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VERBETERDE METH ODE VOOR AFSCHERMINGSBEREKENINGEN 
VAN RONTGENDIAGNOSTIEKKAMERS 

Chris J. Huyskens & Willy A. Hummel 
Technische Universiteit Eindhoven, Straiingsbeschenningsdienst SBDJTUE 

In een recent artikel in Health Physics houdt Douglas J. Simpkin [ 5] een pleidooi voor een minder conservatieve 
benadering bij de bepaling van afscherming van rontgendiagnostiekkamers. Wij zien in zijn pleidooi een 
bevestiging van onze opvatting om bij afschermingsberekeningen uit te gaan van meer reele gegevens over het 
toestelgebruik en de gebruikte hoogspanning. Uitvoering van dergelijke berekeningen is zonder computerge
bruik feitelijk ondoenlijk. Daarom is hiervoor bij de SBD(fUE een rekenprogramma ontwikkeld. De hoofd
lijnen van de rekenmethode worden hier beschreven. 

Conservatief NCRP-49 model 

De modelaannarnen en de berekeningsmethodiek uit 
NCRP-report 49 [1], warden algemeen gebruikt voor 
afschermingsberekeningen van rontgendiagnostiek
kamers. De ICRP hanteert ze in publicatie 33 [2] en 
in nationaal verband vinden we ze - nog • terug in de 
aanbevelingen van de Gezondheidsraad [8] en in de 
richtlijn van de Nederlandse Vereniging voor Stra
lingshygiene [9]. 
Aan de hand van een goed gekozen praktijkvoorbeeld 
laat Simpkin in zijn artikel [5] zien dat het conserva
tieve concept uit NCRP-49 resulteert in een aanzien
lijke overschatting van de benodigde afscherming. 
Voor de primaire afschermingsbarriere komt dat neer 
op ongeveer een factor 2. Voor de secundaire afscher
mingen kan dat oplopen tot meer clan een factor 5. De 
grove overschatting wordt vooral veroorzaakt doordat 
in het NCRP-rekenmodel, de volledige toestelbelas
ting (workload) wordt toegerekend aan de maximale 
hoogspanningsinstelling. Verder zijn ook de conser
vatieve aannamen over de toestelbelasting oorzaak 
van overschatting. 
In de praktijk is de overschatting vaak nog groter, 
omdat in de afschermingsberekeningen geen reke
ning wordt gehouden met de extra verzwakking van 
de directe bundel door de patient zelf, en door de 
filmcassette, de tafel e.d .. 

Verbeterde modelbenadering 

In de verbeterde modelbenadering wordt de toestel
belasting gedifferentieerd naar gelang de gebruikte 
hoogspanning. Het mathematische concept voor der
gelijke berekeningen heeft Simpkin eerder gepubli
ceerd [3]. De feitelijke uitvoering van dergelijke bere
keningen is zonder computer nogal omslachtig. Daar
om is er bij de SBD/TUE een rekenprogramma 
ontwikkeld. 

* Alie fonnules worden in de appendix gegeven 

In ons rekenmodel onderscheiden we, voor afscher
mingsberekeningen van diagnostiekkamers slechts 
drie verschillende hoogspanningswaarden, nl. 50, 70 
en 125 kVp. Uit vergelijkende berekeningen blijkt dat 
een verdergaande verfijning zoals Simpkin toepast, 
slechts marginale verschillen oplevert. De hoogspan
ningswaarden zijn gekozen op basis van praktische 
overwegingen. 50 kVp is representatief voor de mam
mografie en voor diagnostiek van de extremiteiten. De 
70 kV p waarde is representatief voor de onderzoeken 
van romp, bovenbeen, schouder, wervelkolom en 
hoofd. De 125 kVp is typisch voor de thorax-onder
zoeken. 
In het verbeterde model wordt ook uitgegaan van 
reele gegevens over het toestelgebruik in de dagelijkse 
rontgenpraktijk. In bet kader van onze studie hebben 
we dergelijke gegevens verzameld, gedifferentieerd 
naar toepassingen of hoogspanning. Modeme regis
tratietechnieken in de rontgendiagnostiek maken dit 
vandaag de dag eenvoudig mogelijk. 

