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Samenvatting 

In dit rapport wordt een onderzoek beschreven naar de invloed van 

technische parameters op de patiëntdosis in de röntgendiagnostiek. 

In 46 nederlandse ziekenhuizen zijn in de periode van maart 1976 

tot maart 1977 aan 650 volwassen vrouwelijke patiënten huidexposie-

metingen verricht tijdens de buikoverzichtsfoto behorend tot het 

intravereuze pyelografie (IVP) onderzoek.Bovendien zijn metingen 

uitgevoerd ter bepaling van de eerste halveringsdikte van de gebruikte 

straling terwijl daarnaast in 15 ziekenhuizen metingen zijn verricht 

aan een Rando fantoom. De metingen werden verricht met behulp van kleine 

LiF therraoluminescentiedosimeters. 

Uit de meetresultaten blijkt een aanzienlijke spreiding in de per 

ziekenhuis gemiddelde intree-exposie en uittree-exposie. 

De spreiding in de per ziekenhuis gemiddelde intree-exposie (faktor 8 

verschil tussen hoogste en laagste gemeten waarde) is voor een belangrijk 

deel het gevolg van verschillen in gebruikte stralenkwaliteit.In een 

aantal ziekenhuizen wordt geen extra filter gebruikt,terwijI anieren 

een betrekkelijk zware filtratie toepassen. 

De variatie in de per ziekenhuis gemiddelde uittree-exposie bleek aan de 

hand van verkregen technische gegevens over strooistralenrooster,verster-

kingsscherm en filmgevoeligheid niet te kunnen worden verklaard.Uit fantoom-

metingen is gebleken dat ook andere t'aktoron als .afstelling van de be-

lichtingsautomaat en door de rontgenoloog gewenate filmzwarting ,van belang 

zijn. 

Met de in dit rapport beschreven meetmethode aan patiënten in de dage

lijkse praktijk van de röntgendiagnostiek is het mogelijk gebleken op 

een eenvoudige wijze relatief hoge exposies bij een buikoverzichtsfoto 

te indiceren. 

Aan de hand van de verkregen meetresultaten worden in hoofdstuk V enkele 

mogelijkheden ter reduktie van de patientdosis anngegeven. 

Tot slot werden enkele aanbevelingen gedaan voor verdere stidies.Het 

lijkt bijzonder wenselijk metingen te verrichten die inzicht geven in 

de patientdosis tijdens röntgenonderzoeken waarbij doorlichting plaats 

vindt. 
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1. Inleidirg 

De belangrijkste bijdrage tot de aan de bevolking toegediende stralings

dosis uit kunstmatige bronnen wordt geleverd door de medische toepassing 

van ioniserende straling (j_).Het ligt derhalve voor de hand bij het 

streven naar een reductie van de bevolkingsdosis uit kunstmatige bronnen» 

bijzondere aandacht te wijden aan de medische stralingsdoses. In verband 

met het grote aantal onderzoeken wordt de go.iudde Lie dosis per hoofd 

van de bevolking vooral bepaald door de röntgeudiag-aostiek. 

De grote belangstelling voor de genetisch significante dos if- tengevolge 

van de röntgendiagnostiek resulteerde in 1972 in de toekenning van 

een subsidie door het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne 

aan do werkgroep Stralingshygiëne en Dosimetric bij het IKl,om in 

Nederland dosismetingen uit te voerer bij patiënten tijdens rontgen-

diagnostische onderzoekingen.Bij deze werkgroep bestond reeds een 

ruime ervaring met de te gebruiken meettechniek (thermolurainescentie-

dosimetrie). 

Bij het uitgevoerde, onderzoek naar de gonadendosis bij мпяоп weden 
zeer grote verschillen in 4e gemeten doses gevonden (2_) . Hier bleken 
de hoge doses veroorzaakt tp worden in een relatief kleine groep van dt 
bij het onderzoek betrokken inrichtingen. Geconcludeerd werd dat de 
spreiding niet dour één technische parameter maar door een samenspel 
van oorzaken werd bepaald,waarbij ht-t persoonlijk handelen van de 

uitvoerende van de röntgenverrichting van grote invloed is. In verband 

met de positie van de mannelijke genaden,veelal op de rand van het 

gebruikte röntgenveld,zijn de geconstateerde dosisverschillen (faktor 

100) door een goede diafragmering en/of toepassen van loodaldekking 

op eenvoudige wijze te reduceren. 

Bij het daaropvolgende onderzoek naar de ovariumdosis tengevolge van 

enkele diagnostische röntgenverrichtingen werden bij metingen in de 

direkte bundel opmerkelijke variaties in de intree-exposie waargenomen O ) • 

Deze variaties bleken niet alleen veroorzaakt te worden doordat het aantal 

foto's dat bij een bepaalde röntgenverrichting wordt gemaakt van zieken

huis tot ziekenhuis verschilt,maar ook door verschillen in de per zieken

huis gemiddelde intree-exposie per röntgenfoto. 

In aansluiting hierop besloot, het Ministerie in 107b tot. het subsidieren 

van een onderzoekprogramma betreffende do somatische patи ntdosis tengevolge 
van de röntgendiagnostiek,dat zou kunnen uitmonden in voorstellen voor 
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dosisbeperkende maatregelen. 

On tot gefundeerde aanbevelingen gericht op een reductie van de patiënt-

dosis te komen,dienen de oorzaken van genoemde variaties in de intree-

exposie nader te worden onderzocht.In verband hiermee is het doel van 

de in uit rapport beschreven studie in de eerste plaats het onderzoek 

naar relaties tussen technische parameters en de patientdosis. 

In overeenstemming met de vens van het Ministerie werd gezocht naar 

een deskundige röntgenologische inbreng bij het onderzoek,welke werd 

gevonden bij de medewerkers van de afdeling Röntgenologie van het 

Utiechtse Academisch Ziekenhuis. 

Met de meetgegevens is het tevens mogelijk inzicht te verkrijgen in 

de grootte en spreiding van de dosis op inwendige organen in verband 

met leukemie en tumorindue tie. In tegenstelling tot de vrij talrijke 

literatuurgegevens met betrekking tot de genetische dosis zijn slechts 

weinig gegevens over de somatische dosis bekend. Berekeningen van 

inwendige orgaandoses gebaseerd op de tijdens het onderzoek verzamelde 

informatie zijn in een afzonderlijk rapport weergegeven (4). 
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II. Parameters van belang voor patiëntdosis 

II. 1 Inleiding 

De dosismetingen zijn verricht tijdens het maken van één overzichts

foto behorend bij het intraveneuze pyelografie (IVP) onderzoek. De 

positie van de patiënt ten opzichte van de röntgenbuis i* bij deze 

overzichtsfoto als aangegeven in figuur II—1 (5). De uit de röntgen

buis tredende röntgenstralen bereiken na een zekere filtratie de 

patiënt. De filtratie bestaat uit het inherente of eigen buis filter 

en het toegevoegd extra filter. 

Als gevolg van het verschil in verzwakkingscoëfficiënt voor verschillende 

weefsels (bot, spier) ontstaan intensiteitsverschillen in de uit het 

object uittredende röntgenbundel. Deze intensiteitsverschilien worden 

met behulp van een röntgenfilra omgezet in een zichtbaar beeld. Aange

zien slechts een klein deel van de röntgenstraling in de fotoemulsie 

wordt geabsorbeerd, maakt men gebruik van versterkingsschermen die een 

deel van de invallende rontengens tra ling omzetten in zichtbaar licht 

en UV-straling.De versterkingsschermen worden in nauw contact 

gebracht met de film.De combinatie film en versterkingsschermen 

bevindt zich in een lichtdichte cassette. 

Om een versluiering van de foto als gevolg van uit de patiënt tredende 

strooistraling te voorkomen wordt gebruik gemaakt van een rooster van 

dunne loodlamellen. Het rooster wordt meestal bewogen (bucky) om de 

storende afbeelding van de lamellen op de foto te voorkomen. 

Bij het IVP onderzoek wordt de spanning van de röntgenbuis op een 

bepaalde waarde ingesteld (over het algemeen 60 a 80 kVp) wa.irna 'и«ч 
mAs getal (produkt van buisstroom en belichtingstijd) aan de hand van 
belichtingstabellen wordt gekozen en ingesteld. Wanneer gewerkt wordt 
met een belichtingsautomaat dan vindt instelling van de mAs waarde 
automatisch plaats. De belichtingsautomaat schakelt de apparatuur uit 
op het moment dat de automaat een zekere van te voren ingestelde hoe
veelheid straling ontvangen heeft (J>) . De belichtingsautomaat bevindt 
zich tussen rooster en f i imcassetre(?.ie figuur II-I). De automaat wordt 
afgesteld door de fabrikant. Bij deze afstelling wordt homogeen materiaal 
(bijvoorbeeld een koperplaat) belicht wat op de foto in een vooraf vast
gestelde zwarting moet resulteren. 
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In «He bij het onderzoek betrokken ziekenhuizen wordt gebruik 

gemaakt van een liehtvizier. Meestal wordt act dit lichtvizier de 

te gebruiken veldgrootte visueel ingesteld. In een enkel zieken

huis was automatische diafragmering mogelijk, waarbij de veld

grootte automatisch wordt aangepast aan de filmgrootte. 

II. 2 Invloed van diverse parameters op de patiëntdosis 

Wanneer de in de röntgenbuis opgewekte straling gevolgd wordt in de 

richting van de stralen dan kunnen achtereenvolgens onderstaande 

parameters die van invloed zijn op de patiëntdosis genoemd worden. 

a. fotonenergiespectrum van de straling 

b. focus-huid afstand 

с veldgrootte 
d. objectdikte 
e. strooistralenrooster 
f. plaats en afstelling belichtingsautomaat 
g. versterkingsschermen 
h. type röntgenfilm 
i. ontwikkelprocedure 
j. gewenste filmzwarting 

ad. a. fotonenergiespectrum van de straling 
Het energiespectrum van de opgewekte röntgenstraling wordt bepaald 
door de waarde van het kilovoltage, de mate van gelijkrichting van de 
hoogspanning en het totale filter. 
Als maat voor de doordringendheid van de straling kan de halverings
dikte gebruikt worden. De halveringsdikte is gedefinieerd als de 
hoeveelheid absorbermateriaal die de intensiteit van de straling, 
uitgedrukt in het exposietempo, tot de helft reduceert. Röntgen
straling is niet mono-energetisch waardoor het nodig is onderscheid te 
maken tussen de Ie, 2e en eventueel volgende halveringsdikten. Een 
opgave van alleen de eerste halveringsdikte is niet voldoende om de 
kwaliteit van de röntgenstraling volledig aan te geven. Röntgenspectra 
opgewekt bij verschillende kilovoltages kunnen dezelfde eerste halverings
dikte hebben wanneer de filtratie wordt aangepast. 
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Naarmate het kilovoltage hoger wordt ingesteld neemt de effectieve 

energie van de straling toe (7). Tussen röntgenapparaten zullen bij 

gelijk ingestelde piekspanning (kVp) verschillen in stralenkwaiiteit 

kunnen optreden als gevolg van verschillen in de mate van gelijk-

richting van de hoogspanning. Bij éénfasespanning geldt kV «0,7 kV 

(4 ventiels apparaat) en bij driefasenspanning kV ,.=»0,95 kV 
eft max 

( 6 ventiels apparaat). Men treft ook schakelingen met 12 ventielen aan 

waardoor de rimpel nog kleiner is. 

Bij een geringe filtratie van de röntgenstraling zal een aanzienlijke 

hoeveelheid laagenergetische ("zachte") straling de buis verlaten. 

Deze zachte straling bereikt de film niet, maar draagt wel bij tot de 

dosis die de patiënt krijgt. In verband hiermee worden in ICRP IS (8) 

de volgende aanbevelingen gedaan met betrekking tot de filtratie van de 

röntgenstraling, 

- voltages tot en met 70 kVp een totaal filter van minstens I,5 mm Al eq. 

- voltages tussen 70 kVp en 100 kVp een totaal illter van minstens 2 mm Al 

- voltages boven 100 kVp een totaal filter van minstens 2,5 mm Al eq. 

Het inherente filter kan met de ouderdom van de rontgenbuis toenemen als 

gevolg van verdamping van zowel anode als kathode materiaal (wolfraam) 

dat zich op het glas van de buis afzet (9). Door ruwer worden van het 

focus neemt bij gebruik van wol fraam bovendien het exposietempo af 

naarmate de buis ouder wordt (9, 10). Dergelijke verouderingseffekten 

treden echter slechts in zeer geringe mate op wanneer gebruik wordt 

gemaakt van rhenium-wolfraara legeringen als anode materiaal (9). 

Om de invloed van de stralenkwaiiteit op de intreedosis (centrumveld) 

te bepalen zijn met een 4 ventiels röntgenapparaat metingen aan een ч 

Rando fantoom verricht. De resultaten zijn gegeven in figuur 11-2. 
Een dergelijk verband tussen intreedosis en stralenkwaiiteit wordt 
gegeven in ICRP 16 (Jjb Uit figuur II-2 blijkt dat bij een vaste waarde 
voor de uittreedosis de intreedosis sterk afneemt met toenemende 
halveringsdikte. Opgemerkt dient te worden dat de dosis op inwendige 
organen (biivoorbeeld de ovaria) niet op dezelfde wijze met de stralen' 
kwaliteit varieert als de huiddosis (zie figuur 11-2), In het algemeen 
kan gesteld worden dat de dosis voor organen binnen de direkte bundel 
af- en voor organen buiten de direkte bundel toeneemt met toenemende 
fotonenergie (13). In een enkel geval wordt voor organen buiten de 
direktie bundel bij toenemende fotonenergie aanvankelijk een afname en 
daarna weer een toename van de orgaandosis geconstateerd zodat i-i-n optimale 
stralenkwaiiteit voor een minimale orgaandosis is aan te geven (14). 
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Gcbruik van harde straling kan in de rontgendiagnostiek bezwaarlijk 

zijn in verband met vermindering van het contrast. Deze contrast

vermindering is het gevolg van het kleiner worden van de verschillen 

in de verzwakkingscoëfficiënt van de diverse weefsels (bot, spier) 

met toenemende fotonenergie 0 5 ) . 

ad. b. focus-huid afstand 

Wanneer in het ene geval de focus-film afstand gelijk is aan de ffd 

en de focus-huid afstand aan fsd en in het andere geval respectie

velijk ffd en fsd- dan verhouden de huidexposies > (intree) zich 

bij een constante rugexposie (uittree) voor patiënten van gelijke 

dikte en voor gelijke tafel-film afstanden als 

X. fsd 2 ffd 2 

X, fsd ' lffd,' 
л2 1 2 

Bij een objectdikte van 20 cm en een tafel-film afstand van 10 cm 
neemt de huidexposie met 18% af wanneer de focus-film afstand toeneemt 
van 100 cm tot 125 cm. 

ad. с veldgrootte 
Bij de buikoverzichtsfoto van het IVP onderzoek worden foto's 
gemaakt met afmetingen 30 x 40 cm2 of 35 x 43 сшг. De grootte van de 
röntgenbundel wordt hierbij aangepast met behulp van een lichtvizier. 
Een onderzoek in amerikaanse ziekenhuizen heeft uitgewezen dat voor 
buikopnamen het oppervlak van de röntgenbundel gemiddeld een faktor 
1,3 groter is dan het filmoppervlak (16). In nederlandse ziekenhuizen 
wordt in het algemeen gestreefd naar "foto's met witte randjes" 
(bundelafmetingen kleiner dan filmafmetingen). Over de verhouding 
bundel oppervlak-filmoppervlak in nederlandse ziekenhuizen zijn rchter 
geen gegevens bekend. 
Bij de voor een buikoverzichtsfoto gebruikelijke veldgrootte vindC 
geen significante verandering van de huidexposie in de centraal straal 
plaats met toenemende veldgrootte (17, 18). 
De invloed van een variatie in de veldgrootte komt wel tot uitdrukking 
in beenmergdosis en integrale dosis (kg.rad). Wanneer bij buikopnamen 
de verhouding tussen veldgrootte en filmgrootte 1,5 bedraagt dan zal de 
beenmergdosis een faktor 1,23 groter zijn dan bij een verhouding tussen 
veldgrootte en filmgrootte gelijk aan I (19). De integrale dosis is 
recht evenredig met het oppervlak van de invallende röntgenbundel (20). 

