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SAMENVATTING 

De Firma Cygne b.v. is een radiofarffiaca leverancier. Zij 

levert tot nu toe I-123 produkten en Rb-81/Kr-81m-generatoren 

in Nederland. Cygne is kwetsbaar vanwege een klein 

produktenpakket en een klein afzetgebied. Vergroting van de 

omzet is noodzakelijk. Uitbreiding van het afzetgebied lijkt in 

eerste instantie aantrekkelijk. 

In dit onderzoek is onderzocht onder welke randvoorwaarden 

vergroting van het afzetgebied. naar Duitsland en Belgie 

mogelijk is en hoe de bestaande markt er uit ziet. Daartoe zijn 

de wettelijke en de organisatorische aspecten van de nucleaire 

geneeskunde en marktsituatie voor radiofarmaca in de 

betreffende landen met elkaar vergeleken. 

Om gegevens over wetgeving, organisatie en markt te 

achterhalen is in eerste instantie literatuuronderzoek gedaan. 

Verder is gesproken met vertegenwoordigers van overheids

instanties en nucleair geneeskundigen in de betreffende landen. 

Omdat geen gegevens beschikbaar waren over de radiofaramaca

markt is onder alle ziekenhuizen een enquete gehouden. 

In Nederland moet een radiofarmacafabrikant een genees

middelenvergunning hebben maar er is geen registratieplicht. 

Voor het transport van radiofarmaca is geen vergunning nodig. 

De organisatie van de nucleaire geneeskunde in Belgie 

verschilt niet wezenlijk met de Nederlandse organisatie van de 

nucleaire geneeskunde. Voor Cygne zijn er wettelijk gezien wel 

enige verschillen. Een radiofaramcaleverancier dient over een 

in Belgie wonende aansprakelijk vertegenwoordiger te 

beschikkenen en tevens een transportvergunning te hebben. 

Verder dienen de radiofarmaca die in Belgie geleverd worden 

geregistreerd te zijn als geneesmiddel. Aan deze registratie 

is een registratievergoeding gekoppeld. De markt voor de 

radiofarmaca die Cygne levert verschilt wezenlijk met de 

Nederlandse markt. De I-123 markt is nog niet ontwikkeld. De 

Rb-81/-Kr81m-generatoren markt is vergelijkbaar met die in 

Nederland. De concurrentie door andere leveranciers is 

vergelijkbaar met de Nederlandse situatie. 



In Duitsland verschilt de organisatie van de nucleaire 

geneeskunde nogal met de Nederlandse door het verschijnsel van 

de "Niedergelassene•. Dit zijn nucleair geneeskundigen, die hun 

praktijk in een privekliniek uitoefenen. 

Wettelijk gezien is het verschil dat een radiofarmaca

leverancier dient te beschikken over een transportvergunning. 

In de loop van 1987 zullen de radiofarmaca ook als geneesmiddel 

geregistreerd dienen te worden. Tot dan geldt een 

overgangsregeling. De markt voor radiofarmaca die Cygne levert 

verschilt wezenlijk met de Nederlandse markt. Rb-81/Kr-81m

generatoren worden vrijwel niet afgenomen. De I-123 markt is 

vergelijkbaar met de Nederlandse markt. Bovendien bestaat er 

een grotere potentiele markt voor I-123. De concurrentie op 

het gebied van I-123 is in Duitsland wat groter dan in 

Nederland. 

geleverd. 

Rb-81/Kr-81m-generatoren worden vrijwel niet 

Gesteld kan worden dat indien aan de randvoorwaarden, die 

gesteld worden door de organisatie en wetgeving, voldaan wordt, 

er een aantrekkelijke markt ligt in Belgie en Duitsland voor de 

radiofarmaca die Cygne levert. De markt dient bewerkt te worden 

inspelend op de mogelijkheden die Cygne bieden kan. 
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Hoofdstuk 1: VERANTWOORDING VAN HET ONDERZOEK 

1,1 Het ontstaan van Cygne b.v. 

De Technische Hogeschool Eindhoven <THE> heeft sinds 1969 

de beschikking over een cyclotron. Dit cyclotro,, is door Prof. 

Hagedoorn ontwikkeld en bij Philips gebouwd. Prof, Hagedoorn is 

nu hoogleraar aan de THE bij de vakgroep deeltjesfysica van de 

afdeling Technische Natuurkunde. 

Twee subgroepen van deze vakgroep doen en deden research met 

dit cyclotron, nl: 

1) de Kernfysicagroep 

2> de groep Cyclotron-toepassingen 
; 

ad 1) Het werk van de Kernfysicagroep is (was> erg fundamenteel 

gericht. De groep versnelde gepolariseerde protonen met het 

cyclotron ~n 'bombardeerde' allerlei elementen. Het doel van 

dit fundame,,tele onderzoek was meer te weten te komen over de 

structuur van de kernen van verschillende atomen, Omdat het 

kernfysisch onderzoek in Nederland geconcentreerd zal worden in 

Amsterdam en Groningen zal de groep uit Eindhoven dit jaar 

(1985> een eind maken aan de experimenten met het cyclotron. 

ad 2> Toen de Hogeschool toestemming kreeg van de regering om 

een ~yclotron te kopen gebeurde dat onder de voorwaarde dat de 

nadruk van het onderzoek met het cyclotron diende te liggen op 

de technische toepassingen. Om deze reden startte de groep 

cyclotrontoepassingen in 1969 zijn werk. De leider van deze 

groep werd Prof. Hagedoorn. Voor 1969 heeft Philips 

verschillende cyclotrons onder zijn leiding gebouwd. 

De belangrijkste onderwerpen van onderzoek van de groep 

cyclotrontoepassingen zijn: 

-sinds 1969 onderzoek aan gasontladingen met protonen bundels. 

-sinds 1969 versneller onderzoek 

-in 1974 is onderzoek begonnen aan analyse van tracer elementen 

met de Proton Induced X-ray Emission <PIXE> techniek. 

-in 1975 is men met onderzoek begonnen naar productiemethoden 

voor kortlevende radiofarmaca. 

Het onderzoek naar de productiemethoden voor kortlevende 
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radiofarmaca werd uitgevoerd door mensen met een kortdurend 

dienstverband bij de THE (slechts voor enkele jaren>. Er waren 

geen mensen met een vaste aanstelling bij dit onderzoek 

betrokken. De contracten van deze 'isotopen·-mensen werden 

alleen verlengd als de Hogeschool genoeg geld daarvoor had. 

In 1975 zijn vooral de productie methoden onderzocht voor 

12~1 en later ook voor • 1 Rb/ 91mKr-generatoren, 

e~y1•7 msr-generatoren, 19F en 190. 

In 1979/1980 bezuinigde de Nederlandse overheid verder op 

haar uitgaven. De THE ontving daarom dus ook minder geld. Het 

gevolg hiervan was dat vooral mensen met een kortdurend 

contract het eerst hun baan verloren. Hierdoor dreigde het 

onderzoek naar de productiemethoden 

gestopt te worden. In combinatie 

kernfysicagroep zou dit betekenen 

van 

met 

dat 

uiteindelijk gesloten zou moeten worden. 

kortlevende isotopen 

het stoppen van de 

het THE-cyclotron 

In 1979/1980 was men technisch gesproken in staat tot het 

produceren van grote hoeveelheden 1 •~1 en ~iRb. Om het gebrek 

aan geld voor nieuw onderzoek naar productiemethoden voor 

kortlevende isotopen te compenseren ontstond het idee om via 

routine productie van radionucliden extra geld te verdienen. 

Dit geld zou zowel het cyclotron als het onderzoek in stand 

houden. Omdat de Hogeschool geen toestemming van de overheid 

kreeg om radiofarmaca te verkopen, bestond er geen goede 

organisatorische constructie voor routine productie en verkoop 

van radiofarmaca. Wel was het de Hogeschool toegestaan om haar 

faciliteiten te verhuren. 

Na overleg werd voor de volgende constructie gekozen: 

Acht ziekenhuizen in de omgeving van Eindhoven waren 

geinteresseerd in de kortlevende radionucliden en ook in de 

mogelijkheid om de THE te helpen. Deze ziekenhuizen vormden 

samen een stichting genaamd Cygne. (afkorting voor ~clotron 

toepassingen in de ~eneeskunde in Nederland>. Deze stichting 

had tot doel het gebruik van research-cyclotrons voor medische 

doeleinden te stimuleren en zij probeerde dit te bereiken door: 

-het produceren en leveren van kortlevende radiofarmaca aan 

ziekenhuizen. 

-het stimuleren van gecombineerde research tussen ziekenhuizen 

en cyclotron-laboratoria. 

Het bestuur van de stichting werd gevormd door de 
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direkteuren van de verschillende participerende ziekenhuizen. 

Teneinde haar doelstellingen te kunnen verwezenlijken, heeft de 

stichting Cygne een overeenkomst gesloten met de THE. In dit 

contract is de huur van het cyclotron en andere 

(radiochemische) faciliteiten aan Cygne geregeld. 

Bovendien heeft Cygne een contract met het St. Lambertus 

Ziekenhuis in Helmond. Via dit contract zorgen de beide 

apothekers van dit ziekenhuis voor de pharmaceutische kwaliteit 

van de radiofarmaca en dragen zij ook de verantwoordelijkheid 

hiervoor. 

Verder heeft Cygne regelingen moeten treffen voor 

transport, verzekeringen en vergunningen. 

Om praktische redenen bleven de medewerkers betrokken bij 

de isotopen productie in dienst van de THE. De kosten voor de 

THE, inclusief overhead kosten, werden volledig doorberekend 

aan de stichting Cygne. Cygne was en is een volledig 

self-supporting organisatie, 

Via bovengenoemde organisatie structuur kon Cygne in juni 

1981 beginnen met de routine-productie van kortlevende 

radiofarmaca. Op dat moment leverde zij aan zeven ziekenhuizen. 

Nu, vijf jaar later, levert Cygne aan 55 ziekenhuizen 

~iRbt•imKr-generatoren en/of iz 3 1 produkten. (in Nederland 

hebben 78 ziekenhuizen een afdeling Nucleaire Geneeskunde>. 

Cygne levert nog steeds met een betrouwbaarheid van 100 %. 

Nadat een paar jaar op deze wijze radiofarmaca geleverd 

waren en de bezigheden van de stichting Cygne zich steeds 

verder uitbreidden, waren er verschillende redenen om van de 

stichting Cygne een Besloten Vennootschap te maken. 

De belangrijkste redenen waren: 

1) De stichting Cygne beconcurreerde reeds rechtstreeks een 

aantal besloten vennootschappen die na het ontstaan van de 

stichting Cygne in hun produktenpakket dezelfde radiofarmaca 

als Cygne op de Nederlandse markt zijn gaan brengen. Deze 

produkten worden overigens in het buitenland ook met 

universitaire cyclotrons geproduceerd. Het is een ongewenste 

situatie dat een stichting in conrurrentie treedt met een 

aantal besloten vennootschappen. 

2) Radiofarmaca waarvoor een reeds lang bestaande 

aanwezig is en die nog niet door de stichting 

geproduceerd werden, mochten van het bestuur ook niet 

markt 

Cygne 

door 
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deze stichting worden geproduceerd. De reden hiervoor is het 

niet willen vergroten van de genoemde concurrentie 

3) De stichting Cygne had in eigen huis een aantal 

produktiemethoden ontwikkeld die (voorlopig> uniek zijn in 

West-Europa (en zelfs in de hele wereld>. Hierdoor bestaat 

in het buitenland belangstelling voor de produkten van 

Cygne. De stichtingsvorm stond export in de weg vanwege een 

verbod van het bestuur. 

4> Produktie en verkoop van radiofarmaca werden in de 

stichting-constructie uitgevoerd door THE-medewerkers. Deze 

medewerkers kwamen financieel volledig ten laste van de 

stichting Cygne. Gebleken is dat een goede en snelle 

uitvoering van dit soort werkzaamheden geremd werd door de 

THE-structuur die hiervoor niet is uitgerust. 

Sinds 1 juni 1985 is de stichting Cygne daarom veranderd 

in Cygne b.v. Cygne b.v. werkt onder ongeveer dezelfde 

contracten en met dezelfde doelstellingen als de stichting 

Cygne. Cygne b.v. 'leent' per jaar drie onderzoeksmedewerkers 

uit aan de Hogeschool om onderzoek uit te voeren aan de 

ontwikkeling van nieuwe radiofarmaca. Er zijn nu 19 mensen (13 

full-time banen> in dienst bij Cygne die betrokken zijn bij de 

productie, organisatie, administratie en ontwikkeling van 

nieuwe radiofarmaca. Er zijn nu geen medewerkers van Cygne meer 

in dienst van de THE. 

Op bovengenoemde wijze is er een nieuwe industriêle 
. 

activiteit ontstaan op de THE. Het gevaar van sluiting van het 

cyclotron is verdwenen. 

1.2 Aanzet tot het Afstudeeronderzoek. 

De vraag is nu hoe de positie van Cygne b.v. op de 

radiofarmacamarkt behouden kan blijven op een dusdanige wijze 

dat het bedrijf in omvang en omzet op z'n minst kan blijven 

functioneren zoals het nu doet. 

Bekend is dat de concurrenten groeien, dat zij meer 

produkten leveren (zie bijlage I> en dat Zij grotere 

afzetgebieden hebben. Geen enkele concurrent levert slechts in 

eigen land. Daardoor zullen op de lange duur door grotere 

omzetten de produktiekosten van de concurrent dalen. Hierdoor 
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Cygne b.v. niet mee kan 

vergroot. (zie Hfst. 5) 
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verlagen. Een 

gaan als zij 

prijsverlaging waarin 

ook niet haar omzet 

Het beleid van Cygne b.v. zal daarom ook op expansie 

gericht moeten zijn. Deze expansie kan men op twee manieren 

proberen te bereiken nl. door: 

1> Verbreding van het produktenpakket 

21 Vergroting van het afzetgebied (export) 

ad 1> Verbreding van het produktenpakket kan betekenen; of het 

ontwikkelen van een produktiewijze voor een nieuw 

radioisotoop, of het ontwikkelen van nieuwe 

labelingsprodukten van isotopen die reeds geproduceerd 

worden. <voor uitleg van de begrippen zie Hfst. 2> 

Verbreding van het produktenpakket betekent ook dat eerst 

nieuwe produkten ontwikkeld en getest moeten worden die 

dan ook nog geschikt moeten worden gemaakt voor 

routinematige produktie. Dit vergt veel tijd en veel 

investeringen. De praktijk leert dat hiervoor 1 tot 2 

jaar gerekend moet worden. 

ad 2> Uitbreiding van het afzetgebied kost ook investeringen 

maar deze zullen lager zijn dan bij een verbreding van 

het produktenpakket. Bovendien kan op vrij korte termijn 

ca. 3 maanden export gerealiseerd worden. 

-Vergroting van het afzet gebied betekent dat bij 

succesvolle acquisitie de productie hoeveelheden van de 

bestaande produkten verhoogd moeten worden, hetgeen 

uiteraard eisen stelt aan de beschikbare 

produktiecappaciteit. 

Bovenstaande argumenten vormen voldoende aanleiding om in 

eerste instantie de mogelijkheid van vergroting van het 

afzetgebied te gaan onderzoeken. 

In de volgende paragraaf zal verder uitgewerkt worden 

welke problemen er bij komen kijken om uiteindelijk een 

verantwoorde uitspraak te kunnen doen of vergrot(ng van het 

afzetgebied een juiste keuze is voor Cygne b.v. 
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1.3 Nadere uitwerking van de probleemstelling. 

Tot nu toe levert Cygne b.v. haar produkten alleen aan 

Nederlandse ziekenhuizen. Vanwege het feit dat het hier gaat om 

radiofarmaca met een relatief korte halveringstijd (dit is de 

tijd waarin de helft van de radioactiviteit van het 

radiofarmacon is vervallen> dient het transport naar de 

ziekenhuizen zo snel mogelijk plaats te vinden. 

Bijvoorbeeld: 

Rubidium-81 heeft een halveringstijd van 4.6 uur. Dit 

betekent dat als een Rubidium/Krypton generator 's avonds 

om 8.00 uur klaar staat om naar de ziekenhuizen te gaan er 

de volgende morgen nog maar 1/8 deel van de 

oorspronkelijke activiteit aanwezig is. 

Het verst afgelegen ziekenhuis waar Cygne radiofarmaca aan 

levert, is een ziekenhuis in Groningen. Trekken we nu een 

cirkel om Eindhoven met een straal van Eindhoven tot Groningen 

dan zien we dat binnen deze circel een groot deel van België en 

het Duitse Ruhrgebied valt. Transporttechnisch gezien is er dus 

geen enkel bezwaar om ook een deel van Duitsland en België tot 

het afzet gebied van de radiofarmaca van Cygne te gaan rekenen. 

Wettelijk en organisatorisch gezien dient natuurlijk aan 

een groot aantal voorwaarden voldaan te worden. 

Nog belangrijker is echter dat men op de hoogte moet zijn 

van de bestaande marktsituatie in de betreffende landen. Deze 

zal in belangrijke mate de mogelijke kansen voor Cygne b.v., om 

haar produkten af te zetten, bepalen. 

Dit afstudeeronderzoek geeft de mogelijkheid om deze 

noodzakelijke gegevens te achterhalen en in kaart te brengen. 

De afstudeeropdracht wordt nu als volgt geformuleerd: 

De 111arl(structuur voor radiofar111aca: 

Een vergeliil(end onder-zoel( in Duitsland, Belgi~ en Nederland 

111.b.t. de afzet111arl(t van Cygne b.v. 

Vragen die deel uit maken van de afstudeeropdracht zijn onder 

te verdelen in drie delen: 

1> vragen op wettelijk gebied; 

2) vragen op organisatorisch gebied; 

3) vragen met betrekking tot de marktsituatie 



-1.7-

ad 1) 

-Welke vergunningen/diploma's zijn vereist om in de betreffende 

landen radiofarmaca te mogen invoeren, vervoeren en leveren? 

-Welke vergunnigen zijn noodzakelijk om Nucleaire Geneeskunde 

te mogen uitoefenen? 

-Welke vergunning(en> heeft een ziekenhuis nodig om bepaalde 

radiofarmaca te mogen toepassen? 

-Wat bepaalt de wet m.b.t. de stralingsveiligheid en 

stralingshygiëne? 

ad 2) 

-Hoe is de nucleaire geneeskunde in de betreffende landen 

georganisereerd? 

-Wie zijn de verantwoordelijke personen? 

-Wie zijn de betreffende deskundigen/welke opleiding(en> hebben 

zij genoten? 

-Wie bepaalt of nucleaire diagnostiek toegepast wordt? 

-Wie beoordeelt de scintigrammen? 

-Hoe verloopt de patiëntenstroom naar de afdeling Nucleaire 

Geneeskunde. 

-Wie betaalt de onderzoeken/m.a.w.hoe is de financierings

structuur in de betreffende landen? 

ad 3) 

-Welke verrichtingen worden uitgevoerd per land, hoeveel per 

100.000 inwoners, wat zijn de verschillen en hoe zijn die te 

verklaren? 

-Welke radiofarmaca worden gebruikt opgesplitst 

verrichting; hoeveel wordt per patiënt toegedient? 

-Worden de radiofarmaca zelf vervaardigd of kant en 

ingekocht?? Waarom? (bv. kostenoverwegingen>. Met 

vervaardigen wordt bedoeld het zelf labelen van 

radioisotoop. 

per 

klaar 

zelf 

een 

-Is er behoefte aan grotere beschikbaarheid van bestaande 

radiofarmaca. 

-Is er behoefte aan nieuwe (kortlevende) radiofarmaca die <nog) 

niet verkrijgbaar zijn. 

-Wie zijn de concurrenten, wat voor produkten leveren zij, voor 

welke prijzen, met welke kwaliteit en onder welke 

leveringsvoorwaarden. 



-1.8-

Om uiteindelijk een conclusie te kunnen formuleren of 

uitbreiding van het afzetgebied van Cygne bv. naar Duitsland en 

Belgi~ haalbaar is zal het afstudeerverslag in een aantal fasen 

opgedeeld worden: 

-Een inleidend gedeelte waarin 

geneeskunde afgebakend zal worden en 

het vakgebied nucleaire 

begrippen 

uitgelegd 

waarin 

die met het werken met radiofarmaca te maken 

zullen worden. <Hfst. 2) 

-Van ieder land worden vervolgens de 

verder 

hebben 

wet tel ij ke 

organisatorische aspecten van de nucleaire geneeskunde in 

hoofdstuk behandeld. Na deze behandeling wordt van ieder 

een overzicht van de markt gegeven. 

en 

een 

land 

-In het laatste hoofdstuk volgen conclusies en aanbevelingen. 

De gegevens die in dit verslag verwerkt zijn, 

van verschillende bronnen: 

- Literatuuronderzoek 

- Gesprekken met overheidsinstanties 

- Gesprekken met nucleair geneeskundigen 

zijn afkomstig 

- Een schriftelijke enquete verzonden naar alle ziekenhuizen 

in de betreffende landen. 
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Hoofdstuk 2: NUCLEAIRE GENEESKUNDE 

2.1 Inleiding 

Medische toepassing van radionucliden bij patiênten wordt 

aangeduid met nucleaire geneeskunde. Vooral gedurende de 

laatste tien jaren is grote vooruitgang op het gebied van de 

nucleaire geneeskunde mogelijk geworden. 

Evenals bij de toepassing van uitwendige <zgn. gesloten> 

stralingsbronnen kan de straling afgegeven door in het lichaam 

opgenomen radioactieve stoffen <zgn. open stralingsbronnen> 

zowel in de diagnostiek als in de therapie worden gebruikt; 

Naast toepassingen waarbij radioactieve stoffen oraal <via de 

mond), intraveneus (via injectie> of via inhalatie (door 

inademen> aan het lichaam worden toegediend (in vivo 

toepassingen> rekent men toepassingen waarbij radionucliden in 

het laboratorium voor klinisch chemische onderzoekingen worden 

gebruikt (in vitro toepassingen> eveneens tot de nucleaire 

genees~~unde. 

~N~u~c~l~e=a~i~r~e=----=i~n.,_---=v~i~v~o=-___,d=-=-i:a~g~n~o~s::..:t~i~e'-=k wordt meestal kortweg 

nucleaire geneeskunde 

onderdeel er van vormt. 

genoemd, hoewel het in feite een 

In principe komt nucleaire diagnostiek 

op het volgende neer: 

Een radioactieve stof wordt, meestal gekoppeld 

farmaceutisch preparaat, in het lichaam van 

gebracht. Men zegt dan dat het farmacon gelabeld 

de 

is 

aan een 

patiênt 

met de 

radionuclide en spreekt van een radiofarmacon. (Zie de paragraaf 

over radiofarmaca> Nadat het radiofarmacon intraveneus of oraal 

is toegediend, zal het farmacon met de radioactiviteit zich op 

een bepaalde kenmerkende wijze <kenmerkend voor het type 

farmacon en kenmerkend voor een bepaald ziektebeeld) over het 

lichaam verspreiden of door bepaalde specifieke organen worden 

opgenomen. De gamma-straling die door de radioactieve stof 

wordt uitgezonden maakt het mogelijk om aan de buitenkant van 

het lichaam te meten hoe het radiofarmacon zich over het 

lichaam heeft verdeeld, De straling afkomstig van de 

radioactieve kernen is buiten het lichaam alleen meetbaar 

wanneer ze niet volledig door (delen van> het lichaam wordt 

geabsorbeerd. Dit betekent dat voor dergelijke toepassingen 

gebruik moet worden gemaakt van gammastralers. Immers alfa- en 
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beta-straling (zie ook 2.2.2> wordt sterk verzwakt of zelfs 

volledig geabsorbeerd en kan dus buiten het lichaam niet worden 

gedetecteerd C3l. 

In de nucleaire geneeskunde maakt men onderscheid tussen 

statische en dynamische studies. 

Bij een statische studie, met een gamma-camera, 

orgaan zichtbaar gemaakt. Dit gebeurt ook 

röntgendiagnostiek. In tegenstelling echter 

röntgendiagnostiek waarbij het beeld ontstaat 

verzwakking van de röntgenstralen te interpreteren, 

het beeld van het orgaan bij nucleaire diagnostiek 

straling, die wordt uitgezonden door in het orgaan 

radioactiviteit. Deze straling wordt met speciale 

wordt een 

bij de 

tot de 

door de 

ontstaat 

door de 

opgenomen 

apparatuur 

gedetecteerd en vervolgens met gebruik van computers omgerekend 

zodat een beeld ontstaat van de activiteitsverdeling binnen het 

orgaan. Een orgaan dat in normale conditie is, wordt gekenmerkt 

door het feit dat een, overigens specifiek voor dat orgaan 

gekozen, radionuclide zich op een kenmerkende wijze over dat 

orgaan verdeelt, of <dat is ook mogelijk) Juist niet in dat 

orgaan is terug te vinden. Afwijkingen van de normale gezonde 

orgaanconditie zijn dan merkbaar aan het feit dat de activiteit 

in het betreffende orgaan zich op bepaalde plaatsen helemaal 

niet manifesteert of zich in hoge mate concentreert op plaatsen 

waar het normaal niet mocht worden verwacht. 

Bij een dynamische studie maakt men ook met een gamma-camera 

een orgaan zichtbaar maar men kijkt ook naar de opname van de 

activiteit in het orgaan als functie van de tijd. Op deze wijze 

kan men ook iets zeggen over het functioneren van het orgaan 

ofwel het dynamisch gedrag. 

Een aantal voorbeelden van onderzoek zijn: 

-longonderzoek, waarbij meting van de regionale ventilatie 

en perfusie van belang is; 

-schildklieronderzoek, waarbij metingen van opname in de 

schildklier, de klaring van plasma door de schildklier, de 

bepaling van excretie van jodium in de urine en bepaling van 

het eiwit-gebonden jodium kunnen worden verricht; 

-hersenonderzoek, waarbij bepaling van grootte en 

lokalisatie van hersentumoren vooral belangrijk is; 

-onderzoek van het spijsverteringskanaal, waarbij scanning 
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van de lever, circulatie-onderzoek van de lever, 

de alvleesklier <pancreas> en dergelijke 

uitgevoerd; 

scanning van 

kunnen worden 

-nier-onderzoek, 

nier<renografiel en 

waarbij 

onderzoek 

functieonderzoek van de 

worden op nier-tumoren kunnen 

uitgevoerd; 

-hartonderzoek, waarbij de hartfunctie, het hartvolume, de 

doorstroming van de hartvaten en dergelijke kunnen worden 

onderzocht. 

Het aantal verrichtingen in vivo ten behoeve van de 

nucleaire geneeskunde heeft in de jaren '70 een grote vlucht 

genomen. In 1978 werden in Nederland ruim 200.000 verrichtingen 

uitgevoerdt4J. Dit aantal heeft zich de laatste jaren 

gestabiliseerd. In 1982 bedroeg het aantal in vivo 

verrichtingen 195.000 t7l. Wel zien we een verschuiving in de 

verhouding van het statische en het dynamische onderzoek <zie 

tabel 2. 1 > • 

Statisch 

Dynamisch 

1979 

82 % 

18 % 

1980 

79 % 

21 % 

1981 

75 % 

25 % 

1982 

70 % 

30 % 

1983 

67 % 

33 % 

Tabel 2.1: Onderverdeling van het aantal dynamische en 

statische onáerzoel<en met gebruil< van radiofarmaca 

in het verloop van 1979 tlm 1983. fSJ 

Samenvattend kunnen we de nucleaire geneeskunde dus als 

volgt indelen: 

al nucleaire diagnostiek 

b) nucleaire therapie met open bronnen 

Beschouwingen over nucleaire therapie met open bronnen zullen 

we verder achterwege laten. Bij deze therapie gaat het 

voornamelijk over het 'kapot·-stralen van tumoren of 

kankergezwellen (carcinomen). 
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De nucleaire diagnostiek kunnen we nog verder onderverdelen in 

nucleaire in vivo diagnostiek en nucleaire in vitro 

diagnostiek. 

Onder in vivo diagnostiek verstaat men onderzoek, waarbij 

een patiënt een radionuclide wordt toegediend in de vorm van 

een radiofarmacon. (zie het hoodstuk over radiofarmaca> 

In vitro diagnostiek is een toepassing van radionucliden 

waarbij wordt uitgegaan van te voren afgenomen hoeveelheid 

lichaamsmateriaal, waaraan metingen worden verricht na 

manipulaties met radioactieve reagentia. Deze radioactieve stof 

wordt in dit geval dus niet toegediend aan de patiënt. 

nucleaire diagnostiek 

diagnostiek in vivo 

-statisch onderzoek 

.functioneel (gericht op functioneren 

van het orgaan> 

.morfologisch <gericht op de bouw van 

het orgaan> 

diagnostiek in vitro 

-dynamisch onderzoek (als functie van de tijd) 

.functie onderzoek 
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2.2 Criteria voor de toepassing van radiofarmaca 

2.2.1 Inleiding 

Het blijkt dat er grote verschillen zijn in het 

van radiofarmaca wat betreft het soort radionuclide 

gebruik 

en het 

soort radiofarmacon. 

