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DOSISV ARIA TIE IN DE PRAKTIJK VAN HET MED ISCH ONDERZOEK 

DE NOODZAAK VAN "WETEN - METEN - TOETSEN" 

Chris J. Huyskens, Stralingsbeschenningsdienst, Technische Universiteit Eindhoven 

Dit artikel is een bewerkingvan een voordracht tijdens een tweedaagse workshop met a/le betrokken beroepsgroepen 
over de uitwerking van de EG-richtlijn (1984) m.b.t. "Stralingsbeschenningpatii!nten". 

De stralingsbelasting van patienten bij medische ver
richtingen wordt veelal uitgedrukt in termen van ge
middelde dosis per patient per onderzoektype. In het 
navolgende probeer ik duidelijk te maken dat inzicht 
in de dosisverdeling over de patienten een noodzake
lijkheid is om te kunnen werken aan dosisbeheersing 
in de zorg voor stralingsbescherming van patienten. Ile 
spreek met opzet over dosisbeheersing en niet zonder 
meer over dosisreductie. Het gaat immers niet om het 
- coute que coute - verlagen van de stralingsdosis maar 
om de optimalisatie van de stralingsdosis die nodig is 
om zo goed mogelijk het medisch onderzoek te kun
nen uitvoeren. In de gevallen waar blijkt dat het stra
lingsgebruik relatief aan de hoge kant is, moet ge
streefd worden naar reductie. Echter moet bij een 
"extreem laag stralingsgebruik" ook de vraag worden 
gesteld of bet onderzoek wel voldoende resultaten 
oplevert. 

In de eerste figuur is voor een tiental rontgendiagnos
tische onderzoektypen de verdeling van de patientdo
sis per verrichting schematisch weergegeven. Hori
zontaal langs de as staat de patientdosis uitgedrukt in 
effectief dosisequivalent (in de eenheid millisievert). 
Horizontaal is per onderzoektype in een balkdiagram 
aangegeven over welk dosisbereik de achtereenvol
gende percentiel gebieden uit de cumulatieve fre
quentieverdeling van de "dosis" zich uitstrekken (zie 
toelichting bij figuur 1). 
Duidelijk valt te zien dat de patientdosis in absolute 
zin afhankelijk is van bet onderzoektype en dat verder 
sprake is van een aanzienlijke spreiding. 
Waar ik de aandacht op wil vestigen is het onderlinge 
verschil in de dosis per aangeduid percentiel gebied. 

Nadere bestudering van de verdeling van de patient
dosis voor verschillende onderzoektypen leert dat de 
dosisverdelingen in relatieve zin, onderling niet zo gek 
veel verschillen. Dit wordt gedemonstreerd aan de 
hand van figuur 2. Daarin zijn de dosisverdelingen 
voor de tien genoemde onderzoektypen uitgezet in de 
vorm van een cumulatieve verdeling en bovendien 
genormeerd op de mediaanwaarde per onderzoek
type. 
Globaal kan men uit deze (relatieve) cumulatieve 
dosisverdelingen de volgende conclusies afleiden. 
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Voor alle onderzoektypen geldt globaal dat in de 
helft van het aantal verrichtingen, overeenkomend 
met bet < 25%-75% > percentiel gebied, de do
sis per verrichting onderling weinig verschilt. Het 
sub-gem.iddelde over de < 25%-75% > percen
tiel groep is ongeveer gelijk aan de mediaanwaar
de. 
Voor de < 75%-95% > percentiel groep blijkt de 
dosis per verrichting op te lopen tot een factor 3 
a 5 maal de mediaanwaarde. 
Voor de 5% van verrichtingen met de grootste 
dosis ( < 95%-100% > percentiel gebied) blijkt 
de dosis per onderzoek een factor 6 tot 10 grater 
dan de mediaanwaarde. 

Dezelfde informatie kan op een enigzins andere wijze 
warden gepresenteerd in de vorm van wat ik noem de 
"80/20-regel". De kenmerken daarvan zijn schema
tisch gegeven in figuur 3. 