-8-



8-

Voor buiten de direkte bundel gelegen organen is de afstand tot 
de veldrand van grote invloed. Deze paraseter heeft «eer invloed 
op de geabsorbeerde dosis in een buiten de direkte bundel gelegen 
orgaan dan stralenkwaliteit of veldgrootte (18). Als voorbeeld 
neeat de testisdosis bij Ie halveringsdikte van 2 в Al met een 
faktor 6 toe wanneer de afstand tot de veldrand afneemt van 10 ca 
tot 5 cm 0 9 ) . 

ad. d. objectdikte 
Om een vereist fotografisch effekt te verkrijgen moet een zeer 
bepaalde hoeveelheid straling de film treffen: de be lichtings vaarde ( Ц ) 
Deze belichtingswaarde die ongeveer gelijk is aan het produkt van 
mAs en (kVp) dient constant te zijn hetgeen op verschillende manieren 
door onderlinge variatie van de faktoren kVp.mA en s bereikt kan worden. 
De kVp waarde is hierbij bepalend voor het filmcontrast. Bij een 
toename (afname) van de objectdikte met I cm dient de belichtings
waarde verhoogd (verlaagd) te worden met ca.25Z (21) 
Aangezien de belichtingswaarde recht evenredig is met de mAs waarde 
betekent dit dat bij een constant kilovoltage een verschil in 
patiëntdikte van I cm resulteert in een verschil in mAs getal en 

^daarmee in huidexposie vani 25Z,ln verband met bovenstaande zal vewir 

een object met een dikte van 20 cm bij constant kilovoltage de huid-

expusie (intree) ruim een faktor 3 hoger zijn dan voor een object 

van 15 cm dikte hetgeen in overeenstemming is met eigen metingen aan 

een masonite fantoom (3). Het verschil in focus-huid afstand is 

hierbij buiten beschouwing gelaten. 

De belichtingswaarde kan eveneens aan de objectdikte aangepast worden 

door wijziging van het kilovoltage.De belichtingswaarde is ongeveer 

evenredig met (kVp) .Dit resulteert in de vuistregel:iedere cm 

objectdikte meer (minder) vereist een spanningsverhuging (verlaging) 

van Ы (in het gebied van 60 - 90 kVp) 
Wanneer voor een objectdikte van 15 cm bij een bepaald mAs getal een 
voltage van 70 kVp gekozen is dan zal volgens bovenstaande vuistregel 
voor een objectdikte van 20 ста een voltage van 90 kVp noodzakelijk zijn 
bij dezelfde mAs waarde. Het exposietempo van een röntgenbuis in тК/тЛ.ч 
is afhankelijk van de afstand tot het focus, de filtratie en het kilo
voltage (22)- In de literatuur wordt bij een afstand tot het focus van 
90 cm en een totaal filter van 3 nen Al voor het exposietempo bij 70 kVp 
een waarde van '\,7 mR/mAs gevonden en bij 90 kVp een waarde van 
r),7 mR/mAs (22). Dit betekent een toename van de huidexposie ( inMee) 
met een faktor 1,5. 
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Hierbij is geen rekening gehouden net de toename van de backseatter-
faktcr Bet toenemende fotonenergie (zie figuur TI-3) en het verschil 
in focus-huid afstand. Bij metingen aan een masonite fantoom werd 
door ons voor bovenbeschreven situatie een toename van de intree* 
exposie met een faktor 1,8 + 0»2 gevonden (Э) 
In de praktijk van de röntgendiagnostiek wordt een toename van de 
intree-exposie geconstateerd met toenemende patiëntdikta (3, 24). 
Wanneer uitgegaan wordt van instelcondities (kVp, mAs) voor patiënten 

met normaal postuur dan kan in verband met bovenstaande de aanpassing 

van de belichtingswaarde naarmate de patient dikker is beter door 

middel van het kilovoltage, en naarmate de patiënt dunner is door 

middel van het mAs get?l plaats vinden. 

Wanneer gebruik gemaakt wordt van een belichtingsautomaat dan vindt 

bij constant houden van het kilovo'tage de aanpassing aan de patiënt

dikte op automatische wijze plaats door middel van de mAs waarde. 

ad. e. strooistralenrooster 

Het strooistralenrooster wordt gekarakteriseerd door de ratio en het 

aantal loodlamellen per cm. De ratio is gedefinieerd als de verhouding 

tussen de hoogte van de lamellen en hun tussenruimte. De invloed van 

het rooster op de exposie wordt gegeven door de roosterfaktor die de 

verhouding aangeeft tussen de belichtingstijd met en zonder rooster. 

De waarde van de roosterfaktor van een bepaald rooster is afhankelijk 

van de gebruikte stralenkwaliteit en de objectdikte. Bovendien zijn 

de lamellen van het rooster geplaatst in de richting van de primaire 

röntgenstralen zodat de afstand van focus tot rooster van belang is. 

Uit de literatuur (25) bekende waarden voor de roosterfaktor bij een 

drietal kilovoltages zijn gegevens in tabel I1-1 als functie van de 

ratio van het rooster. De resultaten van eigen metingen met behulp van 

een Rando fantoom aan een tweetal roosters zijn gegeven in tabel II-2. 

Als kwalificatie voor een rooster wordt eveneens de cont r.istverbeterings-

faktor gebruikt. Deze faktor geeft de verhouding tussen het stralings

contrast met en zonder rooster (26). Het stralingscontrast vordt hierbij 

gedefinieerd als het verschil van de logaritmen van twee stralings

intensiteiten gemeten op velschillende plaatsen achter het object. Aan 

de hand van de hoeveelheid lood per cm2 roosteropperviak (toodgehalte) 

kan ren indeling in lichte en zware roosters gemaakt worden (2f>). Uit de 

I i tiT.-ituur blijkt dat om een bepn.ilde f i Imzwart iny, Ie verkr i jj'.e" de In

licht ingsr ijd voor lirlttu roosters ongeveer het drievoud ige en voor zwart-

roosters nn^'vper het vijfvoudige van Ar w-Mrcle zonder rooster mort 

fiec!r-i;;i n (1 i,.' > f . - | 0 -
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Opgeraerkt dient te worden dat behalve de hoeveelheid lood per cm2 

de verdeling ervan over het oppervlak eveneens bepalend is voor de 

eigenschappen van het rooster. 

ad. f. plaats en afstelling belichtingsautomaat 

De belichtingsautomaat bevat een drietal meetkamers (afmetingen 

ongeveer 5 x 9 cm2) die naar keuze gebruikt kunnen worden. Wanneer 

de gekozen meetkamer zich achter bot respectievelijk weefsel bevindt 

dan zal de patiëntdosis in het eerste geval hoger zijn dan in het 

tweede. 

Door de fabrikant wordt de belichtingsautomaat zo afgesteld dat. de 

röntgenapparatuur wordt uitgeschakeld op het moment dat de meetkamer 

een hoeveelheid straling heeft ontvang£r* die resulteert in een vooraf 

vastgestelde filmzwarting. Bij deze werkwijze wordt de afstelling 

ondermeer bepaald door de versterkingsschermen.de filmgevoeligheid en 

de ontwikkelprocedure. Bij de afstelling kan bovendien rekening worden 

gehouden met de wensen van de uitvoerende van het röntgenonderzoek ten 

aanzien van de noodzakelijk geachte filrazwaiting. 

Tenslotte dient opgemerkt te worden dat door middel van druktoetsen 

op de bedieningstafel van het röntgenapparaat achteraf nog gekozen kan 

worden voor een enigszins lichtere respectievelijk donkerder foto dan 

met de afstelling van de belichtingsautomaat overeenkomt. 

ad. g. versterkingsschermen 

Het versterkingsscherm wordt getypeerd door de versterkingsfaktor 

gedefinieerd als de verhouding tussen de belichting nodig voor een film 

zonder versterkingsschermen en die welke met deze versterkingsschermen 

nodig is (JH). Als luminescentiestof voor versterkingsschermen wordt 

veelal gebruik gemaakt van calciumwolframaat. Bij dit type scherm 

wordt onderscheid gemaakt in langzame, universele en snelJe .schermen. 

Wanneer voor universele schermen een versterkingsfaktor van 10 wordt 

aangenomen dan geldt voor langzame en snelle schermen een versterkings

faktor van respectievelijk 6 a 7 en I r> a 20. De versterkingsfaktor 

wordt bij deze schermen bepaald door de dikte van de emulsielaag. Snelle 

schermen vertonen als gevolg van de dikte van de emulsielaag een relatief 

grote onscherpte ten opzichte van langzame schermen met een dunne emulsie

laag. Voor bepaalde typen van röntgenonderzoek weegt echter het voordeel 

van de verminderde bewegingsonscherpte naast de dosisrecluct ie bij snelle 

schermen op tegen het nadeel van de grotere versterkingsscherm-onscherptc'. 

-II-
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De versterkingsfaktor is afhankelijk van de gebruikte stralen-
kwaliteit. In de meeste gevallen is de versterkingsfaktor groter 
bij hogere dan bij lagere spanningen. 
Moderne zeldzame aard schermen bieden de mogelijkheid om voor de 
belangrijkste typen röntgenonderzoek de exposie met ongeveer een 
faktor 4 ten opzichte van conventionele snelle schermen te verlagen 
zonder de beeldkwaliteit te verslechteren (27). Wellicht is genoemde 
dosisreductie enigszins optimistisch in verband met de toenemende 
invloed van ruis (28, 29). 
Bij conventionele schermen kan in de loop der tijd de versterkings
faktor afnemen. Uit de Literatuur blijkt dat voor universeelschermen 
die 2 jaar in gebruik zijn geweest bij 80 kVp het mAs getal 30Z 
hoger gekozen moet worden dan bij nieuwe universeelschermen als 
gevolg van de afgenomen lichtopbrengst (30). 

ad. h. type röntgenfilm 
De gevoeligheid van een röntgenfilm kan worden uitgedrukt dooi»de 
reciproke waarde van de stralenhoeveelheid nodig voor zwarting I 
boven sluier. De kwaliteit Q van een film wordt wel gedefinieerd 
als: Q = В x у3- В stelt hierin de gevoeligheid, у de gradatie van 
de film voor. De relatieve gevoeligheid is voor de meest gebruikte 
filmtypen gegeven in tabel JI-3 (31). Verschillen in gevoeligheid 
tussen röntgenfilms die bedoeld zijn voor gebruik met versterkings-
schermen kunnen een faktor 3 bedragen (28). 
De combinatie film-versterkingsschermen vertoont slechts in geringe 
mate energie-afhankelijkheid (zie figuur II-4). 

ad. i. ontwikkelprocedure 
Vrijwel algemeen wordt gebruik gemaakt van ontwikkelmachines vanwege 
het grote voordeel dat de foto's snel beschikbaar zijn (verwerkings
tijd veelal 90 s). De instelling (temperatuur, verversing ontwikkelaar 
e.d.) van de ontwikkelmachine is van invloed op de dosis die nodig ie 
om een gewenste filmzwarting te verkrijgen en op de gradatie van de 
film (contrast). Een in de literatuur beschreven onderzoek aan 12 
ontwikkelmachines toonde aan dat de variatie in de benodigde dosis 
om een bepaalde filmzwarting te verkrijgen tussen de 12 ontwikkel
machines maximaal + 40% bedroeg (32). 
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ad. j. gewenste filmzwarting 

Om na te gaan in hoeverre variaties in de filmzwarting toelaatbaar 

worden geacht zijn bij verschillende belichtingstijden en constant 

kilovoltage foto's van een Rando fantoom gemaakt. De verkregen 

foto's zijn door röntgenologen op hun bruikbaarheid beoordeeld. 

De resultaten van de metingen zijn gegeven in tabel 11-4. Wanneer 

de tussen de beoordeling "bruikbaar" en"onbruikbaar" liggende 

waarden als criterium worden genomen dan blijkt uit de verkregen 

gegevens dat de variatie in de intree-exposie voor "bruikbare" 

foto's ongeveer een faktor 6 kan bedragen. Opgeoerkt dient hierbij te 

worden dat de bruikbaarheid van de foto niet uitsluitend door de 

zwarting maar ook door het contrast bepaald zal worden. 

II. 3. Overzicht van het verband tussen patiëntdosis en een aantal 

parameters 

De invloed van de in dit hoofdstuk besproken parameteis op de intree-

exposie voor een patient met normaal postuur kan als volgt worden 

samengevat 

a. parameters tussen rontgenbuis en patiënt 

Wanneer de Ie halveringsdikte toeneemt van 1,5 mm Al naar 3 mm Al 

vindt een reductie van de intree-exposie met ongeveer een faktor 5 

plaats. 

b. parameters tussent patiënt en röntgenfilm 

Voor twee zeer sterk uiteenlopende mogelijkheden (A en B) ontstaat 

onderstaande situatie 

intree-exposie A 
intree-exposie В 

focus-huid afstand 70 cm 95 cm 1,2 
strooistralenrooster zwaar licht 2 
versterkingsscherm universeel snel 2 
filmmateriaal langzaam snel 3 
ontvikkelmachine "slechte" afstelling "gemiddelde" 1,4 

afstelling 

Wanneer verondersteld wordt dat genoemde variaties geheel onafhankelijk 
van elkaar zijn dan resulteert een verschil in intree-exposie tussen 
A en В met ongeveer een faktor 20. 
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c. persoonlijke smaak van de röntgenoloog in verband met de 

gewenste filmzwarting 

Wanneer een "donkere" foto wordt gewenst dan kan de benodigde 

intree-exposie ongeveer een faktor 6 hoger zijn dan vanneer een 

"lichte" foto worde gewenst. 

De indeling van de parameters in de bovengenoemde groepen is ge

baseerd op het in deze studie gebruikte meetsysteem (zie hoofdstuk III). 

Bij dit meetsysteem geeft de dosimeter op de buikzijde van de patiënt 

voornamelijk informatie over parameters tussen röntgenbuis en patient 

en de dosimeter op de rugzijde over parameters tussen patiënt en film. 

Tenslotte dient opgemerkt te worden dat de in bovenstaand overzicht 

genoemde variaties niet geheel onafhankelijk van elkaar behoeven 

te zijn. Als voorbeeld zal een zwaar strooistralenrooster over het 

algemeen gebruikt worden wanneer met hoogenergetische straling wordt 

gewerkt. 
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III. Meetmethode 

III. I. Keuze van de dosimeters 
Voor de exposiemetingen in de ziekenhuizen is in verband met de 
geringe afmetingen gekozen voor thermoluminescentiedosiraeters (TLD's). 
Wanneer bepaalde materialen blootgesteld worden aan ioniserende 
straling dan kan een deel van de stralingsenergie worden opgeslagen 
in metastabiele energietoestanden. Door verhitting van het materiaal 
komt deze energie weer vrij in de vorm van zichtbaar licht. Dit ver
schijnsel staat bekend als thermoluminescentie. Van de vele publicaties 
op het gebied van de thermoluminescentiedosimetrie zijn de meeste te 
vinden in een bibliografie (33). Verschillende thermoluminescentie-
materialen zijn commercieel verkrijgbaar. Voor een aantal veel toege
paste materialen zijn de belangrijkste eigenschappen gegeven in tabel 
III—1 (34). Bij de docr ons verrichte metingen is gebruik gemaakt van 
LiF "ribbons" (3 x 3 x 1 mm3) van Harshaw (TLD-100). LiF werd gekozen 
omdat materiaaleigenschappen als gevoeligheid, nauwkeurigheid en energie
responsie gunstig rijn. De energieresponsie is belangrijk vanwege de 
onbekendheid met het rontgenspectrum waarbij de metingen verricht worden. 
De energieresponsie van TLD-100 is gegeven in figuur III—1 (35). Voor 
Li В О : Mn komt de energieresponsie vrijwel overeen met die van spier
weefsel (zie figuur J1I-I), de gevoeligheid is echter lager dan van LiF. 
De gevoeligheid van Ca zouten is groter dan van LiF, deze materialen 
vertonen echter een veel sterkere energie-afhankelijkheid dan LiF. 

III. 2. Behandeling van de dosimeters 

a. uitlezing 
Het uitlezen van de LiF ribbons gebeurt met een Harshaw TLD detector 
type 2000A waarin elke ribbon in een stikstofatmosfeer wordt verhit 
tot 240°C. Het licht dat door de ribbons wordt uitgezonden als gevolg 
van de verhitting wordt gedetekteerd met een fotomultiplicatorbuis 
waarna de afgegeven elektrische stroom wordt geintegreerd met een 
Harshaw automatisch integrerende pico-amperemeter type 2000B. Voor 
de onderste detektiegrens wordt een exposie van 2 mR gevonden wanneer 
als criterium twee maal de standaardafwijking in de uit lezing van 
een groep "lege" ribbons wordt genomen. 

-Г;-
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b. ijking 

De gevoeligheid van de ribbons in pC/mR wordt bepaald door een 

bekende exposie te geven met röntgenstraling (70 kVp; toegevoegd 

filter 2 non Al). De gegeven exposie wordt gemeten met een Philips 

ionisatiekamer type 37482 die regelmatig geijkt wcrdt tegen een 

secundaire standaard (Farmer type 2502). 

c. restsignaal 

Uit eigen metingen is gebleken dat een tweede uitlezing van de 

ribbons als resultaat een waarde geeft (restsignaal) die ruim 

1 %t bedraagt van de bij de eerste uitlezing verkregen waarde. 

Als gevolg van het restsignaal is een ribbon die aan een 

relatief hoge exposie is blootgesteld niet zonder meer geschikt 

om vervolgens een lage exposie te meten. 