Er bestaat een grote verscheidenheid aan radionucliden die 

in de nucleaire geneeskunde toegepast worden. Verschillende 

radionucliden kunnen gebruikt worden voor een zelfde onderzoek. 

Ook de kwaliteit van dezelfde radiofarmaca van verschillende 

fabrikanten kan verschillen. 

Iedere nucleair geneeskundige hanteert zijn eigen criterea 

wat beteft de toepassing van een radiofarmacon. Het blijkt dat 

juist deze criteria in België en Duitsland anders liggen dan 

bijvoorbeeld in Nederland. Hierop wordt in de hoofdstukken over 

de marktsituatie in de betreffend~ landen nog verder ingegaan. 

In het komende hoofdstuk wordt ingegaan op de criteria 

waarop voor een bepaald radionuclide of een bepaald 

radiofarmacon gekozen zou kunnen worden. 

2.2.2 Eigenschappen van radionucliden. 

Een radionuclide onderscheidt zich van 

radionuclide door de volgende voor de nucleaire 

interessante verschillende fysische eigenschappen: 

a> halveringstijd 

b> uitgezonden straling 

ad a> 

een ander 

geneeskunde 

De halveringstijd is die tijd die het nuclide nodig heeft 

om tot de helft van zijn oorspronkelijke hoeveelheid te 

vervallen. De halveringstijden van de radionucliden die in de 

nucleaire geneeskunde gebruikt worden lopen van enkele seconden 

tot meerdere weken. We zeggen dat een radionuclide bijna 

volledig vervallen is na 10 halveringstijden. 

De halveringstijd van een radionuclide is een zeer 
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belangrijk kenmerk voor de keuze van een radionuclide voor een 

bepaald onderzoek. De halveringstijd moet aan de ene kant lang 

genoeg zijn om een meting te kunnen verrichten. Een 

radiofarmacon dat in de botten opgenomen moet worden via een 

proces dat enkele uren kan duren mag natuurlijk geen kortere 

halveringstijd hebben. Belangrijk in dit verband is dan ook de 

biologische halveringstijd van het radiofarmacon. De 

biologische halveringstijd is de tijd die het lichaam nodig 

heeft om de helft van het radiofarmacon uit te scheiden of te 

metaboliseren. 

in orde van 

halveringstijd. 

Een vuistregel is dat de fysische halveringstijd 

grootte moet zijn van de biologische 

Aan de andere kant moet de halveringstijd liefst weer zo kort 

mogelijk zijn want hoe korter de halveringstijd hoe korter er 

radioactiviteit in het lichaam is van de patiênt. De 

stralingsbelasting zal dan ook lager zijn. 

Het probleem van de producent is dat een radionuclide 

voortdurend vervalt nadat het geproduceerd is. Dat betekent in 

feite een konstant verlies van het produkt tijdens 

radiochemische bewerkingen maar ook tijdens het transport naar 

het ziekenhuis. Vooral voor radionucliden met een 

halveringstijd minder dan een paar uur vormt dat een groot 

probleem. 

Een van de oplossingen voor dit probleem is de 

radionuclidengenerator. In een radionuclidengenerator bevindt 

zich een zogenaamde moedernuclide. Dit is een radionuclide met 

een realtief langere halveringstijd. Dit moedernuclide vervalt 

naar een ander nuclide (de dochter>. Deze dochter heeft dan een 

veel kortere halveringstijd. Het grote voordeel is dat deze 

radionuclidengenerator in het ziekenhuis kan staan. De 

generator kan in het ziekenhuis in principe continu de dochter 

nuclide met de korte halveringstijd leveren. De levensduur van 

de generator is dan alleen afhankelijk van de halveringstijd 

van de moedernuclide. 

Voorbeelden: 

-De Molybdeen-99/Technetium-99m generator 

moeder Molybdeen-99 Halveringstijd 

dochter Technetium-99m Halveringstijd 

67 uur 

6 uur 
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-De Rubidium-81/Krypton-Blm 9enerator 

moeder Rubidium-81 

dochter Krypton-Sim 

Halverin9stijd 

Halverin9stijd 

Ter illustratie het volgende: 

4,6 uur 

13 seconden 

Tot voor enige jaren werd in Nederland voor diverse 

nucleairgeneeskundige toepassin9en het radioisotoop I-131 

gebruikt. Dit radioisotoop heeft een halverin9stijd van 8 

dagen. Indien het ziekenhuis éénmaal per week dit radioisotoop 

in voldoende mate inkoopt, heeft men de gehele week de 

gelegenheid hiermee patienten te onderzoeken. 

Sinds enige jaren wordt in Nederland het radioisotoop 

I-123 gebruikt. Cygne heeft dit radioisotoop in haar 

produktenpakket en levert het drie maal per week. I-123 heeft 

een halveringstijd van 13 uur. Door deze korte halveringstijd 

is I-123 alleen op de dag van levering te gebruiken. Het 

verschil in halveringstijd (+verschillen in uitgezonden 

straling> vermindert de stralingsbelasting bij 

schildklieronderzoek met een factor 100 bij vervanging van 

I-131 door I-123. 

Conclusie: 

Een produkt met een lange halveringstiJd () 1 dag) kan voor 

langere tiJd in het ziekenhuis gebruikt worden en is 

biJna altiJd dageliJks beschikbaar. Een produl<t 

daardoor 

met een 

relatief korte halveringstiJd (( 1 dag) moet door de producent 

op de dag van toediening of vlak daar voor geleverd worden. De 

beschikbaarheid is dan afhankeliJk van het aantal 

leveringsdagen van de producent. 

Een ander belangriJI< aspect biJ het gebruik van radioactieve 

stoffen is het afval probleem. Radioactieve sto~fen 

halveringstiJd ziJn wat dat betreft het prettigst 

met korte 

0111 mee te 

werken omdat na een tiental halveringstiJden de radioactiviteit 

zo goed als verdwenen is. BiJ radionucliden 

halveringstiJd betelent dat vaal maanden of 

van opslag. BelangriJk is ooi< dat er soms 

met een langere 

soms zelfs Jaren 

radionuclidische 
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verontreinigingen aanwezig zijn bij het radionuclide dat aan de 

patiënt toegdiend wordt. De verontreinigingen 111et langere 

halveringstijden zorgen dan ook weer- voor verhoging van de 

stralingsbelasting en voor afval problemen. <Dit zijn 

bijvoorbeeld de toedieningsspuiten en de opslagflesjes>. 

ad b> 

Een radionuclide kan 

uitzenden: 

in principe 3 soorten straling 

• alpha- straling 

. bèta - straling 

gamma- straling 

<helium kernen> 

<electronen of positronen> 

(electromagnetische straling> 

Deze soorten straling kunnen met verschillende 

hoeveelheden energie uitgezonden worden. De energie wordt 

uitgedrukt in electronvolt (eV> en kan varieren van enkel keV 

tot tientallen MeV's. 

Een radionuclide zendt een voor dat nuclide specifiek spectrum 

van straling uit. Dit kan een combinatie van de verschillende 

soorten straling zijn met verschillende energieên. 

Voor toepassingen in de nucleaire in-vivo diagnostiek 

gelden een aantal criteria: 

-het radionuclide moet het 1 i efst alleen gamma-straling 

uitzenden. Alleen gammastraling komt buiten het lichaam en kan 

voor het maken van een scintigram gebruikt worden. Stoffen die 

alphastraling uitzenden worden niet gebruikt in de in-vivo 

diagnostiek. Stoffen die bètastraling uitzenden worden het 

liefst vermeden omdat bètastraling alleen bijdraagt aan de 

stralingsbelasting en niet aan de beeldvorming. Stoffen die 

zowel bèta- als gammastraling uitzenden worden wel 

toegepast in de nucleaire geneeskunde. 

regelmatig 

-de ideale energie voor het maken van een scintigram met een 

gamma-camera ligt tussen de 100 en 200 keV. 

-de gammastraling moet het liefst mono-energetisch zijn. 

(d.w.z. dat het isotoop gammastraling van slechts één energie 

moet uitzenden> 
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In tabel 2.2 worden de fysische eigenschappen van veel 

gebruikte 

weergegeven. 

radionucliden in de nucleaire geneeskunde 

Radio- T(l/2) Belangrijkste Bèta-str. 

nuc 1 ide <halveringstijd) 1-energi~n aanwezig 

----------------------------------------------------
Kr-81m 13 sec o, 190 nee 

Tc-99m 6 uur o, 140 nee 

In-11 2,8 dagen 0,173 nee 

0,246 

I-123 13,2 uur o, 160 nee 

I-125 60 dagen 0,035 nee 

I-131 8,04 dagen 0,280 ja 

0,360 

0,640 

Xe-125 16,8 uur 0,188 nee 

Xe-127 36,4 uur 0,203 nee 

Xe-133 5,3 dagen 0,081 ja 

Tl -201 73 dagen o, 135 ? 

o, 167 

Tabel 2.2: Enlele fysische ei9enschappen van veel 9ebruil<te 

radionucliden in de nucleaire 9eneesl<unde [ll 

conclusies 

Een radioisotoop dat voor in-vivo onderzoek 9ebruil<t wordt 11toet 

biJ voorkeur alleen l-stralin9 uitzenden met slechts één 

ener9ie. Deze ener9ie moet li99en tussen de 100 l<eV en 200 l<eV. 
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2.2.3 Eigenschappen van radiofarmaca 

In paragraaf 2.1 over radiofarmaca worden een aantal 

voorwaarden genoemd waaraan radiofarmaca dienen te voldoen.: 

-radionuclidische zuiverheid 

-radiochemische zuiverheid 

-steri 1 iteit 

Deze critera zijn wettelijk vastgelegd in de betreffende 

farmacopee en zijn uitsluitend kwaliteitseisen. 

Aan deze kwaliteitseisen moet door een producent in ieder geval 

voldaan worden. Deze eisen bepalen bijvoorbeeld dat de maximale 

verontreiniging aan ~•er in een ~23 I-preparaat 3% 

Deze verontreiniging veroorzaakt een in principe 

stralingsbelasting voor de patiënt. 

mag zijn. 

onnodige 

Binnen deze maximale criteria ontstaan de verschillen 

tussen de verschillende producenten. Hier zal later nog op in 

gegaan worden. Er zijn producenten die beter aan die criteria 

voldoen dan anderen. 

Belangrijk voor het gebruik van een radiofarmacon afgezien 

van de stralingseigenschappen is het gedrag van het farmacon in 

het lichaam van de patiënt. Wanneer men een idee wil krijgen 

over het functioneren van de nieren dan moet het gebruikte 

radiofarmacon daar ook werkelijke informatie over geven. Het 

onderzoek van de nieren is volkomen zinloos als het 

radiofarmacon in een ander orgaan wordt opgenomen. Er dienen 

dus radiofarmaca gebruikt te worden met specifiek 

eigenschappen. 

Zo zijn er voor het analyseren van de nierfunctie meerdere 

radiofarmaca in gebruik. bijvoorbeeld: 

DTPA gelabeld met Technetium-99m 

Hippuran gelabeld met Jodium-123 

Deze radiofarmaca maken echter ieder een ander fysiologisch 

proces in de nieren zichtbaar. 

Het is ter beoordeling van de behandelende arts aan welk 

radiofarmacon hij de voorkeur geeft. 

In tabel 2.3 worden een aantal medische toepassingen genoemd 

met de radiofarmaca die daarvoor in aanmerlcing xomen. 

Het gaat hier vooral om de onderzoe.ken waar Cygne b.v. ook 

radiofarmaca voor levert. Deze warden aange9even met* 
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Hersenscintigrafie 

*Jodium-123 -amphetamine 

Technetium-99m -HM-PAO 

Lon9scinti9rafie <ventilatie onderzoek> 

*Krypton-Sim 

Xenon-133 

Xenon-127 

Technetium-99m -aerosolen 

Hartscintigrafie 

Thallium-201 

*Jodium-123 -vetzuur 

Bijnierscintigrafie 

Jodium-131 

*Jodium-123 

-mIBG 

-mIBG 

Schildklierscintigrafie (renografie) 

Jodium-131 

Jodium-125 

-NaI 

-NaI 

*Jodium-123 -NaI 

Technetium-99m -pertechnetaat 

Nierscintigrafie <renografie> 

Jodium-131 

Jodium-125 

*Jodium-123 

-Hippuran 

-Hippuran 

-Hippuran 

Technetium-99m -DTPA 

Tabel 2.3: Medische toepassin9en van een 

aantal radiofarmaca. 
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Conclusie: 

Hoe hoger de radionuclidische zuiverheid hoe beter het produkt. 

Cygne levert biJvoorbeeld iz~r met een radionuclidische 

zuiverheid J 99.95 %. Jodium van de concurrenten is niet 

zuiverder dan 98 a 99 %. De verontreinigingen kunnen de 

beeldkwaliteit en de stralingsbelasting van de pati~nt negatief 

beinvloeden. Bovendien is er biJ verontreinigingen met een 

langere halveringstiJd het biJkomstige afval...probleem. 

De radiochemische zuiverheid van het r·adiofarmacon bepaalt de 

aanwezigheid van andere chemische bindingen biJ het 

radiofarmacon die niet specifiek ziJn voor het onderzoek 

waarvoor het radiofarmacon in principe gebruikt wordt. De 

radiochemische verontreinigingen ziJn door de farmacopee aan 

strenge eisen gebonden. Chemische verontreinigingen kunnen een 

onderzoek in ernstige mate verstoren. De producent dient daarom 

ziJn produkt zo zuiver mogeliJk te leveren. 

2.2.4 Aspecten m.b.t. de stralingsbelasting van de patiënt. 

Voor het veilig werken met ioniserende stralen is het 

noodzakelijk om enkele principes aan te houden. Volgens ICRP-26 

Cl2l moeten dat zijn: 

-Het blootstellen aan ioniserende straling mag alleen gebeuren 

als het nuttig effect groter is dan het risico. 

-de ontvangen dosis moet zo laag als redelijkerwijs mogelijk is 

worden gehouden. Men mag hierbij sociale en economische 

aspecten in overweging nemen. 

-het dosisequivalent mag nooit de gestelde dosis limieten te 

boven gaan. 

Men zal steeds, voordat men ioniserende straling gaat 

toepassen, moeten afwegen of de bestraling nuttig rendement zal 

hebben. Deze afweging is niet altijd eenvoudig. Bij de 

beschouwing of men een patiënt met een gezwel eventueel zal 

bestralen, met het risico dat ook gezonde weefsels worden 

beschadigd, is de beslissing voor de hand liggend. Bij het 

organiseren van bevolkingsonderzoek wordt deze beslissing 
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moei 1 ijker. 

Een belangrijk principe voor het werken met ioniserende 

straling is het ALARA principe. <as low as reasonable 

achievablel. Hieronder dient het volgende te worden verstaan: 

In principe kan de ontvangen dosis teruggebracht worden door 

speciale voorzieningen te treffen zoals afscherming door een 

loodkasteel. Bij het vervolmaken van deze maatregelen mogen 

economische aspecten in overweging genomen worden. Zo zal het 

uitgaande van een bestaande situatie, waar al afscherming is, 

erg veel gaan kosten om nog een beetje extra afscherming te 

bereiken. Men moet voor elke maatregel die men wil treffen een 

kosten-baten analyse uitvoeren. De manier die men dan 

uiteindelijk dient te kiezen is het optimale resultaat dat men 

kan bereiken volgens de kosten-baten analyse. 

Wat betekent dit nu voor de patiënt? 

De afdeling nucleaire geneeskunde is ervoor verantwoordlijk dat 

de onderzoeken die aangevraagd worden een zo laag mogelijke 

stralenbelasting voor de patiënt inhouden. Het ALARA-beginsel 

moet hoog in het vaandel van de afdeling staan geschreven. Om 

een zo 

zorgen 

laag mogelijke dosis te bereiken zal men ervoor 

dat de apparatuur in optimale conditie 

moeten 

is. De 

radiofarmaca dienen met zorg te zijn bereid. De dosis die men 

aan de patiënt toedient moet zo gekozen zijn dat men een 

maximale informatie 

onderzoekstijd. 

krijgt binnen een aanvaardbare 

Al deze regels zijn zonder meer toe te passen voor patiënten 

die kunnen en willen meewerken aan het onderzoek. Wat moet er 

gebeuren als er een erg onrustige patiënt komt of iemand die 

veel pijn heeft zodat hij of zij geen half uur kan stilliggen 

voor een skeletscintigram? Op dat ogenblik zal door de nucleair 

geneeskundige afgewogen moeten worden wat voor de patiënt het 

beste is, een compleet onderzoek doen in een korte tijd dus 

meer activiteit toedienen of genoegen nemen met slechts een 

aantal detailopnamen en de gebruikelijk hoeveelheid activiteit 

injecteren. Voor dit soort gevallen is geen ondubbelzinnig 

advies te geven. 

De arts zal bij de keuze van een radiofarmacon ook 

aspecten van bijvoorbeeld praktische of economische 

overweging nemen. 

andere 

aard in 
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conclusie: 

Zoals uit deze paragraaf blijkt is het erg moeilijk om aan te 

geven in hoeverre de stralingsbelasting van de patiënt 

beslissend is voor de keuze van een bepaald onderzoek of van 

een bepaald radiofarmacon. 

Voor de producent geldt echter dat hij zijn radiofarmaca zo 

'zuiver' mogelijk dient te leveren. Zoals eerder gezegd zijn er 

duidelijk verschillen wat betreft radiochemische en 

radionuclidische zuiverheden tussen de verschillende 

fabrikanten. Is de prijs van een bepaald radiofarmacon bij 

verschillende fabrikanten ongeveer gelijk dan zal de kwaliteit 

en daarmee samenhangend de stralingsbelasting van de patiënt 

voor de arts een criterium kunnen zijn om voor een bepaalde 

fabrikant te kiezen. 

2.2.5 De prijs en beschikbaarheid van radiofarmaca 

Over de beschikbaarheid is in paragraaf 2.2.2 

gezegd. De beoordeling hiervan is zeer moeilijk. Een 

illustreerd dit: 

al iets 

voorbeeld 

Bij diagnostiek voor longemboliën staan twee diagnostische 

technieken ter beschikking. 

-de longperfusie studie 

-de longventilatie studie 

De longperfusie studie voert men uit met ~~mTc-macroagregaten. 

Technetium-99m is in ieder ziekenhuis dagelijks beschikbaar. 

Aan de hand van dit onderzoek kan in principe de diagnose 

gesteld worden. De betrouwbaarheid van de diagnose neemt echter 

20 tot 30 % toe wanneer ook een ventilatie onderzoek gedaan 

wordt. Isotopen voor ventilatie onderzoek zijn vaak niet 

dagelijks beschikbaar. 

Er zijn nu drie mogelijkheden: 

1) De arts volstaat met een perfusie onderzoek 

2> De arts doet altijd nog een ventilatie onderzoek 

3) De arts doet alleen dan nog een ventilatie onderzoek als op 

dat moment een geschikt radionuclide voor longventilatie 

aanwezig is. (Bijvoorbeeld e.1.mKr> 

De meningen van de artsen over het te volgen beleid verschillen 
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wat dit betreft nogal eens. Andere overwegingen zoals de kosten 

van het onderzoek spelen een belangrijke rol. 

Conclusie: 

De prijs van het produkt is een moeilijk criterium. Tussen de 

prijs en de kwaliteit van de produkten van de verschillende 

fabrikanten bestaat geen evenredigheid. Op het moment is het zo 

dat de prijzen van de produkten van bijvoorbeeld iz~r elkaar 

verschillen 

individuele 

niet veel ontlopen hoewel er duidelijk kwaliteits 

zijn. Prijsverschillen ontstaan vooral bij 

afspraken tussen producent en afnemer. Er 

zogenaamde standingorder kortingen gegeven en 

koppelverkoop. Dus wanneer meerdere produkten 

fabrikant gekocht worden. Produkten met 

halveringstijd zijn per patiênt vaak goedkoper 

worden vaak 

kortingen bij 

bij dezelfde 

een 

maar 

minder gunstige eigenschappen. 

langere 

hebben 

(de prijzen van de verschillende produkten worden 

III genoemd) 

in bijlage 

2,2,6 conclusies 

Bij de keuze van een bepaald radiofarmacon kunnen we dus 

een aantal aspecten en criteria onderscheiden. 

Samengevat: 

- De halveringstijd van de radionuclide 

- De uitgezonden straling van het radionuclide (in soort en 

energie) 

- De radionuclidische zuiverheid van het radiofarmacon 

- De radiochemische zuiverheid van het radiofarmacon 

- De stralingbelasting van de patiênt 

- De commerciele beschikbaarheid van het radiofamacon voor een 

ziekenhuis 

- De prijs van het radiofarmacon. 
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Hoofdstuk 3: WETTELIJKE REGELINGEN IN NEDERLAND 

3.1 Inleiding. 

In de loop van deze eeuw is in Nederland een uitgebreid 

stelsel van arbeids-, volksgezondheids- en milieuwetgeving tot 

stand gekomen. 

De arbeidswetgeving beoogt onder meer aan de werknemers, en 

tegenwoordig ook aan de zelfstandig werkenden, bescherming te 

bieden tegen de gevaren die het werk met zich mee brengt. 

De milieuwetgeving beoogt meer algemeen een bescherming van 

mens, dier en plant te geven tegen de nadelige gevolgen van 

menselijke activiteiten, die vaak op grote schaal en op 

intensieve wijze worden uitgevoerd. 

De volksgezonheidswetgeving regelt die zaken die van belang 

zijn voor het optimaal functioneren van de gezondheidszorg maar 

ook de zaken die direct van belang zijn voor de nationale 

volksgezondheid. 

De arbeids-, volksgezondheids- en milieuwetgeving is 

gebaseerd op zogenoemde raam- of kaderwetten. Dat wil zeggen 

dat in de wet globale regels worden gegeven, die nader worden 

uitgewerkt in algemene maatregelen van bestuur en ministeriële 

beschikkingen. Een algemene maatregel van bestuur, en zeker een 

beschikking, is eenvoudiger en sneller te wijzigen dan met een 

wet het geval is. Veranderde omstandigheden, bijvoorbeeld door 

technologische ontwikkelingen of nieuwe wetenschappelijke 

inzichten, kunnen zo sneller in de wetgeving worden verwerkt. 

Voor de veilige toepassing van bronnen van ioniserende 

stralen worden de voorgenoemde aspecten alle geregeld via de 

Kernenergiewet <KEW>. 

3.2 Arbeidswetgeving 

3.2.1 Ontwikkeling van de arbeidswetgeving 

De eerste wet met regels ter bescherming van de werknemers 

kwam nog juist in de vorige eeuw tot stand. In 1934 werd deze 

wet vervangen door de Veiligheidswet 1934. In 1983 is de 
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de Arbeidsomstandig

werking getreden. Bij 

het vervoer en enkele 

opvolger van de Veiligheidswet 1934, 

hedenwet (Arbowet>, gedeeltelijk in 

overheidsinstelling, het onderwijs, 

andere categorieën geldt nog steeds de Veiligheidswet 1934. 

Vervanging van deze wet zal in de sectoren 

komende jaren plaatsvinden. De Arbowet kent, 

wellicht in 

in navolging 

de 

van 

de Veiligheidswet 1934, geen stelsel van vergunningen. Het 

toezicht op de wet berust bij de arbeidsinspectie. Ook andere 

wetten geven regels omtrent de veiligheid bij het werk. 

Voorbeelden zijn de bestrijdingsmiddelenwet en de Wet 

Gevaarlijke Stoffen. 

3.2.2 Arbowet en ioniserende straling 

De Arbowet beoogt een algemeen kader voor 

werkomstandigheden te scheppen. Werkzaamheden 

veilige 

waarbij 

blootstelling aan ioniserende stralen kan optreden vallen daar 

ook onder. In de Veiligheidswet 1934 was daartoe een speciaal 

uitvoeringsbesluit, Het Veiligheidsbesluit ioniserende stralen 

<VBIS>, opgenomen. Dit besluit is echter per 1 januari 1983 

opgeheven. De bij de Arbowet behorende besluiten geven nu geen 

regels meer voor het werken met ioniserende-stralingsbronnen. 

Ook bij instellingen waar de veiligheidswet 1934 nog van kracht 

is, geldt het VBIS dus niet meer! 

De nadere regelgeving met betrekking tot het veilig 

gebruik van ioniserende stralingsbronnen is in 

gebaseerd op de Kernenergiewet <KEW>. De bepalingen 

VBIS zijn met enige aanpassingen in de bij de KEW 

uitvoeringsbesluiten opgenomen. 

Nederland 

van het 

behorende 

In de KEW is vermeld dat deze wet voorrang heeft boven andere 

wetten, mochten er in de wetgeving tegenstrijdige bepalingen 

zijn. De uitgangspunten ter bevordering van veilige 

werkomstandigheden, de inspraakregelingen en de positie van 

bedrijfsarts en veiligheidskundige, zoals die in de Arbowet 

zijn opgenomen, zijn niet strijdig met de regelingen van de 

KEW. In een instelling waar met ioniserende-stralingsbronnen 

wordt gewerkt zijn de regels van de Arbowet dus in principe ook 

van toepassing. 

Een belangrijk verschil tussen KEW en Arbowet is dat de 

eerstgenoemde wet werkt met een vergunningstelsel. Behoudens de 
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in de wet en de uitvoeringsbesluiten aangegeven uitzonderingen 

dient voor elke toepassing van ioniserende-stralingsbronnen een 

vergunning te worden aangevraagd. De Arbowet heeft daarentegen 

een repressief overheidstoezicht als uitgangspunt. 

3.3 Volksgezondheidswetge~ing 

3.3.1 Inleiding 

Het moeilijke van de volksgezondheidswetgeving m.b.t. de 

nucleaire geneeskunde is, dat men meestal ook met andere 

wetgevingen te maken heeft. Praat men bijvoorbeeld over 

radiofarmaca dan is in eerste instantie de geneesmiddelenwet 

hier op van toepassing. Maar omdat het hier dan ook gaat over 

radioactieve stoffen, is de kernenergiewet en speciaal het 

radioactieve stoffen besluit ook van belang. Dat wil dus zeggen 

dat er een belangrijke overlap is van verschillende 

wetgevingen. 

3.3.2 Radiofarmaca 

Definitie en begripsbepaling. 

In de wet op de geneesmiddelenvoorziening wordt in een 

aantal artikelen een geneesmiddel gedefinieerd. Deze definitie 

komt er in het kort op neer, dat een stof een geneesmiddel is, 

als deze wordt gebruikt om [ll: 

1> een ziekte te genezen of te verlichten, 

2> de functie van organen te herstellen of te verbeteren, 

3) een medische diagnose vast te stellen. 

Overeenkomstig deze definitie dienen radiofarmaca te worden 

gerekend tot de geneesmiddelen, niet alleen bij therapeutische 

toepassingen maar ook bij gebruik in de diagnostiek. Dit houdt 

in dat aan radiofarmaca, evenals aan 

kwaliteitseisen moeten worden gesteld. 

andere geneesmiddelen, 

Derhalve zijn ook in 

verschillende nationale en internationale farmacopeeên sinds 

enige tijd monografieên over radiofarmaca opgenomen. De groep 

radiofarmaca onderscheidt zich van andere geneesmiddelen 

doordat zij een radionuclide bevatten. De te stellen 
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die welke bij niet-radioactieve geneesmiddelen gebruikelijk 

zijn. Bovendien dienen we bij het bereiden en gebruik van 

radiofarmaca ook rekening te houden met het geheel van regels 

inzake het vergunningenstelsel voor het werken met radioactieve 

stoffen, zoals is aangegeven in de kernenergiewet, maar ook met 

regels inzake stralingshygiëne en stralingsbescherming, zoals 

die zijn opgenomen in het Radioactieve stoffen besluit. 

Uit het bovenstaande zal duidelijk zijn, dat bij een 

radiofarmacon diverse aspecten aangaande de keuze, de bereiding 

en de kwaliteitscontrole gecompliceerder zijn dan bij een 

niet-radioactief geneesmiddel. De aard van de chemische 

verbinding is bepalend voor het biologisch gedrag van het 

farmacon. Afhankelijk van het soort onderzoek, dat verricht 

moet worden, zullen radiofarmaca met verschillende 

eigenschappen gekozen moeten worden. Voor het bepalen van de 

functie van een orgaan dient de verbinding door het orgaan te 

worden opgenomen en worden uitgescheiden, waarbij het tijdstip 

en de snelheid van accumulatie en verdwijning uit dat orgaan 

belangrijke parameters zijn: b.v. nierfunctieonderzoek met 

~z~r-Hippuran, dat door tubuluscellen die zorgen voor de 

bloedzuivering, wordt afgescheiden. Voor het verkrijgen van een 

statische afbeelding van het orgaan is het belangrijk dat de 

gekozen verbinding selectief in het orgaan wordt opgenomen. De 

ratio van de radioactiviteit in het orgaan en die in het 

omliggende weefsel moet zo groot mogelijk zijn. 

Een radiofarmacon is dus een chemische verbinding die een 

of meer radionucliden bevat en die, na in het lichaam van de 

patiënt te zijn gebracht, voor diagnose en/of therapie van een 

ziekte kan worden gebruikt. 

