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INVENTARISATIE VAN RONTGENTOESTELLEN IN NEDERLANDSE 

ZIEKENHUI2EN 

tntetding 

Ibatgenstraling vindt op tal van terreinen toepassing. Rbntgentoestellen vorden 

gebraikt in de research (rbntgendiffractie en rbntgenspectroscopie). vinden 

toepasiing in diverse bedrijven (lasnaadcontrole, uitharden van lakken; of bij-

voorbaeld bij bagagecontrole op luchthavens en in gevangenissen. Ook uorden vel 

raatgeatoestellea gebruikt in bet (natuurkunde) ondervijs. Maar veruit bet be-

laagrijkste toepassingsgebied is het gebruik van rbntgentoestellen in de ae-

dische diagnostiek en therapic. 

Hoe belangrijk het gcoruiK van rbntgentoestellen in ae geneeskunde uit 

strålingshygienisch oogpunt vel is, blijkt uit het feit dat de stralingsbe-

lasting afkoastig van kunstnatige stralingsbronnen (ca 20% van de totale 

strålingsbelasting waaraan de gcaiddelde Nederlander jaarlijks wordt blootge-

steld) vrijwel gebeel voor rekening genoaen wordt door toepassingen van stråling 

in da geneeskunde. De overheersende rol wordt daarbij gespeeld door de 

rbntgendiagnostiek. Tot ± 1980 vertoonde het gebruik van ædische 

rbntgentoestellen een stijgende lijn. De laatste jaren treedt er echter een sta-

bilisatie op in het gebruik van conventionele rbntgentoestellen (Va 85). De 

coaputertomografie vertoont daarentegen een duidelijke groei. Het aantal 

CT-varricht ingen in vergelijking aet de conventionele rbntgenonderzoeken is 

ovcrigens gering. Ook in tandheelkundige praktijken valt nog een toenaae van 

bat aantal rbntgentoestellen te constateren. Desondanks neeat de totale 

stralingsbelasting van de bevolking niet aeer toe, oadat door de ontw ikke ling 

van aiauve technieken, xoals gevoeligere versterkingsscheræn en filas, aet een 

gåringer* dosis per rbntgenonderzoek volstaan kan vorden. 

Gasian hat bovenstaande is het niet vreead dat juist de toepassing van 

røntgenstråling in de geneeskunde de basis vorade voor de eerste regelgeving op 

strslingshygienisch gebied: Rbntgenstralenvet (Stb. 1931, 299). Deze is echter 

aooit ingevoerd. Op 1 januari 1970 is de Kernenergiewet van kracht gevorden. 

Coafoia het Toestellenbasluit Kernenergiewet (Stb. 1969, 406) geldt voor alle 
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rdntgentoestellen een aeldingsplicht van ingebruiknaae of buitengebruik-

stelling. Bovendien is voor het gebruik van rdntgentoestellen aet een aaxiaale 

buisspanning van aeer dan 100 kV een vergunning vereist. Voor radiotherapietoe-

stellen en toestellen welke gebruikt worden in het ondervijs geldt dit ook in-

dien de aaxiaale buisspanning lager is dan 100 kV. Nietegenstaande bovenge-

noeade aeldingsplicht bestaat de indruk dat deze niet strikt wordt nagekomen, 

waardoor het aantal rrintgentoestellen in Nederland niet nauwkeurig bekend is. 0a 

deze reden en vanwege de invoering van de richtlijn van de Raad van de EG b«-

treffende de Euratoa-basisnormen 1980, welke zal leiden tot wijzigmg van het 

Radioactieve-stoffenbesluit en het Toesiellenbcsluit Kernencrgiewet. is beslo-

ten het rbntgenpark in Nederland te mventariseren oa zodoende een beter inzicht 

te krijgen in kvantiteit en kwaliteit van de in de geneeskunde in gebruik zijnde 

rontgentoestellen. 

Werkwijze 

Nederland telt in totaal ca 230 erkende ziekenhuizen (Ve 84), welke grofweg in 

•en drietal categorieen kunnen worden ingedeeld: 

- Algeæne ziekenhuizen: 

hiervan iijn er in Nederland 176, waarvan er een aantal d.ro.v. een fusie net 

elkaar zijn saaengegaan. Deze ziekenhuizen verrichten in het algemeen het vol-

ledige pakket diagnostische verrichtingen en in sonmige gevallen ook 

radiotherapeutische verrichtingen. De algeaene ziekenhuizen variéren in 

grootte van ca 100 tot 900 bedden aet een totaal van ca. 37000. 

* Acadeaische ziekenhuizen: 

Nederland telt in totaal 7 acadeaische ziekenhuizen, welke gesitueerd zijn in 

Aasterdaa (2), Rotterdam, Leiden, Utrecht, Nijaegen, en Groningen. Het aantal 

bedden van deze ziekenhuizen ligt tussen 750 en 1100 aet een totaal van 6800. 