Meerdere malen uitlezen van de ribbons met het doel het rest

signaal te verwijderen is in verband met het grote aantal en de 

benodigde tijdsduur om één ribbon uit te lezen zeer bewerkelijk. 

In verband hiermee is besloten de dosimeters na de uitlezing een 

ovenbehandeling te laten ondergaan (annealen). 

d. annealing 

De gevoeligheid van de LiF ribbons blijkt afhankelijk te zijn van 

de annealmethode. Ook de spreiding in gevoeligheid in een groep 

ribbons wordt beinvloed door de gebruikte annealmethode. Door ons 

is de door de fabrikant voorgestelde annealprocedure gebruikt, 

I uur 400°C gevolgd door 2 uur I00°C. Bij deze wijze van annealen 

neemt in het algemeen de absolute gevoeligheid van de ribbons af, 

terwijl de onderlinge spreiding in deze gevoeligheid van een groep 

ribbons toeneemt (36). Opgemerkt dient te worden dat in tegen

stelling tot genoemde annealmethode een herhaald uir. lezen van de 

ribbons geen noemenswaardige invloed heeft op de gevoeligheid (37). 

e. groepering van de dosimeters 

De beschikbare LiF ribbons werden ingedeeld in groepen. Elke groep 

wordt als een eenheid behandeld. Üe ribbons binnen een groep onder

gaan hierdoor dezelfde bewerkingen (annealen-verzenden-meten-uitlezen-

,-innealen). 

-If>-
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In verband met de invloed van het armealen op c'e gevoeligheid 

wordt uit een groep ribbons voer elke meting a select een aantal 

genomen dat voor de bepaling van do gevoeligheid van de groep 

gebruikt wordt. Om de standaardafwijking in de gevoeligheid 

binnen een groep ribbons beneden de 10* te houden vindt na een 

aantal malen gebruik een hergroepering plaats. Hiertoe worden 

alle ribbons gelijktijdig bestraald waarna uitlezing plaats vindt 

en groepen van ribbons met ongeveer een gelijke gevoeligheid 

gevormd worden. 

I1I-3 Halveringsdiktemeting 

Aangezien de stralenkwali:eit van >rote invloed is op de intree-

exposie (zie figuur 11-2) is het gewenst hierover gegevens te ver

krijgen. Omdat het inherente filter van de röntgenbuis niet altijd 

bekend is en het ingestelde kilovoltage niet noodzaktlijk behoeft 

overeen te komen met het werkelijke kilovoltage (38,_39> is besloten 

stralenkwaliteitsmetingen in de bij het onderzoek betrokken zieken

huizen te verrichten. De gebruikelijke manier van halveringsdikte-

bepaling waarbij de stralingsintensiteit wordt gemeten als functie 

van de absorberdikte is zeer tijdrovend en voor de röntgenafdelingen 

een belasting.In verband hiermee is gebruik gemaakt van een eenvoudige 

en snelle door Puite (40) beschreven meetmethode. Bij deze meetmethode 

wordt de halveringsdikte bepaald uit de verhouding van de met LiF 

gemeten thermolumintscentie(TL).s ignalen op twee verschillende diepten in water. 

Rekening houdend met de bij de röntgendiagnostiek gebruikelijke 

stralenkwaliteit is door ons gekozen voor meting op I cm en 5 cm 

onder het wateroppervlak. Aan de ene kant is liet gewenst de onderlinge 

afstand tussen de meetpunten groot te kiezen zodat een duidelijk ver

schil in Tl-signaal op de twee diepten optreedt.Aan de andere kant heeft 

een kleine afstand tussen de meetpunten het voordeel dat de effektieve 

energie van de straling in de twee meetpunten niet voel vetschilt, 

hetgeen van belang is in verband met de energicresponsie van Lil' 

(zie figuur 11 1-1). 

De gebruikte opstelling is weergegeven in figuur III-2. De ijkkromme 

van de opstelling is gegeven in figuur II1-3. Ten behoeve van de ijking 

zijn metingen uitgevoerd met rontgenappar.ituur van het ITAL te Uageningen. 

-17-
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De resultaten van deze metingen oiijken goed overeen te >temmen 

met in het IRI verrichte metingen en gegevens ontleend aan diepte-

dosistabellen (23). Aangezien bij de ijkkromme slechts gebruik is 

gemaakt van de Ie halveringsdikte dient nogmaals opgemerkt te worden 

dat verschillende röntgenspectra eenzelfde Ie halveringsdikte kunnen 

hebben. 

Het gebruik van meerdere ribbons per meetpunt beperkt de fout in de 

Tï.-signaal metingen tot 5%.De fout in de verhouding van de gemeten 

signalen bedraagt dan ongeveer 7%.Zowel uit berekeningen als eigen 

metingen blijkt dat wanneer de strooistraling buiten beschouwing 

wordt gelaten de effektieve energie van de primaire rontgenbundel als 

gevolg van de 4 cm water tussen de twee meetpunten bij energieën 

tussen 30 en 40 keV met ongeveer 10% toeneemt.Met de ijkkromme 

in figuur IÏI-3 wordt tenslotte gevonden dat de fout in de bepaling van 

een halveringsdikte van 2 mm Ai ongeveer 10% bedraagt. 

Bij gebruik van de meetopstelling in de dagelijkse praktijk van de 

ziekenhuizen kunt en als mogelijke foutenbronnen genoemd worden: 

- een niet juist instellen van de afstand foous-wateroppervlak 

(zie figuur 1II-2). Wanneer voor de afstand foous-watttopptrvlak 

50 cm in plaats van 40 cm wordt genomen dan veroorzaakt dit op de 

verhouding van de exposies een fout van 3,5% (kwadrutenwet;. Dit 

betekent een fout van ongeveer 5% in de bepaling van een halverings

dikte van 2 mm Al (figuur 1II-3). 

- gebruik van een veldgrootte die afwijkt van de voorgeschreven 4 x 4 cm2. 

- de hoek die de centraal straal maakt met het wateroppervlak is niet 

gelijk aan 90%. Deze situatie doet zich voor wanneer de röntgenbuis 

niet in de horizontale stand staat. 

II1-4 Meetprocedure 

a. Type röntgenonderzoek 

Voor het verrichten van de patiëntmetingt-n is de buikoverzic.hLsfoto 

behorend bij het IVP onderzoek gekozen aangezien bij dit type 

röntgenverrichting 

- de onderzoektrequentie relatief hoog is 

- het onderzoek algemeen voorkomt 

- de positie van de patiënt ten opzichte van de rontgenbundel goed 

bekend is 

- de intreedosis relatief hoog is 
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Bovendien levert dit onderzoektype een belangrijke bijdrage aan 

de per capita beenmergdosis (J_). 

b. Meewerkende instellingen 

Aan ruim vijftig ziekenhuizen is om medewerking verzocht. De 

metingen zijn in een betrekkelijk groot aantal ziekenhuizen 

uitgevoerd opdat groepjes ziekenhuizen geselecteerd zouden kunnen 

worden waarbinnen de omstandigheden ongeveer gelijk zijn. Voor 

een zestal ziekenhuizen was het bezwaarlijk de metingen uit te 

voeren,terwijl in één ziekenhuis de metingen tweemaal zijn verricht. 

De verdeling van de meewerkende ziekenhuizen over Nederland is 

gegeven in figuur II1-4. In iedere provincie is een aantal zieken

huizen verzocht de metingen te verrichten. De verdeling van de 

meewerkende ziekenhuizen is geen maat voor de verdeling van het 

ziekenhuisbestand in Nederland. 

Om de metingen snel te kunnen verrichten zijn de grotere zieken

huizen bij het onderzoek betrokken. In 80% van de deelnemende 

ziekenhuizen is het aantal bedden groter dan 300 (42). 

Het onderzoek naar de gonadendosis bij mannen (2) heeft uitgewezen 

dat uit een beperkt aancal metingen per ziekenhuis reeds een indruk 

kan worden verkregen van de werkwijze in dat ziekenhuis. Bij de in 

dit rapport beschreven studie is besloten per ziekenhuis de metingen 

aan 15 volwassen vrouwelijke patiënten te verrichten. Het meten bij 

verschillende patiënten heeft onder andere als voordeel dat binnen 

een ziekenhuis de invloed van de patiëntdikte op de dosis kan worden 

nagegaan. 

De metingen zijn bij vrouwelijke patiënten verricht om mogelijke 

invloeden van antropologische verschillen tussen man en vrouw op 

de dosis te voorkomen. Bovendien hebben we ten behoeve van aanvullende 

metingen de beschikking over een "vrouwelijk" Rando fantoom. 

De metingen in een ziekenhuis zijn steeds bij hetzelfde röntg^n-

apparaat verricht. Dit was gewenst omdat door ons uitgevoerde 

fantoommetingen in een ziekenhuis bij een tweetal identieke röntgen-

apparaten hebben uitgewezen dat bij dezelfde nominale instelling van 

deze apparaten verschillen in halveringsdikte optraden tussen de 

apparaten onderling, V.o werd bij etm instelling van 70 kVp en een 

extra filter van 2 mm Al bij bet ene apparaat een halveringsdikte 

van 3,n mm Al en bij het andere apparaat van 3,0 mm Л1 gemeten. 
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c. Techniek van de meetprocedure bij patiëntmetingen 

Informatie over parameters tussen röntgenbuis en patiënt wordt 

verkregen door meting van de intree-exposie en de stralenkwaliteit. 

Informatie over parameters tussen patiënt en film wordt verkregen 

door meting van de uittree-exposie nodig voor een "bruikbare" foto. 

Tijdens een buikoverzichtsfoto wordt een dosimeter op de buik 

(in de centraal straal) en op de rug (direct boven de bilnaad) van 

de patient bevestigd. In verband met de spreiding in gevoeligheid 

van de ribbons worden zowel bij de patiëntmetingen als bij de 

opstelling ter bepaling van de halveringsdikte per meetpunt 

3 ribbons verpakt in plastic folie gebruikt. 

De positie van de dosimeter op de rug van de patiënt is niet 

nauwkeurig voorgeschreven. Om de invloed van de positie op de 

uittree-exposie na te gaan is een fantoommeting verricht waarbij 

op diverse plaatsen op de rug van een Rando fantoom ribbons waren 

geplaatst. De in tabel III-2 gegeven resultaten laten zien dat de 

plaatsing van de ribbons op de rug niet kritisch is te meer daar 

per meetpunt gemiddeld wordt over 3 in de lengterichting van de 

patiënt geplaatste ribbons. Opgemerkt kan worden dat, wanneer met 

een belichtingsautomaat gewerkt wordt, bij een overzichtsfoto 

veelal de middelste meeсkamer (achter de wervelkolom) gekozen wordt. 

d. Administratieve procedure 
De dosimeters voor de patiëntmetingen worden per post aan de 
deelnemende ziekenhuizen toegezonden, ledere zending bevat een 

aantal ribbons extra ter bepaling van de gevoeligheid van de groep 

ribbons en de achtergrondstraling in het ziekenhuis. Alle bij de 

zending behorende ribbons worden gelijktijdig uitgelezen. Voor de 

metingen is per ziekenhuis een groep van ruim honderd ribbons nodig. 

Op de bijgezonden standaard meetformulieren (tabel III—3 en III—4) 

worden door het ziekenhuispersoneel enkele basisgegevens van de 

patiënt en de gebruikte röntgenapparatuur ingevuld. 

De opstelling ter bepaling van de halveringsdikte wordt met instructies 

voor het gebruik van de opstelling eveneens per post aan de zieken

huizen toegezonden. Er wordt een kilovoltage waarbij de meting ver

richt dient te worden voorgeschreven. 
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De keuze van dit kilovoltage is gebaseerd op de patiëntmetingen 

en komt overeen met het kilovoltage dat gemiddeld gebruikt wordt 

voor patiënten met "normaal" postuur. Bij de halveringsdiktemeting 

wordt met handbediening gewerkt. Er wordt een waarde van 200 mAs 

voorgeschreven. 

De verkregen meetgegevens worden verwerkt in een datasysteem 

met gebruik van de IBM 370 computer van de Technische Hogeschool 

Delft. 

e. Aanvullende metingen 

Naast de patiëntmetingen zijn in 15 deelnemende ziekenhuizen 

metingen uitgevoerd aan een Rando fantoom. De keuze van deze 

15 ziekenhuizen is ondermeer gebaseerd op de bij de patiënt-

metingen geconstateerde hoge intree- respectievelijk uittree-exposies 

en verschillen in technische parameters. Naast een nader onderzoek 

naar de invloed van technische parameters op de exposie, hadden de 

fantoommetingen tot doel metingen bij een constante objectdikte te 

verrichten en inzicht te krijgen in de door de röntgenoloog gewenste 

filzwarting. 

Bij de fantoommetingen is gebruik gemaakt van het Rando fantoom van 

de afdelingen Radiotherapie en Medische Stralingsfysica van het 

Academisch Ziekenhuis Leiden. 

In de 15 ziekenhuizen1 zijn tevensopnamen van een koperplaat van 

variërende dikte (i ran-3 mm) gemaakt. Tijdens de opname waren 

dosimeters (LiF-ribbons) bevestigd op de filmcassettedeksel. De 

zwarting van de verkregen foto's is bepaald met een Mac Beth 

densitometer. De voor een zekere filmzwarting benodigde exposie ter 

plaatse van de cassette geeft een indruk over de combinatie film, 

versterkingsscherm en ontwikkelprocedure. 
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IV. Meetresultaten 

IV-1 Technische gegevens van de apparatuur 

Aan de bij het onderzoek betrokken ziekenhuizen is door.middel van 

standaardformulieren (zie tabel III-4) om informatie verzocht over 

de gebruikte röntgenapparatuur. De verkregen gegevens zijn vermeld 

in de tabellen IV-I t/m IV-3. De benaming in deze tabellen is als 

door het ziekenhuispersoneel op het standaardformulier ingevuld. 

Niet in alle gevallen was het formulier volledig ingevuld, vooral 

met betrekking tot het strooistralenrooster en het filmtype ontbreken 

een aantal gegevens. 

In bijna 80% van de deelnemende ziekenhuizen wordt gebruik gemaakt 

van driefasenspanning waarbij de gelijkrichting van de hoogspanning 

plaats vindt met 6 of 12 ventielen. De focus-film afstand ligt in 

meer dan 90% van de meewerkende ziekenhuizen tussen 100 cm en 125 cm. 

Met de gegevens uit tabel IV-2 is een groepsindeling gemaakt van de 

deelnemende ziekenhuizen naar versterkingsscherm, fijngevoeligheid en 

strooistralenrooster (zie tabel IV-4). In 80% van de ziekenhuizen 

wordt gebruik gemaakt van universeel schermen terwijl in de overige 20% 

met snelle schermen wordt gewerkt. In slechts éénziekenhuis wordt een 

filmtype met een relatief grote gevoeligheid toegepast. In de deelnemende 

ziekenhuizen is het meest voorkomende filmtype Agfa RPI. Hoewel een grote 

verscheidenheid in typen strooistralenrooster voorkomt wordt in verreweg 

de meeste ziekenhuizen gebruik gemaakt van de volgende drie roostertypen 

7/24, 8/40 en 12/40. Hierbij is het rooster gekarakteriseerd door ratio/ 

aantal lijnen per cm. Tijdens de patiëntmetingen is in 54% van de zieken

huizen gebruik gemaakt van een belichtingsautomaat. Met uitzondering van 

één ziekenhuis wordt voor de ontwikkeling van de films een ontwikkel-

machine gebruikt. De ontwikkeltijd bedraagt in de meeste gevallen 90 s. 

Van een beperkt aantal ziekenhuizen zijn gegevens over de ontwikkeltempera-

tuur verkregen. 

IV-2 Halveringsdiktemetingen 

De resultaten van de metingen ter bepaling van de eerste halveringsdikte 

(Ie hwd) met het in hoofdstuk II1-3 beschreven meetsysteem zijn gegeven 

in tabel 1V-5. In deze tabel is tevens het door het ziekenhuispersoneel 

opgegeven kilovoltage en extra filter vermeld waarbij de halverings-

dikteireting is verricht. 
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Bovendien is in de tabel het gemiddelde kilovoltage en aAs getal 

bij de patiëntraetingen gegeven. Het mAs getal is bij moderne 

apparatuur waar met belichtingsautomaat en vallende last wordt 

gewerkt niet bekend. . 

Er worden voor de Ie halveringsdikte waarden gevonden variërend 

tussen 1,5 nm Al en 3,7 mm Al (gemiddeld 2,4 tam Al, relatieve standaard-

afwijking 23Z. Volgens de meetresultaten zou 907. van de deelnemende 

ziekenhuizen voldoen aan de door het Bureau of Radiological Health in 

het NEXT programma (43) aanbevolen normen (bij 70 kVp Ie hwd _> I,5 mm Al; 

bij 80 kVp Ie hwd ^2,3 mm Al). 