De radiofarmacie stelt zich tot doel met behulp van 

scheikundige, natuurkundige en biologische methoden de 

bereiding, controle en ontwikkeling van radiofarmaca te 

bestuderen en uit te voeren. 

Van elk diagnostisch te gebruiken radiofarmacon moet 

worden geëist dat het maximale informatie levert bij minimale 

stralingsbelasting. Dit stelt een aantal eisen aan de kwaliteit 

van het radiofarmacon die door de beoefenaar van de 

radiofarmacie moet worden gewaarborgd. 



Controle van radiofarmaca. 

Sinds begin 1984 vallen radiofarmaca onder de wet op de 

geneesmiddelen en moeten daarom voldoen aan een aantal eisen: 

-radionuclidische zuiverheid; vastgesteld moet worden in welke 

mate er, naast het bedoelde radionuclide, nog andere 

radionucliden aanwezig zijn. 

-radiochemische zuiverheid, onder radiochemische zuiverheid 

wordt verstaan het percentage van de totale radioactiviteit 

dat in de bedoelde chemische vorm aanwezig is. Een voorbeeld 

van onzuiverheid is de aanwezigheid van ••mTc04- in het 

botzoekend radiofarmacon •~mTc-MDP. 

-steriliteit, dit is een absoluut begrip: ofwel iets is 

steriel, d.w.z. volkomen vrij van levende micro-organismen 

<bacteriên, sporen, schimmels> of niet. 

Half-steriel of praktisch steriel is een zinloze uitdrukking. 

Er zijn verschillende methoden met behulp waarvan iets steriel 

gemaakt kan worden. Vaak dienen verschillende methoden samen 

toegepast te worden. Er dient in principe gezorgd te worden 

voor een zo laag mogelijke concentratie microörganismen in het 

uitgangsmateriaal. Het uitgangsmateriaal voor de steriele 

bereiding moet minstens voldoen aan de eisen van de Nederlandse 

Farmacopee, of anders van pro analyse kwaliteit zijn. In 

verreweg de meeste gevallen kan controle op steriliteit pas 

plaatsvinden als het radiofarmacon reeds is toegediend. Daarom 

moet, voor regelmatige toediening, een radiofarmacon een aantal 

malen bereid zijn op gestandariseerde wijze. 

De steriliteit moet dan worden bepaald en wanneer alles in orde 

is bevonden moet het radiofarmacon steeds op dezelfde wijze 

worden bereid; regelmatig dienen van batches controles achteraf 

op steriliteit te geschieden. Bovendien moet water dat voor 

bereiding van injectievloeistoffen wordt gebruikt pyrogeenvrij 

zijn. Pyrogenen of endotoxinen zijn complexe verbindingen 

afkomstig van de celwand van bacteriên. 

Van elk radionuclide dat het 

binnenkomt moet de identiteit worden 

radiochemische en radionuclidische 

va~tgesteld. 

isotopenlaboratorium 

bepaald en de 

zuiverheid worden 
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3.4 Milieuwet9evin9 

3.4.1 De Kernenergiewet. 

Zoals uit het voorafgaande duidelijk is geworden, wordt 

het gebruik van ioniserende-stralingsbronnen geregeld bij of 

krachtens de Kernenergiewet <KEW>. De regelingen van de KEW 

vallen in drie delen uiteen, te weten regelingen voor: 

1. splijtstoffen, ertsen en kerninstallaties; 

2. radioactieve stoffen; 

3. ioniserende stralen uitzendende toestellen 

('stralingstoestellen·>. 

Het gebruik van radiofarmaca voor diagnostische doeleinden valt 

onder de regeling betreffende radioactieve stoffen. 

De KEW stelt vergunningen voor het gebruik 

ioniserende-stralingsbronnen verplicht <uitzonderingen 

moge 1 ijk> . 

Uitvoeringsbesluiten. 

van 

zijn 

De belangrijkste uitvoeringsbesluiten en bijbehorende 

beschikkingen zijn vermeld in de volgende tabel. Het is 

overigens de bedoeling van de wetgever te zijner tijd te komen 

tot een samenvoegen van het Radioactieve-Stoffenbesluit en het 

Toestellenbesluit tot een 'Besluit Stralenbescherming· waarin 

tevens de Europese Richtlijn 'Basisnormen 1980' is 

geïncorporeerd. 

3.4.2 Radioactieve stoffen. 

De KEW definieert radioactieve stoffen als ioniserende 

straling uitzendende stoffen, voorzover het geen splijtstoffen 

of ertsen zijn. In het Radioactieve-stoffenbesluit KEW <RASB> 

worden grenzen aangegeven waaronder de wet niet van toepassing 

is. 

Het gebruik van radioactieve stoffen kan in een aantal 

categoriën worden ingedeeld. Het bereiden, voorhanden hebben en 

toepassen van radioactieve stoffen wordt door de wetgeving 

meestal tezamen genomen en wordt hier aangeduid met de term 

aanwenden. Het zich ontdoen van radioactieve stoffen kan worden 
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onderverdeeld in lozen en ontdoen door afgifte. Tenslotte is er 

het invoeren en het vervoeren van radioactieve stoffen. 

Met uitzondering van de regelingen bij vervoer, zijn de 

voorschriften van de KEW met betrekking tot de radioactieve 

stoffen nader uitgewerkt in het Radioactieve-stoffenbesluit KEW 

(RASB>. In het volgende worden de belangrijkste punten uit het 

RASB toegelicht. 

Vergunning verlening en toezicht. 

Art. 29 KEW stelt een vergunning voor het 

invoeren,aanwenden, zich ontdoen en vervoeren van radioactieve 

stoffen verplicht. Uitzonderingen, te bepalen bij algemene 

maatregel van bestuur, zijn mogelijk, De in de 

vergunningsaanvraag te vermelden gegevens zijn opgesomd in het 

RASB. 

Vergunningen voor het gebruik van radioactieve stoffen 

dienen te worden aangevraagd bij de Directie Stralenbescherming 

van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening 

en Milieubeheer (VROM>. Ze worden verleend door de minister van 

genoemd departement tezamen met het Ministerie van Sociale 

Zaken en Werkgelegenheid, in overeenstemming met de 

staatssecretaris van Volksgezondheid. 

Toezicht op het naleven van de wettelijke voorschriften, 

waaronder de aan de vergunning verbonden voorschriften, wordt 

in de praktijk uitgeoefend door de Regionale Inspectie van de 

Volksgezondheid en de Arbeidsinspectie, alsmede door de 

Keuringsdienst van Waren, de Directie Stralenbescherming en de 

Kernfysische Dienst van het Ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid. 

Algemene voorschriften van het RASB. 

Het RASB bevat nadere voorschriften met betrekking tot het 

deskundig toezicht op het gebruik van de radioactieve stoffen 

en met betrekking tot de dosislimieten waaraan personen die met 

radioactieve stoffen werken of in de omgeving daarvan vertoeven 

mogen worden blootgesteld. 

Daarnaast zijn er voorschriften met betrekking tot de 

stralings- en besmettingscontroles, de inrichting van ruimten, 
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de administratie van bronnen e.d. Voor alle voorschriften geldt 

dat deze alleen van toepassing zijn voor die situaties waarin 

een vergunning is vereist. De voorschriften van het RASB hebben 

in het algemeen 

vergunninghouder. 

het karakter van 

0. Kffnenergiewet als,..,,_., 

Splijtingsstoff■n en eruen Radioactieve stoffen 

1 1 
Besluit k1rninst1ll1ties. RIC!ioactitve•stoffenbesluit 
splijtstoffen en ertsen Kernenergiewet 

Besluit registratit Cl1uifi~~itbesch1kking 
splijtstoffen on trts.n radiotoaicittit 

Geheimhoudingobeoluit Be,chikking biologische 
K■rnenergiewet werk1Nmhed1n 

Beschikking toepossing 9!1bsorbeerde 

geheimhoudingobeoluit stralingsdosis 

K1rnenef'9itwtt Beschikking inrichting 

Besluit 01"9"1lt1n re,gister radioactieve stoffen 

kerninstallatits A.ngiftebeschikking 

Beschikkir,g al1tmr090ling radioactieve stoffen 

Bors.lt Btsluit registratie 

Beschikking 1l1rmr090ling radioactieve stoffen en 

Oodewatrd kosten kturingodienst 

Beschikking al1rmr090ling 
Kernenergie-wet 

Doel 

1 1 

Besluit vervoer splijtnoffen. ertsen en radioectieve stoffen 
Beschikking aanwijzing eerne kantoren Kernenergie-wet 

1 1 

Oefinitie~sluit Kernenergiewet 

1 1 

Vrijstellir19SbHluit landsverdediging Kerntnergiewet 

1 1 

Beschikking toez.cht natning Kernenergiewet 
Besluit taalc.vem.illi"i ambtenaren keuringsdiensten Kernenergie-wet 

zorgverplichting voor 

loni.erende stralen 
uiuendende toestellen 

Toestellenbe,luit 
Kernenergiewet 

Beschikking unvrug 
verguMing en aangifte 
toestellen 

Tabel 3.1: Overzicht uitvoeringsbesluiten en beschikkingen 

Kernenergiewet. t:J.J 

de 
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Hoofdstuk 4: ORGANISATORISCHE ASPECTEN VAN DE 

NUCLEAIRE GENEESKUNDE IN NEDERLAND. 

4.1 Inleiding 

Wat organisatie betreft verschilt de afdeling Nucleaire 

Geneeskunde nogal van andere afdelingen in het ziekenhuis. Het 

is een zeer specialistische afdeling. Bovendien zijn de 

investeringen voor zo'n afdeling relatief erg hoog. Dat blijkt 

onder meer uit het feit dat van de ongeveer 160 algemene 

ziekenhuizen in Nederland er 74 een afdeling nucleaire 

geneeskunde hebben. De 8 academische ziekenhuizen hebben alle 

een afdeling nucleaire geneeskunde. 

Het bijzondere karakter wordt ook nog eens versterkt door 

het feit, dat er met radioactive stoffen en dus met ioniserende 

straling gewerkt wordt. Dit stelt zeer hoge eisen aan de 

medewerkers van de afdeling. 

In de grotere ziekenhuizen is nucleaire geneeskunde een 

apart specialisme met een eigen afdeling. In kleinere 

ziekenhuizen valt nucleaire geneeskunde ook wel eens onder de 

röntgenafdeling. Soms gaat de in-vivo afdeling samen met de 

in-vitro afdeling. Grotere ziekenhuizen hebben ook vaak een 

radiotherapie afdeling. Hier worden dan bijvoorbeeld patiënten 

met tumoren therapeutisch met radionucliden behandeld. 

De in-vivo nucleaire geneeskunde is een diagnostisch 

specialisme. Dat wil zeggen dat op de afdeling nucleaire 

geneeskunde uitsluitend patiënten komen die doorverwezen zijn 

door andere specialisten. Bijvoorbeeld door de internist of de 

longarts. De afdeling bevindt zich vaak in de polikliniek. 

De onderzoekstijd voor een patiënt varieert van een 

kwartier tot anderhalf uur. De onderzoeken zijn op soms een 

·prik' na niet belastend voor de patiënt (uitgezonderd de 

stralingsbelasting>. 

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van welke 

mensen er op een afdeling nucleaire geneeskunde werken en over 

welke deskundigheid zij dienen te beschikken. 
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4.2 Deskundigheidsaspecten 

4.2.1 De deskundige ex Kernenergiewet 

In het algemeen kan niet van iedere gebruiker van 

ioniserende-stralingsbronnen worden verwacht dat hij of zij in 

staat is om de gevaren van het gebruik van de bron geheel te 

overzien. Vandaar dat deskundig toezicht nodig kan zijn. De 

noodzaak daartoe zal samenhangen met de aard van de 

stralingsbron en de aard van de toepassing. 

De overheid heeft in verband hiermee in bepaalde gevallen 

de aanwezigheid van een toezichthoudende stralingsdeskundige 

voorgeschreven. Deze verplichting geldt in gevallen waarbij een 

vergunning voor het toepassen van radioactieve stoffen vereist 

is (art. 20 RASB), 

Bij het aanvragen van de vergunning dient de naam van de 

deskundige, alsmede de basis waarop zijn of haar deskundigheid 

berust, te worden aangegeven. In de vergunning wordt de 

deskundige in het algemeen met name genoemd. Vervanging van de 

deskundige door een andere is dan niet mogelijk zonder 

aanpasssing van de vergunning. 

De vereiste deskundigheid voor de verlening 

vergunning op grond van het RASB wordt omschreven in 

van dat besluit. Wie radioactieve stoffen aanwendt 

van de 

art. 21 

of zich 

ervan ontdoet dient deskundig te zijn met betrekking tot: 

-de gevaren van ioniserende-straling 

-de beschermingsmaatregelen daartegen 

-de met de radioactieve stoffen te verrichten werkzaamheden, 

dan wel er voor zorg te dragen dat anderen deze werkzaamheden 

deskundig verrichten. 

Personen die de desbetreffende diploma's hebben verworven 

c.q. opleidingen hebben voltooid, worden geacht de gevraagde 

deskundigheid te bezitten. Bij het aanvragen van de vergunning 

moet de naam van de deskundige worden opgegeven, onder 

vermelding van zijn of haar diploma. De wetgever volstaat met 

informeren naar de aanwezigheid hiervan, hetgeen overigens niet 

uitsluit dat in voorkomende gevallen ook verdere informatie zal 

worden ingewonnen. 

In de vergunning wordt de desbetreffende persoon vermeld 

als de 'aangewezen deskundige·. Het zogeheten C-diploma is het 
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gebruikelijke diploma. Men voltooit daarmee een cursus die, 

afhankelijk van de vooropleiding, tenminste enkele maanden zal 

vereisen en die wordt gevolgd aan een der ministerieel 

goedgekeurde opleidingen. Deze opleiding en dit diploma 

betreffen het veilig werken met radioactief materiaal, maar zij 

geven nog geen aanwijzing voor de medische, fysische, 

chemische, farmaceutische en mathematische deskundigheid, die 

bijvoorbeeld ook nodig zijn voor het doelmatig en deskundig 

functioneren in de nucleaire diagnostiek. 

De deskundige houdt toezicht namens de vergunninghouder en 

is aan deze verantwoording schuldig. De toezichthoudende 

stralingsdeskundige dient van de vergunninghouder schriftelijke 

instructies omtrent zijn taak te ontvangen. 

De stralingsdeskundige kan, voor wat betreft het veilig 

werken met ioniserende stralingsbronnen, 

de organisatie ·overruled" worden, met 

vergunninghouder (dat wil zeggen het 

instelling>. 

niet door anderen 

uitzondering van 

hoogste gezag in 

De hierboven omschreven deskundige ex-KEW is 

in 

de 

de 

te 

vergelijken met de toezichthoudende deskundige als 

art. 24.3 onder f van de Arbowet. Deze deskundige 

verward te worden met de veiligheidskundige die in 

een centrale plaats inneemt. 

bedoeld in 

dient niet 

de Arbowet 

4.2.2 De stralingsveiligheidskundige ex Arbowet 

De Arbowet geeft aan dat 

inrichtingen dienen te beschikken 

bemand met veiligheidskundigen. 

bepaalde bedrijven en 

over een veiligheidsdienst 

Wordt in de betreffende 

inrichting met ioniserende stralingsbronnen gewerkt, dan zal de 

bemoeienis van de veiligheidsdienst zich ook tot de 

stralingsveiligheid uitstrekken. Een of meer 

veiligheidskundigen zullen dan over stralingshygiênische kennis 

moeten beschikken: de stralingsveiligheidskundigen. 

De Arbowet geeft aan dat de veiligheidskundige een 

adviseur van de werkgever, de ondernemingsraad (of 

arbocommissiel en de individuele werknemers is. Daarbij mag van 

de veiligheidskundige een actief optreden worden verwacht; hij 

behoeft niet een adviesvraag af te wachten. 
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Ook bij de veiligheidskundige is er sprake van een 

toezichthoudende taak, maar dan met een evaluerend karakter. 

Hij gaat na of de getroffen veiligheidsmaatregelen aan het 

beoogde doel beantwoorden. Verder is bij de veiligheidskundige 

een taak weggelegd bij de ongevalsanalyse en de verslaggeving. 

De stralingsveiligheidskundige oefent deze taken dus uit 

voor zover het de stralingsveiligheid betreft. De Arbowet 

garandeert daarbij een 

verzekering 

bescherming. 

daarvan 

onafhankelijke positie en geeft ter 

aan de veiligheidskundige ontslag 

4.2.3 Relatie tussen deskundige ex KEW en ex Arbowet 

Formeel is er een duidelijk onderscheid tussen 

en 

eerste is 

stralingsdeskundige van de KEW 

stralingsveiligheidskundige van de Arbowet. De 

toezichthouder namens de vergunninghouder <meestal 

de 

de 

een 

de 

werkgever>, de tweede is een onafhankelijk adviseur binnen de 

organisatie ten behoeve van alle betrokkenen. 

In de praktijk zullen er raakpunten en mogelijk zelfs 

overlappingen tussen beide typen deskundigen zijn. Dat laatste 

dient uiteraard vermeden te worden. Een duidelijke 

taakomschrijving door de werkgever, uitgaande van de wettelijke 

regelingen kan die overlap vermijden. 

4.2.4 Werkers in de Nucleaire Geneeskunde. 

Sinds 1 januari 1984 is de Nucleaire Geneeskunde een door 

de overheid erkend medisch specialisme. 

komen alleen medici in aanmerking. 

Voor deze erkenning 

De Gezondheidsraad signaleerde in zijn rapport van 29 

maart 1978 een tekort aan deskundigen, met name onder de 

artsen. Dit hing mogelijk samen met de omstandigheid dat de 

erkenning als medisch specialisme toen nog niet voldoende 

geregeld was om voldoende aantrekkingskracht op artsen uit te 

oefenen. 

Inmiddels is de erkenning en registratie van het medisch 

specialisme Nucleaire Geneeskunde ingevoerd. Bovendien is de 
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aantekening ingevoerd voor artsen die naast hun eigen 

specialisme een neventaak hebben in de Nucleaire Geneeskunde. 

De Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde 

(NVNG) heeft enkele jaren geleden, in afwachting van een nadere 

regeling, een voorlopige erkenni~g en registratie opgezet. Deze 

voorlopige regeling omvat een A- en een B-registratie. 

De A-bevoegdheid, waarvoor enkele tientallen academici 

(medici, fysici, farmaceuten en chemici) zijn geregistreerd, 

heeft betrekking op het in brede zin leiding kunnen geven aan 

de multidisciplinaire nucleaire activiteiten. Het is een 

voorlopige bevoegdheid. 

De B-bevoegdheid heeft betrekking op een deelgebied; deze 

erkenning is verworven door een veelvoud van het bovengenoemde 

aantal academici; het betreft eveneens artsen, chemici, 

farmaceuten en fysici. Het is eveneens een voorlopige 

bevoegdheid. 

Op het moment is de situatie als volg: er zijn in Nederland 

(juni '85) 23 erkend Nucleair Geneeskundigen. Zij zijn binnen 

de afdeling nucleaire geneeskunde zowel verantwoordelijk voor 

de fysisch/chemische aspecten en de organisatorische aspecten 

alsmede dragen zij de medische verantwoordelijkheid. Uit 

bovenstaande blijkt al dat er in talloze ziekenhuizen geen 

erkend nucleair geneeskundige werken. In dat geval is de 

verantwoordelijke persoon een academicus met een A-bevoegdheid. 

Dit kan dan bijvoorbeeld ook een chemicus zijn. Hij is 

verantwoordelijk voor de fysisch/chemische activiteiten en de 

organisatorische activiteiten op de afdeling. Voor het medische 

gedeelte draagt een arts de verantwoordelijkheid. 

In de praktijk verschilt het werk van een erkend nucleair 

geneeskundige en het werk van bijvoorbeeld een 

klinisch-chemicus met A-bevoegdheid niet of nauwelijks van 

elkaar. Zij verzorgen beiden op aanvraag van een andere 

specialist de ondersteunende diagnostische activiteiten op het 

gebied van de nucleaire diagnostiek. 

Voor bereiding van en de controle op de radiofarmaca is de 

medewerking van 

ziekenhuisapotheker met 

vereist. Dit betekent 

een 

een 

veelal 

daarvoor verantwoordelijke 

radiofarmaceutische opleiding 

dat 

apothekers opleiding nog een c-cursus 

stralingsveiligeid heeft gevolgd. De 

de apotheker na zijn 

stralingsbescherming en 

apotheker geeft tevens 
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leiding aan een daartoe opgeleide analist(e) of 

apothekersassistent<e>. De speciale deskundigheid van de 

apotheker wordt verkregen door een cursus van de Nederlandse 

Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. De opleiding van de 

analist<e> of apothekersassistent<e> geschiedt in het eigen 

laboratorium. 

Daarnaast zijn er talrijke fysische aspecten, niet alleen 

wat betreft de apperatuu~, maar ook wat betreft het gedrag van 

straling in het lichaam, hetgeen van invloed is op de 

interpretatie van de verkregen gegevens. Hiervoor is de 

medewerking van een daarin deskundige fysicus gewenst. Vaak is 

deze fysicus ook verantwoordelijk voor de werking en het 

gebruik van de computer, welke met de telapparatuur is 

verbonden. Het uitvoeren van stralingsbelasting en 

dosisberekeningen hoort ook vaak tot zijn taak. In sommige 

teams fungeert een electrotechnisch ingenieur als zodanig. 

Een deel van deze academici is opgeleid onder auspiciën 

van speciale ministeriële commissies, een ander deel heeft in 

de aanwezige instituten ervaring opgedaan. Velen van hen 

bezitten reeds het eerder genoemde C-diploma. 

Naast de academische 

multidisciplinaire team vaak 

HBO-opleiding, die zich hebben 

medewerkers bestaat het 

uit technici met een 

bekwaamd in de verschillende 

aspecten van de nucleaire diagnostiek. De routine-werkzaamheden 

zijn in handen van radionucleaire laboranten of -analisten. 

De Stichting Raad Beroepsopleiding voor Radiologisch Laboranten 

<SBORL> organiseerd een cursus voor de opleiding Radionucleair 

Laborant. Deze cursus is een vervolgopleiding voor 

radiodiagnostische en radiotherapeutische laboranten en 

HBO-medisch analisten die zich bezig zullen houden met 

onderzoek van patiënten met open radioactieve open bronnen <in 

vivo diagnostiek). 

De radionucleair laboranten zijn de mensen die in de 

dagelijkse praktijk op de afdeling Nucleaire Geneeskunde met de 

patiënt te maken hebben. Zij verrichten bijna routinematig 

onderzoeken met radioactieve stoffen. Zij nemen wat betreft de 

dagelijkse praktijk_een centrale plaats in op de afdeling 

Nucleaire Geneeskunde. 
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Hoofdstuk 5: DE NEDERLANDSE RADIOFARMACAMARKT 

5.1 Marktgegevens. 

Nucleaire Geneeskunde is een vakgebied dat pas in het 

begin van de jaren '70 echt in opkomst is gekomen. Het 

vakgebied is sterk in beweging en er vinden nog steeds grote 

nieuwe ontwikkelingen plaats. Bijvoorbeeld in de toepassing van 

nieuwe onderzoekstechnieken en 

radiofarmaca. 

het gebruik van nieuwe 

Nederland telt nu, 1986, 74 algemene ziekenhuizen met een 

afdeling nucleaire geneekunde en 8 academische ziekenhuizen. 

(Bij lage IV> 

Nederland is in het opstarten van nieuwe ontwikkelingen in 

de Nucleaire Geneeskunde zeker niet achtergebleven. 

Dit blijkt ondermeer uit tabel 5.1: 

België 
Bulgarije 
Denemarken 
Engeland 
Finland 
Frankrijk 
Griekenland 
Hongarije 
Italië 
Joegoslavië 
Nederland 
Noorwegen 
Oostenrijk 
Oost-Duitsland 
Polen 
Portugal 
Roemenië 
Spanje 
Tsechoslowakije 
USSR 
West-Duitsland 
Zweden 
Zwitserland 

Skandinavië 
West-Europa 
Oost-Europa 

inwoners 
in mi 1. 

9.84 
8.81 
5. 1 

59.06 
4.75 

53.28 
9.36 

10.69 
56.7 
21.91 
13.94 
4.06 
7.51 

16.76 
35.01 
9.8 

21.85 
37.1 
15.14 

261.57 
61.32 
8.28 
6.34 

22.19 
324.3 
391.74 

geinstal. 
gamma-cam. 

1978 

63 
3 

37 
206 

28 
134 

13 
3 

86 
23 

104 
22 
34 

8 
11 

4 
7 

35 
28 
73 

498 
69 
45 

156 
1222 

156 

inwoners per 
gamma-cam. 

( 1000) 

160 
2940 

140 
290 
170 
400 
720 

3560 
660 
950 
130 
180 
220 

2100 
3180 
2450 
3120 
1060 

540 
3580 

120 
120 
140 

140 
270 

2510 

Tabel 5.1: 6escltatte verdeling van het aantal 9a,.,.a
ca"era's en inwoneraantallen per inwoner in 
Europa in 197B f9J. 
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Uit deze tabel blijkt dat Nederland in ieder geval ten opzichte 

van de andere landen voldoende cappaciteit heeft om Nucleaire 

Diagnostiek toe te passen. 

Over het aantal verrichtingen in de nucleaire in vivo 

diagnostiek zijn een aantal gegevens bekend. Zie tabel 5.2: 

'79 ·ao '81 '82 '83 

totaal Aantal 

verrichtingen x 1000 

157.0 170.3 177.7 182.2 168.1 

Percentage 

Statisch Onderzoek 

Dynamisch Onderzoek 

Gem. aantal verrichtingen 

per lab. 

Algemene ziekenhuizen 

Acad. Ziekenhuizen 

Gem. aantal verrichtingen 

per gamma-camera 

Algemene ziekenhuizen 

Acad. ziekenhuizen 

82.2 

17.8 

2738 

5209 

1746 

1658 

79.1 

20.9 

2897 

4879 

1746 

1626 

74.7 

25.3 

2905 

5053 

1582 

1608 

Tabel 5.2: Aantal verrichtingen in academische en 

niet-academische zielenhuizen.Cal 

69.9 

30.1 

2840 

5007 

1511 

1381 

66.6 

33.4 

2433 

4864 

1002 

1297 

Deze gegevens zijn geïnterpreteerd uit de antwoorden van 51 

algemene ziekenhuizen en 8 academische ziekenhuizen in 1984.CBl 

Er valt vanaf 1982 een afname van het 

verrichtingen te constateren. Gegevens van 1984 

totaal aantal 

en 1985 zijn 

nog niet bekend maar het algemene beeld is wel dat de situatie 

nu weer wat gestabiliseerd is. 

Een aantal mogelijke oorzaken voor de daling zijn: 

-de verschuiving van het aantal statische onderzoeken naar het 

aantal dynamische onderzoeken. Dynamische onderzoeken kosten 
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meer tijd maar leveren inhoudelijk meer informatie. 

-de opkomst van nieuwe technieken zoals: 

.de CT-scan 

.NMR 

.echoscopie 

-de Budgettering 

Het toeleveren van de radiofarmaca is in 

voornamelijk in handen van 5 radiofarmaca fabrikanten. 

Nederland 

Samen bieden zij een zeer uitgebreid produktenpakket. Een 

overzicht hiervan is in BIJLAGE I weergegeven. 

Gedetaileerde gegevens van de verschillende fabrikanten zijn in 

BIJLAGE II weergegeven. 

Het in BIJLAGE I vermelde scala van 

de kliniek 

radiofarmaca wordt 

dit natuurlijk niet dagelijks in gebruikt. Van 

totale aantal zijn ers, die wel op routinematige wijze in de 

meeste ziekenhuizen gebruikt worden. 

Aan de hand van de gegevens die beschikbaar zijn over het 

gebruik van radiofarmaca in de Nederlandse ziekenhuizen kunnen 

we een tabel samenstellen met de meest gebruikte radiofarmaca 

in Nederland. We gebruiken hiervoor enquete-gegevens van 

Hemelaar/Huyskens uit 1982 [7l. Verder gebruiken we de tabel 

met daarin het overzicht van de produktenpakketten van de 

verschillende radiofarmacafabrikanten. <zie BIJLAGE I> 

Aannames voor de schatting: 

-Alleen veel gebruikte isotopen worden meegenomen. 

-we gaan er van uit dat het gebruik van de verschillende 

isotopen niet sterk verhoogd is, behalve voor ~2 ~1 en 

8 ~Rb/•AmKr. Het gebruik van deze isotopen is met name 

toegenomen door de grotere beschikbaarheid maar ook 

feit dat deze isotopen ten opzichte van de andere 

door het 

isotopen 

relatief nieuw zijn en dat het onderzoek met deze isotopen dus 

nog voor een gedeelte in opkomst is. Deze getallen worden 

gecorrigeerd door de bij Cygne bekende produktiecijfers <zie 

par 5.2). 

-Het gebruik van Thallium-201 is de laatste jaren met ongeveer 

5 % gestegen door de toename van het aantal dynamische 

myocardstudies. 