- Categorale ziekenhuizen: 

hiertoe behoren o.a. radiotherapeutische instituten, revalidatiecentra en 

kinderziekenhuizen, terwijl ook ziekenhuizen waar uitsluitend poliklinisch 

onderzoek wordt verricht tot de categorale ziekenhuizen worden gerekend. De 

categorale ziekenhuizen hebben een gering aantal bedden (0 - 200). Niet alle 
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AanvraaFfoimuHer om verptnninc en aangiftefomtulkr injr»otfe net Toesielkn* 
bcsiuit kemenereiewct tStb. 1969.406). 

iVoof elke sclukeltarci/ksstaaaffienentor afaondtrtiifc formalier ftbnukcn) 
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Afb. 1 Aangifteformulier voor ioniserende stråling uitzendende 
toestellen 
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categorale ziekenhuizen beschikken over rontgendiagnostische apparatuur ondat 

sons de aard van het ziekcnhuis dit nict vrreist Ibijv. kraamkliniekeni of om-

dat gebruik wordt genaakt van apparatuur in een algeneen of acadenisch ziekcn

huis . 

Ten einde de categorale ziekenhuizen onderling beter te kunnen vergelijken is 

een verdere onderverdeling genaakt in: 

a. Radiotherapeutisehe instituten 

b. Kevalidatiecentra 

c. Kinderziekenhuizen 

d. Ziekenhuizen voor longziekten. Sanatoria 

e. Oogziekenhuizen 

f. Poliklinieken 

g. Overige 

On tot een zo vollcdig mogelijkc invcntarisntie van de rcntgentoestellen in de 

Nederlandse ziekenhuizen te konen werd de volgendc procedure gevolgd: 

nitciuviai. »eiu uij iioL liiiiisceriu van VoUbiiiiisvojwii.̂ , i\uxiaLeii.jK.e urueniiijj 

en Milieubeheer (VROM) nagegaan van welke toestellen aangifte is gedaan sinds 

1970 (het jaar waarin het Toestellenbesluit van de Kernenergiewet van kracht 

werd). Zowel de aangifte van een toestel als de aanvraag voor een ver gunning 

dient te geschieden m.b.v. een speciaal aangifteformulier (zie afb. 1). 

Bij het opmaken van het rdntgentoestellenbestand werd hoofdzakelijk gebruik ge

naakt van de aangifteformulieren die in de loop der tijd (gedurende de periode 

januari 1970 t/m september 1984) bij het VROM zijn binnengekomen. In sommige ge-

vallen kon worden gebruik genaakt van inventarislijsten die tussentijds door een 

aantal ziekenhuizen werden opgemaakt. Er werd vanuit gegaan dat een toestel, 

waarvan wel aangifte van ingebruiknening is gedaan en geen aangifte van buit-

engebruikstelling, nog steeds in het betreffende ziekenhuis aanwezig veronder-

steld mocht worden, ook al zal, gezien de ouderdom het toestel waarschijnlijk 

niet meer in gebruik zijn. Het vermoeden bestaat dat aangifte van buitenge-

bruikstelling vaak fcchterwege wordt gelaten, vooral van niet vergunningsplich-

tige toestellen. Het toestellenbestand zal dan ook vrij veel oudere toestellen 

bevatten. Voor de inventarisatie werden de volgende gegevens uit het 

VROM-bestand verzameld : Per toestel het fabrikaat, type, bouwjaar, maximaal 

kilovoltage, aantal aangcsloten rbntgenbuizen en toepassing (diagnostiek of 

therapie). 
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MWstefte van Vwhshuis w&Ung, 
Ruimts^to Ofctening sn 

Directoraat-Generaal voor de Milieuhygiéne 

RMtbW 5811 U N -
2280 UV HUSWUK(ZH) 

Teteteon 0 7 0 - 9 4 9 5 0 5 

132691 

Uwfinefran Ktnmtk Dalum n e i 1 9 0 5 

ans 

Geachte collega. 

Gaarne vraag ik Uw aedewerking vooc het volgende. 

De Oirectie StralenbescherMing van net Ministerie van Wolkshuisvesting, 
Kuiatelijke Ordening en Milieubeheer (VRON) is doende een inventar isat ie te 
verrichten van rdntgenapparatuur in Nederland als onderdeel van een in E.G. 
verband opgezet onderzoek. Zodoende hopen we omvang en kwjliteit van het 
rdntgenpark vast te stellen. Aangezien in onze eigen administrate hierover 
nogal wat onvolkonenheden aanwezig zijn, roepen wij Dw aedewerking in voor 
net invullen van bijgaand enquitefor»ulier. 