Uit de op de standaardmeetformulieren ingevulde waarden voor kilovoltage» 

filtratie en gelijkrichting van de hoogspanning (aantal ventielen) kan 

een schatting van de Ie halveringsdikte worden gemaakt. Bij de schatting 

wordt gebruik gemaakt van literatuurgegevens {]_, 44) en resultaten van 

eigen metingen aan een diagnostiekapparaat. In figuur IV-I is de ge

schatte ie hwd uitgezet tegen de met de in hoofdstuk IIJ-3 beschreven 

opstelling gemeten Ie hwd. Uit de figuur blijkt dat in bijna alle 

gevallen de gemeten Ie hwd beneden de geschatte Ie hwd ligt. Dit kan 

er op duiden dat het werkelijke inherente filter in een aantal gevallen 

minder dan de veronderstelde 2 mm Al bedraagt. Als oorzaken voor de 

spreiding in figuur IV-I kunnen genoemd worden 

- het inherente filter kan per röntgenapparaat verschillend zijn 

(onder andere afhankelijk van kilovoltage, gelijkrichting van de 

hoogspanning, ouderdom van de röntgenbuis). 

- het ingestelde kilovoltage hoeft niet altijd overeen te komen met 

het werkelijke kilovoltage (3j8, 39) 

Bovendien bleek bij bezoek aan een aantal ziekenhuizen dat niet in alle 

gevallen het extra filter overeen kwam met de door het ziekenhuispersoneel 

op het standaardformulier ingevulde waarde. Tenslotte kan gewezen worden 

op fouten als gevolg van een niet juist gebruik van de opstelling 

ter bepaling van de te hwd (zie hoofdstuk II1-3). 

IV-3 Patiëntmetingen 

In 46 nederlandse ziekenhuizen zijn aan 650 volwassen vrouwelijke 

patiënten huidexposiemetingen verricht. Van de verkregen foto's werden 

er door het ziekenhuispersoneel 596 als goed beoordeeld, 14 als onder

belicht en 40 als overbelicht. 
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a. individuele patiëntexposie bij de als goed beoordeelde foto's. 

De cumulatieve frequentieverdelingen van de gemetn intree-exposies 

en uittree-exposies van de 596 eetingen waarbij de rkregen foto 

als goed werd beoordeeld zijn gegeven in de figuren IV-2 en IV-3. 

De berekende gemiddelden en standaardafwijkingen zijn in de figuren 

vernield. De in figuur IV-2 gegeven frequentieverdeling Iaat zien dat 

voor 103 van de metingen de intree-exposie groter dan 2000 raR is. 

Deze relatief hoge waarden worden één of meerdere malen waargenomen 

in 40Z van de deelnemende ziekenhuizen. Meer dan 60% van de intree-

exposies boven 2000 mR worden aangetroffen in 13л van de meewerkende 
ziekenhuizen. In de ziekenhuizen met relatief hoge intree-exposies 
zijn de patiënten gemiddeld niet dikker ') dan in de overige zieken
huizen. De per ziekenhuis gemiddelde patiëntdikte, Dp, is gegeven 

in tabel IV-6. 

Uit de in figuur IV-3 gegeven frequentieverdeling van de uittree-exposies 

bij goede foto's blijkt dat 10Z een waarde groter dan 25 mR heeft. Dexe 

relatief hoge uittree-exposies blijken voor 75% veroorzaakt te worden 

door 107- van de deelnemende ziekenhuizen. 

Binnen de ziekenhuizen is een positieve samenhang tussen Dp en de 

intree-exposie te verwachten. Deze samenhang is onderzocht met de 

korrelatiecoëfficiënt. De resultaten zijn gegeven in tabel IV-7. Er 

blijkt in de deelnemende ziekenhuizen een duidelijk verband te bestaan 

tussen Dp en de intree-exposie. Met uitzondering van een tweetal zieken

huizen (nummers 4 en 30) blijkt eveneens een duidelijk verband te be

staan tussen Dp en het kilovoltage (zie tabel IV-8). 

Strikt genomen raag een korrelatiecoëfficiënt alleen berekend werden 

voor het onderzoeken van een lineair verband. Voor de relatie tussen 

Dp en intree-exposie respectievelijk tussen Dp en kiiovoltage is de 

korrelatiecoëfficiënt dan ook niet meer dan een indikator voor de mate 

van samenhang. Bovendien dient opgemerkt te worden dal de korrelatie

coëf ficiënt in belangrijke mate bepaald wordt door één hoge waarde 

voor intree-exposie respectievelijk kilovoRage behorend bij een 

dikke patiënt. 

') .\i.ii nu' 'Ч'"Г /•' ;.:'-Л'-Ч»: J >'.'.', ./• ' u-f-m), -л ..»./* ':••'• {;•«•'.'";••! 
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In de twee ziekenhuizen (4 en 30) waar geen korrelatie tussen Dp 

en kilovoltage wordt gevonden wordt het kilovoltage constant 

gehouden hoewtl Dp varieert van 230-467 gr/cm in het ene en v«in 

339-482 gr/cm in het andere ziekenhuis. In deze twee ziekenhuizen 

vindt via de belichtingsautomaat aanpassing aan de patientdikte 

plaats met de mAs waarde. 

b. individuele patiëntexposie bij de als goed beoordeelde foto's voor 

patiënten met normaal postuur 

Van de 596 metingen waarbij als resultaat een als goed beoordeelde 

foto werd verkregen zijn er 177 verricht aan patiënten met een 

normaal postuur. Het postuur van de patiënt wordt hierbij als normaal 

aangenomen wanneer de lengte van de patiënt in cm minus 100 cm gelijk 

is aan haar gewicht in kg. volgens de op het standaardformulier inge

vulde gegevens. 

De cumulatieve frequentieverdeling van de gemeten intree-exposies 

voor patiënten met normaal postuur is gegeven in figuur IV-4. De 

berekende gemiddelde waarde en standaardafwijking is in de figuur 

vermeld. Voor 6% van de intree-exposies wordt een waarde groter dan 

1500 mR gevonden (zie figuur IV-4). Deze relatief hoge intree-exposies 

worden verspreid over een zestal ziekenhuizen waargenomen. Extreem 

hoge intree-exposies als geconstateerd in figuur IV-2 blijken niet 

voor te komen bij patiënten met normaal postuur, hetgeen nogmaals 

wijst op een verband tussen de patiëntdikte en de intree-exposie. 

De frequentieverdeling van de uittree-exposie voor patiënten met 

normaal postuur heeft vrijwel hetzelfde verloop als de in figuur IV-3 

gegeven frequentieverdeling voor de 596 metingen waarbij de foto als 

goed werd beoordeeld. De uittree-exposie wordt blijkbaar niet beïnvloed 

door de patiëntdikte. 

c. per ziekenhuis gemiddelde exposie 

De cumulatieve frequentieverdeling van de per ziekenhuis gemiddelde 

intree-exposie voor de groep metingen (596) waarbij de foto's als 

goed beoordeeld werden en dat gedeelte uit deze group (I77) waarbij 

de patiënten een normaal postuur hebben zijn respectievelijk gegeven 

in de figuren IV-5 en IV-6. In de figuren zijn de berekende gemiddelde 

waarde en standaardafwijking vermeld. Voor de als goed gekwalificeerde 

foto's ia de standaardafwijking in de individuele intree-exposie 

(figuur IV-2) groter dan in de per ziekenhuis gemiddelde intree-exposie 

(figuur IV-5). Dit zal wellicht veroorzaakt worden door de geringe 

variatie in de per ziekenhuis gemiddelde patiëntdiHe. (zie fabel LV-6). 
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De cumulatieve frequentieverdeling van de per ziekenhuis gemiddelde 

uittree-exposies genieten tijdens de 596 als goed beoordeelde foto's 

is gegeven in figuur IV-7. 

Volledigheidshalve zijn in tabel 1V-9 voor ieder bij het onderzoek 

betrokken ziekenhuis de gemiddelde intree- en uittree-exposie gegeven. 

Bovendien zijn in deze tabel de standaardafwijkingen gegeven die onder 

andere bepaald worden door vaiiaties in de patiëntdikte binnen de 

ziekenhuizen. Voor de 596 metingen waarbij de foto's als goed beoor

deeld werden wordt in de intree-exposie per ziekenhuis gemiddeld een 

standaardafwijking van 50% gevonden en voor de 177 metingen aan 

patiënten met normaal postuur gemiddeld een standaardafwijking van 30%. 

üe gemiddelde standaardafwijking in de uittree-exposie per ziekenhuis 

bij gebruik van een belichtingsautomaat verschilt niet veel van die bij 

handinstelling (respectievelijk 35% en 38%). De standaardafwijking 

in de uittree-exposie geeft in beide gevallen informatie over het 

interval waarbinnen de belichtingsautomaat of het personeel (bij 

handinstelling) werkt. Er werd geen samenhang geconstateerd tussen 

uittree-exposie en patiëntdikte. In verband met de positie van de 

dosimeter op de rug van de patiënt (achter de wervelkolom) kunnen 

botdiktevariaties van invloed zijn op de spreiding in de per zieken

huis gemiddelde uittree-exposie. De meetkamer van de belichtingsautomaat 

bevindt zich eveneens veelal achter de wervelkolom. 

d. mislukte foto's 

Van de 650 buikoverzichtsfoto's waarbij de patiëntexposies zijn gemeten 

werd ruim 8% door het ziekenhuispersoneel als niet bruikbaar beoordeeld. 

Van de mislukte foto's is 74% over- en 26% onderbelicht. Van de volgens 

opgave mislukte foto's is 43% gemaakt in ziekenhuizen waar een belichtings-

autonaat werd gebruikt (78% over- en 22% onderbelicht). In één geval 

was de oorzaak van de overbelichting de keuze var. een iO maal te hoge 

mAs waarde (handinstelling). In de andere gevallen is geen duidelijke 

oorzaak voor het mislukken van de foto aan te geven. 

De gemiddelde waarde van de intree-exposie voor de 40 overbelichte foto's 

bedraagt 1250 mR en voor de 14 onderbelichte loU>'s ftOl mK. 
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Het door ons gevonden percentage mislukte foto's ligt hoger dan 

het recent in de literatuur (45) genoemde percentage van ongeveer 

bZ. In deze 6Z zijn bovendien de foto's begrepen die mislukt zijn 

vanwege een niet juiste positionering van de patiënt of die niet 

relevant zijn voor het type röntgenonderzoek. 

Samenvattend is een overzicht van de meetresultaten aan patiënten 

gegeven in de tabellen IV-10 en IV—11 voor respectievelijk de 

intree-exposies en de uittree-exposies. 

IV-4 Fantoommetingen 

Aan 15 bij her onderzoek betrokken ziekenhuizen is verzocht enkele opnamen 

te maken van een Rando-fantoom en een koperplaat met een dikte variërend 

van | mm tot 3 mm. Tijdens het maken van de diverse foto's zijn exposie-

metingen verricht. Per ziekenhuis zijn de volgende drie metingen verricht. 

a. Bij de in het ziekenhuis gebruikelijke instelling werd een buikover

zichtsfoto van het Rando fantoom genuakt met hetzelfde röntgenapparaat 

als waarmee de patiëntmetingen zijn verricht. Tijdens de belichting 

zijn drie dosimeters (TLD-100) op de rugzijde en één op de buikzijde 

van het fantoom bevestigd. De drie dosimeters op de rugzijde zijn 

direkt boven de bilnaad en rechts respectievelijk links van de wervel

kolom ter hoogte van de 2e lumbale wervel geplaatst. De dosimeter op 

de buikzijde bevindt zich in de centraal straal. 

De kwaliteit van de verkregen foto werd door het ziekenhuispersoneel 

beoordeeld terwijl de zwarting op enkele vaste plaatsen werd gemeten. 

Het doel van deze meting aan het fantoom was na te gaan in hoeverre 

variaties in intree- en uittree-exposies tussen de ziekenhuizen op

treden bij eenzelfde "patiënt". Bovendien geeft de verkregen foto en 

de beoordeling eni^ inzicht over de in het ziekenhuis gewenste film-

zwartin^. 

De resultaten van de metingen zijn gegeven in tabel IV-12. In de zieken

huizen 8, II, 13, 15, 23 en 40 werd met handinstelling gewerkt, terwijl 

in de overige ziekenhuizen gebruik werd gemaakt van een belichtings-

automaat. In de ziekenhuizen 8, 16 en 47 werd de verkregen foto door het 

ziekenhuispersoneel als bruikbaar maar enigszins licht beoordeeld en 

in de ziekenhuizen II en 13 als bruikbaar maar enigszins donker. 
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In de overige ziekenhuizen werd de verkregen foto als goed beoordeeld. 

Wanneer de als goed beoordeelde fantoomfoto's in beschouwing worden 

genomen dan wordt in de intree-exposie ongeveer een faktor 10 verschil 

tussen hoogste en laagste waarde geconstateerd (zie tabel 1V-12). Wan

neer genormeerd wordt op een vaste uittree-exposie dan bedraagt het 

maximaal verschil in intree-exposie slechts een faktor 3. 

Verzocht is een buikoverzichtsfoto van het Rando fantoom bij 70 kVp 

en een toegevoegd filter van 2 mm Al te maken met het röntgenapparaat 

waarbij ook de patiêntmetingen zijn uitgevoerd. Tijdens de belichting 

zijn dosimeters op het fantoom bevestigd op de eerder onder a. genoemde 

plaatsen. 

Het doel van deze fantoommeting is na te gaan in hoeverre er bij de 

gelijke apparatuurinstelling nog verschillen in de exposies tussen 

de ziekenhuizen optreden. De resultaten van de metingen zijn gegeven 

in tabel IV-13. De in de ziekenhuizen 8, 16 en 47 gemaakte foto's 

werden te licht genoemd, terwijl in de overige ziekenhuizen de ver

kregen foto's als goed beoordeeld werden. 

Uit deze fantoommetingen blijkt eveneens tussen de ziekenhuizen een 

groot verschil te bestaan (faktor 10) in de toegepaste intree-exposies 

nodig voor het verkrijgen van een als goed beoordeelde foto. Wanneer 

echter in alle ziekenhuizen een rugexposie van 19 mR rechts van de 

wervelkolom wordt verondersteld dan bedraagt het verschil in de hieruit 

berekende intree-exposies tussen de ziekenhuizen maximaal een faktor 2. 

Dit wijst er op dat naast de stralenkwaliteit ook andere faktoren van 

invloed zijn op de patiëntexposie. 

Verzocht is bij een instelling van 70 kVp en een toegevoegd filter van 

2 mm Al een foto te maken van een koperplaat met een dikte variërend 

van J min tot 3 mm. 

Het doel van de meting was informatie te verkrijgen over de gevoelig

heid van de combinatie versterkingsschern, film en ontwikkelprocedure uit 

de gemeten exposie ter plaatse van de cassette en filmzwarting. 
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In de ziekenhuizen vaar met een belichtingsautomaat werd gewerkt 

is de positie van de koperplaat op de tafel zo gekozen dat de meet-

kamer van de automaat zich achter 2 mm Cu bevond. De belichtings

tijd zal hierdoor van dezelfde orde van grootte zijn als bij de 

meting aan het Rando fantoom. In de ziekenhuizen waar met hand-

instelling werd gewerkt werd hetzelfde mAs getal gekozen als bij 

de meting bij 70 kVp en 2 mm Al aan het Rando fantoom. De röntgen-

bundel wordt gediafragmeerd op de afmetingen van de koperplaat 

(30x40 cm2). 

Tijdens de opname zijn op diverse plaatsen op de filmcassettedeksel 

dosimeters bevestigd. Na één maal belichten wordt de foto uit de 

cassette genomen en ontwikkeld waarna de lege cassette met de dosi

meters op dezelfde wijze nog een aantal malen wordt belicht. 

De resultaten van de metingen zijn gegeven in tabel IV-!4. Opmerkelijk 

is dat bij eenzelfde apparatuurinstelling (70 kVp + 2 Al) de ver

houding van de exposies ter plaatse van de cassette achter twee 

koperdikten van ziekenhuis tot ziekenhuis verschilt. Dit wordt wellicht 

veroorzaakt door verschillen in strooistralenbijdrage, cassettedeksel 

materiaal of energiespectrum van de röntgenstraling. 

In figuur IV-8 is de filmzwarting uitgezet tegen de exposie gemeten 

ter plaatse van de cassette voor de overeenkomstige koperdikten. Naast 

een variatie in gevoeligheid worden verschillen geconstateerd in de 

hellingen van de curven in het rechlijnige deel. 