-Er wordt van een gemiddelde prijs per milliCurie uitgegaan. 
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geleverde mCi ·s Omzet in kFl 

1982 1985 prij s/mCi 1982 1985 

Gallium-67 6091 mCi 6100 mCi 00,- 487 487 

Indium-111 900 mCi 900 mei 200,- 180 180 

Jodium-123 5570 mCi 12000 mCi 120,- 669 1440 

Jodium-131 2072 mCi 2100 mCi 100,- 207 210 

Rb-81/Kr-81m 12300 mCi 15100 mCi 00,- 984 1208 

Technetium-99m 786000 mCi 800000 mCi 2,5 1965 2000 

Thallium-201 25830 mCi 27000 mCi 50,- 1292 1350 

Xenon-133 11095 mCi 12000 mCi 10,- 110 120 

-------------------------------------------------------------
Totaal 849858 mCi 875200 mCi 5894 6995 

Tabel 5.3: Overzicht van de meest 9ebruil<te r·adionucliden in 

Nederland in 1982 en 1985 9ezien n~ar totale 

9eleverde hoeveelheden activiteit en naar omzet. 

Deze tabel zal in paragraaf 5.2 gebruikt worden om een indruk 

te krijgen van de positie van Cygne op de 

radiofarmacamarkt. 

Nederlandse 
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5.2 De Positie van Cygne b.v. 

op de Nederlandse radiofarmaçamarkt. 

We kunnen nu met behulp van tabel 5.1 en de beschikbare 

omzet gegevens van Cygne b.v. een indruk krijgen van de positie 

van Cygne b.v. op de Nederlandse radiofarmaca markt. 

Zoals bekend levert Cygne b.v. slechts radiofarmaca met 

twee radionucliden; 123 ! en de • 1 Rb/ 81 mKr-generator 

Uit de tabel volgt het marktaandeel van Cygne b.v. in 

1982. Over 1985 zijn geen enquete gegevens beschikbaar maar aan 

de hand van bezoeken aan een groot aantal ziekenhuizen en 

gesprekken met Nucleair Geneeskundigen is van 69 ziekenhuizen 

bekend waar zij hun radiofarmaca betrekken. 

totaal afnemer van 

Cygne b.v. 

afnemer bij 

overige fabr. 

123!-gebruikers 

• 1 Rbt• 1 mKr-gebruikers 

63 

42 

67 % 

81 % 

33% 

19% 

Tabel 5. 4: Percentage 1 ~-'I- en • 1 Rb/ 6U•l(r-gebruil<ers 

in Nederland 

In de volgende tabel 5.5 vatten 

hoeveelheden mCi's in 1982 en 1985 samen 

we 

1982 123! 

91 Rb 

3660 mCi = 66 % van het totaal 

5570 mCi = 45 % van het totaal 

8062 mCi 

12250 mCi 

= 67 % van het totaal 

= 81 % van het totaal 

de 

Tabel 5.5: verkoop gegevens Cygne b.v. in Nederland 

verkochte 
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Aan de hand van deze percentages zijn de verbruikcijfers voor 

123 I en • 1 Rb in 1985 in de tabel 5.1 gecorrigeerd. 

Hoewel Cygne b.v. een relatief klein produ~ten-pakket heeft is 

het marktaandeel gezien naar omzet relatief hoog. 

In de BIJLAGE III worden de prijzen van de andt~re fabrikanten 

en Cygne b.v. nog eens naast elkaar gezet. 

radio- Cygne b.v. omzet 

1982 

1885 

Stijging 

activiteits Omzet 

aandeel 

1, 1 % 

2,3 % 

109 % 

aandeel 

14 % 

29 % 

107 % 

400 kFl 

1017 kFl 

154 % 

420 kFl 

1007 kFl 

140 "· 

Tabel 5.6: Overzicht van het mar~taandeel van Cy9ne b.v. 

in Nederland in radioactiviteit en in omzet. 

Uit deze tabel blijkt duidelijk de relatief sterke positie van 

Cygne op de Nederlandse r-adiofarmacamarkt. Buiten een ruime 

verdubbeling van de omzet in drie jaar tijd blijkt 

slechts een klein deel van de radioactiviteit 

dat hoewel 

voor de 

in-vivodiagnostiek door Cygne geleverd wordt deze hoeveelheid 

wel goed is voor 29 % van de totale omzet aan radiofarmaca in 

Nederland. 

5.3 Conclusie 

We zien aan de hand van de in dit hoofdstuk uitgewerkte 

marktgevens dat Cygne b.v. gezien naar activiteits hoeveelheden 

een klein deel van de Nederlandse markt voor radiofarmaca 

heeft. Kijken we echter naar het marktaandeel van Cygne b.v. 

van de produkten die Cygne b.v. zelf levert dan zien we dat dit 

tussen de 70 en 80 % ligt. Bovendien is het aandeel van de 



-5.7-

totale omzet van radiofarmaca in Nederland 

29 % • 

voor Cygne b.v. 

De in hoofdstuk 1 aangenomen 

vergroting van de omzet gerealiseerd zou 

vergroting van het afzetgebied lijken 

bevestigd te worden. 

veronderstelling dat 

kunnen worden door 

door deze cijfers 

In de komende hoofdstukken zal daarom getracht worden een 

overzicht te maken van de marktsituatie en Belgi~ en Duitsland. 
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Hoofdstuk 6: WETTELIJKE EN ORGANISATORISCHE ASPECTEN VAN DE 

NUCELAIRE GENEESKUNDE IN BELGIE 

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven 

aspecten van de organisatie en wetgeving van de 

geneeskunde in België die van belang zijn voor Cygne 

van die 

nucleaire 

b.v. om 

export en levering van radiofarmaca aan Belgische ziekenhuizen 

mogelijk te maken. De gegevens die in dit hoofdstuk weergegeven 

worden zijn verkregen uit literatuuronderzoek, persoonlijke 

gesprekken met nucleair geneeskundigen uit België en 

telefonische gesprekken met een aantal overheidsinstanties. 

6.1 Gezondheidswetgeving in België. 

6.1.1 Algemeen 

Het Belgische ziekenhuiswezen heeft de laatste decennia 

een grondige wijziging ondergaan. 

Op administratief vlak veroorzaakt de in België aan de 

gang zijnde regionalisering, die nu in een overgangsstadium 

verkeert, een algemene verwarring m.b.t. bevoegdheidsverdeling. 

De ziekenhuiswetgeving wordt steeds complexer en onover

zichtelijker: in twintig jaar tijd werden meer dan 300 

besluiten uitgevaardigd met betrekking tot programmatie

criteria, dwingende planning, erkenningsnormen, verpleegdag

prijzen en financiering van ziekenhuizen. Hieraan moet worden 

toegevoegd dat iedere wetgeving in België bemoeilijkt wordt 

door typische communautaire toestanden. <Communautair worden in 

de Belgische samenleving al die aspecten genoemd die te maken 

hebben met het bestaan van drie gewesten: Vlaanderen, Walonië 

en Brussel>. 

Eén actueel voorbeeld volstaat om dit te illustreren. Bij 

Koninklijk Besluit van 3 september 1979 werden de programmatie

criteria voor de CT-scanners vastgesteld. Op basis hiervan 

zouden veertien toestellen in de universitaire ziekenhuizen 

<twee per universiteit> en twee toestellen per 1 miljoen 
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inwoners worden geïnstalleerd. Vergeleken met deze criteria 

werden in de Waalse ziekenhuizen zeven scanners buiten de 

wettelijke programmatie opgesteld. In een ministerieel 

schrijven werden sancties aangekondigd tegen de ·wilde· 

scanners. Na scherp protest van Waalse zijde (met steun van de 

Franstalige gemeenschapsregering> zullen nu de overtollige 

scanners gelegaliseerd worden en, om het politieke evenwicht te 

bewaren, mogen de Vlaamse ziekenhuizen er een tiental 

toestellen bij installeren. 

De beperkte door de wet vastgestelde financieringsmiddelen 

leiden tot een aantal merkwaardige toestanden. Het is een 

bekend feit dat sommige ziekenhuisbeheerders uit rendements

overwegingen het aantal medische en technische handelingen 

opvoeren, de opname in particuliere kamers bewust bevorderen, 

de medische honoraria in deze kamers verhogen e.d.ClOl 

6.1.2 Aanvraag tot Registratie van een Geneesmiddel. 

Teneinde in België radiofarmaca te mogen verkopen aan 

ziekenhuizen dienen deze radiofarmaca geregistreerd te zijn als 

geneesmiddel. 

Deze registratie vindt plaats bij de Algemene Farmaceutische 

Inspectie van het Ministerie van Volksgezondheid en het Gezin. 

Bij de aanvraag moet per radiofarmakon_een zeer uitgebreid 

vragenformulier ingevuld worden. 

Deze formulieren zullen meestal door de fabrikant ingevuld 

worden. Het indienen van de aanvraag dient echter te geschieden 

door een in België gevestigde aansprakelijk vertegenwoordiger. 

Dit kan of een vestiging van de firma in België zijn of 

een door de firma aangestelde persoon of firma die de belangen 

van de producerende firma in België kan behartigen. 

Hieronder volgt een overzicht van de aspect.en die bij de 

aanvraag aan de orde komen. 

Algemeen 

IA Administratieve gegevens 

IB Algemene gegevens 



Analytische Dossier 

IIA samenstelling 

bereiding 
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IIB 

IIC1 

IIC2 

IID 

IIE1 

IIE2 

IIE3 

IIF1 

IIF2 

IIF3 

IIG 

grondstoffen: werkzame bestanddelen 

grondstoffen: Overige bestanddelen 

tussenprodukten 

eindprodukt: algemene eigenschappen 

eindprodukt: werkzame bestanddelen 

eindprodukt: overige bestanddelen 

houdbaarheidstermijn 

beschrijving houdbaarheidsonderzoek 

resultaten houdbaarheidsonderzoek 

eindprodukt: samenvatting en verklaring van de 

verantwoordelijke 

Toxicologisch en Farmacologisch dossier. 

IIIA acute toxiciteit 

IIIB1 subacute toxiciteit 

IIIB2 chronische toxiciteit 

IIID invloed op de voortplantingsfunctie 

IIIE cancerogenese en mutagenese 

IIIF farmacodynamie 

IIIG farmacokinetiek 

Klinisch Dossier 

IVA humane farmacologie 

IVB1 klinische gegevens: rapporten 

IVB2 klinische gegevens: samenvatting 

IVB3 klinische gegevens: coclusies 

Overig 

VA presentatie 

VB monsters 

VC fabrikage vergunning 

VD vergunning voor het in de handel brengen 

VE bewijs van betaling 

VI registratiebewijs 
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Hoewel het hier om een zeer omvangrijk vragenformulier 

gaat is de beantwoording van de vragen m.b.t. radiofarmaca 

relatief eenvoudig. Zoals reeds vermeld in het gedeelte over 

radiofamaca bij de Nederlandse volksgezondheidswetgeving 

het bij radiofarmaca slechts over toediening van 

gaat 

een 

kwantitatief zeer geringe hoeveelheid stof. De hier bedoelde 

radiofarmaca worden ook niet gebruikt als therapeutisch middel 

maar als diagnostisch middel. De belangrijkste aspecten die dan 

ook aan de orde komen met betrekking tot gevaren voor de 

patiênt zijn die, die te maken hebben met schadelijke effecten 

van ioniserende stralen. 

6.1.3. Vergoedingsregeling voor radiofarmaca in België. 

In België bestaat een lijst van radiofarmaca die de 

ziekenfondsen hanteren en op basis waarvan vergoedingen 

toegekend worden. De hoogte van deze vergoedingen bepaalt in 

grote mate het verschil in gebruik van bepaalde radiofarmaca 

met Nederland. Het kostenaspect speelt hier dus een 

doorslaggevende rol. 

Hieronder volgt een lijst van radiofarmaca met hun 

vergoedingen zoals die nu in België gehanteerd wordt. 

categorie 200 FB . . . NaI-131 

• NaI-125 

categorie 400 FB Anorganische moleculen klaar voor gebruik 

• Xe-133 

• Hg-197 

• Fe-59 

categorie 750 FB: Als zodanig aangewende kortlevende 

organische of anorganische 

generatoreluaten 

categorie 1000 FB 

• Tc-99m pertechnetaat 

• Kr-81m 

Gefigureerde bloedelementen of plasma

proteinen van de patiênt, 

extracorporaal gemerkt met anorganische 

moleculen • 

• Cr-51 RBC 



categorie 1200 FB 

categorie 1500 FB 

Categorie 2000 FB 
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Gebruiksklare organische moleculen 

. I-131 Hippuran 

. Co-57 Cobalmine 

. Co-58 Cobalmine 

. C-14 Cholylglycine 

. Cr-51 EDTA 

. I-131 HSA 

. Se-75 Cholesterol 

Organische of anorganische moleculen 

gemerkt met kortlevende isotopen 

geproduceerd door generator 

• Tc-99m MAA 

• Tc-99m tin colloid 

. Tc-99m DTPA 

. Tc-99m MDP 

Tc-99rn DMSA 

Tc-99m HSA 

• Tc-99m-S Microcolloid 

. In-111 

. Ga-67 

. Tl -201 

I-123 gebruikt in gevallen waarbij een 

onderzoek van de schildklier in 

een vorig onderzoek met Tc-pert. 

onvoldoende inlichtingen bezorgde 

zodat een aanvullend onderzoek 

met I-123 noodzakelijk is . 

• I-123 voor onderzoek van een transplan

tatienier. 

Opmerking: Indien I-123 in een andere dan opgesomde gevallen 

aangewend wordt, dan zal het isotoop worden vergoed 

op basis van 400 FB of 1200 FB naargelang het om 

anorganische I-123 of met I-123 gemerkte organische 

moleculen gaat. 

Deze vergoedingsregeling voor radiofarmaca heeft grote invloed 

op het gebruik van de verschillende radiofarmaca. Door deze 

regeling zullen door de nucleair geneeskundigen in België bij 

voorkeur Technetium-99m preparaten gebruikt worden. Van deze 



-6.6-

preparaten is de aanschafprijs relatief laag en de 

relatief hoog. Dit verklaart in grote mate 

vergoeding 

de lage 

verbruikcijfers voor I-123 <zie hoofdstuk 7>. Met name voor de 

volgende pr-odukten: 

~~mTc-DTPA in plaats van 123 I-Hippur-an en 

~~mTc-Tc04- in plaats van 123 I-NaI. 

Het gebruik van I-131 voor diagnostiek wordt binnen deze 

regeling ook bevorderd. 

6.1.4. Zware medische apparatuur 

Bij de Koninklijke Besluiten van 16 juni 

november- 1977 en 3 december- 1982 werden een 

1976, 

groot 

van 18 

aantal 

toestellen beschouwd als zware medische apparatuur. 

ook: 

Waaronder 

-scintillatiecamera·s <gamma-camera) 

-detectoren om de totale radioactiviteit van het menselijke 

lichaam te meten <total body scanners> 

-CT-scan r1 ners 

-NMR 

Voor een aantal van deze toestellen werden programmacriteria 

vastgesteld. Waaronder ook voor de scintillatiecamera. 

De scintillatiecamera 

Het criterium voor de programmatie van dit toestel werd bij 

Koninklijk Besluit van 30 januari 1979 vastgesteld op één 

toestel per 200.000 inwoners. Dit apparaat mag alleen in een 

ziekenhuis worden geïnstalleerd, Een tweede scintillatiecamera 

kan worden geïnstalleerd indien kan worden bewezen dat ten 

minste 4.500 onderzoeken in vivo per jaar worden verricht. 

De aanschaf van zware medische apparatuur word door de overheid 

voor 100 % gesubsidieerd. 
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Samenvatting 

De belangrijkste conclusie voor Cygne b.v. uit deze 

paragraaf is dat Cygne voordat zij haar radiofaramaca aan 

Belgische ziekenhuizen kan leveren deze eerst als geneesmiddel 

geregistreerd moeten zijn. 

De vergoedingsregeling van de ~iek,•nfondsen voor 

radiofarmaca in België heeft sterke invloed op het aankoop 

beleid van de ziekenhuizen. Dit geldt met name voor het voor 

Cygne zo belangrijke gebruik van I-123. In Hoofdstuk 7 zal hier 

verder op in worden gegaan. 
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6.2 Arbeids en milieuwetgeving in Belgiê. 

In Belgiê worden de belangrijkste aspecten die te maken 

hebben met het werken met radioactieve stoffen in het algemeen 

en het werken met radioactieve stoffen in ziekenhuizen in het 

bijzonder behandeld in: 

Het l<onin/cliJ/ce besluit houdende algeTllene regeleTllent op de 

bescherming van de bevollcing en van de wer/cneT11ers tegen het 

gevaar van de ioniserende stralingen. 

van: 28 februari 1963 

gewijzigd dd 1977 

Opgesteld door: Het ministerie van tewerkstelling en arbeid en 

het ministerie van volksgezondheid en het gezin. 

Dit Koninklijkbesluit is te vergelijken met de 

in Nederland. (zie 3.4.1) Omdat in dit besluit 

Kernenergiewet 

de bepalingen 

zijn opgenomen waar instellingen aan moeten voldoen om met 

radioactieve stoffen te mogen werken wordt hier een overzicht 

gegeven van de opbouw van het besluit. Punten die van belang 

zijn voor Cygne BV. worden cursief bij het betreffend hoofdstuk 

vermeld. 

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen 

In dit hoofdstuk wordt een algemene inleiding gegeven en worden 

begrippen als stralingsteTllpo, doses etc uitgelegd. 

Hoofdstuk 2: Positie van de ingedeelde inrichtingen 

sektie I: Indeling van de inrichtingen en de 

nuclide 

sektie II: Vergunningstelsel 

In dit hoofdstuk wordt een indeling gegeven van de laboratoria 

en inrichtingen gezien naar de hoeveelheden activiteit waar"ee 

gewer/c t wordt. De Belgische wet leent een inde/ ing van Ic lasse I 

tot en met IV. Dit in overeensteTllming met de Nederlandse 

wetgeving die een indeling leent van A tot en 111et D. Voor de 

klasse I t/TII III wordt ooi< het vergunningenstelsel u.itgewerl<t. 

Wat het werken met rd.dioactieve stoffen betreft en de daar"ee 

verbonden indeling in !<lassen loopt dit geheel analoog 111et de 
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Nederlandse wetgeving. 

Hoofdstuk 3: Algemene bescherming 

sektie I: Basisnormen betreffende maximaal 

toelaatbare doses blootstelling en 

besmetting 

Sektie II: Fysische en medische ~ontrole 

Sektie III: algemene beschermingsmiddelen en 

procédés 

Sektie IV: Radioactief afval 

In dit hoofdstul< worden de nor-11ten gegeven 11tet betr-el<l<ing tot de 

maxi11taal toelaatbare doses, blootstelling en besmettingen. Ool< 

deze normen ziJn vr-iJwel geliJk aan die in de Nederlandse 

wetgeving. Deze normen ziJn ooi< veelal door inter-nationaal 

overleg tot stand gekomen biJvoor-beeld via de 

ICRP.<Recommondations of the International Commission on 

Radiological Pr-otection) 

Hoofdstuk 4: Invoer, doorvoer en verdeling van de radio

actieve stoffen. 

Dit hoofdstuk is uiteraard van groot belang voor Cygne BV en 

zal daarom per artikel toegelicht worden. 

art 38: De in- en doorvoer- van radioactieve stoffen 11tag alleen 

geschieden door personen of onder-nemingen 11tet een vergunning 

uitgegeven door het minister-ie van Voll<sgezondheid en het 

Gezin. 

art 39: De invoer van de radioactieve stoffen onderworpen aan 

de vergunning van art. 38 11tag alleen geschieden langs de douane 

kantoren die door de 11tinister- van Volkgzh. en het Gez. 

aangewezen ziJn. 

art 40: De distributie onder-ne11ting 11toet in het bezit ziJn van 

een verklaring van de ontvanger- dat deze in het bezit is van 

een ver-gunning zoals elders in dit besluit beschreven voor het 

gebruik van radioactieve stoffen. 

art 41: De distributie firma dient een boekhouding biJ te 

houden over de hoeveelheden radioactieve stof die deze firma 

ingevoerd heeft. 

art 42: De invoer-der- deelt 11taandeliJks de gedane invoer aan de 
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min. van Voll<sgzh. en het Gez. mede. 

art 43: Doorvoer, biJzondere voorwaarden. 

De doorvoer vergunning wordt alleen verleend aan personen die 

in België woonachtig z iJn of er een ver·antwoordel iJI< 

vertegenwoordiger hebben. 

art 44: De conditionering van 

radioactieve stoffen moet in alle 

de in

opzichten 

of 

aan 

regelementen voortvloeiende voorwaarden voldoen. 

doorgevoerde 

de uit die 

Hoofdstuk ~= Niet-ingekapselde radio-isotopen in de genees

kunde of de veeartsnijkunde gebruikt 

Dit hoofdstuk geeft aan welke vergunningen nodig ziJn voor het 

fabriceren en verl<open van radiofarmaca. Van direct belang is 

het volgende artikel: 

art 46: De onderneming vertrouwt de controle op de conformiteit 

van de r-adioisotopen of van de preparaten die er bevatten toe 

aan een apothel<er- over-eenl<omstig de bepalingen van art 47 

Deze controle heeft betr-el<l<ing op de farmacologische en 

fysicochemische l<waliteiten van de r-adioisotopen of van de 

preparaten die er- bevatten: de er-kende apotheker voert deze uit 

ofwel t iJdens de fabr·icat ie, ofwel op het eindpr-odul< t ofwel 

beide. 

art 47: Voor de uitoefening van de in dit hoofdstuk bepaalde 

controle kunnen apothekers erkend worden die het bewiJs leveren 

van een voldoende pr-al<tiJI< en van kennis in radiobiologie en 

farmacologie van de radioactieve nucliden. 

art 49.1: De fabrikanten of invoerders van radioactieve stoffen 

in niet gekapselde vorm, voor geneeskundig gebruik, moeten de 

bereidingen die voldoen aan de bepalingen van dit hoofdstuk 

rechtstreeks, zonder tussenpersoon, leveren aan de geneesheren 

r,et vergunning overeenkomstig hoofdstuk VI van dit regelement. 

Evenzo moeten ziJ de bereidingen die voldoen aan de bepalingen 

van dit hoofdstuk, evenwel beperkt tot deze voor- dewelke ze een 

vergunning ver-kregen hebben, rechtstreeks zonder- tussenpersoon 

leveren aan de apothef(ers en licentiaten in de wetenschappen, 

die bevoegd ziJn 0111 bioklinische analyses uit te voer-en, 111et 

ver-gunning overeenkomstig hfst. VI van dit r-egelement. 

ar-t 49. 2: De apotheker- in dienst van de invoer'6·er gaat de 

conformiteit na van de r-adioisotopen of van de preparaten die 
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er bevatten uit farmacalogisch en fysicoche11isch oogpunt. Deze 

apothelcer is er/eend overeenlcomst ig de bepalingen van art. 47. 

/Vochthans Jean de invoerder beroep doen op een erkende 

apothelcer, die niet in ziJn dienst is, of op een laboratorium 

dat er/eend werd in toepassing van de wetgeving betreffende de 

geneesmiddelen voor zover dit lab een apothelcer in dienst heeft 

die erkend is overeenkomstig de bepalingen van art. 47 

Hoofdstuk 6: Geneeskundige toepassingen van ioniserende 

straling 

Dit hoofdstuk is van toepassing op het in bezit houden en op 

het gebruik tot geneeslcundige doeleinden van bronnen van 

ioniserende stralingen. Dit lcunnen zowel ioniserende straling 

uitzendende toestellen ziJn als radioactieve stoffen. 

Verder worden in dit hoofdstulc de eisen gegeven waaraan de 

inrichtingen moeten voldoen voor het werken met ioniserende 

straling. Verder geeft ziJ de eisen van deskundigheid van de 

personen die met de ioniserende straling moeten werken dit in 

overeenstemming met hoofdstu.l< 3. 

Hoofdstuk 7: Vervoer van radioactieve stoffen 

De bepalingen van dit hoofdstulc ziJn van toepassing op het 

vervoer van radioactieve stoffen over de weg. Van kracht 

bliJven de overige wetteliJ/ce of regelementaire bepalingen en 

de internationale overeenkomsten die het vervoer regelen. Een 

algemene vergunning Jean verleend worden aan de vervoerder, die 

regelmatig radioactieve stoffen moet vervoeren, door het 

ministerie van Vollcsgzh. en het 6ez. 

De internationale overeen.komsten volgens de ADR ziJn oolc hier 

van kracht. Hierin z i Jn biJvoorbeeld ook de veiligheidseisen 

omschreven. 

Hoofdstuk s: Kernaandrijving 

Hoofdstuk 9: Verbodsbepalingen en vergunningen 

Hoofdstuk 10: Uitzonderlijke maatregelen 
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Hoofdstuk 11: Eindbepalingen 

Samenvatting 

sektie I: Inrichting van de bescherming van 

het grondgebied en van de bevolking 

in haar geheel 

sektie II: Erkenning van de deskundigen de or-

sektie III: 

sektie IV: 

ganismen en geneesheren. 

In deze sektie worden de voorwaa~ 

den gegeven tot erkenning van de 

deskundigheid in de verschillende 

klassen. 

sektie V: Toezicht 

sektie VI: Straf en slotbepalingen 

De belangrijkste conclusies uit deze paragraaf voor Cygne zijn: 

-Cygne b.v. heeft een vergunning nodig voor het transport van 

radioactieve stoffen in België. (art. 38) 

-Invoer van radioactieve stoffen mag alleen langs douane 

kantoren die daarvoor aangewezen zijn. (art. 39) 

-Cygne moet in het bezit zijn van een verklaring van de 

ontvanger dat deze een vergunning heeft om met radioactieve 

stoffen om te gaan. (art. 40> 

-Cygne moet bijhouden hoeveel activiteit zij in België invoert. 

(art. 41> 

-maandelijks dienen deze hoeveelheden aan 

Volksgezh. en het Gez. meegedeeld te worden. 

het min. 

<art. 42> 

van 

-Cygne dient in België een ·aansprakelijk vertegenwoordiger· te 

hebben. <art. 43> 

-Cygne moet in België een apotheker in dienst hebben met 

radiologische bevoegdheid die verantwoordelijkheid zal dragen 

voor de farmaceutische kwaliteit van de produkten van Cygne 

b.v. (Hfst. 5) 

-De bepalingen van het ADR zijn ook in België van toepassing. 

(Hfst. 7> 
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6.3 Organisatorische aspecten van de Nucleaire Geneeskunde in 

België. 

De Nucleaire Geneeskunde verschilt in zijn presentatie en 

voorkomen binnen een ziekenhuis af instelling niet wezenlijk 

met de Nederlandse situatie. De stand van de wetenschap en de 

outillage van laboratoria is ni~t wezenlijk anders dan in 

Nederland, In het gebruik van radiofarmaca zijn wel 

verschillen. Hiervoor zijn meerdere redenen aan te geven. Deze 

hebben te maken met de factoren die in Hoofdstuk 2 genoemd 

zijn. In het Hoofdstuk over de marktsituatie in België zal hier 

nag op terug gekomen warden. 

Ook op macro niveau verschilt de nucleaire geneeskunde in 

België niet van die in Nederland. Nucleaire geneeskunde wordt 

in België ook alleen in ziekenhuizen beoefend. De patiënten 

warden daar andere specialisten vaar diagnostiek naar de 

afdeling nucleaire geneeskunde doorverwezen. 

In België is het hoofd van de afdeling nucleaire 

geneeskunde altijd een arts. Dit is 

Geneeskundige af een arts met een ander 

ofwel een 

specialisme 

een aantekening Nucleaire geneeskunde. De arts is 

organisatie duidelijk aanwezig. Het 'intraveneus 

Nucleair 

maar met 

binnen de 

aanprikken· 

van de patiënt wordt altijd door de arts gedaan terwijl dit in 

Nederland nogal eens daar een analyst af laborant uitgevoerd 

wordt. 

Wat betreft de andere werkers op 

geneeskunde geldt ongeveer het zelfde 

de afdeling nucleaire 

als in Nederland. De 

laboranten kunnen in België een vergelijkbare opleiding volgen 

als in Nederland. Wat betreft de eisen m.b.t. de deskundigheid 

voor het werken met radioactieve stoffen zijn de eisen 

vergelijkbaar met de Nederlandse eisen. <Zie Hfst. 5) Verder 

werken op een afdeling nucleaire 

technische achtergrond zoals 

computerdeskundigen. 

geneeskunde mensen met 

fysici, electrotechnici 

een 

en 
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Hoofdstuk 7: DE MARKTSITUATIE VOOR RADIOFARMACA IN BELGIE 

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gemaakt van het gebruik 

van radiofarmaca in België. Getracht wordt de marktmechanismen 

die het gebruik van deze radiofarmaca 'sturen· nader te 

belichten. Verder zal een schatting gemaakt worden van de 

afzetmogelijkheden voor Cygne in België. 