Te uwen ger i eve zijn de gegevens van de toestellen, die wij thens in ons 
bestand hebben, reeds ingevuld. han de hand hiervan kunt u dan relf nagaan 
in hæver re deze registratie klopt »et de werkelijke situatie in uw instel-
lirtg. Mocht de lijst niet coapleet zijn of inaiddels afgevoerde toestellen 
bevatten, dan verzoek ik U de lijst verder aan te vullen en, indien van toe-
passing, afgevoerde toestellen door tf? halen. 

Negatieve consequenties zijn voor u aan net aldus up to date brengen van 
vm toes t el lenbef, tand niet ver bonden. Hooguit bent u bij de aanvraag - die 
u over igen* self søet doen - van een vergunning voor een toeitel, dat niet op 
de lijst voorkomt, de kosten verschuldigd, welke nu eenmaal verbonden zijn 
aan net afgeven van een vergunning. 

Bij voorbaat dank ik u voor uw medewerking. 

J. de Pater 
***** Geneesk. lnsp. Dir. Stralenbescheraing 
BffJUtfhMfCI: 
KoopmjmsMaM «ri»wnk (ZHI 
etnwoM' ran »mon N S Btrjvui« mel OusHn 23 en 
ran m a n Hoil Spow mel Dtuiy 30 en 5*. utsiippeii 
*n imotmn ol Treuowwt 

veriæ»e6i|0e»ni»«oon»neon<»n»«fp, d«um en »ennui* ran oeie »fief le vtrmelden 0O«MM««>0i 

Afb. 2 Aanbiedlngsbrief bij enquéteformulier 
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Nadat alle bovenscaande gegevens verzameld en ingevoerd waren in de computer 

werd per ziekenhuis een voorbedrukt cnquéteformulier gemaakt. Dat wil zeggen 

dat de gegevens, die bij het VROM waren verzameld (al dan niet de juiste sicua-

tie weergevend) reeds op het enquéteformulier werder. ingevuld (zie afb. 3). In 

een begeleidend schrijven (afb. 2) werd het ziekenhuis verzocht de gegevens op 

juistheid te controleren en in voorkomende gevallen de nodige veranderingen aan 

te brengen. De toestellen werden onderverdeeld in een vijftal categorieen: 

1. Rontgendiagnostiektoestellen met een maximale buisspanning van 100 kV of 

meer. 

2. Rontgendiagnostiektoestellen met een maximale buisspanning beneden 100 kV. 

3. Contactradiotherapietoestellen. 

4. Diepte radiotherapietoestellen. 

5. Lineaire versneliers. 

Bovendien werd verzocht eventueel aanwezige computertomografen apart te ver-

mel den en tevens aan te geven hoevcel rbntgononderzoeken het ziekenhuis jaar-

lijks verricht. Voor deze vorm (met voorbcdrukte gegevens) werd met opzet 

gekozen, opdat het invullen van het enquéteformulier niet teveel tijd in beslag 

zou nenen, zodat de respons gunstig be'ivloed zou worden. 

Aan ziekenhuizen, die na ongeveer twee maanden nog niet hadden gereageerd werd 

een herinnerend schrijven gestuurd (afb. 4), waaraan bovengenoemde aanbiedings-

brief en enquéteformulieren nogmaals waren toegevoegd. 
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UNIVERSITAIRE SnUUNGSKSCNEItMINGSDIENST 

(DEPARTMENT OF HEALTH PHYSICS) 

KATIKHJEKt UWVERSTGIT 
MIMECEK 

Ti 
MK ID 

TK W U H ] ] • m.21« 
M M 4 « »wø^tfO 

tt.. njuuiit UwWtfwa OwtaM* 04961/L3B/yp 
030585 

Geachta heer Directeur, 

Enige tijd 9«laden hebben wij, in hct leader van hat onderzoeks-

project "Inventarisatie van rdntgentoestellen in Nedarlandse 

Ziekanhuizen", u aan enquéteformulicr toegezonden nat hat verzoek 

de hierop voorgedrukte gegevens op juistheid te controleren en 

indien nodig varanderingen in w toestellenbe»tand op hat formulier 

aan te geven. 

Tot op heden hebben wij van u nog geen enquCteforaulier terug 

ontvangen. En hoewel een groot aantal ziekanhuizen reed« $«volg 

heeft gegeven aan ons verzoek de enquCteformulieren ingevuld te 

retourneren, is het, om tot een volledige inventarisatie te koaen, 

van belang dat wij ook over de gegevens van uw ziekenhuis beschikken. 

Daarom nogmaals ons verzoek on uw medewerking. 