Rekenmodel 

De grondslag van ooze rekenmethode is dezelf de als 
in NCRP-49 en in ICRP-33 [1, 2]. Er wordt onder
scheid gemaakt tussen de directe bundel, de strooi
straling en de lekstraling. Voor alle drie stralings
componenten wordt in eerste instantie de genormeer
de transmissie K berekend, onder de aanname dat 
elke component op zichzelf aan de gestelde ontwerp
norm moet voldoen. De basisformules daarvoor zijn 
dezelfde als in NCRP-49 ( zie formule Al, A2 en A3) •. 
De berekeningen warden uitgevoerd voor drie ver
schillende hoogspanningsinstellingen, elk met hun ei
gen toestelbelasting. Gebruik makend van transmis
siegegevens die het onderlinge verband beschrijven 
tussen de genormeerde transmissie K en de bijbeho
rende afscherming levert dit een matrix van 9 waarden 
op voor de dikte x van het afschermingsmateriaal. Het 
zal duidelijk zijn dat de uiteindelijk benodigde dikte 
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van een bepaalde afscherming grater zal zijn dan de 
grootste waarde uit deze matrix van negen. In de 
rekenmethode wordt nu verder iteratief gewerkt, als 
volgt: 

Stap 1: bepaal de dominante dikte (verder S ge
noemd) uit de negen berekende waarden. 
Stap 2: bepaal bij de dominante dikte S, voor elk van 
de negen componenten de bijbehorende transmissie 
op de plaats van ontwerp. 
Voor de directe bundel gebeurt dat met formule A4, 
voor de strooistraling wordt formule A5 gebruikt en 
voor lekstraling wordt formule A6 toegepast. 
Stap 3: De negen berekende transmissiewaarden war
den bij elkaar opgeteld. Daaraan wordt de eis gesteld 
dat de optelling ten hoogste gelijk mag zijn aan de 
ontwerpnorm voor de (ruimte)dosis buiten de ront
genkamer. De berekening wordt uitgevoerd op grand 
van formule A9. 
Na de eerste serie berekeningen zal in het algemeen 
niet aan de gestelde eis warden voldaan. De volgende 
stap is dan: 
Stap 4: Vermeerder de waarde S met een gunstig 
gekozen fractie ~S zodat S = S + ~S. Hiema warden 
de stappen 2, 3 en 4 iteratief herhaald totdat voldaan 
is aan de gestelde eis in stap 3. 

Onze berekeningen warden uitgevoerd in spread
sheet-structuur. Daarmee is het eenvoudig om veran
deringen in toestelbelasting, verstrooiingsfractie, ont
werpnorm e.d. door te rekenen. Ook is het eenvoudig 
om de berekeningen tegelijkertijd uit te voeren voor 
verschillende afstanden en afschermingsmaterialen. 

Transmissiedata 

Zelfs voor mono-energetische rontgenstraling is de 
relatie tussen de afschermingsdikte x en de genor
meerde transmissie K nogal ingewikkeld. Dit hangt 
samen met het complexe karakter van de wisselwer
king (vooral bij kleine waarden van x) en het build-up 
karakter t.g.v. de brede-bundel-geometrie. 
In NCRP-49 en ICRP-33 wordt daarom uitgegaan van 
empirisch bepaalde relaties die in grafiekvorm war
den gebruikt. De gegevens die ten grondslag liggen 
aan deze algemeen gebruikte grafieken zijn afkomstig 
van Kelly en Trout [6] en Binks [7]. Van meer recente 
datum zijn de gegevens van Simpkin [4], verkregen 
met behulp van Monte Carlo berekeningen. 
V oar ons rekenmodel hebben we de beschikbare 
transmissiegegevens samengevat in een rekenkundige 
formule, door aanpassing aan een exponentiele func
tie (via de kleinste-kwadraten-methode). 
De aanpassings-formule (AlO) wordt gebruikt om 
voor de directe en de verstrooide straling de afscher
mingsdikte te berekenen die correspondeert met de 
berekende genormeerde transmissie uit de afscher
mingsvoorwaarden volgens formule (Al) en (A2). 
Omgekeerd wordt de fittingformule (All) gebruikt 
om de genormeerde transmissie K(S) te berekenen bij 