7.1 Marktgegevens 

Omdat er geen concrete data beschikbaar zijn over het 

gebruik van radiofarmaca in België is naar alle ziekenhuizen 

een enquete verzonden. (zie bijlage VIII> 

Het doel van deze enquete was het verkrijgen van globale 

gegevens die een indruk zouden kunnen geven van de 

marktsituatie voor radiofarmaca in België. In de eerste vraag 

wordt met name gevraagd naar de gebruikte hoeveelheden 

radiofarmaca in het betreffende ziekenhuis. De overige vragen 

soort 

met 

de 

dienen om een algemene indruk te krijgen van het 

onderzoeken die in het ziekenhuis uitgevoerd worden en 

welke apparatuur dit gebeurt. Verder werd gevraagd naar 

behoefte aan andere of nieuwe radiofarmaca. 

De vragen uit deze enquete zijn gedeeltelijk overgenomen 

uit een enquete van Dr. Wiesner uit 1976. 

Het adressen bestand is door Dr. Verbruggen van het 

Academisch Ziekenhuis in Leuven ter beschikking gesteld. De 

enquete is in het Nederlands naar de Vlaamse ziekenhuizen 

verzonden en in het Frans naar de Waalse ziekenhuizen. In het 

totaal zijn 101 enqueteformulieren verzonden. 

Na twee maanden is naar alle ziekenhuizen die nog niet hadden 

geantwoord een tweede brief verzonden met het verzoek alsnog de 

enquete te retourneren. 
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In totaal hebben 33 ziekenhuizen gereageerd: 

- 7 ziekenhuizen gaven aan geen nucleaire diagnostiek te 

bedrijven 

- 3 ziekenhuizen gaven aan geen tijd te hebben voor het 

beantwoorden van een dergelijke enquete 

- 2 ziekenhuizen gaven aan bezwaar te hebben te9en het invullen 

van enquetes met, het naar hun mening, vertrouwelijke 

informatie over patiënten. 

-21 enquete formulieren werden volledig ingevuld teruggezonden. 

Dit betekent dat de uiteindelijke respons 21/94 = 22 % 

bedraagt. 

De resultaten van de enquete zullen nu per vraag behandeld 

worden. 

Vraag 1 

In deze vraag werd gevraagd naar de 

radioactieve stoffen die het ziekenhuis 

Bovendien werd gevraagd naar de dosering 

radiofarmacon per patiênt. 

totale hoeveelheden 

per jaar inkoopt. 

van het betreffende 

In tabel 7.1 zijn de antwoorden van de ziekenhuizen met 

betrekking tot hun gebruik van radiofarmaca samengevat. Deze 

getallen worden gebruikt om een schatting te maken van het 

totale gebruik van radiofarmaca in België. Dit wordt berekend 

door extrapolatie van de bekende gegevens. Tabel 7.1 zal in 

par 7.2 gebruikt worden om een indruk te krijgen van de 

mogelijkheden voor Cygne op de Belgische radiofarmacamarkt. 
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Geleverde mCi ·s 
Nl/1985 1 ' CYG/ 19851.., enq(21) 3 ' N-4 > enq(94)'1" 

Gallium-67 6100 2630 (19) 11770 
Indium-111 900 408 (13) 1825 

Jodium-123 12000 7971 1971 
-I-123 <alg> 50 0) 
-Hippuran 3200 227 4) 1015 
-NaI 2155 119 5) 535 
-IMP 1867 41 2) 41 *> 
-mIBG 568 85 4) 380 
-Vetzuur 131 0 0) 

Jodium-131 2100 
-Hippuran 150 < 10 > 670 
-NaI<dia9> 567 < 14 > 2540 
-NaI<ther> 36000 8461 (20) 37875 
-mIBG 19 5) 85 

Rb-81/Kr-81m 15100 12250 4000 ( 8) 17905 
Technetium-99m 800000 21000 (21> 940000 
Thallium-201 27000 10585 (20) 47380 
Xenon-133 12000 10957 ( 5) 49045 

Tabel 7.1: Beleverde mCi's activiteit in Belgiê berekend uit de 
antwoorden van de enquete. Zie de toelichting. 

Toelichting bij de tabel: 

1 >: Nl / 1985 

Z> :Cyg/1985 

"':enq/21 

.. , : N 

1111 ' :enq(94> 

-omzet radiofarmaca in Nederland in 1985 (zie 

hfst. 5> 

-omzet aan radiofarmaca in Nederland in 1985 

van Cygne BV. 

-hoeveelheden radiofarmaca gekocht door 

Belgische ziekenhuizen zoals vermeld in de 

21 geretourneerde enqueteformulieren 

-aantal ziekenhuizen dat aangegeven heeft het 

betreffende radiofarmacon te gebruiken 

-de gegevens uit .. , vermenigvuldigd met 94/21 

om te extrapoleren naar het totaal aantal 

ziekenhuizen in België 

*> Niet vermenigvuldigd met 94/21 omdat het isotoop bij de 

enquetes minder dan drie maal genoemd werd. 
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Opmerkingen 

Het I-123 gebruik in België. 

Om een schatting te kunnen maken van de afzetmogelijkheden voor 

CYGNE BV. in België kan niet zon1er meer van bovenstaande tabel 

gebruik worden gemaakt. Er moet met een aantal zaken rekening 

gehouden worden. 

A> Omdat in België voor nieren, schildklier en 

bijnierscintigrafie nog I-131 gebruikt wordt, geven de cijfers 

van het gebruik van I-123 voor deze diagnostische doeleinden 

geen juist beeld van het totaal aantal onderzoeken van de 

nieren, schildklier en bijnieren. Hoewel niet zo sterk als in 

Nederland, bestaat er in België ook een tendens om meer naar 

I-123 over te stappen. De gebruikers van I-131 behoren dan 

uiteindelijk ook tot de potentiele I-123 klanten. Bij een 

schatting van de markt voor I-123 kunnen deze gebruikers ook 

meegenomen worden om een maximale schatting te verkrijgen. 

Daarvoor moeten we uitrekenen hoeveel patiënten er met 

I-131-Hipp, I-131-NaI en I-131-mIBG behandeld zijn, om uit te 

rekenen hoeveel I-123 hier tegenoverstaat. 

Totaal gebruik aan I-131-Hippuran: 

verval tijdens opslag (T 1/2= 8 dagen> 

Dus toegediende hoeveelheid aan patiënen 

dosis per patiënt: 

Totaal aantal patiënten met I-131-Hipp 

Dosis I-123-Hipp per patiënt 

Totaal I-123-Hipp equivalent aan I-131-Hipp 

Totaal gebruik aan I-131-NaI(voor diagn>: 

verval tijdens opslag (T 1/2= 8 dagen> 

Dus toegediende hoeveelheid aan patiënen 

dosis per patiënt: 

Totaal aantal patiënten met I-131-NaI 

Dosis I-123-NaI per patiënt 

Totaal I-123-NaI equivalent aan I-131-NaI 

670 mCi 

0.5 X 

335 mCi 

0.3 mCi 

1117 

0.5 mCi 

560 mCi 

2540 mCi 

0.25x 

635 mCi 

o. 1 mCi 

6350 

0.5 mCi 

3175 mCi 
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Totaal gebruik aan I-131-mIBG: 

verval tijdens opslag <T 1/2= 8 dagen> 

Dus toegediende hoeveelheid aan patiënen 

dosis per patiënt: 

Totaal aantal patiënten met I-131-mIBG 

Dosis I-123-mIBG per patiënt 

Totaal I-123-mIBG equivalent aan I-131-mIBG 

85 mCi 

0.5 X 

42 mCi 

0.5 mCi 

85 

5.0 mCi 

425 mCi 

In Tabel 7.2 worden deze resultaten nog eens samengevat. 

-algemeen 

-Hippuran 

-Nal(diagl 

-mIBG 

-vetzuur 

-IMP 

Totaal 

Bel/'85 

I-131 

670 

2540 

85 

3295 

I-123: 

equivalent 

560 

3175 

425 

4160 

I-123 

in gebr. 

1015 

535 

380 

41 

1971 

totaal 

1575 

3715 

805 

41 

6136 

Tabel 7.2: Samenvatting van het I-131 en het I-123 gebrui~ in 

Belgi~. Bovendien wordt de hoeveelheid I-123 weer

gegeven die nodig zou ziJn om I-131 te vervangen. 

De totale 12~1 markt in België ligt dus tussen de 2.0 en 6.1 Ci 

Bl In tabel 7.1 wordt onder de rubriek Jodium-123 buiten de 

vijf gelabelde produkten I-123 (alg> genoemd. Hieronder vallen 

hoeveelheden I-123 die in de enquete niet gespecificeerd zijn 

of hoeveelheden die door Universitaire ziekenhuizen aangekocht 

zijn om zelf labelingen mee uit te voeren. Deze hoeveelheden 

horen ook tot de mogelijke afzethoeveelheden voor Cygne BV. 
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Het Rb-81/Kr-Slm en Xe-133 gebruik in België. 

10 Ziekenhuizen geven aan ventilatie onderzoek met edelgassen 

te doen. Dit is in tabel 7.3 weergegeven. In Tabel 7.4 worden 

de geextrapoleerde gegevens voor België vergeleken met die van 

Nederland. 

AFNAME Rb/Kr-gen AFNAME Xe-133 
zl<h. per week per jaar per jaar 

-----------------------------------------------
1. 1 X 20 mCi 1000 mCi 950 mCi 
2. 7 
3. 1 X 6 mCi 300 
4. soms soms 
5. 1 X 12 mCi 600 
6. 1 X 12 mCi 600 
7. 1 X 12 mCi 600 
8. 1 X 12 mCi 600 soms 
9. 10000 

10. 1 X 6 mCi 300 
-----

Tata.al: 4000 mCi 10957 mCi 

Tabel 7.3: Gebruik van radioactieve edelgassen voor venti

latiestudies van tien Belgische ziekenhuizen. 

AFNAME Rb/Kr-gen. AFNAME Xe-133 

per jaar per jaar 

Geëxtrapoleerd naar 
94 Belgische zkh. 17905 mCi 49045 mCi 

Nl/1985 15100 mCi 12000 mCi 

CYG/1985/Nl 12250 mCi 

Tabel 7.4: Ver·geliJking van de afname van Radioactieve edel

gassen in België en Nederland en de afzet van de 

Rb/Kr-gen. door Cygne in Nederland. 

Een berekening van het aantal extra Rb/Kr-generatoren dat 

verkocht zou kunnen worden indien Xe-133 door Rb/Kr vervangen 

zou worden is zeer moeilijk te maken. Uit tabel 7.4 blijkt wel 

dat de Rb/Kr markt in België van dezelfde orde van grootte is 

als die in Nederland. 
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vraag 2 

In deze vraag werd gevraagd hoeveel patiënten er met behulp van 

open radioactieve bronnen voor in-vivo diagnostiek onderzocht 

werden. 

De interpretatie van de opgegeven waarden is niet helemaal 

eenduidig omdat soms het aantal verrichtingen opgegeven wordt 

en dat kan per patiênt wel enige malen bedragen. 

De 21 ziekenhuizen gaven in totaal 60.000 verrichtingen aan. 

Extrapoleren we dit naar Belgiê dan komen we op 270.000 

verrichtingen. Ter vergelijking: Nederland heeft ongeveer 

200.000 verrichtingen. 

vraag 3 

In deze vraag werd gevraagd bii welke ziektes of ziektebeelden 

gebruik wordt gemaakt van open radioactieve bronnen. Bii 

voorkeur opgegeven 111et het absolute of relatieve 

pati~ntenaanbod. 

De antwoorden op deze vraag zijn niet verwerkt door de grote 

verscheidenheid in de antwoorden en ook de ruime interpretatie 

van deze vraag. 

vraag 4 

In deze vraag werd 

ziekenhuis beschikt 

gevraagd 

voor het 

over 

werken 

bronnen. Bv. het aantal ga111111a-ca111era·s. 

welke 

111et 

apparatuur het 

open radioactieve 

De 21 bezitten gezamelijk 46 gamma-camera's en/of scanners. 

(gemiddeld 2 per ziekenhuis; dat is vergelijkbaar met Nederland 

(zie tabel 5.1> 

vraag 5 

In deze vraag werd gevraagd welke research-onderzoeken het 

ziekenhuis doet 111.b.v. open radioactieve bronnen. 

De antwoorden op deze vraag zijn niet verwerkt. De perifere 

ziekenhuizen verrichten vrijwel geen researchonderzoek. De 

researchonderzoeken die de academische ziekenhuizen uitvoeren 

zijn zeer verschillend en niet onder één noemer te brengen. 
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vraag 6 

Vraag 6 bestond uit drie onderdelen: 

a> BiJ welke ziektes of ziektebeelden of research problemen zou 

u het gebruik van kortlevende radionucliden voor 

wenseliJklnoodzakeliJk houden als dageliJkse beschikbaarheid 

gegarandeerd zou kunnen worden? 

- Hier wordt de gehele range van onderzoeks mogelij.kheden 

genoemd omdat ieder ziekenhuis andere argumenten heeft voor het 

wel of niet overschakelen op (andere>kortlevende radionucliden. 

b> Onder welke voorwaarden zou u overgaan tot het gebruik van 

kortlevende radiofarmaca? 

- Uit de antwoorden op deze vraag blijkt dat de volgende punten 

uitermate van belang zijn om over te schakelen op kortlevende 

radiofarmaca. <Zoals I-123 en de Rb/Kr generatoren> 

- Dagelijkse beschikbaarheid 

- Betrouwbare levering 

- Concurrerende prijzen vooral t.o.v. Technetium verbindingen. 

Het blijkt dat deze argumenten voornamelijk het gebruik van 

kortlevende radiofarmaca in Belgiê bepalen. In de volgende 

paragraaf wordt hier nog uitvoeriger op in gegaan. 

c> Van wel/< chemisch element 

radionuclide aanwezig? 

- Op deze vraag geen respons. 

is er voor uw werk nog geen 
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7.2 De mogelijkheden op de radiofarmacamarkt in België 

voor Cygne bv. 

Door de gegevens van par 7.1 en par 5.2 te kombineren 

kunnen we de mogelijkheden voor Cygne bv. op de Belgische 

radiofarmacamarkt vergelijken met de marktpositie die Cygne bv. 

nu heeft in Nederland. De gegevens die in beide paragrafen aan 

de orde komen zijn verkregen uit enquete gegevens. Zij leveren 

getallen die in ieder geval een indruk geven van de grootte van 

de markt. 

Een indruk van de mechanismen die deze markt beïnvloeden 

is verkregen uit een aantal vragen van de enquete en 

viertal gesprekken met nucleair geneeskundigen in 

uit een 

België. 

Bovendien is gesproken met een aantal regeringsinstanties die 

betrokken zijn bij de geneesmiddelenwetgeving (Ministerie van 

Volksgezondheid en het Gezin> en bij de wetgeving m.b.t. de 

omgang met radioactieve stoffen. <Het ministerie van 

Tewerkstelling en Arbeid). 

In deze paragraaf wordt eerst een samenvatting gegeven van 

de grootte van de radiofarmacamarkt en dan een aantal 

mechanismen die deze markt beïnvloeden en dus van belang zijn 

om te weten voor Cygne bv. wanneer zij in België radiofarmaca 

wil gaan leveren. 

Marktgrootte 

In tabel 7.5 zijn de markt gegevens uit par 5.2 en 7.1 nog 

eens samengevat maar bovendien is naast de hoeveelheid 

activiteit ook de marktwaarde vermeld. Er wordt van uit gegaan 

dat de prijzen van de radiofarmaca in België in de zelfde orde 

van grootte liggen als in Nederland. 

Voor een prijsvergelijking van de I-123 produkten in 

België van de verschillende fabrikanten wordt verwezen naar 

appendix XI. Hieruit blijkt dat de aanname van gelijke prijzen 

gerechtvaardigd is. 
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prijs/mCi NL/1985 NL/omzet Bel/1985 Bel/omzet 
<mC i > (kFl> (mC i > < kF 1 > 

-------------------------------------------------
Gallium-67 80 6100 487 11770 942 
Indium-111 200 900 180 1825 365 

Jodium-123 120 12000 1440 1970 237 

Jodium-131(diag) 100 2100 210 3295 330 

Rb-81/Kr-81m 80 15100 1208 17905 1432 
Technetium-99m 2,5 800000 2000 940000 2350 
Thallium-201 50 27000 1350 47380 2369 
Xenon-133 10 12000 120 49045 490 

875200 6995 1073191 8515 

Tabel 7. 5: Overzicht van de radiofarmacamarxt in België 

In tabel 7.6 vergelijken we nu het activiteitsaandeel en het 

omzet aandeel van beide door Cygne geleverde radiofarmaca 

tussen België en Nederland in 1985. 

Activiteits aandeel I-123 

Rb/Kr 

Omzet aandeel I-123 

Rb/Kr 

Nederland 

1.4% 

1.7% 

20.6 % 

17.3 % 

België 

0.3 % 

1.7% 

2.8 % 

16.8 % 

Tabel 7.6: Vergeli,jking van het omzet- en activiteitsaandeel 

van I-123 en Rbll<r in België en Nederland. 

De jaaromzet aan Rb/Kr bedraagt: 

De jaaromzet aan I-123 bedraagt: 

17905 mCi = 

1970 mCi = 

1432 kFl 

237 kFl 

Tellen we ook het I-131 voor diagnostische doeleinden mee zoals 

in paragraaf 7.1 berekend nl. 4160 mCi I-123-equivalent dan: 

bedraagt de jaaromzet I-123 6130 mei = 736 kFl 
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Marktmechanismen: 

Concurrentie 

De belangrijkste concurrenten op de Belgische radiofarmacamarkt 

zijn: 

- IRE/Medgenix 

- Mallinckrodt 

- Amersham 

IRE/Medgenix 

radiofarmaca. 

is in Belgiê de grootste 

IRE/Medgenix is gedeeltelijk 

leverancier van 

een Belgische 

staatsfirma. (zie bij lage II> 

Hoewel IRE/Medgenix een aanzienlijk marktaandeel heeft in 

België heeft zij nog steeds geen al te beste naam. Deze slechte 

naam is in het verleden gegroeid door een aantal oorzaken: 

• onbetrouwbaar leveren 

• agressieve verkoop methoden 

• naar buiten toe een onduidelijke organisatie 

IRE/Medgenix is in België in ieder geval de 

leverancier van I-123 en Rb/Kr-generatoren en daardoor 

gror:>tste 

ook de 

grootste concurent voor Cygne b.v. 

De andere grote leveranciers zijn Mallinckrodt en Amersham. Hun 

marktpositie is voor I-123-produkten en Rb/Kr-generatoren 

verwaarloosbaar. 

Aankoopbeleid 

Uit antwoorden van de enquete en uit 

met nucleair geneeskundigen blijkt 

criteria hanteert bij de aanschaf 

belangrijkste zijn: 

verschillende gesprekken 

dat iedere arts andere 

van radiofaramca. De 

- de prijs van het radiofarmacon 

- beschikbaarheid van het radiofarmacon 

- eenvoudigheid van gebruik 

- kwaliteit van het radiofarmacon: • physische eigenschappen 

• chemische eigenschappen 

• fysiologische eigensch. 

- leveringsvoorwaarden van de fabrikant 

- vergoedingen door de ziekenfondsen 
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De radiofarmacamarkt in België wordt zeer sterk beinvloed 

door de bestaande vergoedingsregelingen van de ziekenfondsen. 

(zie par 6.1.3> 

Zoals eerder gesteld bevorderd deze regeling in grote mate het 

gebruik van Technetium praparaten en I-131. Van de onderzoeken 

die met Jodium gedaan worden, worden er ongeveer 60% met I-131 

uitgevoerd. 

Hoewel er binnen de klinieken steeds meer bewust over nagedacht 

wordt om I-123 te gaan gebruiken wordt dit door de overheid op 

geen enkele wijze bevorderd. 

Zoals uit par. 7.2 blijkt bedraagt het 

I-123 maar 2,8 %. Het is moeilijk om daar 

omzetgedeelte aan 

verandering in te 

brengen door bijvoorbeeld het geven van informatie over de 

stralingsbelasting van de patiênt bij gebruik van I-131. De 

overheid doet geen moeite om de verschuiving van het gebruik 

van I-131 naar I-123 te bevorderen. 

Het voordeel dat Cygne heeft boven de andere I-123 

leveranciers in Belgiê is dat er in België nu nog geen zuiver 

I-123 <radionuclidisch 100 % I-123) geleverd wordt. Cygne heeft 

met haar zuiver I-123 een grotere kans om een deel van de markt 

te veroveren. 

In tegenstelling tot het I-123 gebruik is het gebruik van 

Rb/Kr-generatoren aanzienlijk. Deze generatoren worden vooral 

door IRE/Medgenix geleverd. Uit par 7.2 blijkt dat de 

Rb/Kr-markt vergelijkbaar is met die in Nederland. Deze markt 

biedt ruime mogelijkheden voor Cygne. 
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Hoofdstuk 8: WETTELIJKE EN ORGANISATORISCHE ASPECTEN VAN DE 

NUCLEAIRE GENEESKUNDE IN DUITSLAND. 

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van die 

aspecten van de organisatie en wetgeving van de nucleaire 

geneeskunde in Duitsland die van belang zijn voor Cygne b.v. om 

export en levering van ~~diofarmaca aan Duitse ziekenhuizen en 

privéklinieken mogelijk te maken. De gegevens die in dit 

hoofdstuk weergegeven worden zijn verkregen uit 

literatuuronderzoek, persoonlijke gesprekken met nucleair 

geneeskundigen uit Duitsland en telefonische gesprekken met een 

aantal overheidsinstanties. 

8.1 Volksgezondheidswetgeving in Duitsland. 

8.1.1 Wet Op de Geneesmiddelen in Duitsland Clll. 

In de BRD moet de arts bij de toepassing van ioniserende 

straling op de mens een groot aantal juridische stralings

beschermingsbepalingen in acht nemen, die zijn vastgelegd in 

verschillende wetten, verordeningen of richtlijnen. Deze 

verscheidenheid van bepalingen, die in de praktijk overigens 

nogal onoverzichtelijk zijn, komen van verscheidene 

Bondsministers op de afzonderlijke terreinen van het stralings-

beschermingsrecht. Deze huidige werkverdeling kon ook wel eens 

in de komende jaren blijven bestaan. Tegen de wens van o.a. de 

artsenkamer in de BRD en haar bevoegde vakcollege, bestaat er 

geen kans dat de bevoegdheid m.b.t. het stralings

beschermingsrecht voor het toepassen van ioniserende straling 

op de mens aan één enkel Bondsministerie overgedragen wordt. 

Ook de door het genoemde college naar voren gebrachte 

suggestie, het medische stralingsbeschermingsrecht 

overeenkomstig buitenlands voorbeeld in één enkel 

verordeningen-raamwerk te verenigen, zal wel nauwelijks binnen 

afzienbare tijd worden verwezenlijkt. Er bestaat echter een 

zekere kans, dat in het kader van de aanpassing van het Duitse 

stralingsbeschermingsrecht aan de Europese basisnormen 

(8O/836/EURATOM, richtlijnen van de Raad van de Europese 
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Gemeenschappen van 15 juli 1980> de bevoegde Bondsministers een 

harmonisering nastreven van de stralingsbeschermingsverordening 

<Bondsminister van Binnenlandse zaken> en van de 

Röntgenverordening <Bondsminister van Arbeid en Sociale zaken>. 

Ontwerpen voor een nieuwe formulering van beide verordeningen 

werden door de bevoegde ministeries tot stand gebracht of 

worden herzien en ten dele al met de betrokkenen, o.a. de 

artsenkamer in de BRD en haar reeds genoemde vakcollege, 

besproken. 

Buiten 

Bondsminister 

de reeds 

voor 

genoemde 

Jeugd, 

bevoegdheden kan ook 

Gezin en Gezondheid 

rechtsverordeningen ingrijpen in het arbeidsgebied van de 

in de Nucleaire Geneeskunde of de op het gebied van 

de 

door 

arts 

de 

Nucleaire Geneeskunde werkzame arts. Volgens par.7 Hfst. 2 van 

de geneesmiddelenwet is deze Bondsminister gemachtigd, in 

overleg met de Bondsminister van Binnenlandse zaken en 

eventueel met de Bondsminister van Voeding, Landbouw en Bosbouw 

door rechtsverordening met instemming van de Bondsraad het 'in 

omloop brengen' van radioactieve geneesmiddelen of het gebruik 

van ioniserende stralen bij de produktie van geneesmiddelen toe 

te staan. Voor zover dit volgens de stand van de 

wetenschappelijke kennis van dat ogenblik voor geneeskundige 

doeleinden raadzaam en voor de gezondheid van mens en dier niet 

bezwaarlijk is. De Bondsminister voor Jeugd, Gezin en 

Gezondheid heeft voor de laatste keer gebruik gemaakt van zijn 

machtigingsrecht, toen hij op 12 feb. 1985 de 'Derde 

Verordening tot wijziging van de verordening over het toestaan 

van geneesmiddelen, die met ioniserende stralen zijn behandeld 

of die radioactieve stoffen bevatten' uitvaardigde. De 

verordening is op 15 feb 1985 in het Bondswetblad (Staatsblad> 

bekend gemaakt en op 16 feb 1985 in werking getreden. 

In deze wijziging kamt het volgende aan de orde: 

De wetgever stelt in de motivering allereerst vast, dat de 

'Verordening over het toestaan van geneesmiddelen, die met 

ioniserende stralen zijn behandeld of die radioactieve stoffen 

bevatten· door een omvangrijke nieuwe regeling op grond van 

par. 7, AMG<Arzneimittelgesetz=geneesmiddelenwet> moet worden 

opgevolgd. De werkzaamheden aan deze nieuwe regeling zijn al 
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ver gevorderd, echter op het moment kan niet worden 

medegedeeld, wanneer ze beeindigd zullen zijn. Daarom was het 

besluit tot genoemde wijzigingsverordening vereist, om rekening 

te houden met de kennis van wetenschap en onderzoek en de 

praktijkeisen. Overeenkomstig deze doelstelling worden nog meer 

radioactieve geneesmiddelen toegestaan die direct aan de artsen 

geleverd mogen worden, zodat deze ze in de artsenpraktijk 

kunnen toepassen. Tegelijkertijd worden enkele niet meer 

gebruikelijke stoffen geschrapt. Geschrapt worden de 

radionucliden Goud-198 en Kwik-197, omdat ze volgens de mening 

van de wetgever niet meer worden toegepast in de 

artsenpraktijk. Toegestaan worden daarentegen Gallium-67, 

Indium-111, Jodium-123, Seleen-75, Thallium-201 alsmede 

Xenon-127 en Xenon-133. De wetgever motiveert het toestaan van 

de radionucliden met voordelen in de toepassing, die de arts in 

de nucleaire geneeskunde toch al bekend zijn en daarom hier 

niet hoeven worden besproken. Er moet echter nadrukkelijk op 

worden gewezen, dat de bepalingen van de stralingsbeschermings

verordening in acht moeten worden genomen en dat men zich 

bovendien bij de toepassing van radionucliden aan de 

voorwaarden moet houden, die voortkomen uit de speciale 

onderzoektechniek. 

Het toestaan van Xenon-127 en Xenon-133 ter controle van 

de longventilatie als aanvullende onderzoeksmethode ter 

aanduiding van de longperfusie wordt in principe toegejuichd, 

hoewel de toepassing van beide radionucliden zekere problemen 

wat betreft de technische stralingsbescherming geeft. 

De wijzigingsverordening staat de gebruikmaking van 

verschillende generatoren toe voor het aanmaken van kortlevende 

radionucliden: 

Kwik-195m voor Goud-195m, 

Rubidium-81 voor Krypton-alm en 

Tin-113 voor Indium-113. 

Ze worden gelijk gesteld met het beproefde systeem van de 

Molybdeen-99/Technetium-99m generator. 

Telluur-132 ter verkrijging van Jodium-132 werd niet opgenomen 

in de verordening, omdat het naar de mening van de wetgever in 

de artsenpraktijk niet meer wordt toegepast. 

Meer specifiek gelden voor het leveren van radiofarmaca 
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zoals geproduceerd door Cygne BV. aan Duitse ziekenhuizen met 

betrekking tot de geneesmiddelenwet <Arzneimittelgesetzl de 

volgende regelingen. 

Er geldt dat radiofarmaca die pas na bestelling 

geproduceerd worden, zoals de radiofarmaca die geproduceerd 

worden door Cygne b.v., in Duitsland niet als geneesmiddel 

<Fertigarzneimittell gezien worden. 

Daarom is er onder de huidige wetgeving geen toestemming 

volgens de geneesmiddelenwet nodig om radiofarmaca aan 

ziekenhuizen of particuliere nucleair geneeskundigen te mogen 

leveren. (zie par 7.3. Abs. 6 Arzneimittelgesetzl 

Uit latere contacten met het Bundesgesundheidsambt in Berlijn 

is gebleken dat de nieuwe wetgeving eind '86 begin '87 zal 

ingaan. Dan zal Cygne ook over een toelating volgens het 

Arzneimittelgesetz dienen te beschikken voor het leveren van 

haar radiofarmaca. Een aanvraag procedure zal ruim één jaar 

duren. Indien Cygne al voor dat de nieuwe wetgeving van kracht 

wordt radiofarmaca levert in Duitsland dan krijgt Cygne een 

voorlopige toelating en kan de levering gewoon door blijven 

gaan. 