Voor de volledigheid is het enquCteformulier net de daarbij behorende 

aanbiadingsbrief nogmaals bijgesloten. 

Gaarne uw reactif tegemoetziend verblijven wij, 

Het de meeste hoogachting, 

Dr L.B. Beentjes 

Or C.W.M. Timmermans 

Afb. 4, Herinnerend schrijven 
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Rasultaten 

1. Inventarisatie bij VROM 

1.1. Rontgentoestellen ånders dan b-, erkende ziekenhuizen 

Behalve alle geregistreerde rontgentoestellen in ziekenhuizen leverde de inven

tarisatie bij VRO!i ons een groot aantal rontgentoestellen in gebruik bij tand-

artsen en diverse toestellen met een nedische toepassing in gebruik bij 

particulieren en instellingen ånders dan een erkend ziekenhuis (bijv. verpleeg-

tehuizen, bedrijfsgezondheidsdiensten enz.). Dit omdat alle dossiers, waarin 

de aangifteformulieren van ioniserende stråling uitzendende toestellen waren 

verzameld, systenatisch warden doorgenomen. 

Van de ca. 2300 tandheelkundige rbntgendiagnostiektoestellen, waaxvan aangifte 

was gedaan, werd veruit de grootste groep gevormd door de Philips 

Oralix-toestellen (45, 50 en 65 kV). Aangezien al deze toestellen een maximale 

buisspanning beneden 100 kV hebben kunnen ze worden gebruikt zonder vergunning. 

Juist daardoor mag men verwachten dat het werkelijke aantal aanmerkelijk hoger 

zal liggen dan de genoemde 2300 toestellen, doordat in veel gevallen aangifte 

van ingebruikname achterwege wordt gelaten. Onbekendheid met het bepaalde in het 

Toestellenbesluit Xernenergiewet blijkt daaraan vaak ten grondslag te liggen. 

Het aantal geregistreerde medische rontgentoestellen bij particulieren en in

stillingen ånders dan de erkende ziekenhuizen bedraagt ruim 800. Hiervan is on-

geveer 2/3 vergunningsplichtig (buisspanning hoger dan 100 kV of 

radiotherapiet)estel). Deze toestellen worden slechts sporadisch gebruikt. 

Bovendien blijkt dat meer dan de helft van deze toestellen ouder is dan 20 jaar, 

terwijl zel'.s een kwart ouaer is dan 30 jaar. in tiguur 1 is de frequcntiever-

deling van het bouwjaar van deze toestellen weergegeven. 
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1.2. Erkende ziekenhuizen 

Voorafgaande aan de inventarisatie was een lijst gemaakt van alle erkende zie

kenhuizen (algemene, academische en categorale) in Nederland. M.u.v. enkele 

categorale ziekenhuizen xullen alle ziekenhuizen een of meerdere 

rontgentoestellen in gebruik hebben. Bij de inventarisatie bij VROM bleek ons 

•chter dat van een vijftal algemene ziekenhuizen geen enkel rontgentoestel ge-

registreerd stond. Bovendien had een aantal andere een onwaarschijnlijk klein 

aantal toestellen in vergelijking met het aantal bedden. Deze ziekenhuizen 

werden bij het versturen van de enquete als earste aangeschreven. 

Ten tijde van de afronding van de inventarisatie bij VROM (oktober 1984) stonden 

in totaal 2939 rontgentoestellen geregistreerd weIke als volgt verdeeld waren: 

a. In de a1gemene ziekenhuizen: 

2179 rontgendiagnostiektoestellen 

141 radiotherapietoestellen 

b. In de academische ziekenhuizen: 

386 rontgendiagnostiektoestellen 

33 radiotherapietoestcllen 
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c. In ém categorale ziekenhuizen: 

165 roatgendiagnostiektoestellen 

29 radiotherapietoestellen 

Ik HaaBBB iial 
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W. 2 FRCOUCNHEVER0QJNG VAN HET AWML RONTGEN0MGNOST1CK-
TOCSTEU.EN PER BCD VOOR * M.GEMENE. 3 ACADEMSCHE EN 
C: CATECOWW.E ZlEKENWlZEN (SITUATE VT03 ENQUETE) 

In figuur 2 is voor elk van de drie soorten ziekenhuizen. le frequentieverdeling 

van hat »antal rbntgendiagnostiektoestellen per bed weergegeven. De spreiding 

in hat aantal rbntgendiagnostiektoestellen per bed is, voor vat de algemene zie

kenhuizen betreft, vrij groot. Het geniddelde ligt op ca. 4 toestellen per 100 

bedden. Voor de acadenische ziekenhuizen ligt dit wat hoger (ca. 6 toestellen 

p«r 100 bedden) en voor de categorale ziekenhuizen in zijn totaliteit lager (3 

par 100 bedden). Overigens zijn bij deze laatste ziekenhuizen de verschillen on

der Ung groot, zoals onderstaand lijstje last zien. 