In figuur IV-9 is voor een dikte van 2 mm Cu de exposie ter plaatse 

van de cassette uitgezet tegen de filmzwarting. Uit deze figuur blijkt 

de relatief grote gevoeligheid van de combinatie versterkingsschera, 

film en ontwikkelprocedure in ziekenhuis 30 en de relatief kleine 

gevoeligheid in ziekenhuis 10 (zie ook figuur IV-8). Een aanwijzing 

voor de grote gevoeligheid in ziekenhuis 30 werd al gevonden in de 

lagp uittree-expogie toegepast bij de metingen aan het Rando fantoom 

(zie tabel I\ »3). Opgemerkt kan worden dat in ziekenhuis 30 een 

filtntype met relatief grote gevoeligheid wordt gebruikt (zie tabel IV-4). 
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V. Konklusies 

In riit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste 

gevolgtrekkingen die gemaakt kunnen worden met betrekking tot de 

invloed van diverse technische parameters op de gevonden exposie-

verdclingen. Verder worden op grond van de verkregen meetgegevens enkele 

aanbevelingen ter reductie van de patientdosis gedaan en wordt de bruik

baarheid v.iti hot meetsysteem in beschouwing genomen. 

lit de resultaten van de metingen die zijn verricht bij de door het 

ziekenhuispersoneel als goed beoordeelde foto's blijkt dat in de intree-

exposies en uittree-exposies zovel per indjvidu (zie figuur IV-2 ,IV-3 en TV 

als gemiddeld per ziekenhuis (zie figuur IV-5,[V-6 en 1V-7) belangrijke 

variaties optreden. i)e intree- en uittree-exposies binnen een ziekenhuis 

blijken eveneens van patient tot patiënt te verschillen. 

Opgemerkt kan worden dat wanneer in een ziekenhuis gemiddeld een 

hoge intree-exposie in combinatie met een lage uittree-exposie wordt 

waargenomen dit duidt op het gebruik van relatief zachte straling. 

Bij een geconstateerde hoge waarde voor zowel de gemiddelde intree-

als uittree-exposie in een ziekenhuis mag verondersteld worden dat 

de hoge uittree-exposie wordt veroorzaakt door parameters ais type 

strooi stralenrooster,type versterkingsschermen,filmgevoeligheid, 

ontwikkflprocedure,gewenste filmzwarting,afstelling belichtings

automaat terwijl voor de hoge intree-exposie de gebruikte stralen-

kwaliteit van belang zal zijn. 

V-l Variaties in de exposie binnen de ziekenhuizen 

я. intree-exposie 
Als oorzaak voor de variaties in de intree-exposies oinnen de 
ziekenhuizen kan ondermeer het verschil in patiëntdikte genoemd 
worden. In de deelnemende ziekenhuizen wordt een duidelijke samen

hang geconstateerd tussen de intree-exposie en het quotiënt van 

patiëntgewicht en -lengte (zie tabel IV-7). Van invloed op de 

variatie in intree-exposie roet patiëntdikte is de mate van aanpassing 

van het kilovoltage aan de patiëntdtkte. Met uitzondering van twee 

ziekenhuizen vindt in de bij de studie betrokken ziekenhuizen een 

verhoging van het kilovoltage met toenemende patiëntdikts plaats. 

Wanneer in een ziekenhuis waar het kilovoltage constant gehouden 

wordt de gemeten intree-exposies gecorrigeerd worden voor paLiënt-

di'k teverschi Hen door verhoging(verlaging) met 'ГЦ voor iedere cm 
patiëntdikte meer (minder) dan blijken eveneens in deze gecorrigeerde 

i ntroe-<>xposies nog belangrijke variaties voor Ie komen. Naast de 
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patiëntdikte spelen blijkbaar andere faktoren een rol van betekenis. 

Hierop duidt ook de gevonden variatie in de exposie binnen een tieken-

huis wanneer uitsluitend patiënten met normaal postuur in beschouwing 

worden genomen (zie tabel IV-9). 

b. mttree-exposie 

De gemeten uittree-exposies binnen de ziekenhuizen blijken eveneens 

van patiënt tot patiënt te verschillen. Als oorzaak voor de variatie 

in de uittree-exposie kan gedacht worden aan de positie van de bij 

de belichtingsautomaat behorende meetkamer ten opzichte van de patiënt 

en de positie van de dosimeter op de rugzijde van de patiënt in verband 

met evenfiele botdiktevariaties. 

Een aanwijzing voor de invloed van de positie van de meetkamer 

wordt gevonden in het feit dat zelfs bij gebruik van een belichtings

automaat zowel over-als onderbelichting kan plaatsvinden. 

V-2 Variaties in de per ziekenhuis gemiddelde exposies 

Uit de patientmetingen blijkt dat zowel de voor een goede foto 

gemiddeld vereiste intree- als uittree-exposie van ziekenhuis tot 

ziekenhuis verschilt (zie figuur IV-5 en IV-7). Een dergelijke variatie 

wordt bovendien waargenomen bij fantoommetingen in 15 ziekenhuizen 

(zie fibel IV-12). 

a. int rt-e-exposie 

Zowel in het gemiddelde quotiënt van pacientgewicht en -ler.gte als 

in de focus-film afstand worden tussen de ziekenhuizen geen belang

rijke verschillen geconstateerd (zie respectievelijk tabel IV-6 en IV-l) 

Variaties in de per ziekenhuis gemiddelde intree-exposies zuilen 

derhalve voornamelijk veroorzaakt worden door verschillen in stralen-

kwaiiteit en benodigde uittree-exposie.In figuur V-I is de per 

ziekenhuis gemiddelde intree-exposie uitgezet tegen d< gemeten eerste 

halveringsdikte bij een op 13 mR (gemiddelde over alle deelnemende 

ziekenhuizen) genormeerde uittree-exposie.Bovendien is in deze figuur 

de in 15 ziekenhuizen aan een Rando fantoom gemeten intree-exposie 

bij constante uittree-exposie (13 mR) gegeven. Er wordt geen 

duidelijk verband gevonden tussen de intree-exposie bij constante 

uittree-exposie en de gemeten eerste halveringsdikte. Wel kan opge

merkt worden dat bij constante uittree-exposie de hoogste respectieve

lijk laagste waarde (verschil ongeveer een faktor 10) voor de per 

zu-kinluii s gemiddelde intree-exposie wordt gevonden in de ziekenhuizen 

wmiT rle l.iagste (Ie hwd 1,5 mm Л1) respectievelijk hoogate (Ie hwd 
3,7 mm Л1) eerste halveringsdikte is gemeten. Volgens figuur 11-2 

\T,:\V. op fcrond van genoemd verschi J in gemeten eerste h;»l veringsdikte 
-31-
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een verschil in intree-exposie bij constante uittree-exposie met 

een faktor 7 verwacht worden. 

Wanneer als criterium voor een hoge intree-exposic; de waarde wordt 

genomen die groter of gelijk is aan twee maal de over alle zieken

huizen gemiddelde waarde dan wordt in een vijftal ziekenhuizen een 

hoge gemiddelde intree-exposie gevonden. Deze hoge waarden blijken 

veroorzaakt te worden door gebruik van relatief zachte straling of 

door een hoge benodigde uittree-exposie.Hoewel de gemiddelde patiënt-

dikte van ziekenhuis tot ziekenhuis niet veel verschilt (zie tabel IV-6) 

wordt toch in enkele ziekenhuizen een belangrijk lagere waarde voor de 

gemiddelde intree-e.iposie waargenomen bij patiënten met normaal postuur 

dan bij alle patiënten (zie tabel IV-9). 

In de zes ziekenhuizen waar de gemiddelde intree-exposie kleiner 

of gelijk is aan de helft vaa de over alle ziekenhuizen gemiddelde 

waarde wordt met relatief harde straling gewerkt of is de vereiste 

uittree-exposie laag. 

b. uittree-exposie 

Verwacht mag worden dat de geconstateerde verschillen in de per 

ziekenhuis gemiddelde uittree-exposies worden veroorzaakt door de 

in hoofdstuk II genoemde technische parameters tussen patiënt en 

röntgenfil™. Wanneer de bij de studie betrokken ziekenhuizen naar 

gebruikt strooistralenrooster, versterkingsscherm en filmtype 

worden ingedeeld in groepen (zie tabel IV-4) dan blijkt geen 

significant verschil in de per groep gemiddelde uittree-exposie 

waargenomen te worden. Geconcludeerd moet worden dat ook andere 

parameters tussen patiënt en röntgenfilm, waarover bij de patiënt-

metingen geen gegevens zijn verkregen (gewenste filir.zwarting, 

ontwikkelprocedure), van invloed zijn op de uittree-exposie. Uit 

iantoommetingen in 15 ziekenhuizen is ondermeer gebleken dat er 

tussen do ziekenhuizen verschillen in de gewenste li Imz.wart ing 

optreden (zie tabel IV-12 en IV-13). Daarnaast blijkt uit metingen 

met een koperplaat dat de belichtingsautomaat in de ziekenhuizen 

op verschitiende filmzwartingen is afgesteld ot dat een verloop in 

de afstelling is opgetreden (zie f;guur IV-9). 

V-3 Dos is reductie 

Met de in de studie verkregen gegevens blijkt het niet altijd mogelijk 

de waargenomen variaties in intree- en uittree-exposie te verklaren uit 

verschillrn in technische parameters. Wel kan mei het oog op een reductie 

van de patiëntdosis het volgende opgemerkt worden. 
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- de gebruikte stralenkwaliteit blijkt van ziekenhuis tot ziekenhuis te 

verschillen. Bij ongeveer eenzelfde kilovoltage gebruiken sommige 

ziekenhuizen in het geheel geen toegevoegd filter terwijl een ander 

ziekenhuis een toegevoegd filter van I Al • 0,1 Cu gebruikt. In de 

ziekenhuizen waar geen extra filter wordt gebruikt kan door toevoeging 

van een filter van bijvoorbeeld 2 nm Al de intree-exposie gereduceerd 

worden .".onder de kwaliteit van de foto noemenswaardig aan te tasten. 

Ter illustratie kan het volgende voorbeeld genoemd worden: 

Na het verrichten van de patiëntmetingen werd het röntgenapparaat 

in ziekenhuis ? vervangen door een nieuw. Bij dit nieuwe apparaat 

is nogmaals een serie patientmetingen verricht (ziekenhuisnummer 36). 

Als gevolg van het verschil in eerste halveringsdikte tussen oud en 

nieuw apparaat (zie tabel IV-5) bleek de intree-exposie bij het nieuwe 

apparaat ruim een faktor 4 lager te liggen dan bij het oude apparaat 

(zie tabel IV-9). 

Een verdere verzwaring van het extra filter kan toegepast worden 

wanneer het contrastverlies dat hiermee gepaard gaat door de uit

voerende van het röntgenonderzoek acceptsbel wordt geacht. Het gewenste 

contrast kan per type röntgenonderzoek verschillend zijn. 

- In enkele van de bij het onderzoek betrokken ziekenhuizen wordt het 

kilovoltage niet verhoogd met toenemende patiëntdikte. Aanpassing 

van het kilovoltage aan de dikte van de patiënt kan in deze ziekenhuizen 

de intree-exposie verminderen. 

- de parameters tussen patiënt en film waarover gegevens zijn verkregen 

(strooistralenrooster, versterkingsscherm, filmtype) blijken geen 

verklaring te geven voor de geconstateerde verschillen in de uittree-

exposies. Uit fantoommetingen is gebleken dat andere faktoren als 

afstelling van de belichtingsautomaat en gewenste filmzwarting van 

belang zijn. In enkele ziekenhuizen lijkt een reductie van de patiënt

dosis mogelijk wanneer minder donkere foto's worden geaccepteerd. 

V-4 Analyse meetsysteem 

Met het in dit rapport beschreven meetsysteem is het mogelijk gebleken 

op eenvoudige wijze informatie te verkrijgen over de intree- en uittree-

pxposie bij een buikoverzichtsfoto. 

Als voordelen van het gebruikte meetsysteem kunnen genoemd worden: 

- Ос metingen worden in de dagelijkse praktijk van de röntgendiagnostiek 
n.m patiënten verricht. 

-13-
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- Voor de vaak druk bezette röntgenafdelingen vormt de gebruikte meet

methode slechts een geringe extra belasting. 

- De dosimeters konden per post aan de deelnemende instellingen worden 

toegezonden waardoor het ondanks de beperkte personeelsbezetting,waarmee 

het onderzoek door ons werd uitgevoerd«mogelijk was in betrekkelijk 

korte tijd een groot aantal metingen te verrichten. 

Hifi tegenover kunnen als nadelen genoemd worden dat zowel bij de stralen-

kwaliteitsmetingen als de exposiemetingen fouten geintroduceerd kunnen 

worden door een niet juist gebruik van de toegezonden dosismeetsystemen 

in de ziekenhuizen.Bovendien wordt geen informatie verkregen over de 

toegepaste veldgrootte,de ontwikkelprocedure en de in de ziekenhuizen 

gewenste filmzwarting. Het ter ontwikkeling toezenden van een voor-

belichte röntgenfilm met het doel informatie over de ontwikkelprocedure 

te verkrijgen is niet betrouwbaar (46). 

De afgelopen jaren zijn enkele meetsystemen ontwikkeld die informatie geven 

over de patientdosis in de röntgendiagnostiek. 

Genoemd kunnen worden het door het Bureau of Radiological Health (USA) 

ontwikkelde NEXT test programma (43) en de platte ionisatiekamer waar-
2 

mee de totale instraling in R.cm gemeten kan worden.Bij de NEXT procedure 

dienen alle ziekenhuizen persoonlijk bezocht te worden.Gedurende de 

mf'ting niet de NEXT opstelling is de röntgenapparatuur niet beschikbaar 

voor patientonderzoek,hetgeen een extra belasting voor de röntgenafdelingen 

kan betekenen.Bovendien worden de metingen niet in de dagelijkse praktijk 

van de röntgendiagnostiek aan patiënten verricht. 

Naast metingen met de NEXT opstelling wordt gebruik gemaakt van een 

Adran-Crooks (47) cassette (Wisconsin Test kVp cassette) om ingesteld 

kVp te vergelijken met werkelijk kVp. 
2 

Bij de R.cm ionisatiekamer wordt een snelle terugkoppeling bereikt tussen de dosis 

en de wijze van uitvoering van de diagnostiek.Bij doorlichting zal een 

vergroting van het ingestelde röntgenveld direkt waargenomen kunnen worden 

door de uitvoerende van het röntgenonderzoek.Aangezien de aanwijzing van 

de moter een combinatie is van twee grootheden wordt echter niet expliciet 

informatie verkregen over het exposietempo. 

-V,-
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VI.i Dirikussie 

Met de in deze studie verkregen gegevens is het niet altijd mogelijk 

gebleken de 0nr7.aV.en voor de geconstateerde variaties in intree- en 

uittree-exposie aan te geven.De waargenomen spreidingen duiden er wel 

op dat een reductie van de patientdosis mogelijk is.üaast de in 

hoofdstuk V gegeven mogelijkheden ter reductie van de patientdosis 

zijn onderstaand een aantal faktoren genoemd waarnaar onderzoek gewenst 

lijkt om tot verdere aanbevelingen ter reductie van de dosis te kunnen 

komen. 

- In dit rapport was steeds sprake van metingen bij rontgenopnamen. 

Men dient te bedenken dat bij doorlichting ook andere faktoren van 

invloed zijn op de patientdosis.Variaties kunnen bijvoorbeeld optreden 

in de dosis aan de beeldversterker-ingang (32).Het verdient aanbeveling 

metingen te verrichten die inzicht geven in de dosisverdelingen tijdens 

röntgenonderzoeken waarbij doorlichting plaats vindt.Teraeer daar bekend 

is dat juist bij doorlichting hoge patientdoses voor kunnen komen.In dit 

verband kan worden opgemerkt dat het van belang is de duur van de door-

lichting zoveel mogelijk te beperken. 

l'.ij doorlichting zal de grootte van het röntgenveld tijdens het onder

zoek variëren.Het zou nuttig zijn informatie over de gebruikte veld-

groottu te verkrijgen. 

- Bij geen van de ia dit rapport genoemde ziekenhuizen werd gebruik 

gemaakt van zeer gevoelig filmnateriaal in combinatie met snelle 

versterkingsschermen.Om in de praktijk de technische mogelijkheden voor 

dosisreductie na te gaan dienen ook patientmetingen verricht te worden 

in ziekenhuizen waar met zeer snelle film-schermen combinaties wordt 

gewerkt. 

- In deze studie is gebleken dat ongeveer 8% van de gemaakte buikover

zichtsfoto's door de uitvoerende van het röntgenonderzoek als "niet 

bruikbaar" werden gekwalificeerd,Opmerkelijk is dat ook in die- gevallen 

waar gewerkt werd met een belichtingsautomaat overbelichting plaats 

vond.Ken onderzoek naar de oorzaken voor het mislukken van röntgen

foto's lijkt gewenst. 

- Er zijn nog geen gegevens verkregen over de in de praktijk van de 

röntgendiagno.stiek toegepaste bundelgrootte in verhouding tot de 

gebruikte filmafmeting.Bij rontgenopnamen kan controle op de gebruikte 

vvldgruotte uitgeoefend worden door te eisen dat het diafragma op de 

rand van de film zichtbaar is. 

