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Betreft: Implementatie van Bbs art 8.14 l b en art 8.15 h en i in de Nederlandse ziekenhuizen
Bijlage: NCS Communicatie "Blootstellingsinformatie patië n ten in medisch dossier"
Geachte mijnheer M. van Raaij,
De Nederlandse Commissie voor Stralingsdosimetrie (NCS), zie http://stralingsdosimetrie.nl/, is een
stichting die zich onder andere ten doel stelt om ioniserende straling op een wetenschappelijke,
verantwoorde en praktische manier in te zetten ten behoeve van de patië n t in het ziekenhuis. De
NCS wordt ondersteund door de medische verenigingen waarvan de leden veelvuldig werken met
ioniserende straling, zoals de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO), de
Nederlandse Vereniging Voor Radiologie (NVvR), de Nederlandse Vereniging voor Nucleaire
Geneeskunde (NVNG), de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (NVKF), de Nederlandse
Vereniging Medische Beeldvorming en Radiotherapie (NVMBR) en de Nederlandse Vereniging voor
Klinisch Fysisch Medewerkers (NVKFM).
het vigerende Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs), artikel 8.14 lid l b staat
dat informatie over de blootstelling van de patië n t deel moet uitmaken van het verslag over de
procedure.
gesprekken met VWS is de zienswijze op dit artikel nader
toegelicht, zoals opgenomen in de artikelsgewijze toelichting. De NCS is door VWS gevraagd een
voorstel te doen voor een concrete en praktische invulling van artikelen 8.14 lid l b en 8.15 lid h en i.
Als praktische invulling van dit wetsartikel achten wij het voldoende dat de benodigde informatie
vastgelegd is in de verschillende informatiesystemen in de zorginstelling.
de bijlage
"Blootstellingsinformatie patië n ten in medisch dossier" wordt hier namens de betrokken partijen
nadere invulling aangegeven en staat uitgebreider welke informatie vastgelegd dient te worden en
waar dat in de regel gebeurt.
Er is ook expliciet vastgelegd dat de dosis van beelden voor positieverificatie bij de
radiotherapeutische behandeling niet vastgelegd hoeft te worden. Omdat deze beeldvorming tot
doel heeft het gebied dat blootgesteld wordt aan de therapeutische dosis te verkleinen en omdat de
blootstelling ten gevolge van deze beeldvorming in het niet valt bij de therapeutische dosis (<1%), is
apart vastleggen hiervan niet zinvol.
het verlengde daarvan achten we artikel 8.15 lid h en i in deze
gevallen niet van toepassing. De therapeutische dosis wordt overigens wel in detail vastgelegd in het
patië n tdossier.
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Via haar ondersteunende verenigingen, met name de NVKF, de NVvR, NVNG en NVRO, zal de NCS
zich er voor inzetten dat aan het bovengenoemde wordt voldaan. Daarnaast zal de NCS benadrukken
dat nieuw aan te schaffen apparatuur hoort te voldoen aan artikel
lid i.
Op deze manier kan het veld op een praktische manier voldoen aan de genoemde wetsartikelen, in
de interpretatie zoals VWS die gaf in een discussiesessie met de NVKF 31 oktober 2017.
Met vriendelijke groet,

Jeroen van de Kamer (voorzitter NCS)

Peter Brands (voorzitter NCS platform "Stralingsbescherming in het ziekenhuis")