80 - 20 REGEL 
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Voor elk onderzoektype blijkt te gelden dat voor circa 
80% van de verrichtingen (met relatieflage dosis) het 
onderlinge gemiddelde ongeveer gelijk is aan de me
diaanwaarde over alle onderzoeken van hetzelfde 
type. 
De overige 20% van de verrichtingen blijkt gepaard te 
gaan met een individuele stralingsdosis voor de 
patient die aanzienlijk grater is. Het verschil loopt op 
tot een factor 10. 
Afgeleid kan oak warden dat in globale zin gesproken, 
80% van de verrichtingen, correspondeert met onge
veer de helft van de collectieve dosis ten gevolge van 
eenzelfde onderzoektype. 
De andere helft van de collectieve dosis hangt samen 
met slechts 20% van bet aantal verrichtingen. Meer in 
het bijzonder nog: 30% van de collectieve dosis hangt 
samen met circa 15% van de verrichtingen 
( < 80%-95% > percentiel gebied) en circa 20% van 
de collectieve dosis wordt veroorzaakt door de 5% 
van de verrichtingen met de relatief hoogste dosis 
( < 95%-100% >percentiel gebied). 
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Mijn conclusie voor een doelmatige aanpak van de 
zorg voor stralingsbescherming van patienten ligt voor 
de hand. Zowel in de sfeer van de collectieve dosis als 
in de sfeer van de individuele patientdosis valt even
tuele reductie van stralingsdosis het best te bereiken 
door de aandacht te concentreren op de staart van de 
verdelingsfunctie, m.a.w. op die onderzoeken (per 
verrichtingstype) die de relatief hoogste doses ople
veren. Globaal komt bet erop neer om in eerste aanleg 
de circa 5% van de verrichtingen te determineren met 
relatief de hoogste dosis. Vervolgens de aandacht te 
besteden aan bet < 75%-95% > percentiel gebied. 
Het streven daarbij zou moeten zijn na te gaan in 
hoeverre de onderzoeken met relatief hogere doses 
ook zouden kunnen warden uitgevoerd op dezelfde 
wijze als blijkbaar geschiedt in de verrichtingen die 
vallen in het < 25%-75% > percentiel gebied. An
ders gezegd: verrichtingen in het < 25%-75% > per
centiel gebied kunnen in eerste aanleg warden aange
merkt als een voorlopige referentie voor good medical 
practice. 

Hoe dat in de praktijk in zijn werk kan gaan licht ik u 
toe aan de hand van resultaten uit een onderzoek dat 
wij gedurende ruim 2 jaar hebben verricht bij hartca
theterisatie-onderzoeken in twee ziekenhuizen in ans 
land [ref 1]. Het "stralingsgebruik" per cardioverrich
ting werd gemeten. Daarbij werd de grootheid expo
sure x area product genomen als maat voor de (poten
tiele) dosis van de patient. De resultaten van het 
gemeten stralingsgebruik werden gepresenteerd in 
frequentieverdelingen per ziekenhuis en eveneens in 
gemeten verdeling per cardioloog. Op die wijze werd 
de aandacht geconcentreerd op de onderlinge over
eenkomsten maar vooral ook de onderlinge verschil
len in de verdelingsfuncties (distributie). Elk van de 
betrokken cardiologen is langs deze weg in staat om 
de verdeling van het stralingsgebruik tijdens zijn eigen 
verrichtingen te beoordelen. Wanneer landelijk of 
zelfs intemationaal de geldende bandbreedte voor 
good practice beschikbaar is, kan de door meting 
vastgestelde verdelingsfunctie per ziekenhuis of per 
cardioloog afzonderlijk daarmee warden vergeleken. 
Deze vorm van (intercollegiale) toetsing stelt elke 
cardioloog vervolgens in staat na te gaan waar in zijn 
handelen beperkingen in bet stralingsgebruik eventu
eel mogelijk zijn. 

In algemene zin is deze benaderingswijze terug te 
voeren tot de drie elementen, die in feite ook de kern 
vormen van de aanbevelingen van de Nationale Raad 
voor de Volksgezondheid [ ref 2] over de aanpak van 
de zorg voor de stralingsbescherming van patienten. 