Samenvatting 

De belangrijkste conclusie uit deze paragraaf voor Cygne 

is dat Cygne in eerste instantie geen actie hoeft te ondernemen 

voor registratie van haar radiofarmaca volgens de 

geneesmiddelenwet. Dat betekent dat Cygne haar radiofarmaca al 

aan ziekenhuizen kan leveren zonder eerst te hoeven wachten op 

de lange registratie procedure. Wel zal in begin 1987 de 

wetgeving veranderen en zal een registratie aangevraagd moeten 

worden. In afwachting van de toekenning kunnen de radiofarmaca 

gewoon doorgeleverd worden. 

Verder blijkt uit deze paragraaf dat nu in grotere mate 

gebruik mag worden gemaakt van kortlevende radiofarmaca. Dit 

kan de afzetmogelijkheden voor Cygne b.v. alleen maar ten goede 

komen. 
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8.2 Arbeids en milieuwetgeving in Duitsland. 

Ook in Duitsland is het moeilijk om aan te geven, m.b.t. 

het gebruik van radioactieven stoffen, welke wetgeving er nu 

onder de arbeids of de milieuwetgeving valt. Uiteindelijk wordt 

met het geheel van wetgevingen nagestreefd het werken met 

radioactieve stoffen zo veilig mogelijk te laten verlopen. 

Duitsland kent als belangrijkste wet het 'Atomgesezt· 

analoog aan de Nederlandse kernenergiewet. Het doel van deze 

wet is: 

1) het onderzoek, de ontwikkeling en het gebruik van 

kernernergie voor vreedzame doeleinden te bevorderen. 

2> leven, gezondheid en goederen voor het gevaar van 

kernenergie en de schadelijke ioniserende straling te 

beschermen en door kernenergie 

veroorzaakte schade te herstellen. 

of ioniserende straling 

3) te verhinderen, dat door het gebruik van kerenergie de 

binnenlandse of buitenlandse veiligheid van de BRD in gevaar 

komt. 

4) het vervullen van de internationale verplichtingen van de 

BRD op het gebied van de kernenergie en stralingsbescherming te 

waarborgen. 

Het Atomgesezt kent net als de kernenergiewet een 

vergunningenstelsel (Genehmigungenl. 

Verordnungen zijn besluiten afgeleid van de wet die een 

concretisering betekenen van datgene wat in de wet gesteld is 

<vgl. uitvoeringsbesluiten>. Een voorbeeld is de zeer 

belangrijke Stralenschutzverordnung <StrlSchV). 

Het Atomgesetz regelt o.a. het transport en de omgang met 

kernbrandstoffen, en de bouw en het in bedrijf houden van 

kerncentrales. De omgang met overige radioactieve stoffen, die 

dus geen kernbrandstof zijn en ioniserende straling wordt in 

uit het Atomgesetz afgeleide Verordnungen geregeld <StrlSchVl. 

8.2.1 De Transportvergunning <Beförderungsgenehmigung>. 

De belangrijkste verplichting waaraan Cygnè BV. 

voldoen is het in bezit hebben van- en het voldoen aan 

verplichtingen gesteld in de transportvergunning. 

De vergunningsvoorschriften voor het transport 

moet 

de 

van 
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·andere' radioactieve stoffen staan beschreven in par 8 10 

van de StrSchV. 

De aanvraag voor een transportvergunning dient gericht te 

worden aan één van de Regierungsprasidenten in het betreffende 

Bundesland waar het transport zal plaatsvinden. Een Bundesland 

is onderverdeeld in meerdere Regierungsbezirken. Een vergunning 

afgegeven door één van de Regierungsprasidenten wordt in het 

gehele Bundesland maar meestal ook in de hele BRD erkend. 

De Beförderungsgenemigung voor Cygne BV. werd bij de 

regierungsprasident in Keulen aangevraagd. 

De uiteindelijke vergunninghouder zal niet Cygne BV. zijn 

maar de firma die voor Cygne BV. het transport verzorgt. 

De vergunning aanvraag bestaat uit 6 delen. Hierin staan 

opgesomd: 

1> gegevens over de uiteindelijke vergunning houder (de 

transportfirma> 

2> gegevens over degenen die verantwoordelijk zijn voor de 

stralingsbeschermings aspecten van het transport. In dit geval 

is dat de stralingsbeschermingsdienst van de Technische 

Universiteit Eindhoven. Zij zijn niet alleen verantwoordelijk 

voor de stralingsveiligheidsaspecten van de TUE maar ook voor 

Cygne BV. en de transportfirma. 

3) een beschrijving van de radioactieve stoffen die vervoerd 

gaan worden. 

4> een beschrijving van de transportcontainers. 

5) een beschrijving van de in acht 

veiligheidsmaatregelen 

6> een beschrijving van het 

transportweg. 

aantal 

er 

transporten 

op Europees Belangrijk is in dit verband dat 

richtlijnen zijn voor het transport 

over de weg. Dit zijn de zg. 

van radioactieve 

ADR-bepalingen.Dit 

afkorting voor: 

genomen 

en de 

niveau 

stoffen 

is een 

Accord européen realtif au Transport international des 

aarchandises dangereuses par route 

In deze bepalingen zijn ook de veiligheidsvoorschriften 

opgenomen bijvoorbeeld voor de verpakking van de radioactieve 

stoffen. Omdat de verpakking van de Cygne produkten al voldeed 
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moeilijkheden op. 

Samenvatting 

levert 
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dit in Duitsland geen 

De belangrijkste actie die Cygne moet ondernemen om haar 

radiofarmaca in Duitsland te mogen leveren is het aanvragen van 

een transportvergunning. Het verkrijgen van deze 

transportvergunning levert weinig problemen op omdat de 

bepalingen in de Duitse wetgeving voor het transport van 

radioactieve stoffen over de weg overeenkomen met de 

Nederlandse bepalingen. <De transportvergunning is overigens 

eind '86 aan Cygne b.v. toegekend.) 

8.3 Organisatorische aspecten van de Nucleaire Geneeskunde in 

Duitsland. 

8.3.1 Inleiding 

De Nucleaire Geneeskunde verschilt in zijn presentatie en 

voorkomen binnen een ziekenhuis of instelling niet wezenlijk 

met de Nederlandse situatie. De stand van de wetenschap en de 

outillage van laboratoria is niet wezenlijk anders dan in 

Nederland. In het gebruik van radiofarmaca zijn wel 

verschillen. Hiervoor zijn meerdere redenen aan te geven. Deze 

hebben te maken met het de factoren die in Hoofdstuk 2 genoemd 

zijn. In het Hoofdstuk over de marktsituatie in Duitsland zal 

hier nog op terug gekomen worden. 

Er bestaat in de macro organisatie van de Nucleaire 

Geneeskunde in Duitsland wel een wezenlijk verschil met 

Nederland. Duitsland kent de zogenaamde zefstandig gevestigde 

arts (Niedergelassene> met bijvoorbeeld een eigen Nucleair 

Geneeskundige praktijk. Deze arts kan onderzoeken op aanvraag 

van een huisarts, een ziekenhuis of een andere zelfstandig 

gevestigde arts uitvoeren. Ook particulieren kunnen zonder 

verwijzing terecht bij een Niedergelassene~ 

Voorts kennen een groot aantal ziekenhuizen een afdeling 

Nucleaire Geneeskunde. De organisatie var. een dergelijke 
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afdeling is vergelijkbaar met de Nederlandse situatie. Een 

verschil is dat aan het hoofd van de afdeling altijd een arts 

staat • Dit is ofwel een Nucleair Geneeskundige of een arts met 

een ander specialisme maar met een aantekening Nucleaire 

geneeskunde. De arts is binnen de organisatie duidelijk 

aanwezig. Het 'intraveneus aanprikken' van de patiënt wordt 

altijd door de arts gedaan terwijl dit in Nederland nogal eens 

door een analyst of laborant uitgevoerd wordt. 

8.3.2 Deskundigheidsaspecten 

Zoals gezegd, staat aan 

Nucleaire Geneeskunde altijd een 

het hoofd van de afdeling 

arts gespecialiseerd in de 

Nucleaire Geneeskunde of een arts met een aantekening in de 

Nucleaire Geneeskunde en meerdere jaren ervaring. 

Verder werken op de afdeling de medische assistenten die 

een opleiding hebben genoten in de Nucleaire Geneeskunde en die 

op de hoogte zijn van de stralingshygiënische aspecten van het 

vakgebied. 

De wet eist, dat een gekwalificeerde vakman voor 

stralingsfysica word aangesteld bij grote installaties voor 

stralingstherapie en nucleaire geneeskunde. In de BRD zijn de 

vereniging van ziekenfondsartsen, de centrale organisatie van 

de wettelijke ziekteverzekering en de Duitse 

ziekenhuizenvereniging een lijst met 'Geneeskundig-technische 

grote toestellen· overeengekomen. Daarbij worden onder 

geneeskundig/technische grote toestellen alleen die toestellen 

of toestelsystemen verstaan, die een 'hoge nieuwwaarde' hebben. 

Deze lijst, waarvan het samenstellingsprincipe hier niet nader 

zal worden uitgelegd, bevat als grote toestellen uit het gebied 

van de nucleaire geneeskunde: emmissie-computer-tomografen, 

gamma-camera·s en kernspintomografen. Voor de arts in de 

nucleaire geneeskunde zouden zich daardoor ingrijpende 

veranderingen voordoen, aangezien t.b.v. de toestellen waarmee 

hij bijna het gehele spectrum van zijn werk uitoefent, een 

·gekwalificeerde vakman voor stralingsfysica· aangesteld zou 

moeten worden. Een dergelijke regeling blijkt tenminste wat 

betreft de gebruikmaking van gamma-camera's en emissfe computer 

tomografen niet verdedigbaar te zijn. Clll Ten ~lette moet 

worden opgemerkt, dat in het kader van de te verwachten 



-8.9-

overwegingen ook vastgesteld moet worden, wie voor 

·gekwalificeerde vakman voor stralingsfysica· kan doorgaan. Een 

en ander zal in de toekomst verder uitgewerkt worden. 
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Hoofdstuk 9: DE MARKTSITUATIE VOOR RADIOFARMACA IN DUITSLAND 

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gemaakt van het gebruik 

van radiofarmaca in Duitsland. Getracht wordt de 

marktmechanismen die het gebruik van deze radiofarmaca ·sturen· 

nader te belichten. Verder zal een schatting gemaakt worden van 

de afzetmogelijkheden voor Cygne b.v. in Duitsland. 

9.1 Marktgegevens 

Als in dit hoofdstuk gesproken wordt over Duitsland in het 

algemeen dan wordt echter het voor Cygne interessante 

afzetgebied Nordrein Westfahlen <NRWF> bedoeld. 

Omdat er geen concrete data beschikbaar zijn over het 

gebruik van radiofarmaca in NRWF, is naar alle ziekenhuizen een 

enquete verzonden. (zie bij lage VIII> 

Het doel van deze enquete was het verkrijgen van globale 

gegevens die een indruk zouden 

marktsituatie voor radiofarmaca in 

vraag wordt met name gevraagd naar 

kunnen geven van de 

Duitsland. In de eerste 

de gebruikte hoeveelheden 

radiofarmaca in het betreffende ziekenhuis. De 

dienen om een algemene indruk te krijgen 

vragen overige 

van het soort 

en met 

naar de 

onderzoeken die in het zoekenhuis uitgevoerd worden 

welke apparatuur dit gebeurt. Verder werd gevraagd 

behoefte aan andere of nieuwe radiofarmaca. 

De vragen uit deze enquete zijn gedeeltelijk overgenomen 

uit een enquete van Dr. Wiesner uit 1976. 

Het adressen bestand is overgenomen uit het 'Deutsch 

Krankenhaus Buch'. In eerste instantie werden 185 adressen 

geselecteerd. Alle ziekenhuizen met vermelding van de volgende 

afdelingen hebben een enquete toegezonden gekregen. 

-Radium -Radiologie 

-Röntgen -Isotopen 

-Strahlen -Nuklearmedizin 

Dit omdat niet altijd duidelijk is in welk soort afdelingen 

Nucleaire Geneeskunde bedreven wordt. 
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Na twee maanden is naar alle ziekenhuizen die no9 niet hadden 

geantwoord een tweede brief verzonden met het verzoek alsno9 de 

enquete te retourneren. 

In totaal hebben 79 ziekenhuizen gereageerd: 

-38 ziekenhuizen 9aven aan 9een nucleaire dia9nostiek te 

bedrijven 

- 3 ziekenhuizen gaven aan geen tijd te hebben voor het 

beantwoorden van een der9elijke enquete 

- 2 ziekenhuizen gaven aan bezwaar te hebben tegen het invullen 

van enquetes met, naar hun mening, 

over patiënten. 

vertrouwelijke informatie 

-36 enquete formulieren werden volledi9 in9evuld terug9ezonden. 

Uit de brieven van de 38 ziekenhuizen, 

nucleaire geneeskunde bleken te hebben, 

die 9een 

blijkt 

afdel in9 

dat de 

ziekenhuizen in de cate9orie Röntgen en Radium bijna allemaal 

afvallen. Daarom is het adressen bestand opnieuw ingedeeld. Er 

blijkt dat er dan ongeveer 125 ziekenhuizen overblijven waar 

nucleaire 9eneeskunde bedreven wordt. 

Dit betekent dat de uiteindelijke respons 36/125 = 29 % 

bedraagt. 

De resultaten van de enquete zullen nu per vraag behandeld 

worden. 

Vraag 1 

In deze vraag werd 

radioactive stoffen 

gevraagd 

die het 

naar de 

ziel<enhuis 

Bovendien werd gevraagd naar de dosering 

radiofarmacon per patiënt. 

totale hoeveelheden 

per Jaar inl<oopt. 

van het betreffende 

In tabel 9.1 zijn de antwoorden van de ziekenhuizen m.b.t. hun 

gebruik van radiofarmaca samengevat. Deze getallen worden 

gebruikt om een schatting te maken van het totale gebruik van 

radiofarmaca in NRWF. Dit wordt berekend door extrapolatie van 

de bekende gegevens. Tabel 9.1 zal in par 9.2 gebruikt worden 

om een indruk te krijgen van de mogelijkheden voor Cygne op de 

Duitse radiofarmacamarkt. 
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Geleverde mCi ·s 
Nl/19851., CYG/1985 2 ' enq(36).::s, N .. , enq < 125> e, 

------------------------------------------
Gallium-67 6100 852 < 15) 2960 
Indium-111 900 364 ( 8) 1260 

Jodium-123 12000 7971 5644 ( 15 > 11850 
-I-123 <al9> 50 2228 ( 3) 2228 +) 
-Hippuran 3200 1185 ( 12) 4120 
-NaI 2155 101 ( 2) 100 *> 
-IMP 1867 1324 3) 4600 
-mIBG 568 6 1) 6 *> 
-Vetzuur 131 800 2) 800 *> 

Jodium-131 2100 
-Hippuran 964 (24) 3350 
-Nal(dia9) 2156 (16) 7490 
-NaI <ther> 36000 98382 (34) 341600 
-mIBG 84 8) 292 

Rb-81/Kr-81m 15100 12250 260 1) 260 *> 
Technetium-99m 800000 36000 (36) 125000 
Thallium-201 27000 12125 (20) 42101 
Xenon-133 12000 360 ( 1) 360 *> 

Tabel 9. 1: Geleverde 111Ci's activiteit in NRWF berel<end uit de 

Toelichting 

1.,: Nl / 1985 

z, :Cy9/1985 

.::s •: enq/36 

.. , : N 

••:enq(125> 

antwoorden van de enquete. Zie de toel icltt ing. 

bij de tabe 1: 

-omzet radiofarmaca in Nederland in 1985 (zie 

hfst. 5> 

-omzet aan radiofarmaca in Nederland in 1985 

van Cy9ne BV. 

-hoeveelheden radiofarmaca 9ekocht door Duitse 

ziekenhuizen zoals vermeld in de 36 

9eretourneerde enqueteformulieren 

-aantal ziekenhuizen dat aan9e9even heeft het 

betreffende radiofarmacon te 9ebruiken 

-de 9e9evens uit .. , vermeni9vuldi9d met 125/36 

om te extrapoleren naar het totaal aantal 

ziekenhuizen in NRWF 

*> Niet vermeni9vuldi9d met 125/36 omdat het isotoop bij de 

enquetes minder dan drie maal 9enoemd werd. 

+> 3 ziekenhuizen hebben hun I-123 9ebruik niet nader 

9especificeerd. Dit getal is daarom ook niet 9eêxtrapoleerd. 
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Opmerkingen 

Het I-123 gebruik in Duitsland. 

Om een schatting te kunnen maken van de afzetmogelijkheden voor 

CYGNE BV. in Duitsland kan niet zonder meer van bovenstaande 

tabel gebruik worden gemaakt. Er moet met een aantal zaken 

rekening gehouden worden. 

Al Omdat in Duitsland voor nieren, schildklier en 

bijnierscintigrafie nog I-131 gebruikt wordt, geven de cijfers 

van het gebruik van I-123 voor deze diagnostische doeleinden 

geen juist beeld van het totaal aantal onderzoeken van de 

nieren, schildklier en bijnieren. Hoewel niet zo sterk als in 

Nederland, bestaat er in Duitsland ook een tendens om meer naar 

I-123 over te stappen. De gebruikers van I-131 behoren dan 

uiteindelijk ook tot de potentiele I-123 klanten. Bij een 

schatting van de markt voor I-123 kunnen deze gebruikers ook 

meegenomen worden om een maximale schatting te verkrijgen. 

Daarvoor moeten we uitrekenen hoeveel patiënten er met 

I-131-Hipp, I-131-NaI en I-131-mIBG behandeld zijn, om uit te 

rekenen hoeveel I-123 hier tegenoverstaat. 

Totaal gebruik aan I-131-Hippuran: 

verval tijdens opslag <T 1/2= 8 dagen> 

Dus toegediende hoeveelheid aan patiënten 

dosis per patiënt: 

Totaal aantal patiënten met I-131-Hipp 

Dosis I-123-Hipp per patiënt 

Totaal I-123-Hipp equivalent aan I-131-Hipp 

Totaal gebruik aan I-131-NaI<voor diagn>: 

verval tijdens opslag <T 1/2= 8 dagen) 

Dus toegediende hoeveelheid aan patiënten 

dosis per patiënt: 

Totaal aantal patiënten met I-131-NaI 

Dosis I-123-NaI per patiënt 

Totaal I-123-NaI equivalent aan I-131-NaI 

3350 mCi 

0.5 X 

1675 mCi 

0.3 mCi 

5580 

0.5 mCi 

2790 mCi 

7490 mCi 

0.25x 

1872 mCi 

0.1 mCi 

18725 

0.5 mCi 

9360 mCi 
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Totaal gebruik aan I-131-mIBG: 

verval tijdens opslag CT 1/2= 8 dagen> 

Dus toegediende hoeveelheid aan patiënten 

dosis per patiënt: 

Totaal aantal patiënten met I-131-mIBG 

Dosis I-123-mIBG per patiënt 

Totaal I-123-mIBG equivalent aan I-131-mIBG 

290 mCi 

0,5 X 

145 mCi 

0.5 mCi 

290 

5.0 mCi 

1450 mCi 

In tabel 9,2 worden deze resultaten nog eens samengevat. 

-algemeen 

-Hippurar, 

-NaI(diag> 

-mIBG 

-vetzuur 

-IMP 

Totaal 

BRD/'85 

I-131 

3350 

7490 

290 

11130 

I-123: 

equivalent 

2790 

9360 

1450 

13600 

I-123 

in gebr. 

2230 

4120 

100 

6 

800 

4600 

-----
11856 

totaal 

2230 

6910 

9710 

1460 

800 

4600 

25710 

Tabel 9.2: Samenvatting van het I-131 en het I-123 gebruij in 

NRWF. Bovendien wordt de hoeveelheid I-123 weerge

geven die nodig zou ziJn om I-131 te vervangen. 

De totale 12~1 markt in NRWF ligt dus tussen de 11.8 en 25.7 Ci 

B> In de tabel wordt onder de rubriek Jodium-123 buiten de vijf 

gelabelde produkten I-123 <alg> genoemd. Hieronder vallen 

hoeveelheden I-123 die in de enquete niet gespecificeerd zijn 

of hoeveelheden die door Universitaire ziekenhuizen aangekocht 

zijn om zelf labelingen mee uit te voeren. Deze hoeveelheden 

horen ook tot de mogelijke afzethoeveelheden voor Cygne BV. 
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Het Rb-81/Kr-Slm gebruik in NRWF. 

Zoals uit de tabel blijkt heeft maar één ziekenhuis aangegeven 

Rb/Kr-generatoren te gebruiken. Ook Xe-133 wordt maar in één 

ziekenhuis gebruikt. Op het gebruik van deze edelgassen voor 

ventilatie studies wordt in de volgende paragraaf nog ingegaan. 

vraag 2 

In deze vr-aag wer-d gevr-aagd hoeveel pati~nten er- 111et behulp van 

open r-adioactieve br-onnen voor- in-vivo diagnostiek onder-zocht 

wer-den. 

De interpretatie van de opgegeven waarden is niet helemaal 

eenduidig omdat soms het aantal verrichtingen opgegeven wordt 

en dat kan per patiênt wel enige malen bedragen. 

De 36 ziekenhuizen gaven in totaal 100.000 verrichtingen aan. 

Extrapoleren we dit naar NRWF dan komen we op 357.000 

verrichtingen. Ter vergelijking: Nederland heeft ongeveer 

200.000 verrichtingen. 

vraag 3 

In deze vr-aag werd gevr-aagd biJ welke ziektes of 

gebr-u ik wordt gemaakt van open r-ad ioact ieve 

ziektebeelden 

br-onnen. B iJ 

voorkeur- opgegeven met het absolute of r-elatieve 

patiêntenaanbod. 

De antwoorden op deze vraag zijn niet verwerkt door de grote 

verscheidenheid in de antwoorden en ook de ruime interpretatie 

van deze vraag. 

vraag 4 

In deze vr-aag wer-d 

ziekenhuis beschikt 

gevr-aagd 

voor- het 

over

wer-ken 

br-onnen. Bv. het aantal gamma-camer-a·s. 

welke 

111et 

appar-atuur- het 

open r-adioactieve 

De 36 bezitten gezamelijk 74 gamma-camera's en/of scanners. 

<gemiddeld 2 per ziekenhuis; dit is vergelijkbaar met Nederland 

< z i e t abe 1 5 • 1 > 
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vraag 5 

In deze vraag werd gevraagd we/Ie research-onderzoeken het 

zielenhuis doet m.b.v. open radioactieve bronnen. 

De antwoorden op deze vraag zijn niet verwerkt. De perifere 

ziekenhuizen verrichten vrijwel geen researchonderzoek. De 

researchonderzoeken die de academische ziekenhuizen uitvoeren 

zijn zeer verschillend en niet onder één noemer te brengen. 

vraag 6 

Vraag 6 bestond uit drie onderdelen: 

a) Bii well<e zieltes of ziel<tebeelden of research problemen zou 

u het gebruik van kortlevende radionucliden voor 

wenseliil<lnoodzaleliil< houden als dageliJkse beschil<baarheid 

gegarandeerd zou kunnen worden? 

- Hier wordt de gehele range van onderzoeks mogelijkheden 

genoemd omdat ieder ziekenhuis andere argumenten heeft voor het 

wel of niet overschakelen op <andere>kortlevende radionucliden. 

b) Onder well<e voorwaarden zou U overgaan tot het gebruik van 

l<ortlevende radiofarmaca? 

- Uit de antwoorden op deze vraag blijkt dat de volgende punten 

uitermate van belang zijn om over te schakelen op kortlevende 

radiofar·maca. (Zoals I-123 en de Rb/Kr generatoren> 

- Dagelijkse beschikbaarheid 

- Betrouwbare levering 

- Concurrerende prijzen vooral t.o.v. Technetium verbindingen. 

Het blijkt dat deze argumenten voornamelijk het gebruik van 

kortlevende radiofarmaca in Duitsland bepalen. In de volgende 

paragraaf wordt hier nog uitvoeriger op in gegaan. 

c) Van welf< chemisch element 

radionuclide aanwezig? 

- Op deze vraag geen respons. 

is er voor uw werk nog geen 
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9.2 De mogelijkheden op de radiofarmacamarkt in NRWF 

voor CyQne bv. 

Door de gegevens van par 9.1 en par 5.2 te kombineren 

kunnen we de mogelijkheden voor Cygne op de Duitse 

radiofarmacamarkt vergelijken met de marktpositie die Cygne bv. 

nu heeft in Nederland. De gegevens die in beide paragrafen aan 

de orde komen zijn verkregen uit enquete gegevens. Zij leveren 

getallen die in ieder geval een indruk geven van de grootte van 

de markt. 

Een indruk van de mechanismen die deze markt beïnvloeden 

is verkregen uit een aantal vragen van de enquete en uit een 

vijftal gesprekken met nucleair geneeskundigen in Duitsland. 

Bovendien is gesproken met een aantal regeringsinstanties die 

betrokken zijn bij de geneesmiddelenwetgeving <Bundes

gesundheidsambtl en bij de wetgeving m.b.t. de omgang met 

radioactieve stoffen. <Regierungspraesident in Keulen>. 

In deze paragraaf wordt eerst een samenvatting gegeven van 

de grootte van de radiofarmacamarkt en dan een aantal 

mechanismen die deze markt beïnvloeden en dus van belang zijn 

om te weten voor Cygne bv. wanneer zij in Duitsland 

radiofarmaca wil gaan leveren. Een belangrijk punt dat van 

invloed is op de marktsituatie is het begrip Niedergelassene. 

Dit wordt in deze paragraaf ook nader uitgewerkt. 

Marktgrootte 

In tabel 9.3 zijn de markt gegevens uit par 5.2 en 9.1 nog 

eens samengevat maar bovendien is naast de hoeveelheid 

activiteit ook de marktwaarde vermeld. Er wordt van uit gegaan 

dat de prijzen van de radiofarmaca in Duitsland in dezelfde 

orde van grootte liggen als in Nederland. 

Voor een prijsvergelijking van de I-123 produkten in 

Duitsland van de verschillende fabrikanten wordt verwezen naar 

appendix X. Hieruit blijkt dat de aanname van gelij~ prijzen 

gerechtvaardigd is. 



-9.9-

prijs/mCi NL/1985 NL/omzet BRD/1985 BRD/omzet 
<mC i > (kFl> <mC i > !kFl> 

-------------------------------------------------
Gallium-67 80 6100 487 2960 237 
Indium-111 200 900 180 1260 252 

Jodium-123 120 12000 1440 11850 1422 

Jodium-131(diag> 100 2100 210 11132 1113 

Rb-81/Kr-81m 80 15100 1208 260 21 
Technetium-99m 2,5 800000 2000 1250000 3125 
Thallium-201 50 27000 1350 42101 2105 
Xenon-133 10 12000 120 360 4 

------
875200 6995 1319923 8278 

Tabel 9.3: Overzicht van de radiafarmacamarlt in IYRWF 

In tabel 9.4 vergelijken we nu het activiteitsaandeel en het 

omzet aandeel van beide door Cygne geleverde radiofarmaca 

tussen NRWF en Nederland in 1985. 

Activiteits aandeel I-123 

Rb/Kr 

Omzet aandeel I-123 

Rb/Kr 

Nederland 

1.4 % 

1.7% 

20.6 % 

17.3 % 

NRWF 

0.9 % 

o.o % 

17.2 % 

0.3 % 

Tabel 9.4: Ver9eliJlin9 van !?et an,zet- en activiteitsaandeel 

van I-123 en Rbll<r in IYRWF en Nederland. 

De jaaromzet aan Rb/Kr bedraagt: 

De jaaromzet aan I-123 bedraagt: 

260 mCi = 

11850 mei = 

21 kFl 

1422 kFl 

Tellen we ook het I-131 voor diagnostische doeleinden mee zoals 

in paragraaf 9.1 berekend nl. 13600 mCi I-123-equival~nt dan: 

bedraagt de jaaromzet I-123 25710 mCi = 3085 kFl 
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Marktmechanismen: 

Niedergelassenen 

Een belangrijk punt waarin de markt in Duitsland 

onderscheidt met die in Nederland is in par. 8.3 genoemd: 

de priveklinieken de zg. Niedergelassenen. 

zich 

nl. 

In de in hoofdstuk 9 vermelde gegevens zijn geen data 

opgenomen over het gebruik van radiofarmaca door 

Niedergelassenen. De reden hiervoor is dat ten tijde van het 

versturen van de enquete geen gegevens bekend waren over de 

Niedergelassenen en er was ook geen adr-•ssenbestand 

beschikbaar. 

Inmiddels is door Cygne het adressenbestand bij een 

marketingbureau in Munchen gekocht. Hieruit blijkt dat er in 

NRWF ongeveer 100 nucleair geneeskundigen zelfstandig gevestigd 

Zijn, 

Om toch een indruk te krijgen hoe groot de markt voor 

radiofarmaca is bij deze Niedergelassenen zijn 6 artsen van een 

privé-kliniek opgebeld. Eén arts is persoonlijk bezocht. Deze 

gesprekken volstonden om een algemene indruk te krijgen maar 

het was erg moeilijk om getallen over het gebruik van 

radiofarmaca te verzamelen zoals dat ook bij de ziekenhuizen 

gebeurd is. 