de gekozen dikte (in stap 2). 
V anwege het gefilterde karakter van de lekstraling 
kan bier voor de transmissie een eenvoudiger relatie 
warden gebruikt (A12). In feite wordt gerekend met 
een constante tiendewaardedikte afhankelijk van de 
hoogspanning. 

Voorbeeld 

In de onderstaande tabel geven wij de resultaten van 
afschermingsberekeningen voor dezelf de situatie die 
Simpkin in zijn artikel [5] heeft gebruikt. Diens resul
taten staan tussen haakjes vermeld. Vergelijking van 
de resultaten leert dat onze minder gedifferentieerde 
aanpak (3 hoogspanningsklassen in plaats van 12 bij 
Simpkin) geen wezenlijke verschillen oplevert. Voor 
de situatie dat de volledige workload zou warden 
toegerekend naar 70 kVp of 125 k Vp blijkt zeer goede 
overeenstemming. Omwille van de vergelijking met de 
resultaten van Simpkin, is in alle gevallen de richtings
fractie U = 1 gesteld; de ontwerpafstand is 3 meter. 
In de tabel zijn oak de berekeningsresultaten gegeven 
voor een ontwerpnorm van 0,04 mSv per week in 
plaats van de huidig gehanteerde 0,1 mSv. Ter verge
lijking is in de tabel op de vierde regel oak de afscher
mingsdikte vermeld die correspondeert met de oer
conservatieve benadering die vandaag de dag nag als 
richtlijn geldt in Nederland [8, 9]. Daarbij wordt een 
workload van 1000 mA min per week volledig toege
rekend aan de maximale hoogspanning. 
Dit ene rekenvoorbeeld illustreert de algemeen gel
dende conclusie, dat zelfs tegen bet licht van een 
lagere ontwerpnorm, de afscherming van rontgen
diagnostiekkamers sterk is overgedimensioneerd. 

TABEL: Berekende afschermin2Sdlkte in mm lood 

De eerste regel heeft betrekking op berekeningen bij gediffe-
rentieerde toestelbelasting: 50 kVp: 25 mA min per week; 70 
kVo: 383 mA min oerweek en 125 kVo: 25 mA min oerweek. 

Primair Secundair 
P/f= 0,1 0,04 0,1 0,04 

gedifferen tieerd 1,5 (1,2) 1,8 0,1 (0,18) 0,2 
433 mA min/wk 

70kVp 0,9 (0,9) 1,0 0,0 (0,1) 0,0 
433 mA min/wk 

125 kVp 2,3 (2,3) 2,7 0,5 (0,6) 0,8 
433 mA min/wk 

125 kVp 3 1,3 
1000 mA min/wk 

Toelichting: T=l·d3=08m· 
veld~ootte =• 1000 cm 2: 90° verstrooiing 
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Wij zijn momenteel bezig om bestaande situaties met 
ons gedifferentieerde rekenmodel door te rekenen. 
Bij deze berekeningen wordt niet alleen het toestelge
bruik gedifferentieerd naar hoogspanning, maar ook 
worden reele schattingen verwerkt voor de verstrooi
ingsfractie en de veldgrootte. De aannames worden 
gebaseerd op verzamelde gegevens uit de dagelijkse 
praktijk van de radiodiagnostiek. E.e.a. resulteert in 
nog minder overschatting van de benodigde afscher
ming. De berekeningen voor de algemene diagnos
tiekkamers tonen duidelijk aan dat er fors op de af
scherming kan worden bespaard. 
Natuurlijk pleiten wij er niet voor om bestaande situa
ties te gaan afbreken, maar bet moge duidelijk zijn dat 
bier mogelijkheden liggen voor kostenbesparingen in 
de toekomst. Op zijn minst moet de veelal in de 
praktijk gehanteerde vuistregel "stop er maar 2 mm 
lood in" naar het rijk der fabelen worden verbannen. 
Wij streven ernaar om ons rekenmodel geaccepteerd 
te krijgen als ontwerpcode. Ook zoeken we naar mo
gelijkheden om ons rekenprogramma voor algemeen 
gebruik beschikbaar te (laten) maken. Wanneer we 
daarin slagen, kan het in de praktijk van ontwerp en 
vergunningverlening gaan fungeren ter vervanging 
van de verouderde richtlijnen [8, 9] die gebaseerd zijn 
op de oerconservatieve concepten uit NCRP-49. 
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APPENDIX: Formules 