- Radiotherapeutische instituten: 0,09 tst/bed (alleen AvL en DdH) 

- Revalidatiecentra : 0,02 tst/bed 

- Kinderziekenhuizen : 0,05 tst/bed 

- Longziekten, Sanatoria : 0,04 tsc/bed 

- Oogziekenhuizen : 0,02 tf.t/bed 

* Overige : 0,03 tst/bed 
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2. ftesultaten van de enquete bij de erkende ziekenhuizen 

2.1. Algemeen 

la totaal verden 226 ziekenhuizen langeschreven, waarvan er in earste instantie 

166 het enquéteforaulier retourneerden. De rest werd een herinnering gestuurd. 

Dit leverde nog eens 38 readies op, zodat de totale respons op de enquete aeer 

daa 90* bedraagt. 

De resultaten van de enquete zijn veergegeven in tabel I. 

In tabel II is een overzicht gegeven van het totaal aantal toestellen. ondtrver-

deeld naar soort toestel, voor de drie categorieen ziekenhuizen. 

Tabel II. Overzicht toestelaantallen in Algenene, Acadcmische en Categorale 

ziekenhuizen 

Diagnostiek < 100 kV 

Diagnostiek > 100 kV 

Therapie < 100 kV 

Therapie > 100 kV 

Therapie Lin. Vers. 

Algenene 

603 

1641 

2244 

82 

29 

_5 

116 

2360 

Acadeaische 

98 

327 

14 

10 

li 

425 

_36 

461 

Categorale 

34 

m 

7 

11 

i£ 

. 

150 

36 

186 

Alle 

735 

2Q84 

2819 

103 

50 

Jl 
JM 
3007 

In vergelijking net het toestellenbestand zoals dat bij VROM geregistreerd 

stond, is de situatie, hoewel dat op het eerste gezicht niet blijkt uit de cij-

fers, drastisch veranderd. Uit het oorspronkelijke bestand zijn namelijk 482 

r&ntgentoestellen verwijderd nsir aanleiding van de enquete. Daarvoor in de 

plaats gekomen zijn 558 nieuwe toestellen. Het aantal rontgendiagnostiektoe-

stellen in de academische ziekenhuizen vertoont reJatief gezien de grootste toe-
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nam* is opgave (+ 11»), tervijl ook bij de algeaene ziekenhuizen een tænaae van 

ease toestellen, zij net relatief gezien een veel kleinere. te constateren valt. 

Opvallead is de daling van het aantal radiotherapietoestellen bij de algeaene 

siekaahuizen Voor de duidelijkheid zij nogaaals venaeId dat de veranderin^en 

hat aaatal geregistreerde toestellen betreffen. 

2.2. Rontorndiagnostiektoestellen 

Figuur 3 laat het verband «ien tussen het aantal rontgendiagnostiektoestellen en 

hot aantal bedden van het zickenhuis. In deze figuur zijn de categorale zieken-

baizen niet opgenoaen, oadat deze door de specifieke toepassingen van de 

rontgendiagnostiektoestellen onderling niet en ook niet met de algeaene en aca-

deaische zickenhuizen v-?rgelijkbaar zij:;. Zoals blijkt uit figuur 3 is het ver-

biad, althans voor wat de algeaene zickenhuizen betreft, vrij lineair net een 

geaiddelde van ca. 4 toestellen per 100 bedden. De academische ziekenhuizen 

bebben gcaiddeld seer toestellen per bed (6 per 100). 

In figuur 4 is de frequentieverdeling weergegeven van het aantal diagnostiek-

toestellen per bed voor de drie categorieen ziekenhuizen afzonderlijk. De open 

gedeelten in figuur 4 geven het aantal toestellen per bed weer van de zieken-

hvizen die de enquéteforaulieren nog niet geretourneerd hebben en waarvoor dus 

noodgedvongen de gegevens van voor de enquete gehanteerd zijn. Vergelijking van 

figuur 4 aet figuur 2 (de si'.uatin voor de enquete) maakt duidelijk dat de 

spreiding in het aantal toestellen per bed een stuk kleiner is geworden voor de 

algeaene ziekenhuizen aaar dat het gemiddelde aantal toestellen per bed niet 

veel is veranderd. Bij de academische ziekenhuizen is het gemiddeld aantal toes

tellen per bed wel toegenomen. Figuur 5 laat zien hoe de verdeling van het aan

tal toestellen per bed wordt als men de geografische ligging van de ziekenhui^an 

•rin betrekt. Hier toe is een onderverdeling gemaakt in; 