Zowel de in deze studie geconstateerde variatie in intree-en uittree-

expnsie als de resultaten van recente onderzoeken naar de gonadendosis 

;• • '•'-•• ••" •''•- in <-!«• toekomst metingen re verri.hten ter controle van 

http://0nr7.aV.en
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de patientdosis ia de röntgendiagnostiek. 

Ora de extra belasting voor de vaak druk bezette róntgenafdelingen 

zo gering mogelijk te houden is het in de eerste plaats gewenst voor 

dergelijke controiemetingen een eenvoudige niet veel tijd vergende 

meetprocedure te kiezen. 

Voor röntgenopnamen met een goed bekende positie van de patient ten 

opzichte van de apparatuur lijkt het in dit rapport beschreven meet

systeem waarmee in situ de intree-en uittree-exposie worden gemeten 

bruikbaar. 

Alvorens tut -jen algemene opzet voor routinematige controiemetingen 

van de patientdosis in de röntgendiagnostiek te kunnen korren lijkt 

het wenselijk voor röntgenonderzoeken "referentie-doses" vast te 

stellen voor een "normaal" verlopend onderzoek.Resul talen van r-ontrolc— 

metingen zouden dan aan deze referentie-dosis gerelateerd kunnen worden. 

De in dit rapport beschreven metingen geven slechts informatie over 

de patientdosis bij één type röntgenopname.Het lijkt wenselijk na te 

gaan of ook bij andere typen röntgenopnamen op eenvoudige wijze dosis-

metingen aan patiënten mogelijk zijn,e.q.in hoeverre een meting bij 

LVF representatie! is voor andere röntgenopnamen. 

Bij controiemetingen aan patiënten tijdens doorlichting lijkt het 

wenselijk naast de huiddosis informatie te verkrijgen over de gebruikte 

veldgrootte,bijvoorbeeld door gebruik te maren vvui i-er, K.eiiT mettr. 

VI.2 Samenvattende konklusies en aanbevelingen 

'lot slot kan samenvattend gesteld worden: 

1. De waargenomen variaties in intree-en uittree-exposie kunnen niet in 

alle gevallen worden verklaard aan de hand van de in deze studie verkregen 

gegevens. 

2. De geconstateerde variatie in de patientdosis is aanzienlijk kleiner 

dan op grond van de in hoofdstuk II gegeven beschouwingen theoretisch 

te verwachten was. 

). In -.-en nantal gevallen is zonder veel hiociu: een aanzienlijke reductie 

van de patientdosis mogelijk. 

4. Met liet in dit rapport beschreven meetsysteem kan op eenvoudige wi^/.e 

globale informatie over de patientdosis worden verkregen. 

5. De resultaten van het in dit rapport beschreven onderzoek pleiten ervoor 

in de toekomst metingen te verrichten met het doel de patientdosis in <i< 

röntgeruii agnost iek te controleren. 

b. Alvorens tot een algemene opzet voor routinematige runt ro W-met i ng.-n Ie 

kunnen komen lijkt het wenselijk aanvullend onderzoek als genoemd in 

hoofdstuk VI.I te verrichten. 
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Tho amount by which an exposure has to be increased, compared to 
that needed (or rum-grid working is shown in t ab le l l - l fo r various crid 
ratios, all other conditions being cqpal.(25) 

Ratio 70 kV 9SkV 120 kV 

No frid l 1 l 
5:1 3 3 3 
8:1 3.75 4 4.2 

12:1 4.75 5 6 
16 1 5.75 6.75 8 

Tabel II-1 Table Showing How the Exposure Factor 
is Influenced by Varying Grid Ratios 

raster buik rug 
(oR) 

zwarting buckyfaktor 

geen 
7/2U 

?2Л0 

*5 
371 
237 

3 
: 8 
12 

0,1*5 
0,1*0 
0,1*2 

1 
3,8 
5,3 

Tabel I I -2 Meting van de roosterfactor aan Rando fantoom bi j 70 kVp en extra 
f i l t e r 2 mm Al (gebruik belichtingsautomaat) 



Folienfilra, Zus. 3b - 4.J974 

TABEL 11-3 (ontleend aan: Zusararaenstellung der Folienfilrae 
des Europaischen Marktes, Du Pont 1974) 

Foiienfilme, Zusammenstellung der wichtigsten sensitometrischen Daten *) 

B* 22_5Ë£lY£ï2Ekeitung_in_Cronex*MD bei 34 ^ 

Empfind-
lichkeit 

durchschnittl. 
Gradient 

Uragebungs-
schvarze 

Schleier+ 
Unterlage 

Du Pont Cronex*4 
Cronex*4-A0T 
Cronex*6 

100 X 
74 Z 
90 X 

2,8 
2,6 
2,05 

3,25 
3.4 
3,0 

0,17 
0,17 
0,17 

Agfa-G. RP1 
RP2 

111 1 
119 % 

2,35 
2,15 

3,05 
2,65 

0,21 
0,21 

Kodak RP/S 
RP (UK) 
RP/L 
RP/R 

100 1 
88 % 
63 % 
216 % 

2,55 
2,65 
1,60 
1,60 

3,8 

3,1 
2,7 
3,05 

0,25** 
0,18 
0,24 
0,26** 

3M R 
HL 

64 % 
38 % 

2,35 
2,35 

2,9 
2,9 

0,20 
0,22 

üaf 

Il ford Rapid R ! Die alten Testergebnisse sind nicht richtig; wird derzeit neu geprüft  
Rapid R Typ S j 115 % 2,70 3,55 0,24  

CF.A Wie or X RP 83 * i 2,65 3,5 0,25 

Fuji RX 80 % i 
2,4 3,3 0,29 

Sakura QH 63 
l 

2,8 3,45 0,23 

Bero PR 90 140 у • • r 
1 2,9 3,70 0,25 

Typon Typox 100 ... .— . ,. 
1 

2,35 3,0 0,25 
Sanix S 90 85 V 2,25 3,0 0,24 

30U0 95 % -',э 3,5 0,23 

*) E 
*M 0 

rklarung der Einheiten siehe EinK-i tun, 
,20 volgens meetresultaten Vijlbrief 
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Tabel II-4 

Instelling 

ME 

apparatuur 
belichtings-
tijd(s) 

kwaliteit foto exposie 
buik 

fantoom (raK) 
rug 

zwarting op in onderstaande 
figuur aangegeven plaatsen 

a b 

70 0,1 onderbelicht 204 3 0,28 0,28 
70 0,2 bruikbaar 364 5 0,43 0,40 
70 0,4 bruikbaar 667 10 0,60 0,57 
70 0,8 bruikbaar 1282 18 1,12 1,06 
70 >,6 overbelicht 1929 31 1,70 1,73 

80 0,05 onderbelicht 129 O 
i 0,27 0,27 

80 o.i bruikbaar 222 5 0,45 0,41 
80 0,2 bruikbaar 440 1 1 0,93 0,82 
80 0,4 bruikbaar 836 21 1,50 1,46 
80 0,8 overbelicht 1492 31 l ,94 1,90 

70 automaat bruikbaar 752 12 0,71 0,65 
80 automaat bruikbaar 473 10 0,78 0,70 

toegevoegd extra filter 2 mm Al, universeel verslerkingsschermen, Agfa RPl film, 
stralenrichting A-P, gebruik ontwikkelmachine, ti ImgrootU' 30 к 40 cm2 
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Characteristic LiF LiAOfMn CaF.-.Mn CaF,:nat CaSO^Mn 

Density (gm/cc) 2.64 2.3 3.18 3.18 2.61 
Effective atomic no. S.2 7.4. 16.3 163 15.3 
TL «mission spectra (A) 

range 
maximum 

3500-6000 
4000 

S3O0-63OO 
6050 

4400-6000 
5000 

3500-5000 
3800 

4500-6000 
5000 

Temperature of main 
TL glow peak 195* С 200* С 260* С 260* С 110*C 
Efficiency at Cobelt-60 

(relative to LiF) 1.0 0.3 3 ~ 2 3 ~ 7 0 / 
Energy response without 
added filtei 

(30 keV/Cobalt-60) 1.2S 0.9 ~ 1 3 ~ I 3 ~ 1 0 
Useful range mR-10»R mR-10-lt n R - l X l C R mR-10* R j.R-10* R 
Fading small, 

<5%/12wk 
~ lOg in 
first month 

*wl0%in 
first month 

no detectable 
fading 

50%-6O% in the 
first 24 hrs 

Light sensitivity essentially none rnimirifr nnw esacatiaBy none yes yes 
Physical form powder, extruded. 

Teflon-embedded, 
silicon-embedded, 
fJass capillaries 

powder. Teflon-
embedded 

powder. Teflon-
embedded, hot-
pressed chips, 
glass capillaries 

special 
dosimeters 

powder. Teflon-
embedded 

Bij ie in dit rapport beschreven metingen is gebruik gehaakt van extruded L.iF 
riLbons(3x3x1 mm ) 

!cit.«l lll-l Krifcele eigenschappen van veel ge [.т..; ik te 
'.r.-nnol̂ niri-.'SCentiemateriaien(3l,) 
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Tabel I I I -2 Relatieve uittree-exposie a ls functie van de plaats 
van de dosimeter op de rug van de pat ient 

сraniaal 11*6 H3 Itó 

131 127 132 131 125 

113 120 126 120 119 

108 102 112 110 109 

113 98 1001 Ьо2 102 
1ü6 98 101 98 102 

86 92 91 91 90 

90 90 92 66 85 
2 cm 2 cm 

l) positie ribbon: middellijn,5 lumbale worvel 

metingen verricht aan Aiderson Rando fantoom 
focus-huid afstand 90 cm;T0 кVp,extra filter с mm Л1; 
stralenrichting A-P;veldgrootte 30 x 1+0 cm" ; 
centraal straal:middellijn fantoom,ter hoogte 
v-in bi-iiiac crest 

4 cm 

3 C!B 
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1.4TERUN1VEKSITAIR REAKTOR INSTITUUT HEKELUEG 15 DELFT 

HiiLddosismetingen bij volwassen vrouwelijke patiënten gedurende één buikoverzichtsfoto 
van het Intraveneuze Pyelogram (I.V.P.). 

NAAM "ATIENT: I I I I J I I I I \ I I I I I I I I T I 

U-u' u 11 r r r rn 
ITO i« 

.10 35 

RftNTGENNUMMER: 

LEEFTIJD: 

M-.WiCHT: 

l.fNGTE: 

uNDERZOEKDATUM: 

L)üS IMETERNUMMERS 

Ш 1 H 
ГТП с 

55 57 

I I I I I I I 
54 60 S3 

= 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

POS Г П К DOSIMETER (CENTRUM 
VELD) OP BU1KZLJDE PATIENT 

72 75 TT 
FORMAAT VAN DE FOTO: 

KILOVOLTAGE: 

'••QCUS-F1LM AFSTAND: 

FOCUS-HUID AFSTAND (TER HOOGTE 
VAN DE NAVEL): 

' 'K'US-TAFEL_ AFSTAND: 

!•> T PALEN RICHT Г \TG TIJDENS 
[•o's I SMET ING: 

KWALITEIT VAX DE FOTO WAARBIJ 
У:. METING IS VERRICHT: 

VOMER RÖNTGENKAMER: 

!" 'S 'ÏÏ'-TM^WIEKS: 

Al: IS OF LABORANT (E) DIE 

.'ir.T ONDERZOEK UITVOERT: 

nPMERKINGEN: 

72 

I 30/40 1:Г35/43 

LjZE_JkVp 
5 7 rxc 

cm 

cm 

cm 

rm 
11 13 

LTD 
14 16 

LTD 
17 19 

JA-P Ь Г Д : . . . . 

| GOED |; | ONDERBELICHT] ;[WERÏÏKLÏCHT 

LTD 
26 28 

(Alle dosismetingen moeten met 

hetzelfde röntgenapparaat worden 

uitgevoerd) 

M I M I 
75 79 

TE GEBRUIKEN DOSIMETERS 

De ene dosimeter op buikzijdr patiènl 
in centrum vflfl, dr indcrc >ч> rnyy\]<\< 
patiënt direkt boven dr biln.i.id. 
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Technische gegevens van het ronegenapparaat waarbij de dosismetingen tijn verricht 
(alle dosismetingen dienen bij hetzelfde rontgenapparaat verricht te worden). 

I. fabrikaat en tvpe rontgenapparaat/rontgenbuis: 

?. Mate van geliikrïchting (aantal ventielen): 

3. Oehruikte focusgrootte: 

4. fabrikaat en tvpe filmmateriaal: 

">. ь-ibrikaat en tvpe versterkingsscherm: 
Versterkingsfaktor: 

в. Inherent filter röntgenbuis (mm Al eq): 

7. Toegevoegd vast filter (mm Al): 

8. Focus - film afstand: 

9. Rooster/Buckv faktor: 
Ratio van rooster: 
I,i inen/cm van rooster: 

10. Wordt een Hchtvizier gebruikt? 

11. Wordt een automatisch diafragma
instelling gebruikt? 

12. Wordt een ontwikkelmachine gebruikt? 
Fabrikaat en type ontwikkelmachine: 
Ontwikkeltiid: 

П . Wordt een belichtingpautomaat gebruikt? 
fh.v. AifipH-naat, Tontomaat). 
Wclkn instelling van de zwartingsmeter 
wordt gebruikt? 
Ffibrikaat/tvpe zwartingmeter: 
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Zieken-
huis 

1 
3 
4 
5 
6 
7 
Я 
9 
10 
tl 
12 
«3 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
33 
34 
35 
3ft 
37 
38 
39 
40 
41 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 

АРРага.щцг, 
Fabr ikaat.tvoe:bui s;generator 

aanJtli 
Ytntitltn 

Philips Maximus 100 
Siemens Tridoros 3S multiplanigraaf 
Siemens Bi 125/7O/50R 
General Electric Maxitome Rotallix 
Philios Super 70 Buis XF 6000/00 
Meda 
Siemens Planigraaf 
Siemens Tridoros Pantoskoop 2 
Siemens Tridoros 5 
Philips Rotalix 
Philips Super M70 
Philips ИГ2 Rotalix 
Siemens Multix 
Tridoros Optimatic 800/Bi-Rapid125/30/50 
Philips Super 70 Rotalix 
Futuralix 90 
Philips BT-S2 super Rotalix 
Philips 
Siemens Tridoros 5S 
Siemens 
Siemens Heliophos 4S 
f.G.R. Titanos 50 
C.O.R. Stratomatic 
Philips Super70 Polytome 
Philips Medio DLX 
Philios MT2 Rotalix 
Philips Super 70 

Bi/125/30/50R 

MS-742 
Philipsbuis 

12 
4 
6 
4 
6 
4 
6 
12 
6 
6 
12 
6 
12 
6 
4 
6 
12 
6 
6 

4 
12 
4 
6 
4 
4 
6 

Philips Super M80 Polytome super Rotalix 12 
f.G.R.Stratomatic 6 
Philips Medio DLX Rotalix 4 
Siemens Tridoros 5 S 6 
Philips M80 Super Rotalix 12 
Philips Maximus DLX 6 
General Electric Maxitome Telemax 12 
Philips Polytome 6 
Enraf Stabilis 12 12 
Philips MT2 Rotalix 4 
Philips Super70 super Rotalix 6 
Philips Super100V 12 
Philips Super Rotalix 6 
General Electric Maxitome Telemax 12 
Enraf Nonius Fritz Hoffmann SR 452 12 
Philips Rotalix 6 
Siemens Tridoros 5S 6 
Siemens Multiplanimaat Bi 125/30/50 6 
Siemens Multiplanigraaf 6 

fpcus-fUm 
af stand (cm) 

110 
115 
115 
110 
100 
106 
148 
100 
115 
125 
no 
120 
115 
105 
ПО 
ПО 
109 
ПО 
120 
ПО 
110/120 
120 
120 
128 
100 
100 
100 
ПО 
ПО 
'ПО 
117 
100 
1 1*5 
по 
108 
100 
100 
ПО 
100/ПП 
120 
ПО 
100 
100 
130 
115 
100 

*/ Weergave van de gegevens als door de uitvoerende van het röntgen
onderzoek op het standaard meetformulier ingevuld. 
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Zieken Film 
huis 
I Agfa RPI 
3 Agfa RP 
4 Dupont Cronex 4 
5 Agfa RP1 
6 Agfa RP! 
7 3 M 
8 3 M tyoe R2 
9 Hakura QH 5C 
10 Agfa RP1 
11 Agfa RPI 
12 Sakura QH 5C 
13 Kodak XS-URP/SI4) 
15 Agfa 
1* Agfa RPI 
17 Agfa RPI 
18 Agfa RPI 
10 Gaf 3000 
20 Kodak XS-1 
21 Dupont Cronex 4 
22 Kodak RP/S 
23 Agfa 
24 Agfa RPI 
25 Sakura 
27 Kodak XS-I 
28 Agfa RPI 
20 Agfa RPI 
30 Kodak OG-1 
31 Agfa RPI 
33 Fuji N1F 
ЗА Agfa RP2 
35 Kodak XRP-1 
36 Agfa 
37 Agfa RP2 
38 Dupont Cronex 4 
30 Пир on t 
40 Agfa RPI 
41 Agfa RPI 
43 Kodak XRP 
44 Agfa RP2 
45 Agfa RP2 
46 Dunont Cronex 4 
47 Agfa 
48 Agfa RP2 
40 Agfa RPI 
50 Cronex 
51 Agfa 