WETEN wat "good practice" is 
METEN wat "actual practice" is 
TOETSEN en zonodig verbeteren. 
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Met de eerst genoemde omschrijving "weten wat good 
practice is" bedoel ik niets meer of minder dan te 
zeggen dat ten aanzien van blootstelling van patienten 
bij medisch onderzoek moet gelden dat de verant
woordelijke arts voldoende moet zij:n opgeleid, zodat 
hij of zij weet wat bij de betreffende toepassing van 
ioniserende straling "good medical practice" is; oak in 
de zin van de noodzakelijke stralingsdosis daarbij. 
A1s tweede stap zal dan van tijd tot tijd gemeten 
moeten warden wat de eigen praktijk feitelijk is en wat 
de gezamenlijke praktijk met collega's in feite is. 
Vervolgens kunnen dan de eigen resultaten van de 
praktische uitvoering warden vergeleken met soartge
lijke metingen van anderen. Dat kan gebeuren met 
collega's in hetzelfde ziekenhuis, in een regionaal sa
menwerkingsverband of zelfs op landelijke schaal. 
Deze onderlinge vergelijking is een van de mogelijke 
benaderingen in de sf eer van toetsing aan de eisen van 
"good medical practice". A1s het verschil tussen de 
eigen werkelijkheid en de referentiecriteria voor 
"good practice" te groat is, dan zal er gecorrigeerd 
moeten warden. Oak als blijkt dat de eigen praktijk 
goed overeenstemt met de "good medical practice" 
vervalt daarmee de reden tot meten en toetsen niet. 
Het blijven noodzakelijke functies in de continu nood
zakelijke zorg voor kwaliteit van de uitvoering van het 
medisch onderzoek, in directe samenhang met de 
beheersing van de stralingsdosis voar de patient. N aar 
mijn mening is de trits van "weten - meten - toetsen" 
dan oak een onmisbaar bestanddeel van kwaliteits
zorg bij het medisch handelen met gebruik van ionise
rende straling. 

Overigens past daarbij de kanttekening dat er een 
scala van argumenten bestaat voar een stelselmatige 
toetsing van het medisch stralingsgebruik. Het ant
woord op de vraag "hoe en door wie" dergelijke toet
sing moet plaatsvinden kan sterk verschillen. De indi
viduele arts heeft een eigen verantwoordelijkheid als 
bet erom gaat zich een oordeel te vormen over de 
kwaliteit van bet eigen bandelen. Verder betreft bet 
een gezamenlijke verantwoordelijkheid voar de staf 
op het niveau van een afdeling of op instellingsniveau. 
In aanvulling daarop is er sprake van een intercolle
giale toetsings- en verantwoordelijkheidsrelatie in 
breder verband. Daarenboven kan er nag sprake zijn 
van een onafhankelijke toetsing in de sfeer van i:nspec
tie door de overbeid. In uiterste instantie zal er sprake 
kunnen zijn van toetsing door justitie, maar dan spre
ken we niet meer over de normale situatie. 
In mijn uiteenzetting beb ik vooral bet oog gebad op 
de eerstgenoemde vormen van toetsing, varierend van 
individueel zelf onderzoek tot en met het niveau van 
intercollegiale toetsing. Ik beb e.e.a. benaderd vanuit 
het streven naar dosisbebeersing in bet kader van de 
zorg van stralingsbescherming van de patient. Het zal 
zonder meer duidelijk zijn dat stelselmatig uitvoeren 
van toetsingen oak zijn rol heeft in bet kader van 
training en opleiding van degenen die betrokken zijn 
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bij de medische toepassingen van ioniserende straling 
en evenzeer een rol in het kader van bet streven naar 
doelmatigheid en doeltreffendheid van deze vormen 
van medische verricbtingen. Verder werkt deze bena
deringswijze oak positief uit op stralingsbescherming 
van de betrokken radiologische werkers. Voor wat 
betreft de uitvoeringswijze van toetsingen in de sf eer 
van kwaliteitszorg wil ik nag eens wijzen op de nood
zaak van interdisciplinaire samenwerking. In bijzon
der doe! ik daarbij op de rol van de klinisch fysicus en 
deskundigen op het gebied van stralingsdosimetrie. 
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