«. midden en west Nederland (Utrecht, Noord- en Zuid Holland) 

b, noord en oost Nederland (Friesland, Groningen, Drenthe, 

Overijssel en Gelderland) 

c. zuid Nederland (Zeeland, Noord Brabant en Limburg) 
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We sien dat de ziekenhuizen in het noorden en oosten van Noderland gsmiddeld 

over ainder rbntgentoestcllen per bed beschikken dan de rest van Nederland. Ais 

V* de ziekenhuizen welke geen enquéteformu'ieren hebben teruggestuurd buiten 

beschouwing laten blijkt dat de spreiding in het aantal toestellen per bed voor 

het noord-oosten en zuiden van iiet land kleiner ii> dan die in iiei. midden en 

west en. Wat ook opvalt is dat voor a i at- j.'ekemiuizen in het noord-oosten en 

zuiden. die het enqué^eformulier nog niet hebben teruggestuurd over het algemeen 

een de lage kant zitren voor vat betreft hev vroeger reeds geregistreerde aantal 

toestellen per bed. Als gevolg hiervan zal het totale aantal 

rontgendiagnostiektoesteilen in Nederland hoger kunnen uitkomen dan de huidige 

gegevens weergeven: ca. 60 toestellen raeer wanneer voor deze ziekenhuizen het 

aantal toestellen bereitend werdt net de gemiddelde waarde voor het aantal toes

tellen per bed (0.04) . 

In fi^uur 6a t/n od zijn per provincie een aantal statistische gegevens grafisch 

weergegeven. Figuur 6a laat het gemiddelde aantal toestellen per bed zien. Zoals 

reeds vermeld komen de laagste waarden voor bij de noordelijke en oostelijke 

provindes. Een uitzondering hierop vovmt de provinrie Groningen, welke juist 

een zeer hoog aantal toestellen per bed heeft. Dit heeft te maken met de aanwe-

zigheid van het academisch ziekenhuis. Hetzelfde geldt voor de provincie 

Utrecht. Bij de andere provindes met een academisch ziekenhuis (Gelderland, 

Noord- en Zuid Holland) is deze afhankelijkheid minder omdat deze provincies een 

groter aant3l ziekenhuizen hebben, waardoor het academisch ziekenhuis minder 

zwaar doorweegt. De academische ziekenhuizen in de frovincies Noord- en Zuid 

Holland en Gelderland hebben l^\ van het totale aantal beuden in hun provincie 

terwijl dir. voor de provincies Utrecht en Groningen .espectievelijk 22 en 421 

is! Overigcns is voor de ziekenhuizen, die hun enquéteformulieren niet hebben 

geretourneerd, een schatting gemaakt van het aantal aanwezige toestellen m.b.v. 

de gemiddelde waarde voor het aantal toestellen per bed. 

In de figuren 6b en 6c zijn respectievelijk het aantal toestellen par inwoner en 

het aantal bc-ddci. ^cv inwoner weergegeven. Hoewel het gemiddcld aantji coesiui-

len per bed per provincie nogal varieert ligt het gemiddeld aantal toestellen 

per inwoner voor grote delen van het land op hetzelfde niveau. Uitzonderingen 

hierop vormen de provincies Noord Holland, Utrecht en Groningen, die per inwoner 

nicer toestellen ter beschikking hebben, terwijl de provincie Drenthe beneden het 

gemiddelde ligt. Blijkbaar is voor de inwoners van de laatste provincie de 

rbntgendiagnostiek geconcentreerd in Groningen met zijn academisch ziekenhuis. 
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De figuren 7a en 7b. tenslotte, geven de frequentieverdelingen weer van het 

kilovoltage (a) en het bouwjaar (b) van alle r6ntgendiagnostiektoestel*en in al-

gemene-, academische- en categorale ziekenhuizen. De meest voorkomende toeste1-

len hebben een maximale buisspanning van 125 of 150 kV of rond de 100 kV. De 

gemiddelde ouderdom van de rbntgendiagnostiektoestellen is ongeveer 8 jaar. 

Slechts een zeer klein percentage is van voor 1960. 

Een van de moderne tect.nieken in de rontgendiagnostiek is de computertomografic. 

Hierbij wordt een 'doorsnede' van het lichaam gemaakt door rentgenbuis en 

detector om de patient heen te laten cirkelen. Het signaal, dat men op deze ma-

- krijgt is niet rechtstreeks te herleiden tot een 'røntgenfoto' maar dient 

«»t door een computer verwerkt te uorden eer een afbeelding tot stand komt van 

de doorsnede. De computertomograaf is een tamelijk geavanceerd en duur apparaat 

Vandaar dat de Gezondheidsraad van oordeel is geweest dat het financieel slechts 

verantvoord is in een beperkt aantal ziekenhuizen een computertomograaf in ge-

bruik te hebben. Voor de aanschaf van een dergelijk apparaat is behalve een 

vergunning inzafc» he; To«ct^!lcnboslnit Kcrnenergiewet tevens toestemming ver-

eist van het Ministerie van Volksgezondheid. Op het moment zijn in de Neder

lands« ziekenhuizen in het totaal 44 computertomografen in gebruik. 