Versterkingsscherm 

Cawo Enraf Universeel 
Siemens Saohir Universeel 
Siemens Saphir Universeel 
Kyokko M.S. 
Cawo F.nraf Universeel 

Siemens Saphir Universeel 
Siemens SaDhir Universeel 
Siemens Saphir Universeel 
Philips Universeel 
Auer Universeel 
Dupont Cronex Universeel 
Auer Universeel 
Dupont Cronex Universeel 
Dupont Cronex High Speed 
Cawo Enraf Universeel 
Philips Universeel 
Cawo Enraf Universeel 
Siemens Saphir Universeel 
Universeel 
Auer Universeel 
Cawo F.nraf Universeel 
Dupont Cronex High Speed 
Philips Universeel 
Philips Universeel 
Kodak Regular 
Dupont Cronex Universeel 
Siemens Diamant 
Cawo F.nraf Universeel 
Philips Universeel 
Dupont Cronex Hi-Plus 
Philips Universeel 
Philips Universeel 
Ilford Fast Tungstate 
Philips Universeel 
Auer Universeel 
Kruppa Universeel 
Philips Universeel 
Dupont Cronex High Speed 
Cawo special 
Dupont Cronex Hi Plus 
Cawo Enraf Universeel 
Philips Universeel 
Siemens Hish Sneed 
Cawo F.nraf Universeel 
Siemens Saphir 

(ratio/lijnen per cm} 
12/40 
8/ 
12/40 

7/ 

8/40 
12/40 
8/40 
7/24 

12/ 
12/40 
8/ 
7/24 
12/80 
10/40 

8/40 

If 
12/40 
8/ 
12/40 

7/24 
7/24 

12/110 

12,8/24 
8/24 
10/24 
10/90 
7/24 
8/ 
7/24 

7/24 
12/40 
10/90 
8/40 

8/40 
12/40 
10/40 

4 Weergave van de gegevens als door de uitvoerende van het röntgen
onderzoek op het standaard meetfnrmulier ingevuld. 



•*uel IV-3 
-48-

huis 
I 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
<> 
I» 
II 
12 
!3 
15 
16 
17 
ia 
19 
>o 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
10 
11 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
40 
41 

45 
46 
47 
48 
49 
ri0 
51 

automaat 
XC500I 
Siemens 
Iontomaat7 

Ontwikkel-
machine 

Ontwikkel-
tiid(s.) cemp(*C) 

Siemens lontomat 
Iontomaat 

Iontomaat 7 

L-iminix 
Amplimaat 
Phi l ips 
Iontomaat 

Luminix 

Amplimaat 
Amplimaat 
C.G.R. 

lontomaat 
Amplimaat 

Amplimaat M 

Amplimaat M 
Amplimaat 
Quantamaat 
Enraf Expomat 
Amplimaat 
Tontomaat 
Tontomaat 
fontornaat 

Agfa 400 90 
Agfa Gevamatic 400 90 
Dupont-Cronex T3 100 
Kodak M6-N 90 
Agfa G«vaert 401 90 
Agfa Gevaert 40! 90 
Agfa Gevaert 401 90 
Kodak en Cronex 90 
Agfa Gevamatic 400 91 
Agfa Gevamatic 250 90 
Sakura QxJ200 90 
Kodak RP X-Omat Ю 0 100 
Kodak Ч4А 90 
Gevamatic 250 210 
Agfa Gevaert 401 90 
Oupont-Cronex T3 120 
Kodak RP X-Omat 90 
Kodak M-ft 90 
Cronex T2 110 
aanwezig 
aanwezig 180 
Agfa-Gevamatic 400-1 90 
Cronex 
Kodak M5 210 
geen;handontwikkeling 240 
Kodak M6-N 90 
Kodak RP X-Omat 90 
Dupont-Cronex T2 90 
Fuji RN 9-) 
Agfa-Gevamatic 400 °o 
Kodak m-100 1 ,0 
Agfa Gevaert 401 90 
Kodak M5 of M6AN 100 of 90 
Kodak M6AN 90 
Cronex 90 
Williamson 90 
Agfa 110 110 
Kodak M6AN 90 
Agfa Gevamatic 401 90 
Agfa Gevamatic 401 90 
Kodak 46 90 
Oupont 9П 
Cronex <.o 
Kodak RP X-Omat 90 
Cronex 90 
Agfa Gevamatic 401 90 

34 
32 
37 
35 
32 
33 
32 
32 
29 
32 
35 
28 
36 
28 
32 
34 
28 

3h 

34 

fontomaat я Siemens 
\"inl imaat s Philips 

*) Weergave van de gegevens als door de uitvoerende van het röntgon-
mxlcr/.ock op |ц.| % i .md.'iard mectf ormul. iur ingevuld. 
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Tabel IV-U . Groepsindeling van de bij het onderzoek betrokken ziekenhuizen naar verster-

kingsscherm, filngevoeligheid en strooistralenrooster. 

vers t , 
scherm 

film-
go voe-
l igheid 

aantal 
zieken
huizen 

s troo i s tra lenroos ter (rat io /aanta l l i jnen per cm) 

vers t , 
scherm 

film-
go voe-
l igheid 

aantal 
zieken
huizen 

12/80 12/40 10/40 10/24 8/24 7/24 8/40 12/24 10/90 
vers t , 
scherm 

film-
go voe-
l igheid 

aantal 
zieken
huizen 

nummers van de ziekenhuizen 

universeel normaal 30 18 1.4, 
13,15. 
24 .27 , 
50 

19,51 37 36 6 ,11 , 
23,29, 
39,41, 

3 ,10, 
16,21, 
40,47, 

snel normaal 8 45 17,44 49 45 46,38 

universeel laag 3 9 8 

universeel hoog 1 30 

sne l laag 1 25 

filmtypen met normale gevoeligheid: Agfa RP1,Agfa RP2, Dupont Cronex 4, Kodak XS-1, 

Gaf 3000. 

filmtypen met kleine gevoeligheid: 3M type R, Sakura QH 

filmtype met grote gevoeligheid: Kodak 0G-1 

snelle versterkingsschermen: Dupont Cronex High Speed, Dupont Cronex Hi-plus, 

Siemens Diamant, Ilford Fast Tungstate. 
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Tabel IV- 5 . Resultaten van de Eetingen ter bepaling van de eerste 
halveringsdikte. 

•* • 
Zieken extra ** gemiddeld *• gemiddelde mas kVp bij metinj eerste hal
huis filter kVp bij waarde bij eerste halve veringsdikte 

i 

(rmn Al) patientmeting patientmeting ringsdikte (mm Al) 

1 2 77 76 3,1 
3 80 80 1,6 
4 2 66 66 2,! 
5 1 72 164 72 2,8 
6 2 64 155 65 
7 72 128 72 1,5 
8 0 99 74 95 U7 
9 1 72 75 2,4 
10 l 60 125 60 2,1 
1 1 1 71 173 70 2,2 
12 0 80 104 80 2,3 
13 1 68 74 70 2,0 
15 1 69 230 70 1,8 
16 73 73 2,0 
17 I 65 73 65 1,9 
18 0 7A 75 2,0 
19 1 73 70 2,5 
20 2 72 79 70 3,7 
21 2 70 70 2,3 
22 1 60 78 60 2,1 
23 1 60 141 60 1,8 
24 1 74 75 1,9 
25 2 79 105 80 2,0 
27 2 71 347 70 2,3 
28 0 81 50 
29 2 64 196 65 2,5 
30 1 70 70 2,4 
31 2 77 75 3,3 
33 1 75 75 2,9 
34 2 80 74 80 3,0 
35 1 80 80 1,9 
36 I 70 70 3,3 
37 1+0,1 Cu 73 86 73 3,3 
38 77 26 75 3,6 
39 2 70 96 75 2,9 
40 0 76 100 70 :,7 
4! 2 67 138 65 2,1 
4 3 2 68 155 70 2,6 
44 2 67 70 2,5 
4 5 2 65 65 2,3 
4 6 64 65 1,7 
47 79 80 2,7 
48 2 68 65 2,9 
49 1 76 75 1,9 
50 78 77 2,5 
51 76 75 2,6 

') MftiiiK uitgevoerd met de in hoofdstuk II1-3 beschreven opstelling 

**ƒWeergave van de gegevens als door de uitvoerende van het röntgen-

-rvi.т/пек >p het standaard roeetformul ier ingevuld. 
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ГаЬе! IV- ;, Per ziekenhuis ftaiddeld quotient VMI patiengevirht en 

pa t ien t lengte . 

Ziekenhuis-

nuimer 

gewicht 

lengte ( « r / c e ) 

! 399 

5 407 

4 381 

> 388 

Ь 385 

7 372 

8 395 

9 397 

10 386 

И 397 

12 419 

11 379 

15 375 

16 402 

17 426 

IS 411 

1' 400 

'0 337 

21 400 

22 367 

23 404 

24 384 

23 373 

Ziekenhuis- gewicht 

пимаег _. (l?r'en 
lengte 

27 399 

28 379 

29 40? 

30 393 

31 406 

33 370 

34 -IR 

35 411 

36 553 

37 374 

38 395 

39 389 

40 408 

41 423 

43 369 

44 417 

45 177 

46 409 

47 367 

48 405 

49 395 

50 417 

51 393 



-52-

Tabel IV-7, Samenhang tussen de intree-exposie enerzijds en het quo t i en t 

van gewicht en lengte van de pat ient anderz i jds voor de 

metingen waarbij de verkregen foto a l s goed werd beoordeeld . 

Ziekenhuis- korrelatie
nummer coëfficiënt 

1 0,54 

3 0,86 

4 0,70 

5 0,91 

6 0,92 

7 0,78 

8 0,87 

9 0,62 

10 0,67 

11 0,71 

12 0,85 

13 0,93 

15 0,82 

16 0,76 

17 0,89 

18 0,79 

19 0,81 

20 0,56 

21 0,67 

22 0,74 

23 0,77 

24 0,82 

25 0,77 

Ziekenhuis- korrelatie-
nummer cöeïficiënt 

27 0,5b 

28 0,89 

29 0,95 

30 0,72 

31 0,69 

33 0,66 

34 0,12 

35 0,74 

36 0,75 

37 0,79 

38 0,86 

39 0,96 

40 0,j9 

41 0,92 

43 0,63 

44 0,89 

45 0,67 

46 0,82 

47 0,59 

48 0,46 

49 0,88 

50 0,72 

51 0,83 

1) De k o r v t l a t i e c o ë f f i c i ë n t i s een grootheid die wordt gebruiitt, voor het 
onderzoeken van een l i n e a i r verband tussen twee grootheden x en у . 
Heeft men in t o t a a l n waarnemingen van beide grootheden dan wordt de 
k o r r e l a t i e c o ë f f i c i ë n t R gegeven door 

R = i=l 
(Vх) (УГу) ' 

П - 2 n - 2 

i=l i*l 
Hierin zijn Xj en yi de ie waarneming en x en у de gemiddelden van res
pectievelijk x en y. De korrelatiecoëfficiënt :,rteft een grootte tussen 
+ 1,0 en - 1,0. De waarde • 1,0 komt overeen met een zuiver positief 
lineair verband tussen x en у en de waarde - 1,0 met een zuiver negatief 
lineair verband. De waarde 0 wordt aangenomen wanneer de twee ^rnotheden 
volkomen onafhankelijk zijn 
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Tabel IV-8 

Samenhang tussen het kilovoltage enerzijds en het quotient van gewicht 

en lengtevan de patient anderzijds voor de metingen waarbij de verkregen 

foto als goed werd beoordeeld. 

Ziekenhuis- k o r r e l a r l e -
nummer catff ic ient 

1 0,26 

3 0,63 

4 0,0 

5 0,80 

6 0,84 

7 0,85 

8 0,89 

9 0,91 

10 0,82 

11 0,67 

12 0,73 

13 0,89 

15 0,57 

16 0,85 

17 0,19 

18 0,77 

19 0,83 

20 0,50 

21 0,58 

22 0,68 

23 0,79 

24 0,79 

Ziekenhuis-
nummer 

27 

28 

29 

30 

31 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

korrelatie-
coëfficiënt 

0,64 

U,64 

0,84 

0,0 

0,48 

0,13 

0,39 

0,23 

0,19 

0,65 

0,85 

0,13 

0,31 

0,73 

0,74 

0,75 

0,25 

0,43 

0,58 

0,73 

0,48 

0,76 
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labfcl IV- у Per ziekenhuis gemiddelde buikexposie ( intree) en rugexposie ( u i t t r e e ) . 

Zie
le e 11-

kwaliteit foto's als goed beoordeeld patiënten met normaal postuur 

Zie
le e 11- aantal 

intree uittree 1-4 

Li 

с 

intree uitv ree Zie
le e 11- aantal ge ra. stand gem. stand 

1-4 

Li 

с 
gem. stand gem. stand 

huis (mR) afw(%) (mR) afw(%) (mR) arv(JJ) (mR) afw(Z) 

1 14 673 56 12 29 3 547 43 12 19 
3 12 707 62 16 44 3 538 32 12 
4 14 1451 65 13 35 3 925 35 13 7 

10 390 102 12 5! 3 526 54 9 52 
6 14 1119 54 10 41 4 806 22 9 29 
7 13 2032 36 8 34 3 2301 39 8 25 
8 13 875 61 30 15 5 643 19 31 15 
9 14 1427 55 14 23 4 1246 25 14 22 
10 12 929 52 13 43 2 693 29 1 1 6 
1 1 14 1325 29 30 38 4 1180 17 34 34 
(2 13 1323 27 14 46 5 997 18 13 47 
13 13 538 39 7 37 4 457 9 6 25 
15 14 1538 43 15 27 4 1565 37 15 28 
161» 9 765 58 9 31 2 490 50 7 16 
17 15 698 54 11 32 4 438 33 10 64 
18 * 15 20 54 69 14 47 А \ 1016 18 9 14 
!92) 14 130 3 39 21 29 3 ' 1026 6 21 1 5 
20 10 593 53 26 6/ 5 ! 665 65 24 1 5« 
21 15 1804 59 16 30 5 l 1398 44 15 ' 11 
22 15 514 33 13 30 7 ! '16 26 12 | 17 
23 15 649 44 8 54 3 ' 5 32 44 R ' 2^ 
24 12 444 40 5 38 3 i 360 42 5 • 4 2 
25 \ 3 728 42 7 43 3 745 17 0 } 2 '1 
27 15 1820 20 24 26 2 1628 30 22 ! 67 
28 8 653 58 9 57 n 664 55 7 | 20 
29 12 544 48 6 45 4 438 16 5 36 
10 15 544 48 o 44 4 420 14 6 30 
31 13 414 49 10 28 5 315 31 7 i.'. 
33 11 556 54 13 38 5 531 77 10 21 
34 12 448 39 5 32 4 393 35 5 34 
35 14 856 73 10 33 4 680 43 10 27 
36 14 498 44 10 26 4 546 36 10 19 
37 13 248 31 8 22 7 2 34 20 8 19 
38 13 34! 25 7 29 7 316 14 7 33 
59 15 7 72 85 8 46 3 6 52 (7 К 3 1 
40 13 1804 36 21 39 3 15 36 19 21 8 
41 13 666 41 7 40 6 S4 1 24 7 4 7 
43 10 889 32 12 67 4 85 5 15 13 37 
44 15 785 96 4 35 3 561 58 •4 SO 
45 4 39 3 17 7 16 3 • 368 14 7 <И 
46 13 917 63 10 36 4, 656 5 1 1 4 3 
4 7 15 954 44 32 19 *• : 968 34 31 20 
48 15 989 30 26 40 4' 77h 16 20 6 fi 

49 ! 1 4 70 64 14 16 2 414 5 14 10 
')() 1 \ 10 31 47 13 18 5, 786 36 12 '.'.' 
51 1 J 819 72 10 55 2 j 686 

j, .. - - -
37 

, , ..... 
10 1 

1) K-'n pnt i en tme l ing n i e t meegerekend ( i n t r e e 7550 mR, u i t t r e e 13 mR) 

M К <'M p.i t i ctii net i hf, nicL rm '(-ge P 'kend ( i n i p - c 64 1') mR, u i t t r e e 30 mR) . 
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Tabel tV-10 Overzicht van de r e s u l t a t e n van de in t ree-expos iemet ingen aan 

p a t i ë n t e n . 