Uit de gesprekken blijkt het volgende: 

-De praktijk van een Niedergelassene arts is vergelijkbaar in 

grootte en organisatie met een huis- of tandartsenpraktijk in 

Nederland. De onderzoeken worden voornamelijk door de arts zelf 

uitgevoerd. Het personeel is op de zelfde wijze gespecialiseerd 

als in de Duitse ziekenhuizen. Het blijkt dat Niedergelassen 

artsen vaak zeer grote investeringen kunnen doen. Ter 

vergelijking: Nederland beschikt over 2 NMR installaties. De 

kosten voor een dergelijke installatie loopt in de miljoenen. 

Alleen in Keulen staan in 5 prive klinieken NMR installaties 

-Patiënten kunnen op eigen initiatief een privekliniek op een 

soort spreekuur bezoeken. Een patiênt kan bijvoorbeeld 

verlangen dat er bij hem een schildklierscan gemaakt wordt. Dit 

heeft tot consequentie dat de arts liefts radiofarmaca gebruikt 

met een relatief lange halveringstijd <zie hTst. 2> die hij 

voor onvoorziene gevallen in huis heeft. Het gebruik van I-123 
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is danook bij Niedergelassen artsen zeker geen gewoonte. 

-Afspraken over de prijs van de radiofarmaca worden met de arts 

persoonlijk gemaakt. Er wordt over prijzen zwaar onderhandeld. 

Niet alleen de prijs van het produkt is van belang maar ook 

bijvoorbeeld bezoeken aan congressen van de arts op kosten van 

de fabrikant. Het inkomen van de arts staat in nauwe relatie 

met zijn uitgaven aan radiofarmaca. 

Concurrentie 

In Duitsland opereren enkele radiofarmacafabrikanten meer op de 

markt dan in Nederland. De belangrijkste firma's zijn: 

.Medgenix/IRE 

.Malinckrodt 

.Squib 

.Amersham 

.Hoechst/Behring 

De belangrijkste I-123 leveranciers zijn Medgenix, Malinckrodt 

en Amersham. 

Belangrijk is dat Amersham I-123 levert met dezelfde kwaliteit 

als het I-123 van Cygne bv. Bovendien levert Amersham 4 x per 

week I-123. Dit zeer zuivere I-123 wordt geproduceerd door de 

Kernforschungs Anlage In Karlsruhe. Dit I-123 wordt in 

Braunschweig door Amersham opgewerkt tot Radiofarmacon. De 

targettechnologie die in Karlsruhe toegepast wordt is 

vergelijkbaar met die van Cygne. Cygne heeft met Karlsruhe 

afspraken over eventuele back-up bij uitval van één van beide 

cyclotrons. De Kernforschungs Anlage is overigens een overheids 

onderzoekinstituut. 

De firma Behring (dochter van Hoechst> brengt vanaf april '87 

ook I-123 dat in Karlsruhe geproduceerd is op de markt. Van 

prijzen is nog niets bekend. 

De firma Squib is een grote firma die haar radiofarmaca betrekt 

van een Zwitsers staatscyclotron. 

Malinckrodt en Medgenix zijn al in de Nederlandse hoofdstukken 

aan de orde gekomen. 

De prijzen van de I-123 produkten worden in appendix X vermeld. 

In een aantal gesprekken is melding gemaakt van het feit dat er 

tussen de verschillende I-123 fabrikanten prijsafspraken 

bestaan en afspraken over het afzetgebied. Dit is echter <nog> 
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niet bevestigd. 

Aankoopbeleid 

Uit antwoorden van de enquete en uit 

met nucleiar geneeskundigen blijkt 

criteria hanteert bij de aanschaf 

belangrijkste zijn: 

verschillende gesprekken 

dat iedere arts andere 

van radiofarmaca. De 

- de prijs van het radiofarmacon 

- beschikbaarheid van het radiofarmacon 

- eenvoudigheid van gebruik 

- kwaliteit van het radiofarmacon: physische eigenschappen 

• chemische eigenschappen 

• fysiologische eigensch. 

- leveringsvoorwaarden van de fabrikant 

Duidelijk is dat het accent op bovengenoemde 

Duitsland anders ligt dan in Nederland. Dat is 

merken in de bestaande markt. 

punten 

dan ook 

in 

te 

Grofweg de helft van de diagnostische onderzoeken met Jodium 

worden nog met I-131 uitgevoerd. Dat betekent dat in Duitsland 

zeker m.b.t. de stralingsbelasting van de patiênt en het 

afvalprobleem anders gedacht wordt dan in Nederland. (zie 

Hfst. 2). 

Het is niet duidelijk in welke mate schildklier- en 

nieronderzoek met Tc-99m gedaan worden. 

Verder blijkt 

edelgassen als 

worden. In 

uit de enquete dat ventilatieonderzoek met 

Kr-Slm en Xe-133 slechts zelden uitgevoerd 

hoeverre ventilatieonderzoek wel met 

Tc-99m-aerosolen uitgevoerd wordt is helaas niet in de enquete 

naar voren gekomen. Indien zou blijken dat hiermee wel relatief 

veel onderzoeken gedaan worden dan bestaat hier ook een 

potentiêle Krypton markt. Zeker als bijna dagelijkse 

beschikbaarheid van de Rb/Kr-generator door Cygne gegarandeerd 

kan worden. 
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Hoofdstuk 10: CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 

vraagstelling uit 

Cygne om haar 

Belgie, enkele 

In dit hoofdstuk zullen aan de hand van de 

Hoofdstuk 1, m.b.t. de mogelijkheid voor 

afzetgebied uit te breiden naar Duitsland en 

concluderende opmerkingen gemaakt worden. 

10.1 Inleiding 

In dit afstudeeronderzoek is in de eerste plaats gekeken 

naar de wettelijke en organisatorische aspecten van de 

nucleaire geneeskunde in de betreffende landen. De conclusies 

uit deze hoofdstukken vormen als het ware de randvoorwaarden 

waaronder het voor een radiofarmacafabrikant zoals Cygne 

mogelijk is in deze landen radiofarmaca te leveren. 

In de tweede plaats is gekeken naar de marktsituatie voor 

radiofarmaca in de betreffende landen. De marktsituatie 

bepaalt, als aan de randvoorwaarden is voldaan, de 

uiteindelijke afzetmogelijkheden. De afzetmogelijkheden zeggen 

op voorhand natuurlijk niets over het uiteindelijk te halen 

marktaandeel van Cygne. Om uiteindelijk een winstgevend 

marktaandeel te bereiken zal een actief acquisitie beleid 

gevoerd moeten worden. 

Daarom zullen in dit hoofdstuk ook enkele aanbevelingen 

worden opgenomen die misschien zullen kunnen bijdragen tot een 

effectievere bewerking van de nieuwe afzetgebieden. Deze 

aanbevelingen komen voort uit de kennis van de marktmechanismen 

die verkregen is uit de enquete en gesprekken met nucleair 

geneeskundigen in de betreffende landen. 

De conclusies en aanbevelingen zullen nu per land gegeven 

worden. 
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10.2 BELGIE 

Organisatie en wetgeving. 

In Hoofdstuk 6 ko,nen organisatie en wetgeving van de nucleaire 

geneeskunde in Belgie aan de orde. De details werden in dit 

hoofdstuk verder uitgewerkt. De belangrijkste wettelijke 

aspecten zijn: 

- De radiofarmaca die Cygne in Belgie zou willen leveren 

dienen als geneesmiddel geregistreerd te zijn. Hieraan 

is een registratievergoeding verbonden. 

- Cygne (of diegene die het tranport voor Cygne 

verzorgd)moet een transportvergunning hebben voor het 

vervoer van radioactieve stoffen over de weg. 

- Cygne moet een in Belgie wonende aansprakelijk vertegen-

woordiger hebben. 

Zoals in Hoofdstuk 6 vermeld is de registratie procedure nogal 

tijdrovend en moeizaam. Als Cygne echter aan bovenstaande 

punten voldoet is in principe aan de randvoorwaarden voldaan om 

radiofarmaca te kunnen leveren. 

De organisatie van de nucleaire geneeskunde op ziekenhuis 

niveau brengt geen verdere eisen met zich mee. Deze verschilt 

ook niet essentieel met die in Nederland. 

Marktsituatie. 

De omzet aan radiofarmaca in Belgie is in Hoofstuk 7 uitge

voor de voor Cygne belangrijke werkt. Hieruit blijkt o.a. 

produkten I-123 en de Rb/Kr-generatoren globaal het volgende: 

De Markt voor I-123 is nog relatief klein, 

Ned. 1440 kFl Belgie 240 kFl 

- De Markt voor Rb/Kr-generatoren is vergelijkbaar met die 

in Nederland. 

Neá 1210 kFl Belgie 1430 kFl 

Het gebruik van I-1Z5 wordt in Belgie tegengehouden door de 

overheid omdat deze de vergoedingsregelingen niet aanpast. Deze 

regeling bevorderd het gebruik van Tc-99m. 

Indien het gebruik van I-131 voor diagnostiek geheel overgaat 

naar I-123 zou de omzet aan I-123 in Belgie ca 740 kFl 

bedragen. 
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De concurrentie in Belgie is vergelijkbaar met die in Nederland 

met dien verstande dat er in Belgie geen leverancier is met het 

zeer zuivere I-123 dat Cygne levert. Wel worden er dusdanige 

leveringsvoorwaarden gehanteerd dat de prijzen van enkele I-123 

produkten aanzienlijk lager zijn dan in Nederland. De overige 

prijzen zijn ongeveer wel gelijk. 

Aanbevelingen. 

-De prijzen van de radiofarmaca die Cygne in Belgie wil gaan 

leveren moeten cuncurrerend zijn. 

-Bij de benadering van de ziekenhuizen moet de nadruk gelegd 

worden op de voordelen van Cygne t.o.v. andere fabrikanten: 

• In Nederland al 6 jaar 100 % betrouwbaar geleverd 

• Flexibele leverings- en bestelvoorwaarden 

• Zeer hoge radionuclidische en radiochemische 

zuiverheid van de produkten 

Rb/Kr-generatoren zeer eenvoudig in gebruik 

• Samenwerking met ziekenhuizen m.b.t. tot research en 

ontwikkeling•van nieuwe radiofarmaca wordt 

aangemoedigd 

-Cygne kan het omschakelen van I-131 naar I-123 bevorderen door 

het geven van gerichte informatie aan de ziekenhuizen (door 

bijvoorbeeld informatiefolders> m.b.t. de voor- en nadelen van 

deze isotopen. 

-Door het frequent geven van demonstraties met de Rb/Kr-ge

nerator zullen ziekenhuizen die nu hun generator kopen van 

andere firma's misschien makkelijker overstappen omdat het 

gebruik van de Cygne generator erg eenvoudig is t.o.v. de 

generatoren van andere firma's. 

-Het bestellen van de ziekenhuizen bij Cygne in Nederland moet 

net zo eenvoudig zijn als het bestellen bij een firma met 

Belgische vestiging. Dit zou bijvoorbeeld te realiseren zijn 

door het laten aansluiten van een speciale, kostenloze 

telefoonlijn met directe verbinding naar Nederland. Dit is in 

Duitsland wel mogelijk maar in Belgie de komende jaren nog 

niet. Dat betekent dat Cygne bijna wel een vestiging in Belgie 

moet hebben. 
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10.3 DUITSLAND 

Organisatie en wetgeving 

In Hoofdstuk 8 komen organisatie en wetgeving van de nucleaire 

geneeskunde in Duitsland aan de orde. De details werden in dit 

hoofdstuk verder uitgewerkt. De belangrijkste wettelijke 

aspecten zijn: 

- Cygne <of diegene die het tranport voor Cygne 

verzorgd>moet een transportvergunning hebben voor het 

vervoer van radioactieve stoffen over de weg. 

- Cygne hoeft niet aan de geneesmiddelenwet te voldoen. 

Maar deze moeten in de loop van 1987 wel geregisteerd 

worden als geneesmiddel. 

Als Cygne aan deze bovenstaande punten voldoet is in principe 

voldaan aan de randvoorwaarden om radiofarmaca te kunnen 

leveren. Het verkrijgen van de registratie van de radiofarmaca 

van Cygne als geneesmiddel is geen beletsel om te blijven 

doorleveren in Duitsland omdat Cygne al radiofarmaca in 

Duitsland levert. Cygne valt dan onder een soepelere 

overgangsregeling. 

De organisatie van de nucleaire geneeskunde in Duitsland 

-verschilt op een punt essentieel met die in Nederland. Dit is 

namelijk het verschijnsel van de Priveklinieken met een 

zogenaamde Niedergelassene nucleair geneeskundige. Dit zijn 

artsen met een zelfstandige praktijk voor nucleaire 

geneeskunde. 

Marktsituatie. 

De omzet aan radiofarmaca in Duitsland <NRWF> is in Hoofstuk 9 

uitgewerkt. Hieruit blijkt o.a. voor de voor Cygne belangrijke 

produkten I-123 en de Rb/Kr-generatoren globaal het volgende: 

- De Markt voor I-123 is op dit moment vergelijkbaar met 

die in Nederland. 

Ned. 1440 kFl NRWF 1420 kFl 

- Er is vrijwel nog geen markt voor Rb/Kr-generatoren in 

NRWF. 

Ned 1210 kFl NRWF 20 kFl 
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Er is in Duitsland een stijgende tendens om I-123 te gaan 

gebruiken. Dat neemt echter niet weg dat nog een aanzienlijk 

deel van de diagnostiek met jodium uitgevoerd wordt met I-131. 

Indien het gebruik van I-131 voor diagnostiek geheel overgaat 

naar I-123 zou de omzet aan I-123 in Duitsland ca. 3100 kFI 

bedragen. 

Rb/Kr-generatoren worden in NRWF 

Daarvoor zijn zowel klinische als 

praktische redenen hebben te maken 

en transportkosten. 

vrijwel niet gebruikt. 

praktische redenen. De 

met beschikbaarheid, prijs 

De concurrentie in Duitsland is wat I-123 betreft groter dan in 

Nederland. Er zijn meerdere I-123 leveranciers waarvan er op 

dit moment twee zijn die I-123 leveren met gelijke kwaliteit 

als het I-123 van Cygne. De prijzen zijn vergelijkbaar met die 

in Nederland. 

De concurrentie met betrekking tot de Rb/Kr-generatoren is 

daarentegen klein. De generatoren die geleverd worden zijn 

moeilijker in gebruik, niet dagelijks beschikbaar en duur. 

Aanbevelingen. 

-De prijzen van de radiofarmaca die Cygne in Duitsland wil gaan 

leveren moeten cuncurrerend zijn. 

-Bij de benadering van de ziekenhuizen moet de nadruk gelegd 

worden op de voordelen van Cygne t.o.v. andere fabrikanten: 

• In Nederland al 6 jaar 100 % betrouwbaar geleverd 

• Flexibele leverings- en bestelvoorwaarden 

• Zeer hoge radionuclidische en radiochemische 

zuiverheid van de produkten 

Rb/Kr-generatoren zeer eenvoudig in gebruik 

• Samenwerking met ziekenhuizen m.b.t. tot research en 

ontwikkeling van nieuwe radiofarmaca wordt 

aangemoedigd 

-Cygne kan het omschakelen van I-131 naar I-123 bevorderen door 

het geven van gerichte informatie aan de ziekenhuizen <door 

bijvoorbeeld informatiefolders> m.b.t. de voor- en nadelen van 

deze isotopen. 

-Door het frequent geven van demonstraties met de Rb/Kr-ge

nerator en het versturen van informatie over de toepassing van 

deze generator zullen ziekenhuizen die nu nog geen ventilatie 
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studies uitvoeren misschien overtuigd raken van de klinische 

relevantie van dit onderzoek. Als verder ook gezorgd wordt voor 

dagelijkse beschikbaarheid, eenvoudig gebruik en een lage prijs 

dan zullen de ziekenhuizen zeker niet vanwege praktische 

redenen terugschrikken voor het gebruik van een Rb/Kr-ge-

nerator. Cygne heeft de mogelijkheid om een int-~ressante markt 

op te bouwen voor haar Rb/Kr-generatoren. 

-Het bestellen van de ziekenhuizen bij Cygne 

net zo 

Duitse 

eenvoudig zijn als het 

vestiging. Dit kan 

bestellen 

bijvoorbeeld 

aansluiten van een speciale, kostenloze 

directe verbinding naar Nederland. 

10.4 EINDCONCLUSIE 

in Nederland moet 

bij een firma met 

door het laten 

telefoonlijn met 

In Hoofdstuk I is van de veronderstelling uit gegaan dat het 

beleid van Cygne op expansie gericht zal moeten zijn. Om deze 

expansie te bereiken zijn er twee mogelijkheden: 

1> Verbreding van het produktenpakket 

2> Vergroting van het afzetgebied <export> 

De mogelijkheid tot verbreding van het produktenpakket is 

in dit onderzoek verder niet onderzocht. In de bijlage zijn de 

produktenpakketten van de verschillende nederlandse 

leveranciers vergeleken. Hieruit blijkt dat Cygne wel een erg 

smal produktenpakket heeft. Daar staat tegenover dat dit pakket 

wel een aanzienlijk deel (30 %> van de totale radiofarmaca 

omzet vormt. Maar juist ook daardoor is Cygne zeer kwetsbaar. 

Verbreding van het produktenpakket is daarom wenselijk. 

Gekozen is om de exportmogelijkheden verder te onderzoeken. 

Uit de voorgaande gedeelten van dit hoofdstuk blijkt over

duidelijk dat er een interessante markt ligt in de gebieden 

rond Nederland. Dit onderzoek was primair bedoeld als een 

inventariserend onderzoek. Er is dan ook geen kosten/baten 

analyse gemaakt. Nu de randvoorwaarden, om aan export te 

kunnen beginnen, bekend zijn kan deze analyse uitgevoerd 

worden. Deze analyse valt echter buiten de doelstelling van dit 

afstudeeronderzoek. 
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In het algemeen kan gezegd worden dat levering aan 

Duitsland relatief eenvoudiger te realiseren is dan aan Belgie. 

Voor levering aan Duitsland hoeft in eerste instantie alleen 

maar een transportvergunning aangevraagd te worden. Voor 

levering aan Belgie komt daar nog de geneesmiddelenregistratie 

bij met bijbehorende vergoeding. Bovendien moet Cygne een 

aansprakelijk vertegenwoordiger in Belgie hebben. Om de 

noodzakelijke service te kunnen verlenen is een eigen vestiging 

ook bijna noodzaak. 
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BIJLAGEN 



B i _j 1 a. g e, l: 

Overzicht produktenpakketten radiofarmaca fabrikanten in Nederland 

In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van de produktenpakketten 
van de concurrenten van Cygne in Nederland 
Gegevens over de verschillende fabrikanten worden in bijlage II 
vermeld. 

De afkortingen van de fabrikanten met de data van wanneer de laatste 
gegevens bekend zijn zijn als volgt"-

-IDB = Isotopen Dienst Benelux gegevens per 1-'86 

-IRE = Istitut Radio Elements 
per december '85 de firma Medgenix gegevens per 1-'86 

-Cyg = Cygne B.V. gegevens per 10-'85 
-Mal = Mallinckrodt gegevens '85/'86 

-Am = Amersham gegevens '85/'86 

In de eerste kolom staan de gevens vermeld van de enquete van 
Hemelaar/Huyskens C7l. Dit is een overzicht van de toegepaste 
activiteiten (in mCil voor het in vivo toepassingsgebied. Daarachter 
staat het aantal instellingen waarop de gegevens betrekking hebben. 

Activit. Inst Nuclide 

245 39 

374 37 

343 6 

6091 51 

900 50 

Broom-82-SBr 

Calcium-45 

Calcium-47 

Cesium-131 

Chroom-51 
Chroom-51-EDTA 

Cobalt-57 
Cobalt-57-Vit.B1z 

Erbium-169 

Fosfor-32 
Fosfor-32-chromhydroxide 
Fosfor-32-Lipiodol 

Gallium-67 

Goud-195m generator 

Goud-198 

Ijzer-59 

Indium-111 ICl 
Indium-111 DTPA 
Indium-111 Oxine 
Indium-111 Chloride 

Indium-113m gen. 

IDB 

X 

X 

X 
X 

IRE Cyg Mal Am. 

X 

X 

X X 

X 

X 
X X 

X X 

X X 

X 

X X 

X 

X X X 

X 

X X 

X X 

X X 

X X X 

X X 

X X 

X X 



Activit. Inst Nuclide IDB IRE Cyg Mal Am. 

5570 50 Jodium-123-Amphetamine X X X 
Jodium-123-Bromosulpho. X 
Jodium-123-Fibrinogeen X X X 

Jodium-123-Hippuran X X X X X 
Jodium-123-MIBG X X X 
Jodium-123-NaI X X X X 

Jodium-123-NaI capsules X X X X 

Jodium-123-Plasminogeen X 
Jodium-123-Radiochemicalie X X X X X 

Jodium-123-Vetzuur X X X X 

242 19 Jodium-125-Fibrinogeen X X 
Jodium-125-HSA X X 
Jodium-125-NaI X 
Jodium-125-Hippuran X 

2072 50 Jodium-131-Cholesterol X X 
Jodium-131-Fibrinogeen X 
Jodium-131-Hippuran X X X 
Jodium-131-Hypaque X 
Jodium-131-HSA X 
Jodium-131-MIBG X X 
Jodium-131-NaI X X X 
Jodium-131-Rose-Bengale X 

Kalium-42 X X 

Kwik-197 X 

Natrium-22 X X 

Natrium-24 X X 

Rhenium 186 X 

12300 8 Rubidium-81/Krypton-81m gen. 
perfusie X X X X 
ventilatie X X X X 

Seleen-75 X 

280 1 Strontium-85 X X 

Strontium-89 X 

786000 58 Technetium-99m generator X X X X 

25830 51 Thallium-201 X X X X 

1 3 Waterstof-3 X 

Xenon-127-gas X 
Xenon-127-oplossing X 

11095 8 Xenon-133-gas X X X X 
Xenon-133-oplossing X X X X 

342 2 Ytrium-90 X X 

Zwavel-35 X 



Gegevens over radiofaramca fabrikanten in Nederland 

IRE/Medgenix B.V. 

Medgenix B.V. 

Amersfoortsestraat 11-b 

3769 AD Soesterberg 

tel. 03463-3804 

De firma IRE was tot eind 1985 een Belgische staatsfirma. IRE staat 

voor Institut Radio Elements. Deze was bedoelt als de Waalse 

tegenhanger van het kernenergiecentrum te Mol. IRE werkt(e?> 

met het Franse bedrijf CIS. 

samen 

Sinds eind 1985 heet IRE: Medgenix B.V. Het bedrijf is nu in handen 

van een Amerikaanse particuliere firma. 

Sinds een half jaar beschikt de firma over een eigen 

Fleurus. Dit is een 65 MeV cyclotron. Daarvoor maakt 

van de volgende cyclotrons: 

cyclotron in 

IRE gebruik 

-Gent .Institute for Nuclear Sciences (Rijks Universiteit Gent> 

.Geinstalleerd in 1977 

.maximale protonenergie 24 MeV 

.externe bundelstroom 25-50 uA 

-Louvain la Nueve 

-Luik 

.Nuclear Chemistry Laboratory 

.Geïnstalleerd in 1971 

.maximale protonenergie 90 MeV 

.externe bundelstroom 20 uA 

.Centre de Recherche du Cyclotron<Universiteit van Luik> 

.Geinstalleerd in 1975 

.maximale protonenergie 23 MeV 

.externe bundelstroom 30 uA 

De produkten die Medgenix levert staan in de tabel vermeld. Behalve 

cyclotron-producten zoals 1 •~1-producten en • 1 Rb/~ 1 Kr-generatoren 

levert IRE/Medgenix ook kernreactor-producten zoals 

~~mTc-generatoren. 



I.D.B 

Isoptopen Dienst Benelux 

Nassaulaan 28 

5111 Xe Baarle Nassau 

l,D,B, is een handelsmaatschappij die uitsluitend radiofarmaca 

verkoopt door derden geproduceerd. Deze producten werden tot eind 

1985 geleverd door l,R.E. Maar sinds januari 1986 is het contract 

tussen IRE/Medgenix en I,D.B. beëindigd. 

Van af jan 1986 levert I.D.B. Rb/Kr-generatoren die gemaakt zijn 

door Medi-Fysics in Amerika en worden beladen met Rb activiteit in 

Luik (België), Behalve cyclotron-producten zoals 123 I-producten en 

81 Rbt• 1 Kr-generatoren levert I,D,B, ook kernreactor-producten zoals 

••mTc-generatoren. 

Mallinckrodt 

Mallicnckrodt Diagnostica <Holland>B.V. 

P.O.Box 3 

1755 ZG Petten 

Mallinckrodt is onderdeel van een grote Amerikaanse onderneming. 

Zij beschikt in Amerika over 5 cyclotrons en in Japan over 2 

cyclotrons. 

Mallinckrodt heeft vestigingen of vertegenwoordigingen in 

Oostenrijk, België, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Engel and, 

Finland, Ierland, Italië, Zweden, Zwitserland, Iran, Libanon, 

Saoudi Arabië en Turkije, 

In Nederland beschikt Mallinckrodt over een eigen cyclotron in 

Petten op het terrein van het pEnergie Centrum Nederlandp. Behalve 

cyclotron-producten zoals 123 I-producten en • 1 Rb/• 1 Kr-9eneratoren 

levert Mallinckrodt ook kernreactor-producten zoals 

••mTc-generatoren. 

Mallinckrodt in Europa maakt van de volgende cyclotrons gebruik: 

-Eigen cyclotron in Petten voor: 201 Tl, •~Ga, 111In 

-Het SIN voor: 123 I 

-het cyclotron van de VU in Amsterdam voor: 81 Rb voor de 

Rb/Kr-generatoren. 



Amersham 

Amersham Nederland B.V. 

Spoorhaag 134 

3995 EA Houten 

Amersham is een van oorsprong Engelse producent van 

Zij beschikt in Engeland 2 of 3 cyclotrons met alleen 

radiofarmaca. 

een interne 

bundel. Zij produceert hiermee bijvoorbeeld: • 10Tl, 67Ga en 111 1n. 

Verder produceert men in samenwerking met de Medical Research 

Council 1 •a1 en • 1 Rb. Dit wordt echter niet geëxporteerd. 

Amersham heeft in Duitsland een vestiging nl. Amersham-Buchler. 

Deze Duitse vestiging maakt 1 •a1-producten met de zelfde zuiverheid 

als de 1 •a1-producten van Cygne B.V. Zij kopen het halffabrikaat 

bij de Kernforschungsanlage in Karlsruhe. Dit 12a wordt sinds 

november 1985 ook in Nederland gelevert. Behalve 

cyclotron-producten zoals 12a1-producten en • 1 Rb1e 1 Kr-generatoren 

levert Amersham ook kernreactor-producten zoals ~~mTc-generatoren. 



Bi _j 1 a.ge :c:c:c 

Vergelijking van de prijzen van het productenpakket van Cygne B.V. met 
de andere leveranciers in Nederland. 

mCi ·s Cyg Am IDB IRE Mal 

.1. 2 -'I-NaI 0,5 100 
voor injectie 1, 0 155 150 135 135 

1,5 210 
2,0 265 300 235 235 
2,5 320 
3,0 375 450 335 335 
3,5 410 
4,0 445 600 435 385 
4,5 480 
5,0 515 750 535 535 

volgende: 0,5 35 
1,0 70 150 50 50 

aant. Cyg Am IDB IRE Mal 
.1.z 3 I-NaI 
capsules 100 uCi 1 16 

2 32 
3 48 
4 64 
5 120 80 

volgende: 18 16 

250 uCi 2 120 

volgende: 40 

mCi ·s Cyg Am IDB IRE Mal 

.a. 231-Hippuran o,5 125 
1, 0 195 150 175 175 
1,5 255 
2,0 315 300 285 285 
2,5 375 
3,0 435 450 395 395 
3,5 495 
4,0 555 600 505 505 
4,5 615 
5,0 675 750 615 615 

volgende: 0,5 60 
1, 0 120 150 110 110 



12:i:sl-IMP 

volgende: 

12:i:sl-MIBG 

volgende: 

12:cs1-Heptadecaan-
zuur 

volgende: 

" 1 Rbt•i."'Kr-gen. 
voor ventilatie 

*>cal.8.00 uur 

91Rbt•i."'Kr-gen. 
voor perfusie 

Transportkosten 
per aflevering 

mCi ·s Cy9 

1, 0 140 
3,0 310 
5,0 480 

10,0 980 

1, 0 85 

mCi 's Cyg 

1, 0 170 
3,0 350 
5,0 530 

10,0 980 

1, 0 90 

mCi 's Cyg 

1, 0 165 
1 , 5 222,50 
2,0 280 
2,5 337.50 
3,0 395 
3,5 452,50 
4,0 510 
4,5 567,50 
5,0 625 

o,5 57,50 
1, 0 115 

mCi 's Cyg 

6,0 635 
9,0 792,50 

10,0* 
12,0 950 
20,0* 

mCi ·s Cyg 

12 1250 

70 

Am IDB 1
' IREt.' Mal 

150 95 95 
450 285 285 
750 425 425 

1500 950 950 

150 95 95 

Am IDB IRE Mal 

150 185 180 
450 355 350 
750 520 520 

1500 845 845 

150 65 65 

Am IDB IRE Mal 

150 aanvr. 