2.3. Radiotherapietoestellen 

Van de 176 al gemene ziekenhuizen heeft ongeveer de helft (80) een contactradio-

th«rapi<;-(dermatologie-) toestel in hun bezit, 28 hebben een diepteradiothera-

pietoestel en slechts een viertal ziekenhuizen een lineaire versneller. De 

academische ziekenhuizen beschikken vrijwel allen over de drie soorten toestel-

len evenals de radiotherapeutische instituten. De overige categorale zieker-

huizen blijken geen radiotherapietoestellen te hebben. Voor een overzicht van de 

totaal aantallen zie tabel II. Figuren 8a en 8b geven de frequentieverdeling van 

het kilovoltage (a) en het bouwjaar (b) van alle radiotherapietoestellen in al* 

gemen«-, academische- en categorale ziekenhuizen. In vergelijking met de 

rontgendiagnostiek toestellen zijn de radiotherapietoestellen gemiddeld een 

stuk ouder (gemiddelde ouderdom ca. 16 jaar). De laatste 10 jaar is het gebruik 

van lineaire versnellers in de radiotherapie enorm toegenomen. '.»'aren er tien 
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Jaar geleden nog maar enkele lineaire versnellers in gebruik, nu is hun aantal 

vartienvoudigd en beeft dezelfde orde van grootte als de diepteradiotherapie-

toestellen. 

2.4. Rontgenonderzoeken 

Een van de vragen op het enquéteformulier was het verzoek of men een opgave 

vilde doen van het aantal rontgenonderzoeken, dat men jaarlijks verricht. Ruim 

drie kirart van de ziekenhuizen voldeed aan dit verzoek. In de figuren 9 en 10 is 

bat opgegeven aantal rontgenonderzoeken uitgezet tegen respectievelijk het aan

tal bedden en het aantal rontgendiagnostiektoestellen (alleen voor de algemene 

en de acadeaische ziekenhuizen). Door de grote verscheidenheid van de 

categorale ziekenhuizen is er vrijwel geen correlatie tussen het aantal 

rontgenonderzoeken enerzijds en het aantal bedden of het aantal 

rontgendiagnostiektoestellen anHerzijds. Om reden van duidelijkheid zijn deze 

ziekenhuizen daarom uit de figuren weggelaten. 
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De eerstc figuur laat een vrijvel lincair verband zien tussen het aantal 

rbntgenonderzoeken en het aantal bedden met een vrij geringe spreiding. Dit is 

nog eens apart weergegeven in figuur 11 waar de frequentieverdeling van het aan

tal rbntgenonderzoeken per bed is uitgezet. Hoewel de academische ziekenhuizen 

over meer diagnostiektoestellen per bed beschikken dan de algemene ziekenhuizen 

(zie boven), betekent dit niet automatisen dat er ook relatief tneer 

rbntgenonderzoeken ve-richt vorden. Het aantal rbntgenonderzoeken per bed is 

vrij constant, zoals uit figuur 9 blijkt. Figuur 10 laat zien dat het aantal 

rbntgenonderzoeken bij de algemene ziekenhuizen evenredig toeneemt met het aan

tal toestellen, maar dat er bij de academische ziekenhuizen een afvlakking op-

treedt. Dit betekent dat de gemiddelde gebruiksfrequentie van de 

rbntgendiagnostiektoestellen in de academische ziekenhuizen lager ligt dan in 

de algemene ziekenhuizen. 

Zoals reeds vermeld heeft ruim 75°. van de ziekenhuizen een opgave gedaan van het 

•antal rbntgenonderzoeken. Net behulp van de figuren 9 en 10 en het bekende aan

tal bedden en rbntgendiagnostiektoestellen kan voor de rest een redelijk nauw-

keiirig* sch.itting gemaakt worden van het aantal rbntgpnondT^opVpn. Omdat de 

groep categorale ziekenhuizen vrij klein is, terwijl bovendien het aantal 

rbntgenonderzoeken per soort ziekenhuis sterk varieert, zijn bij deze groep de 

ontbrekende waarden bepaald m.b.v. de gemiddelde waarden per soort ziekenhuis. 

