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Risicopopulatie = iedereen 

Risicopopulatie 



 
 

• Kinderen en jong volwassenen 

• Zwangerschap 
 
 
 

Risicopopulatie 



 

• Toenemend  aantal onderzoeken met blootstelling aan 

ioniserende straling 
 

• Evolutie CT technologie met forse toename van CT gebruik  
 

• Jaarlijks worden er wereldwijd 3,6 miljard onderzoeken 

uitgevoerd waarbij gebruik wordt gemaakt van ioniserende 

straling  
 

• De bijdrage van CT aan de collectieve dosis van ioniserende 

stralen is 47-59%  

Achtergrond 



Larson DB et al. 2011, Radiology 259(3): 793-801 

Gebruik van CT bij kinderen op spoedafdeling (USA) 



• Kinderen zijn aanzienlijk meer gevoelig aan ioniserende 

straling dan volwassenen 

• Kinderen hebben een langere levensverwachting dan 

volwassenen, waardoor er een grotere tijdspanne is voor de 

ontwikkeling van stralingsschade 

• Kinderen kunnen een hogere stralingsdosis oplopen dan nodig 

wanneer de CT parameters niet worden aangepast aan hun 

kleinere lichaamsomvang     

Overwegingen bij stralingsblootstelling van kinderen 



 
 
 
 

Risico 





Life span study 







Fluoroscopie voor het passen van schoenen 







Studies: 

• overlevenden atoombom 

• omgevingsstraling  

• beroepsmatige straling  

• medische straling  

 

Gegevens 



 
 
 
 

Risico 











 
 



 

• Voor een klinische geïndiceerd onderzoek wegen de voordelen 

zwaarder door dan het stralingsrisico. 
 

• Het kankerrisico kan enkel geschat worden en is afhankelijk 

van een heleboel factoren (leeftijd, geslacht, orgaan, niveau 

van stralingsblootstelling, kankertype, …) 
 

• De algemene incidentie om kanker te ontwikkelen tijdens het 

leven (~40%) ligt veel hoger dan het kankerrisico t.g.v. 1 

beeldvormingsonderzoek 

 

Risico-batenanalyse 



Taak van het FDA/FANC/GOV 
 

• De veiligheid en doeltreffendheid van medische 

apparatuur garanderen door regulering van de 

fabrikanten  
 

• Informeren van het publiek (ouders en patiënten, 

zorgverstrekkers, industrie) 
 

• Samenwerking: opleiding en onderzoek 

FDA 

FDA: food and drug administration 
FANC: federaal agentschap voor nucleaire controle 
 



 
 





Rol van de ouder 
 
 
1. Is het onderzoek nodig voor de gezondheidszorg van mijn 

kind? (rechtvaardiging) 
 

2. Wordt er een stralingsdosis gebruikt die aangepast is aan 
de lichaamsbouw van mijn kind? (optimalisatie) 

 

FDA 



FDA 

Rol van de verwijzer 
 
Rechtvaardiging: verlaag het aantal ongepaste verwijzingen   
 

• Is dit het gepaste onderzoek? 

• Vraag geen onderzoek aan dan niet geïndiceerd is 

• Overweeg andere modaliteiten: echo, MRI 

• Overleg met de dienst Medische Beeldvorming 

• Volg de guidelines 

• Vermijd onnodige dubbele onderzoeken 



 
http://www.health.belgium.be/richtlijnen-medische-beeldvorming 

Guidelines 



Guidelines 



Guidelines 



 
 
 
 

                   Indicatielijn: 089 32 45 45 

Guidelines 



FDA 

Rol van het beeldvormend team 
 

Het team = technologen, verpleegkundigen, medisch 
stralingsfysicus, radiologen (of tandarts)    
 

• Optimalisatie van de dosis door kennis van het toestel 

• Training i.v.m. pediatrische stralingsveiligheid 

• Ontwikkeling en verbetering van specifieke pediatrische scan 
protocollen 

• Implementatie van regelmatige kwaliteitscontrole testen 

• Monitoren van dosissen en vergelijken met de beschikbare 
diagnostische referentiewaarden (DRL’s)  
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FDA 

Rol van de ziekenhuisbeheerder 
 
 

• Verzekeren dat de stralingsveiligheidsprincipes opgenomen zijn in 

het algemene kwaliteitsbeleid van het ziekenhuis 

• Toestellen aankopen met de mogelijkheid tot dosisreductie bij 

pediatrische patiënten 

• Training over stralingsveiligheid bij pediatrische beeldvorming 

voorzien voor het personeel 

• Werken met experten om er zeker van te zijn dat de 

beeldvormingstoestellen die algemeen gebruikt worden, 

geoptimaliseerd zijn voor pediatrische patiënten 



FDA 

Rol van de fabrikant 
 
 

• Veilige en efficiënte toestellen maken 

• Duidelijke instructies voorzien voor de eindgebruiker 



 
 



 
 
 
 

       Gedeelde verantwoordelijkheid 



• Kinderen zijn beduidend meer gevoelig voor ioniserende 

straling dan volwassenen 

• Rechtvaardiging: voer enkel klinisch geïndiceerde CT 

onderzoeken uit  

• Optimalisatie: pas de blootstellingsparameters aan  

• Verhoogd bewustijn door educatie: radiologen, clinici, 

technologen, verpleegkundigen, patiënten 

• Toekomstige ontwikkeling van evidence-based 

praktijkstrategieën  

Besluit 



 
 

Dank u voor uw aandacht 
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