k w a l i t e i t f o t o ' s p a t i ë n t e n met 
1) 

a l s goed beoor normaal postuur 
1) 

deeld 

aanta l metingen 596 177 

gemiddelde ind iv idue le intree-exposie(mR) 966 722 

r e l a t i e v e s tandaardafwijking van de i n d i  i ; 
v iduele in t ree-exposie(%) 83 84 

mediaan van de ind iv idue le i n t r e e - e x p o s i e 
(mR) 730 610 

gemiddelde van de per ziekenhuis gemiddel
de intree-exposies(raR) 919 752 

r e l a t i e v e s tandaardafwijking van de per 
ziekenhuis gemiddelde in t ree-expos ie(%) 51 55 

mediaan van de per z iekenhuis gemiddelde 
intree-exposies(mR) 780 630 

hoogste gemiddelde i n t r ee -expos i e per 
ziekenhuis CmR") 2054 2 300 

laags te gemiddelde in t r ee -expos ie per 
ziekenhui s(mR) 248 2 34 

1) l.'ii tie groep pa t i ën t en waarbij de verkregen foto a l s goed werd beoordeeld 

zi jn die pa t i ën t en genomen waarvan he t postuur "normaal" i s . 
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Tabel IV- 11 Overzicht van de resultaten van de uittree-exposiemetingen 

aan patiënten. 

twaliteit foto's patiënten met 1 
als goed beoor normaal postuur 
deeld 

596 177 

13 12 

65 69 

10 i 
13 12 

54 59 

11 10 

32 34 

aantal metingen 

gemiddelde individuele uittree-exposie(mR) 

relat ieve standaardafwijking van de indivi
duele uit tree-exposie(Z) 

mediaan van de individuee uit tree-exposies 
(mR) 

gemiddelde van de per ziekenhuis gemiddel
de uittree-exposies(mR) 

relat ieve standaardafwijking van de per 
ziekenhuis gemiddelde uittree-exposies(Z) 

mediaan van de per ziekenhuis gemiddelde 
ui 11 ree-exposies(mR) 

hoogste gemiddelde uit tree-exposie per 
ziekenhuis(mR) 
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Tabal IV-12. Htetresultsten van da f ante 
gebruikelijk installing. 

tting bij da in de ziekenhuizen 

Zieken- intree-
exposie 
(aft) 

ui t traa-expos ia apparatuurinsteiling 
zwarting 

Zieken- intree-
exposie 
(aft) fait) 2 ) 

kvp 
extra 

f i l t e r ( m ) 
zwarting 

Zieken- intree-
exposie 
(aft) 

• b e kvp 
extra 

f i l t e r ( m ) 
zwarting 

1 237 5 12 13 75 2A1 0,42 

e 682 15 27 30 95 0 0.59 
9 847 7 20 20 70 1A1 eq. 0,65 

10 840 10 24 25 70 141 eq. 0.35 
11 1273 25 63 70 75 1A1 1,02 
13 812 12 27 33 75 1A1 0,93 
15 1124 10 31 27 70 1A1 eq. 0,30 
16 189 3 8 9 73 1A1 eq. 0,30 
20 403 7 18 18 70 2 Al 0,48 
23 847 9 22 22 60 IA1 eq. 0,48 
30 267 3 5 8 70 0 0,60 
36 310 5 10 13 70 1A1 0,43 
40 2118 24 62 55 75 1A1 1,07 
45 180 6 10 12 65 1A1 0,42 
47 412 6 13 14 75 1A1 eq. 0,30 

I) Ziekenhuishumnering overeenkomstig de nummering bij de patientmetingen 

2) a • direkt boven bilnaad 
b - rechts van wervelkolom 
с • links van wervelkolom У ter hoogte van 2* lumbale vervel 
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ТшЪлХ IV-13. Meetresultaten van de fentooapeting bij eta instelling van 
70 kVp aa taa toegevoegd filter vaa 2 anal. 

Kicken-

Lu» 
in t ree ' 
exposie 
(аЖ) 

uittree-exposie 
сю» averting 

Г 
in t ree ' 
exposie 
(аЖ) а b с 

averting 

1 752 12 29 29 0,68 
t 199 3 6 9 0,25 
9 595 в 21 21 0,70 

10 420 12 22 23 0,52 
11 695 . 11 42 35 0,5в 
13 567 10 23 21 0,63 
15 651 7 20 IS 0,56 
16 203 2 9 9 0.29 
20 403 7 IS I t 0,48 
23 446 11 20 22 0,61 
30 179 4 6 6 0,53 
36 249 5 10 13 0,42 
40 1517 19 46 46 1,09 

45 136 4 7 9 0,48 

47 352 5 13 15 J 0,31 

1) Zickenhuisnuaawring overeenkom) tig de maaaaring bij de patience*tingen. 

2) e - direkt boven bilnaad 
b • rechts van vervelkoloa л 

... ... > ter hoogte van 2a luabale wervel 
с • links van vervelkoloa ) 
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ïatci iV- 1-4 i\ea-«iitatea van de netingen aan een koperplaat 

mei een dikte variërend van 1/2 mm tot i mm. 

2ieken-
h u i r . 

Expos i e т>ег opname (mH] 1) Z v a r t i n g 2ieken-
h u i r . d i k t e k o p e r p l a a t d i k t e k o p e r p l a a t 
2ieken-
h u i r . 

0,5mm 1шт 1, 5глт 2mm Зтт 0,5mm linm 1,5отя 2ram 3mm 
1 3 ,02 2 , 0 2 1,20 0 , 5 3 3 ,02 2,31* 1,70 0,95 
5 1b ,58 2,51. 1,29 0,1*3 3,1*7 3 , 3 8 2 , 9 0 1,67 0.U8 

i 41 9 , M 5 ,50 2 ,81 1,58 0 , 9 6 3 ,22 2 , 8 6 2 ,01 1,1U 0,56 
: ! I3.3Q U,67 2 ,35 0 , 7 2 0 , 2 8 3,11* 2 , 9 8 1,9l* 0,91 0,32 

n 12,03 3 ,00 1,77 0 , 6 7 0 , 2 0 3,81* 2 , 8 6 1,90 0,7U 0,29 
1', 6 , 1 ! ; 1,62 0 ,50 0 , 2 3 0 , 0 8 3 ,32 2,31* 0 ,97 0,38 0,30 
IL Y,<% 1,82 1,27 0,1*0 0 , 1 8 3 ,35 1,96 1,30 0,UQ 0,26 
20 13,30 U,78 1,76 1,07 0 , 5 6 3,1*1* 2 , 8 7 2 , 1 2 1,12 0,38 
23 7.U7 2 , 8 2 1,29 0 , 6 5 0,1*2 3 , 3 9 2 , 8 0 1,81* 0,70 0,30 
30 7 , 8 2 3 ,26 0 , 9 3 0,1*6 0,21» 3 , 1 7 2 , 8 8 2,UU 1,56 0,67 
36 1,28 1,33 
UQ 2 ,91 1,32 0 ,58 0 , 5 2 3 , 0 8 2,1*8 1,U8 0,52 0,29 
U5 U,88 1,90 1,32 0,71* 0 , 3 8 2 , 9 2 2 , 5 8 1,90 0,97 0,U2 
U7 1,27 0,88 

I) KxpOuie gemoten ter piaatse van de filmcaasettedeksel 
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X-XAY T U M РОЦТЮЫ 
fOCUS ft l t l DISTANCE M' 

toegevoegd f i l t e r 

• , ^ e l i j k r i c h t i n r 

t a f e l 
raster 
bel ichtingsautonaat 
fi lm + versterkingsscherm 

ntv/ikkelnachi n< 

'iguur M-1 Gebruikel i jke p o s i t i o van de p a t i e n t b i j een IVF o v e r z i c h t s f o t o Ц) 
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I'iguur 11-J Invloed utralenkvaliteit op de 
intreedosis bij constante uittreedosis. 

a.Z.M.Nooteboom-Beekman(11) 
x intreedosis 
• ovari timdosis 

b_. eigen metingen aan Rando fantoom 
O intreedosis 

t ^ 

Gegevens met betrekking tot de eigen metingen 
veldgrootte 25 x 35 cm ;stralenrichting A-r 
centrum veld:middellijn fantoom ter hoo,~t-
van bi-iliac crest. 

apparatuurinstelling 1e h.w.d. 
voltage toeg.filter 

(mm Al) (шт Л1) 
UOkVp 0 1,1 
50 " 0 1,7 
70 " 0 ",6 
63 " 2 3,1 
72 " 2 3,6 
85 " 2 U,2 
90 " 2 ,̂5 
100 " 2 5,1 

intri.vï.-iosis 

11 
I 

L: 
mlvfrl ng3diktt:(mmAJ 
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! i ' i ! 

H.V.T. (mm of Al):-.. 
' 1 1 ! I 

15 2 3 4 S 6 8 Ю 12 15 2 0 ЭО 

Field diameter (cm) 

\'.!гыы.п ofb.ick-vraiter farlor with firJd diameter and haf'-, л Ine tl:i< Viirs» in tbc щп.ке O М-Я-0 mm of Al. 

Figuur [1-3 Backscatterfactor (Ontleend aar :Br.J.Hart.:'uppl.i > 11 Crntral Axi: 
T>r:pUi Dor;-.? Data for Use in Had ïothprapy, J'/;':'') 
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0I _ ; L i _ L _ i . _ I - J 
20 40 60 80 100 120 MO 160 180200 

Figuur XI—U Exposiein milliröntgens nodig voor zwarting 1 bij verschillende 
spanning en verschillende versterkingsscherinen (21 ) 

1 film -/.onder versterkingnueherm 

2 film met calciumwolframaat schermen 

3 filn met bariumloodsulfaat schermen 
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u 

12 

э 
IA 
ft 
X 

tat 

I " 
I 

DC 

•» 
_> 

| 0.4 

0.2 

Й*ц)ОГ|Я Normilized to Co 

— * - U F ( T L D - I O O ) 

—o— 6lif 

—O— 7liF 

sp ie rweefse l 1) 

ion 
tfl«ctiveEnergy flf«V) 

1000 

Figuur III—1 Energieresponsie van LiF(^) 

) de door ons ingetekende kromme voor spierweefsel is bepaald 
met de formule 

,̂Jen- materiaal 
D '•• 

4n/p)lucht 
x 0,869 x X rad. 

hierin is X de exposie in röntgen en(u /p) de cnergieubsorptie 
coefficient per masGadichtheid. 
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Figuur IH-2 Meetsysteem tér bepalin* v*n de l'hCverinesdikte'hvd, 

focus 

40 cm 

17 cm 

vMorootf <4x4cffig) 

fonwttr» 
pfnptx optflllnq 

polythten koter 

flomf §r II cm_ 



r i r i g s d i k t e 

4 a d . 

• :ITAL ' J a g e n i n g c n 
4 : I R t D e l f t 
0 : S u p p l . 11 B r . J 

Apparatuurinstelling ITAL Apparatuurinstelling IP.I 
p extra filter -e 

UO 
50 

ItVp extra filter iehwd(mm) kVP extra filter ienwd( 
4 - ^ Г \ 1 . Д Т f— г - > ч ]«Л"» ГЧ * - ч » - > 130 
100 
80 

160 
130 
80 
50 

130 
80 
50 

UA1 
i»Al 
UA1 
2A1 
2A1 
2A1 
2A1 
1A1 
1A1 
1A1 

5,5A1 
4 , 1 Al 
3.2A.1 
5 , 0 Al 
З Л 5 А 1 
2 ,1A1 
1.U5A1 
2 ,35A1 
1.50A1 
1.00A1 

70 
Ö0 
80 
i+0 
60 

o 
o 
2A1 
2A1 
UAl 

0 ,1Cu+UAl! ' 

mm; 
1,3A1 
1.7A1 
3.5A1 
0 , l 6 C u 
0 ,19Cu 
2 , 1 Al U , H - U T 4 1 U -, dy lA-i. 

0,6Cu+UAl ; 5,7A1 
1) filtering volgens Drexlej 
en Gossrau (VO 

h.w.d. 

(mm Al) 
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••'iguur ir i-k Verdeling van de deelnemende ziekenhuizen 
over Nederland. 

f 
O 

• • 

. .C^ 
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Figuur iV-1 Geschatte lehwd als functie van de gemeten 1 hwd 

Ln alle gevallen is een inherent filter van 2 mm Al verondersteld. 

gemeten 1 hwd 
(mmAl) 

+• + 

+ 

+ geschatte 
1 hwd(mmAl) 

-2 ^ * 



Figuur IV-2 Cumulatieve frequentieverdeling var. de intree-exposies 
gemeten tijdens een buikoverzichtsfoto behorend tot пег IVP onderzoek 
Metingen verricht in Uó ziekenhuizen aan Ь-)Ь patiënten 

Kwaliteit van cie foto's is als goed beoordeeld. 

gemiddelde:966 mR 

relatieve standaardafwijking: 03 * 

-10- -50" •90- "99,5" 
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Figuur IV-3 Cumulatieve frequent ie ver ioiir.̂  van do uit, tri: 
gemeten tijdens een buikoverzieht^fotJ ber.orend tut het 'J 
Metingen verricht in U6 ziekenhuizen aan YJV. patiënten 
Kwaliteit van de foto's als goed beoordeeld 

gemiddelde:13 mR 

relatieve standaardafwijking: 65$ 

ixposiea 

onderzoek 

'Я 90 9y.-j 
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Figjur IV-U Cumulatieve frequentieverdeling van de intree-exposie 

gemeten tijdens een buikoverzichtsfoLo behorend tot het iVP onderzoek 

Metingen verricht in kb ziekenhuizen aan ITT patiënten met normaal postuur 

Kwaliteit van de foto's als goed beoordeeld 

gemiddelde:722 mR 

relatieve standaardafwijking: 6k% 

2000 

1000 

500 

ZOO 

Ó0- _9ü. •hj,^. 



Figuur IV-5 Cumulatieve frequentieverdeling van de per ziekenhuis 

gemiddelde intree-exposies bij een buikoverzichtsfoto voor die 

metingen waaxbij de verkregen foto's als goed beoordeeld werden 

Metingen verricht in hb ziekenhuizen(596 patiënten) 

gemiddelde:919 mR 

relatieve standaardafwijking: 51/S 

S ) ^0 90 



Figuur I v-ъ Cumulatieve f requo:.* lover ieling var. de per ziekenhuis 
t:i-:r:i ddolde intree-expüu lea bij e-:, Luikover<sichtsfoto voor de 
•jj.:î nT.er. met normaal postuur kwaliteit foto's uls goed beoordeeld 

Metingen vorricht in UG aiekenhuizer(177 patiënten) 

gemiddelde:752 mR 

relatieve standaardafwijking: 55 3 

2000 

1000 

i 

w 
i 

500 

?Q0 

•+ % 

J0. -)C>. -9J,lj-



"iguur i */-Г Cumulatieve frequentieverdeling van de per ziekenhuis 
ônid.iel Je uittree-exposies o ij oen Laikover.jichtsfoto voor die 
::.e*. In̂ e:: waarbij de verkregen Гогс'^ ais goe'i beoordeeld werden 
Meningen verricht in kó ziekenhuizen^-wo patienterj 

gemiddelde; 13 mR 

relatieve standaardafwijking: 5k% 

1 5 1 o :>o 90, 
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Figuur IV-8 Filmzvarting a ls functie van de exposie(mR)gemeten 
t e r plaatse van de filmcassette voor overeenkomstige koperdikten. 

!H3 
° 4 * 

? 

0B9 

• • 

zwarting 
ê 

b-2 я 
Zieken
huis . 

1 
9 
10 
11 
13 
15 
16 
20 
23 
30 
Uo 
U5 

13 
* 
л 

V 

*0 

X * 
• 

mF 
> . ,J- i — i > u . i . •10---
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Figuur IV-9 Gemeten exposie ter plaatse van de cassette als 
functie van de filmzwarting achter 2 пап Си. 
In de figuur is de ziekenhuisnummering aangegeven. 

1,5 — 

filmzwarting 
achter 2 mm Cu 

* 

•r * 

• 30 

36 

2 0 •• 10 

•• • " • " + t 7 

• f ï 3 

* 2 3 

o,5t— • 16 
WO 

15 

casse t te -expos ie(mB) 

Q«5 i i I i J 

a ch t e r 2 mm Cu 
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Figuur V-l Per ziekenhuis gemiddelde intree-exposie bij 
constante uit^ree-exposie ( 13 mR) als functie van de gemeten 
eerste halveringsdikt e 

4- 596 patientmetingen in h6 ziekenhuizen 
O fantoommetingen in 15 ziekenhuizen 

1 
1 

l 

1000 
J _ — L _ L 

2000 
J l . i_ 

per ziekenhuis gemiddelde 
intrc*e-i-xposie(mlO b i j 
e*n u i t . t r e e - e x p o s i e van 13 пЛ 

iOOC, 