Afschermingsvoorwaarde directe bundel (ct): 

P/:r x(d1)2 
l<d,h = (WxU)h ... .... ........ .. . .. . . (Al) 

Afschermingsvoorwaarde verstrooide straling (s): 

Afschermingsvoorwaarde lekstraling (1): 

P/:r X ( <l4/ I 
K1,h = Wh XL . ............... . .. (A3) 

Gebruik makend van deze formules kan voor elke 
component de transmissie E door een gekozen af
schermingsdikte S op de positie van ontwerp warden 
berekend. 

Transmissie directe bundel: 

Ect h = l<d,h(S) x~xU)h . ... ......... .. (A4) 
' (d1) 

Transmissie verstrooide straling: 

Esh= Ks,h~S) xw~ X Gf ....... . ...... (AS) 
' (d2) x (d3) 

Transmissie lekstraling: 

De totale transmissie E mag niet boven de ontwerp
norm P/:r uitkomen. Om dit te controleren kan de 
volgende optelling warden gebruikt: 

L [Ect,h+Es,h+Et,h] S P/:r . . . . ......... (A7) 
h 

anders geschreven: 

Met vergelijkingen (Al) t/m (A6) kan dit warden 
herschreven: 

" [l<d.h(S) +Kh(S) +KK1,h(S)] _< l 
LJ v . Ks ... .. . (A9) 
h •~,h ,h l,h 

Voor het berekenen van de afschermingsdikte x uit de 
genormeerde transmissie K ( en omgekeerd) zijn ex
ponentiele fittingformules afgeleid met de algemene 
vorm: 

x = (a ln(b-c log K))d + e .. . . .. ...... . (AlO) 

log K = a - {3 exp(-yx0) . ..... .... ..... (All) 

De fittingparameters zijn afhankelijk van de hoog
spanning en het afschermingsmateriaal. 

Voor de lekstralingscomponent wordt de eenvoudige 
exponentele verzwakkingsrelatie gebruikt; gerekend 
wordt met een constante tiendewaardedikte TWD: 

-x 
log K = TWD .............. .. .. .. . . .. (A12) 

Gebruikte symbolen 

K: genormeerde transmissie op 1 meter afstand van 
het focus uitgedrukt in mSv/mA min 
P/r: ontwerpnorm voor de (ruimte)dosis op de plaats 
van ontwerp, buiten de rontgenkamer; rekening hou
dend met tolerantie T (occupancy factor) voor aan
wezigheid ter plaatse 
Wh: toestelbelasting (workload) bij hoogspanning h 
uitgedrukt in mA min/week; Uh is de bijbehorende 
richtingsfractie per workload 
G: correctiefactor voor veldgrootte ter plaatse van 
verstrooiiend object (G = 400/veldgrootte); f is de 
fractie van de directe bundel die wordt verstrooid 
L: lekstraling op 1 meter afstand van het toestel, 
uitgedrukt in mSv/min (wettelijke grenswaarde voor 
diagnostiek: 1/60 en voor therapie 1/6 of 10·3 I); I is de 
buisstroom uitgedrukt in mA 
d1, d2 of <l4 staat voor de afstand tussen de ontwerp
positie en de rontgenbuis c.q. verstrooiend object, 
uitgedrukt in meter; d3 is de afstand tussen de ront
genbuis en het verstrooiend object. 