Het zo bepaalde totale jaarlijkse aantal rbntgenonderzoeken bedroeg in Neder

land in 1984 ongeveer 8 miljoen, wat bij een totale bevolking van 14,4 miljoen 

neer komt op ca. 56 onderzoeken per 100 inwoners. Deze waarde komt goed overeen 

met die op heel andere mannier gevonden door Beentjes et al. (Be 84) en die ge-

rapporteerd door De Valois (Va 85). Dit zijn alleen de medische onderzoeken, 

waarbij verondersteld wordt dat het aantal rbntgenonderzoeken, verricht in par

tikulien praktijken zo klein is dat ze geen wezenlijke bijdrage levert tot het 

totaal. Voor de goede orde zij vermeld, dat tandheelkundige rbntgenonderzoeken 

niet bij bovenstaande cljfers zijn inbegrepen. 

In tabel III is een overzicht gegeven van het (geschatte) aantal 

rbntgenonderzoeken per soort ziekenhuis en hun bijdrage tot het totaal aantal 

rbntgenonderzoeken per inwoner. We zien dat de 7 academische ziekenhuizen onge

veer 11* van het totaal aantal rbntgenonderzoeken verricht, terwijl alle 

categorale ziekenhuizen tes amen verantwoordelijk zijn voor nog geen 4%. 

http://sch.it
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Tabal III. Totaal aantal rbntgenonderzoeken ondervardeeld naar soort ziekenhuis 

Totaal aantal Onderzoeken 

onderzoeken per 100 inwoners 

Algeaene ziekenhuizan 

Academische ziekénhuizen 

Radiotherapeutische .-'nstituten 

Revalidatiecentra 

Kindarziekenhuizen 

Løngzickten, Sanatoria 

Oogzi ekenhuizen 

Poliklinieken 

Overige 

6920000 

842000 

82000 

24000 

64000 

35000 

7250 

44000 

36000 

8054000 

48.1 

5.8 

0.6 

0.2 

0.4 

0.2 

<0.1 

. 0.3 

0.3 

56.0 

Figuur 6d, tenslotte, geeft grafisch weer hoe het geniddeld aantal 

rontg»nond*»rzo«»k*»n per inwoner verdeeld is over de verschi Ilende provine i e$. 

Hat grootste aantal rbntgenonderzoeken per inwoner wordt verricbt in de provin-

cias Groningen, Utrecht en N'oord Holland, waarschijnlijk mede door toedoen van 

d« academische ziekenhuizan in daze provincies. Het laagste aantal 

rbntgenonderzoeken per inwoner wordt verricht in de provincies Drenthe en 

Flevoland, wat mogelijk veroorzaakt wordt doordat inwoners uit deze provincies 

rbntgenonderzoeken ondergaan in de academische ziekénhuizen in Groningen rea-

pectievelijk Amsterdam en Utrecht. 

Conclusies 

Da enquete heeft ca. 1000 veranderingen in het toestel lenbestand zoals dit bij 

VR0M geregistreerd stond boven water gebracht. In de meeste gevallen bahelzan 

daza mutaties oudere toestellen waarvoor nooit aangifta van buitengebruik-

stellirfg was gedaan of het in gebruik hebben van aen vrij nieuw toestel (bouw* 

jaar in de meeste gevallen na 1980) waarvoor nog geen aangifta van ingebruikname 

of aan aanvraag voor een vergunning ingediend was. Omdat ongeveer avenveel oude 
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toestellen uit het bestand zijn verdwenen als er nieuwe zijn bijgekomen. is hel 

nettoresultaat slechts een gerir.ge toename van het totaal aantal toestellen zo-

als dat voor de enquete reeds bekend was. Deze toename van het aantal 

rontgentoestellen komt in zijn geheel voor rekening van de 

rontgendiagnostiektoestellen. Het aantal radiotherapietoestellen is zelfs afge-

noaen. 

Van de drie noordelij>e provincies blijkt de provincie Groningen eer. meer dan 

regionale functie te vervullen. In vergelijking met het gemiddelde over Neder

land ligt i>ze provincie zowel wat hetreft het aantal bedden, het aantal toes

tellen als het aantal rbntgunonderzoeken duidelijk hoger, terwijl de omringende 

provincies, Friesland en Drenthe, duidelijk beneden het gemiddelde liggen. Het 

acadeaisch ziekenhuis in Groningen zal hiervan de oorzaak zijn. Veel patienten 

uit de provincies Friesland en Drenthe konen hier terecht. Oesalniettemin ligt 

het geaiddeld aantal rbntgenonderzoeken in de noordelijke en oostelijke provin

cies duidelijk lager dan in de zuidelijke en vooral de westelijke provincies. 

Blijkbaar wordt in het oosten van het land de patient minder snel doorvervezen 

voor het maken van een rbntgenfoto dan in het westen van het land. 

C.W.M. Tinmermans 

L.B. Beentjes 

juli 1985 
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