviteiten in de praktijk. In dit artikel gaat hij in op de 

rechtvaardiging van röntgenopnamen.

De ICRP (International Commission on Radiological 

Protection) heeft drie principes geformuleerd ten behoeve 

van de stralingsveiligheid. Dit zijn achtereenvolgens:

1. De rechtvaardiging

2. Het ALARA-principe

3. De dosislimieten

De ICRP is een onafhankelijk internationaal orgaan van des-

kundigen. Hun inzichten en adviezen worden gevolgd in de 

wet- en regelgeving van alle landen waar straling wordt toe-

gepast. Zo ook in Nederland.

De drie principes worden in de genoemde volgorde toegepast. 

Allereerst wordt bepaald of een röntgenopname nut kan heb-

ben (rechtvaardiging), vervolgens wordt de opname gemaakt 

met de laagste relevante doses (ALARA), en tenslotte zijn er 

maximale stralingsniveaus voor personen die in de buurt van 

het röntgentoestel zijn(dosislimieten). Zoals gezegd staat in 

deze bijdrage de rechtvaardiging centraal.

Nut vs. nadelige effecten
De rechtvaardiging van röntgenopnamen heeft betrekking op 

de afweging van het nut in het kader van de behandeling van 

de patiënt tegen de mogelijke nadelige effecten (schade). Het 

is een zeer belangrijke stap, want als besloten wordt om een 

opname te maken wordt er immers ook besloten om straling 

te gebruiken. Als daarentegen een opname niet nodig lijkt te 

zijn, wordt er geen straling toegepast en zijn er dus ook geen 

beschermingsmaatregelen nodig.

De beslissing om röntgenopname te maken kan en mag alleen 

door de tandarts worden uitgevoerd. Hij/zij heeft immers in 

zijn of haar opleiding de klinische kennis verworven om te kun-

nen beoordelen of een afwijking, waarvan de aanwezigheid 

wordt vermoed, ook röntgenologisch zichtbaar te maken is. 

Bovendien is hij/zij in staat om een behandelplan te maken 

en te bepalen welke informatie hiervoor nodig is. 

Wetgeving
De rol van de tandarts bij het indiceren of rechtvaardigen van 

een röntgenopname is ook zo beschreven in de wetgeving; 

zowel in de stralingswetgeving (Besluit basisveiligheidsnor-

men stralingsbescherming, Bbs) als in de klinische wetge-

ving (wet BIG). In de stralingswetgeving staat dat een rönt-
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genonderzoek mag worden geïndiceerd door een “zelfstan-

dig bevoegd arts of tandarts op grond van specifieke verant-

woordelijkheid” (Bbs art. 8.5.1.). Zelfstandig bevoegd slaat op 

de clinicus die geregistreerd is in het BIG register. De speci-

fieke verantwoordelijkheid slaat op het deelgebied van de 

geneeskunde waarin de clinicus werkzaam is. Dat is dus de 

tandheelkunde voor de tandarts. In de wet BIG wordt dit als 

volgt omschreven: “Tot het verrichten van handelingen, op het 

gebied van de individuele gezondheidszorg, met gebruikma-

king van radioactieve stoffen of toestellen die ioniserende stra-

ling uitzenden, zijn bevoegd a. artsen b. de tandartsen, doch 

uitsluitende voorzover zij voldoen aan de aan de krachtens de 

Kernenergiewet terzake van het gebruiken van zodanige stof-

fen en toestellen gestelde eisen”. In dagelijkse taal staat hier 

dus dat de tandarts röntgenopnamen mag indiceren, maar 

alleen als hij voldoet aan de eisen die daaraan gesteld wor-

den in de stralingswetgeving. 

Daarmee is de cirkel rond: volgens het Bbs mag een röntgen-

opname worden toegepast door iemand met de benodigde 

klinische kennis; volgens de wet BIG mag iemand een rönt-

genopname indiceren als hij de juiste kennis heeft met betrek-

king tot de stralingsbescherming. De assistent mag dus alleen 

opnamen maken in opdracht van en onder toezicht van een 

tandarts. Voor de mondhygiënist geldt dit ook, alhoewel er 

afhankelijk van haar of zijn opleiding hier iets meer ruimte is 

voor zelfstandige uitvoering van de taak.

Invloed op de uitvoering van de behandeling
Een röntgenopname is alleen gerechtvaardigd als het voor-

deel voor de patiënt opweegt tegen mogelijke schadelijke 

effecten. Voorwaarde hierbij is dat de tandarts behoefte heeft 

aan meer informatie over de tandheelkundige gezondheids-

toestand. Om deze reden moet er altijd klinisch onderzoek 

voorafgaan aan het besluit tot het maken van opnamen. Ook 

moet de gewenste informatie alleen te verkrijgen zijn door 

middel van röntgenopnamen. Bovendien moet deze informa-

tie invloed hebben op de uitvoering van de behandeling. Als er 

aan deze eisen is voldaan, kan de tandarts besluiten dat een 

röntgenopname gerechtvaardigd is. Ook bij verwijzing van 

een patiënt voor een opname naar een collega, moet de ver-

wijzer zich realiseren dat hij een deel van de rechtvaardiging 

aan het doen is en daarvoor dus de juiste kennis moet hebben.

Als er besloten is dat de opname terecht is, dan kan deze 

gemaakt worden en is het ALARA-principe de volgende stap. 

Hier zal ik in een volgende bijdrage op ingaan. .
Paul van der Stelt, coördinerend stralingsdeskundige en docent bij 

Dental Best Practice. Artikelen over radiologie van Paul van der 

Stelt zijn terug te lezen op Platform Praktijkmanager. Nog geen 

lid van het platform? Meld je aan via www.platformpraktijkma-

nager.nl.

In dagelijkse taal staat hier dus dat de 
tandarts röntgenopnamen mag indiceren, 
maar alleen als hij voldoet aan de eisen die 

daaraan gesteld worden in de stralings-
wetgeving. 


