
Beeldvorming met 
ioniserende straling in een 

behandeltraject

Het stroomschema is van toepassing op patiënten die een medisch-radiologische procedure ondergaan. 
Voor eventuele verzorgers van deze patiënten geldt dat de risico’s als laag kunnen worden 
verondersteld. Bij nucleaire beeldvormende diagnostiek kan het voorkomen dat er leefregels 
aangegeven worden. Zolang deze in acht worden genomen, blijft het risico voor verzorgers laag. 
Informatieverstrekking over de risico’s voor verzorgers vindt plaats als er sprake is van leefregels of de 
noodzaak tot het dragen van een loodschort. Toestemming van de verzorger wordt impliciet 
verondersteld. 

Voor informatie over hoe en door wie er geïnformeerd en toestemming gevraagd moet worden, zie de 
aanbevelingen in de module ‘Communiceren over stralingsrisico’s’.

* Zie de module 'Stralingsrisico’s bij medische beeldvorming’. 
** Zie de module 'Stralingsrisico’s bij medische beeldvorming’. Kansen worden geschat op basis van het 
LNT-model waarbij rekening wordt gehouden met de levensverwachting en leeftijd van de patiënt 
(kansen kunnen bijvoorbeeld tot een factor 3 hoger zijn voor kinderen).
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Initiatiefnemende 
vereniging

NB: Dit stroomschema hoort bij de 
modules 'Stralingsrisico’s bij 
medische beeldvorming' en 
'Communiceren over 
stralingsrisico’s' van richtlijn 
'Beeldvorming met ioniserende 
straling: risico's, communicatie en 
afscherming'. Lees altijd de 
overwegingen en aanbevelingen 
van de betreffende module voor 
nuances, eventuele afwijkende 
situaties en extra 
achtergrondinformatie. 
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Hoeveel 
beeldvormende 

procedure(s) 
wordt of 
worden 

gepland?

Informatieverstrekking: niet 
nodig, tenzij gevraagd (passief)

Toestemming: impliciet 
verondersteld

Informatieverstrekking: 
verplicht (actief)

Toestemming: vastleggen in 
dossier

Eén enkele procedure 

Meerdere procedures

Raadpleeg een klinisch
fysicus voor een patiënt- 
en procedure specifieke
schatting van de dosis en 

het stralingsrisico

Ten behoeve 
waarvan wordt 

de 
beeldvormende 

procedure 
gepland?

Interventie
Diagnostiek, planning, 
besturing, of verificatie

Is er een reële kans op 
weefsel- of orgaaneffecten 

genoemd in tabel 1 of 6* en 
wat is de kans op fatale 

kanker o.b.v. de 
uitgangspunten in de 

richtlijn** ten gevolge van 
de geplande

procedure(s)?

Geen reële kans op weefsel-
en orgaaneffecten en

kans op fatale kanker << 1%

Onduidelijk en/of
kans op fatale kanker ≈ 1%

Reële kans op weefsel-
of orgaaneffecten en/of

kans op fatale kanker >> 1%

Is er een reële kans op 
weefsel- of orgaaneffecten 

genoemd in tabel 1 of 6* en 
wat is de kans op fatale 

kanker o.b.v. de 
uitgangspunten in de 

richtlijn** ten gevolge van 
de geplande

procedure(s)? Reële kans op weefsel-
of orgaaneffecten en/of

kans op fatale kanker > 1%

Geen reële kans op weefsel-
of orgaaneffecten en 

kans op fatale kanker < 1%
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