300 

450 

600 

750 

150 

Am IDB IRE Mal 

600 600 
720 750 

812 
890 930 

1287 

Am IDB IRE Mal 

1060 1060 

70 70 65 



Gegevens over de verschillende fabrikanten zijn in bijlage II vermeld. 

De afkortingen van de fabrikanten met de data van wanneer de laatste 
gegevens bekent zijn zijn als volgt: 

-IDB = Isotopen Dienst Benelux prijzen per 6-'85 voor .LZ~I 

1-'86 voor Rb/Kr 
-IRE = Istitut Radio Elements 
per dec'85de firma Medgenix prijzen per 1-'86 

-Cyg = Cygne B.V. prijzen per 10-'85 
-Mal = Mallinckrodt prijzen per 1-'86 
-Am = Amersham prijzen per 10-'85 voor .LZ~I 



Bi_j la.ge IV 

Overzicht van de Nederlandse ziekenhuizen met een afdeling 
Nucleaire Geneeskunde (in vivo> 

Alkmaar 
Almelo 
Amersfoort 
Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 
Apeldoorn 
Apeldoorn 
Arnhem 
Arnhem 
Arnhem 
Assen 
Breda 
Bussum 
Delft 
Den Haag 
Den Haag 
Der, Haag 
Deventer 
Doetinchem 
Dordrecht 
Dordrecht 
Drachten 
Eindhoven 
Eindhoven 
Eindhoven 
Emmen 
Enschede 
Enschede 
Geldrop 
Gouda 
Groningen 
Groningen 
Groningen 
Haarlem 
Haarlem 
Haarlem 
Heemstede 
Heerlen 
Helmond 
Hengelo 
Hilversum 
Hoogeveen 
Hoorn 
Kerkrade 
Leeuwarden 
Leiden 
Leiderdorp 
Maastricht 
Meppel 
Nieuwegein 

Medisch Centrum 
Streek ziekenhuis 
De Lichtenberg 
Acad. Med. Centrum 
Andreas ziekenhuis 
Anthoni van Leeuwenhoek ziekenhuis 
Onze Lieve Vrouwe gh. 
v.u. 
Juliana ziekenhuis 
Lucas ziekenhuis 
Diaconessen ziekenhuis 
Gemeente ziekenhuis 
St. Elisabeth ziekenhuis 
Wilhelmina ziekenhuis 
Ignatius ziekenhuis 
Majella ziekenhuis/Blaricum 
SSDZ 
Westeinde ziekenhuis 
St Bronovo Nebo 
ziekenhuis Leyenburg 
St. Jozeg ziekenhuis 
Wilhelmina ziekenhuis 
ziekenhuis Refaja 
Merwede ziekenhuis 
Ny Smellinge 
Catharina ziekenhuis 
Diaconessen ziekenhuis 
St. Jozef ziekenhuis 
Scheper ziekenhuis 
ziekenhuis De Stadsmaten 
ziekenhuis Ziekenzorg 
St. Anna ziekenhuis 
Bleuland ziekenhuis 
Acad. ziekenhuis 
Diaconessenhuis 
R.K. ziekenhuis 
ziekenhuis Maria Stichting 
Elisabeth gasth. 
St.Johannes de Deo ziekenhuis 
Diaconessenhuis 
De Wever ziekenhuis 
Streek ziekenhuis Helmond Deurne 
Streek ziekenhuis Midden Tw. Heng. 
R.K. ziekenverpleging 
Bethesda ziekenhuis 
Westfries gh. 
St. Jozef ziekenhuis 
St. Klinisch Chem. lab. 
Acad. ziekenhuis 
St. Elisabeth 
St. Annadal ziekenhuis 
Stich. Sazinon 
St. Antonius ziekenhuis 



Nijmegen 
Nijmegen 
Roer-mond 
Roosendaal 
Rotter-dam 
Rotter-dam 
Rotter-dam 
Rotter-dam 
Rotter-dam 
Rotter-dam 
Rotter-dam 
Schiedam 
Sittard 
Sneek 
Tiel 
Tilburg 
Utrecht 
Utrecht 
Venlo 
Vlissingen 
Vught 
Warnsveld 
Winschoten 

Winterswijk 
Zaandam 
Zwolle 
Zwo 11 e 

Canisius Wilhelmina ziekenhuis 
St. Radboud ziekenhuis 
Laur-entius ziekenhuis 
Franciscus ziekenhuis 
ziekenhuis Eudokia 
Bergweg ziekenhuis 
Dijkzicht ziekenhuis 
RTI 
St. Franciscus ziekenhuis 
St.Clar-a ziekenhuis 
Zuider- ziekenhuis 
Schieland ziekenhuis 
De Goddelijke Voorz. 
St. Antonius ziekenhuis 
ziekenhuis Rivierenland 
Dr-. B. Ver-beeten inst. 
Acad. ziekenhuis 
Diaconessenhuis 
St. Maartens Gh. 
Streekziekenhuis Walcheren 
Isot.lab ziekenhuis Voor-burg 
Nieuw Spittaal 
St.Lucas ziekenhuis 
Streek ziekenhuis Kon. Beatrix 
ziekenhuis de Heel 
ziekenhuis de Wezenlanden 
Sophia ziekenhuis 



Bi _j 1 a.ge V 

Overzicht van de ziekenhuizen met een afdeling Nucleaire 
Geneeskunde (in vivo> in Nordrhein-Westfalen <BRD> 

Rheumakl. Aachen 
Kreiskrh. 
St. Marien Krh. 
St. Franziskus Hos. 
Kath. Krh. St. Johannes Hos. 
Her-z Zentr. Nordrhein WF 
Kl. für Innere Kr-. Dark Sanat. 
St. Elisabeth Hos. 
Evan. Kr-h. 
Marien Krh. 
Ev. Johannes Krh. 
Krankenanstalten Sarepta 
Städt. Krankenanstalten 
-Bielefeld-Mitte 
Städt. Krankenanstalten 
-Bielefeld-Rosenhöhe 
St. Franziskus Hos. 
Augusta Kranken-Anstalt 
Berufsgen. Krankenanst. 
-Bergmannshell Bochum 
Knappschaftskrh. 
-Bochum-Langendreer 
St. Josefs-Hos. Linden 
Eva. Krh. Bad Godesberg 
Johe.nniter Krh. 
Malteser Krh. Bonn-Hardtberg ev. 
-Med. Einr. der Rheinischen 
-Fr-iedrich-Wilhelms Uni. Bonn 
Inst. für Kl. u. exp. Nukl. Med. 
-Radiologische Klinik 
Robert Janker-ki. 
St. Marien Hos. 
Knappschafts Krh. 
St. Rochus Hos. 
St. Vincenz Hos. 
Kreiskr-h. Detmold Akad. Lehr-. 
-Kr-h.der- W.F.Wilhelms Uni.Münster
Keiskr-h. 
Knappschafts Krh. 
Klin.Ber-eich-Klinikzentr-um Mitte 
-Inst für Strahlendiagnostik 
St • .Josef Hos. 
Krankenanstalten Düren 
Diakoniewerk Kaiserwerth Kr-anst. 
-'Florence Nightingale' 
Dominikus Krh. 
Evan. Krh. 
Krh. Gerresheim 
Marien Hos. 
Medi. Fac. der Uni. Düsseldorf 
St. Vinzenz Krh. 
Johanniter Krh. Oberhausen 
Evan. Krh. Bethesda zu Duisburg 

Aachen 
Aaien 
Ahaus 
Ahlen 
Arnsberg 
Bad Oeynhausen 
Bad Salzuflen 
Beckum 
Bergisch Gladbach 
Bergisch Gladbach 
Bielefeld 
Bielefeld 
Bielefeld 

Bielefeld 

Bielefeld 
Bochum 
Bochum 

Bochum 

Bochum 
Bonn 
Bonn 
Bonn 

Bonn 
Bonn 
Bonn 
Barken 
Bottrop 
Castrop-Ranxel 
Coesfeld 
Detmold 

Dormagen 
Dortmund 
Dortmund 

Dortmund 
Düren 
Düsseldorf 

Düsseldorf 
Düsseldorf 
Düsseldorf 
Düsseldorf 
Düsseldorf 
Düsseldorf 
Duisburg 
Duisburg 



Johanniter Kr-h. Rheinhausen Duisburg 
St.Willibrord-Spital Emmerich-Rees Emmerich 
St. Antonius Hos. Eschweiler 
Alfr-ied Krupp Krh. Essen 
Evan. Bethesda Krh. 
Evan. Krh. 
Evan. Kr-h. Huyssens-Stiftung 
Knapschafts Krh. 
Ruhrlandklinik 
Uni.KIi. der- Ges.Hochschule Essen 
Marien Hos. 
St. Katharinen Hos. 
St. Clemens Hos. 
Evan. Krh. 
Knappschafts Kr-h. 
-'Bergmannshell-Buer· 
Marien Hos. 
St. Josef Hos. 
St. Marien Hos. Buer-
St. Barbara Hos. 
Wilhelm Anton Hospital 
Kreis Krh. St. Elisabeth 
St . .Josef Kr-h. 
Alg. Kr-h. für- die Stadt Hagen 
St. Bar-bara Kl. Hessen 
Special Lungen Kl. 
Kreis Krh. Herfor-d 
Evan. Kr-h. Herne 
Kath. Kr-ankenhaus Marien Hos. 
St. Elisabeth Hos. 
St. Ansgar- Kr-h. 
Weser-bergland Kl. 
V. Bodelschwingh krh. 
Nuklear-med.Kl.der Uni. Düsseldorf 
St. Antonius Hos. 
Evan. Krh. Kalk 
Evan. Krh. Köln 
Krh. Porz am Rhein 
Med. Einr. der Uni. zu Köln 
Betriebsteil Städtische Krh. 
-Köln-Holweide 
Krh. Mar-ia-Hilf 
Städt. Krankenanstalten Krefeld 
Städt. Krh. Cäcilien Hos. 
-Krefeld Hüls 
Rhe in Lar,desK l. 
Kl. Roderbirken 
Kreiskr-h. Lemgo 
Städt. Kr-h. Leverkusen 
Dreifaltigkeits Hos. 
Krankenanstalten der Kreises 
-Minden-Lübbecke Kr-eiskrh, 

Essen 
Essen 
Essen 
Essen 
Essen 
Essen 
Euskirchen 
Frecken 
Geldern 
Gelsenkirchen 
Gelsenkirchen 

Gelsenkir-chen 
Gelsenkirchen 
Gelsenkirchen 
Gladbeck 
Goch 
Grevenbroich 
Haan 
Hagen 
Hamm 
Hemer 
Herfor-d 
Herne 
Herne 
Herten 
Höxter 
Höxter
Ibbenbürer, 
Jül ich 
Kleve 
Köln 
Köln 
Köln 
Köln 
Köln 

Krefeld 
Krefeld 
Krefeld 

Langenfeld 
Leichlingen 
Lemgo 
Leverkusen 
Lippstadt 
Lübbeck 

Kreiskr-h. Lüdenscheid, Ac.Lehr-kr-h. Lüdenscheid 
Krh. Lünen Br-ambauer 
Marien Hos. 
Paracelsus Kl. der- Stadt Marl 

Lünen 
Marl 
Marl 

Kreiskrh. Mecher-nich, Ac. Lehr-kr-h. Mechernich 
-der Uni. Bonn 
Knappschafts Kl. Tannenberg 
Zweckverband Stadt und Kreiskrh. 

Meschede 
Minden 



-Klinikum Minden 
Elisabeth Krh. Rheydt 
Evan. Krh. Bethesda 
Krh. Maria Hilf 2, Franziskushaus 
Krh. Betanien für die Grsch.Moers 
Evan. Krh. 
St. Marien Hos. 
Med. Einr.der Westfälischen 
-Wilhelms-Uni. Münster 
RaphaelsKl. 
St. Franziskus Hos. 
Stä.dt. Krh. 
Johanna-Etienne Krh. 
Krankenanstalten Neuss Lukaskrh. 
St. Josef Hos. 
Evan. und Johaniter Krh. 
Evan. Krh. 
St. Martinus Hos. 
Evan. Krh. St. Johannisstift 
St. Josefs Krh. Paderborn 
-Krankenanstalten des Kreises 
Minden Lübbecke Kreiskrh Rahden 
Elisabeth Krh. 
Knappschafts Krh. 
Prosper Hos. 
-Ak. Lehrkrh.der Ruhr Univ.Bochum 
Krh. Lennep 
Evan. Krh. 
St. Nikolaus Hos. 
Mathias- Spital 
St. Josefs Krh. 
St. George Krh. 
Verbrandskrh. 
Marienkrh. 
Krh. Siegburg 
Evan. Jung Stilling Krh/ac. Lehr 
St. Marien Krh. 
Marienkrh. 
St. Lukas Kl. 
Bethlehem Krh. Ac. Lehrkrh. 
St. Johanneskrh. 
St. Josef Hos. 
Katharinen Hos. 
Betriebsstütte Neviges 
Klinikum Niederberg,Ak. Lehrkrh. 
St. Cornelius Hos. Dülken 
Kreiskrh.Waldbröl,Ak,lehrkrh. 
St. Petri Hos. 
Krh.Maria Hilf Warstein 
Evan. Krh. 
KurKl. Asten Sanatorium 
Marien Hos. 
Knappschafts Krh. Bardenberg 
Kreiskrh. Marienhöhe,Ak Lehrkrh. 
Die KI.der Stadt Wuppertal 
-Klinikum Barmen 
Krh.Bethesda,Ak. Lehr Krh. 

Mönchengladbach 
Mönchengladbach 
Mönchengladbach 
Moers 
Mülheim 
Mülheim 
Münster 

Münster 
Münster 
Nettetal 
Neuss 
Neuss 
Oberhausen 
Oberhausen 
Oberhausen 
Olpe 
Paderborn 
Paderborn 
Rahden 

Recklinghausen 
Recklinghausen 
Recklinghausen 

Remscheid 
Rheda-Wiedenbrück 
Rheinberg 
Rheine 
Salzkotten 
Schmallenberg 
Schwelm 
Schwerte 
Siegburg 
Siegen 
Siegen 
Soest 
Solingen 
Stelberg 
Troisdorf 
Troisdorf 
Unna 
Velbert 
Velbert 
Viersen 
Waldbröl 
Warburg 
Warstein 
Wesel 
Winter-berg 
Witten 
Würselen 
Würselen 
Wuppertal 

Wuppertal 



Bi _j l. a.ge VJ: 

Duitse steden in Nordrhein-Westfahlen met meer dan 100,000 
inwoners 

Keulen 978.000 
Essen 668.000 
Dordmund 621.000 
D1J.sse l dorf 606.000 
Duisburg 578.000 
Bochum 411.000 
Wuppertal 400.000 
Gelsenkirchen 316.000 
Bielefeld 314.000 
Bonn 284.000 
M1_1.nster 266.000 
Mönc heng l a.dbac h 259.000 
Aken 242.000 
~(refeld 226.000 
Pa.derborr1 106.000 
Siegen 115.000 
Hagen 225.000 
Solingen 169.000 
Rernscheid 131.000 
Lever kussen 165.000 
Neuss 150.000 
Bottrop 116.000 
Reek l i r1ha1..1sen 121.000 
Hamm 172.000 
Moers 101.000 
Oberhausen 234.000 
Herne 188,000 

Totale inwonertal Nordrhein-Westfalen 17,000.000 



Bi_j la.ge VII 

Overzicht van de ziekenhuizen met een afdeling Nucleaire 
Geneeskunde (in vivo> in België 

O.L.V. zkh. 
St. Elisabeth zkh. 
Eeu.1-if eest k l . 
Kinderkl. Louise Maria 
K 1 . H . F am i l i e 

Middelheim zkh. 
St. Camillus kl. 
St. Vincentius zkh. 
Kl. H. Hart 
St. Lucas kliniek 
C.H. Reine Fabiola 
Hop. Princesse Paola 
Cl. L. Caty 
Inst. de Med. Physiqu.e 
Imelda zkh. 
Cl. St. Luc 
Hop. de Warquignies 
Hop. de Braine 1 "Alleud 
Inst. N. D. de la Consolation 
Zkh. O.L.V. van het H. Hart 
A.Z. St. Jan 
Alg. Kl. St. Jan 
Centre Hesp. Bracops 
Cl. St. Anne 
Hopita.1 Erasme 
H□pital Francais Reine El. 
Cl. du. Pare Leopold 
Cl. St. Michel 
I.M.C. d"Etterbeek 
I.M.C. d"Ixelles 
A.Z. V.U.B. 
Centre Med. de Jette 
Cl. St. Remi 
I.M.C. du Longchamps 
Alg. Kl. St. Elisabeth 
Inst. des Deux Alices 
I.M.C. St. Gilles 
Cl. Univ. St. Luc 
Hop. Militaire 
Hop. Univ. St. Pierre 
Inst. Bordet 
Cl. Ste. Rosalie 
Cl. St. Joseph 
Hop. de Bavière 
Cl. N.D. de 1 'Esperance 
Hop. de Baviere 
Inst. E. Malvoz 
O.L.V. Zkh. 
Cl. St. Joseph 
Inst. Dr. G. Therasse 
Cl. Reine Fabiola 
Hop. A. Vesale 
Cl. St. Elisabeth 

Aalst 
Aalst 
Antwerpen 
Antwerpen 
Antwerpen 
Antwerpen 
Antwerpen 
Antwerpen 
Asse 
Assebroek 
Auvelais 
Aye 
Baudour 
Binche 
Bonheiden 
Bouge 
Boussu 
Braine 1 "Alleud 
Braine Ie Compte 
Bree 
Brugge 
Brussel 
Brussel<Anderl.> 
Bru.ssel<Anderl.l 
Brussel(Anderl.l 
Brussel(Bergum> 
Bru.sse 1 ( Et terb. > 
Brussel (Etterb. > 
Bru.sse 1 < Et terb. > 
Bruxelles<Ixelles> 
Brussel(Jette> 
Brusse 1 (Jette> 
Brussel (Molenb. > 
Brussel(Llcclel 
Brussel (Ukkel> 
Brussel (Ukkel> 
Brussel (Vorst> 
Brussel<Woluwe> 
Bruxelles 
Bruxelles 
Bruxelles 
Liège 
Liège 
Liège 
Liège 
Liège 
Liège 
Mechelen 
Mons 
Mont-Godinne 
Montignys s/Sam. 
Montignys-le-Til. 
Namur 
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Hopital Civil de Nivelles 
t<J. St. Jozef 
Zkh. H. Serruys 
Cl. St. Pierre 
O.L.V. zk"1. 
t<l. Mar-ia·s Rustoord 
Kl. van het H. Hart 
Les Heures Claires 
Stadskliniek 
St. Andries zkh. 
O.L.V. Kliniek 
Rember·t zl<h. 
Cl. Notre Da.me 
Hop. C ivi 1 
St. Elisabeth zkh. 
Hop. Civil de Verviers 
Sar1tt?vi1:-
Vl. O.L.V. van Lourdes 
Med. ir,st. St. Augustinu.s 
Alg. Yl. St. Elisabeth 

Nivelles 
Oostende 
Oostende 
Ottignies 
Oudenaarde 
Roeselare 
Roeselare. 
Spa 
St. Niklaas 
Tielt 
Tongeren 
Tor-hout 
Tournai 
Tour·nél i 
Tur-r,hout 
Verviers 
Verviers 
Waregem 
Wi I rijk 
Zottegem 
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Bi _j 1 age v:r::r::r 

Technische Hogeschool 

Uw kenmerk Ons kenmerk 

Onderwerp 

·Geachte mevrouw, mijnheer, 

■ 
Den Dolech 2 

Postbus 513 
5600 MB Eindhoven 

Telefoon (040) 47 9111 
Telex 51163 

Datum 

Eindhoven 

Doorkiesnummer 

In het kader van mijn afstuderen aan de Technische Hogeschool Eindhoven 
ben ik bezig met een vergelijkend onderzoek naar de organisatie van de 
nucleaire geneeskunde en het gebruik van radiofarmaca in Duitsland, 
Nederland en België. 

Het onderzoek bestaat uit twee delen: 

a) het inventariseren van de wettelijke en organisatorische voorzieningen, 
die functioneren van de nucleaire geneeskunde in de betreffende landen 
bepalen; 

b) een marktonderzoek waarin een overzicht gemaakt wordt van de gebruikte 
radiofarmaca, in welke hoeveelheden en voor welke doeleinden. 

Het verkrijgen van inlichtingen over bovengestelde aspecten in het 
buitenland is moeilijk, als men niet over de geschikte contacten beschikt 
en er geen gegevens verkrijgbaar zijn via bijvoorbeeld overheidsinstanties. 

Daarom zou ik het zeer op prijs stellen als u mij met dit onderzoek 
behulpzaam zou willen zijn. 

Wat de eerste vraag betreft, zou ik u willen vragen of u bekend bent met 
publicaties op het gebied van de organisatie en wetgeving van de nucleaire 
geneeskunde. Zo ja, zou u deze dan willen vermelden? 
Ten aanzien van de tweede vraag verzoek ik u bijgevoegde enquête te willen 
beantwoorden en aan mij terug te sturen. 

Aan de hand van de antwoorden van deze enquête hoop ik een marktanalyse 
te kunnen maken van het gebruik van radiofarmaca in België. 

/. 
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Ik zal deze antwoorden zeer vertrouwelijk behandelen. 

De gegevens en uitslagen van de marktanalyse zullen aan de deelnemende 
ziekenhuizen ter beschikking worden gesteld. 

Ik dank u bij voorbaat voor uw medewerking en teken, 

R. Dekkers 

• Bijl.: 1 enquêteformulier 



Technische Hogeschool 11-c:i■ Eindhoven 

Your reference Our reference 

Enquête 

Zeer geachte dames en heren, 

University of Technology 

Address: Den Dolech 2 
PO. Box 513 
5600 MB Eindhoven The Netherlands 

Telephone (040) 47 9111 
Telex 51163 

Date 

10/09/86 

Direct external dialling 

42.25 

Hiermee verzoek ik u vriendelijk uw medewerking te willen verlenen aan 
een onderzoek dat de heer R. Dekkers in het kader van zijn afstudeerwerk 
verricht. 

De heer Dekkers studeert Techniek & Maatschappij aan de Technische Uni
versiteit in Einhoven. Zijn afstudeerwerk zal hij verrichten bij de afde
ling Technische Natuurkunde, onderzoekgroep Cyclotrontoepassinge, waarvan 
ik de groepsleider ben. 

In deze onderzoekgroep houdt men zich onder andere bezig met de ontwikke
ling van nieuwe bereidingsmethoden voor kortlevende radiofarmaca met 
gebruikmaking van het Eindhovense cyclotron. 

Het onderzoek van de heer Dekkers is van groot belang, omdat het een 
indruk kan geven van de richting waarin het onderzoek van genoemde onder
zoekgroep zich - met betrekking tot de ontwikkeling van nieuwe bereidings
methoden voor kortlevende radiofarmaca - zou moeten bewegen. 

Daarom zou ik het op prijs stellen indien u bijgaand enquêteformulier 
zou willen invullen en retourneren. 

De resultaten van deze enquête zullen te ziJner tijd aan de participerende 
ziekenhuizen ter beschikking worden gesteld. 

prof. dr. ir. H.L. Hagedoorn 

Bijl.: enquêteformulier. 
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Technische Hogeschool ll. •11 Eindhoven 

Your reference Our reference 

N 5271 

Enquête Nucleaire Geneeskunde mei 1986 

Zeer geachte dames en heren, 

University of Technology 

Address: Den Dolech 2 
P.O. Box 513 
5600 MB Eindhoven The Netherlands 

Telephone (040) 47 9111 
Telex 51163 

Date 

10/09/86 

Direct external dialling 

42.25 

Enige weken geleden hebben wij u een enquête toegezonden. In deze 
enquête worden vragen gesteld over het gebruik van radiofarmaca in uw 
ziekenhuis. 

Deze enquête is voor mij uiterst belangrijk in verband met miJn 
afstudeeronderzoek aan de Technische Universiteit Eindhoven. Daarom zou 
ik u nogmaals vriendelijk willen verzoeken deze enquête ingevuld aan 
mij terug te sturen. 

Indien u het formulier al aan mij teruggezonden heeft, dan wil ik 
u bij deze hartelijk danken voor uw medewerking. 

De resultaten van deze enquête zullen u te zijner tijd worden 
toegestuurd. 

R. Dekkers 
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ENQUETEFORMULIER 

1. Welke hoeveelheden radioactieve stoffen koopt u of uw ziekenhuis per 
jaar in? Hoeveel wordt gemiddeld van deze radiofarmaca per patiënt 
toegediend? 

1982 1983 1984 1985 1 rnCi/ patient Radiofarmacon 

Galliurn-67 

Indiurn-111 

,Todium-123 

123 I-Hippuran 

123 r-NaI 

12 3 I-Amfetarnine 

123 r-rnIBG 

12 3 I- vetzuur 

Jodium-131 

131 r-Hippuran 

131 r-NaI v. therapie 

131 r-NaI v. diagnose 

131 I- Amfetamine 

131 r-rnIBG 

131 I-vetzuur 

Rb-81/Kr-81rn Generator 

Mo/Tc-99rn Generator 

Thalliurn-201 

Xenon-127 

Xenon-133 

2. Hoeveel patiënten worden per jaar met behulp van open radioactive 
bronnen voor in-vivo diagnostiek in uw ziekenhuis onderzocht? 
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3. Bij welke ziektes of ziektebeelden gebruikt u open radioactieve bronnen? 
Bij voorkeur opgeven met het absolute of relatieve patiëntenaanbod. 
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4) over welke apparatuur beschikt u voor het werken met radioactieve 
bronnen? Graag het soort en aantal opgeven (b.v. aan gamma camera's). 

5) Welke research-onderzoeken doet u met behulp van open radioactieve 
bronnen? 
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6) a. Bij welke ziektes of ziektebeelden of research problemen zou u het 
gebruik van kortlevende radionulciden voor wenselijk/noodzakelijk 
houden als dagelijkse beschikbaarheid gegarandeerd zou kunnen 
worden? 

b. Onder welke voorwaarden zou u overgaan tot het gebruik van kortlevende 
radiofarmaca? 

c. Van welk chemisch element is er voor uw werk nog geen radionuclide 
aanwezig? 

7. Met welke medewerker van uw afdeling zou ik mij eventueel in verbin
ding kunnen stellen voor nadere informatie? 



Bi _j 1a.ge lX 

Vergelijking van de 1;1rijzen van de I-123 1;1rodukten van C~gne B.V. met 
de andere leveranciers in Duitsland. 

mCi ·s Cyg Am SGIU Med Mal 

• 23 1-NaI o, 5 90 
voor injectie 1,0 145 150 160 160 180 

1, 5 195 
2,0 240 240 240 250 240 
2,5 395 
3,0 335 330 325 355 300 
3,5 385 
4,0 415 410 460 360 
4,5 455 
5,0 495 495 565 420 

volgende: o,5 40 
1, 0 80 oa 50 105 60 

aant. Cyg Am SGIU Med Mal 
4 ia:::s I-NaI 
capsules 100 uCi 1 

2 
3 
4 
5 120 

volgende: 18 

250 uCi 2 120 

volgende: 40 

mCi ·s Cyg Am SGIU Med Mal 

az::sz-Hippuran 0,5 125 
1, 0 195 220 193 190 235 
1, 5 250 
2,0 305 330 359 280 340 
2,5 360 
3,0 415 440 478 390 445 
3,5 470 
4,0 525 550 597 500 550 
4,5 580 
5,0 635 660 716 610 665 

volgende: 0,5 55 
1, 0 110 oa 119 110 115 



mCi 's Cyg Am SG!U Med Mal 

123 I-IMP 1, 0 220 
3,0 320 
5,0 440 695 445 

10,0 1500 1380 

volgende: 1, 0 oa oa 

mCi 's Cyg Am SGIU Med Mal 

123 I-MIBG 1, 0 130 218 220 
3,0 290 320 
5,0 450 440 420 

10,0 850 

volgende: 1, 0 80 oa oa 

mCi 's Cyg Am SGIU Med Mal 

123 I-Heptadecaan- 1, 0 150 
zuur 1, 5 

2,0 250 
2,5 
3,0 350 
3,5 
4,0 450 
4,5 
5,0 550 

volgende: 0,5 
1, 0 100 

De afkortingen van de fabrikanten met de data van wanneer de laatste 
gegevens bekent zijn zijn als volgt: 

-SGIU = Squib prijzen per 2-'85 
Med = Medgenix <IRE> prijzen per 3-'86 

-Cyg = Cygne B.V. prijzen per 1-'87 
-Mal = Mallinckrodt prijzen per ? 
-Am = Amersham prijzen per 9-'85 

(oa = op aanvraag> 


