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In het Academisch Medisch Centrum ‘AMC’ in Amsterdam maken de 
interventiespecialisten gebruik van ioniserende straling tijdens het onderzoeken en 
behandelen van de patiënt. Tijdens deze procedures worden zowel de behandelaar als 
de patiënt blootgesteld aan ioniserende straling. De patiënt wordt blootgesteld aan de 
primaire bundel, terwijl de interventiespecialist in hoofdzaak is blootgesteld aan 
verstrooide straling. De blootstelling aan ioniserende straling verhoogt de kans op het 
ontstaan van tumoren (stochastisch effect) en tevens het ontstaan van andere 
somatische effecten, bijvoorbeeld staarvorming (Cataract, deterministisch effect). Het 
is daarom van belang om de blootstelling van medewerkers die handelingen uitvoeren 
met ioniserende straling te bepalen en te volgen. Hoofdstuk 1 beschrijft de aanleiding 
tot en de verschillende doelstellingen van het onderzoek van dit proefschrift.  
 
Hoofdstuk 2 bevat gegevens van persoonsdosismetingen van 3 interventiecardiologen 
in het AMC in de periode 1999-2004. Er is voor het onderzoek gekeken naar de 
draagwijze van de persoonsdosismeters. Bovendien is er gekeken naar een relatie 
tussen de meetresultaten aan de buitenzijde en aan de binnenzijde van het loodschort. 
De twee persoonsdosismeter zijn tussen 1999 en 2003 gedragen op de linkermouw en 
onder het loodschort. Van 2003 tot 2004 zijn de twee persoonsdosismeters gedragen 
op de loodkraag en onder het loodschort. Onder het loodschort werden de 
persoonsdosismeter veelal gedragen in de borstzak. De loodequivalentdikte van de 
loodschorten en de loodkragen van de interventiecardiologen bedroeg 0.50 mm. De 
gemeten doses aan de linkermouw waren hoger dan de gemeten doses op de kraag. Het 
verschil in gemeten doses tussen beide posities bedroeg een factor 1.9. Er kon geen 
relatie worden aangetoond tussen de gemeten doses aan de buitenzijde en de 
binnenzijde van het loodschort. Er werd geconcludeerd, dat het van belang is om een 
vaste draagpositie van de persoonsdosismeter te bepalen, om vast te kunnen stellen of 
een relatie bestaat tussen de gemeten doses aan de buitenzijde en de binnenzijde van 
het loodschort. Voor het vaststellen van een relatie tussen de metingen is het ook van 
belang, dat de beide persoonsdosismeters gelijktijdig worden vervangen door nieuwe 
persoonsdosismeters.  
 
In hoofdstuk 3 is onderzocht of er een relatie bestaat tussen de gemeten dosis aan de 
buitenzijde en aan de binnenzijde van het loodschort bij het gebruik van een houder 
voor de persoonsdosismeters. Ook is gekeken of een tweede persoonsdosismeter 
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aanvullende informatie oplevert als het gaat om de blootstelling van de 
interventiespecialisten. Voor het onderzoek is een speciale houder ontworpen waaraan 
de persoonsdosismeters kunnen worden  bevestigd. Hierdoor was de draagpositie van 
de persoonsdosismeters bij alle metingen vergelijkbaar. Het onderzoek is uitgevoerd 
bij acht interventieradiologen. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van 
persoonsdosismeters die zowel aan de buitenzijde als de binnenzijde van de 
loodschorten zijn gedragen. De loodequivalentdikte van de loodschorten bedroeg 0,25 
mm. De resultaten van de studie wijzen uit, dat een lineaire relatie bestaat tussen de 
doses gemeten aan de buitenzijde en aan de binnenzijde van loodschort. Deze relatie 
kan worden beschreven met de vergelijking Hp(10)binnenzijde = (0.036  " Hp(10)buitenzijde) 
- 0,004. De resultaten van deze studie laten zien dat aan de binnenzijde van het 
loodschort geen dosis kan worden gemeten, wanneer de gemeten dosis aan de 
buitenzijde van het loodschort minder is dan 0.25 mSv in 4 weken. Op basis van de 
resultaten wordt geconcludeerd, dat de gemeten dosis aan de binnenzijde van het 
loodschort van de interventiespecialisten kan worden geschat uit de gemeten dosis aan 
de buitenzijde van het loodschort. In dit onderzoek levert het gebruik van twee 
persoonsdosismeter geen aanvullende informatie ten opzichte ten opzicht van het 
gebruik van één enkele persoonsdosismeter. 
 
In hoofdstuk 4 is onderzocht of de effectieve doses van interventiespecialisten 
nauwkeuriger kan worden geschat wanneer gebruik wordt gemaakt van dubbele 
dosimetrie. Voor het onderzoek is de stralingsblootstelling van elf 
interventiespecialisten (interventiecardiologen en -radiologen) gemeten met 
persoonsdosismeters. De persoonsdosismeters zijn door de interventiespecialisten 
gedragen aan de buitenzijde en aan de binnenzijde van hun loodschort. Het loodschort 
van de interventiespecialisten had een loodequivalentdikte van 0.25 mm. De 
dosismetingen zijn gebruikt om de effectieve doses voor de interventiespecialisten te 
schatten. Voor de schattingen is gebruik gemaakt van drie methodes. De eerste 
methode gaat uit van een schatting van de effectieve dosis op basis van de dosis 
gemeten aan de buitenzijde van het loodschort. De dosis wordt hiervoor gedeeld door 
een correctiefactor. Voor de andere twee methoden is gebruik gemaakt van twee 
specifieke algoritmen voor dubbele dosimetrie. De studie laat zien dat de methode 
voor enkele dosimetrie leidt tot hogere schattingen van de effectieve dosis in 
vergelijking met de methode voor dubbele dosimetrie. Er bestaat echter wel een 
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lineaire relatie tussen de effectieve doses die zijn geschat met de methode voor enkele 
dosimetrie en de methoden voor dubbele dosimetrie. 
 
In hoofdstuk 5 zijn de verschillen onderzocht in stralingsblootstelling tussen de 
interventiecardiologen die procedures uitvoeren. Hiervoor is aangenomen dat een 
relatie bestaat tussen de blootstelling van interventiecardiologen en van patiënten. 
Bovendien is aangenomen dat de blootstelling van inventiecardiologen is geassocieerd 
met het aantal en de complexiteit van de procedures. Voor het bepalen van de 
blootstelling van de interventiecardiologen is gebruik gemaakt van de dosis gemeten 
aan de buitenzijde van het loodschort. De blootstelling van de patiënten is gemeten 
met een DAP-meter. Voor het onderzoek is onderscheid gemaakt tussen de 
blootstelling van patiënten in de fluoroscopy mode en de cine mode. De resultaten van 
het onderzoek bevestigen een lineaire relatie tussen de blootstelling van patiënten en 
interventiecardiologen. Deze relatie kan worden beschreven met de vergelijking 
Hp(10) (mSv) = 0.36·10-3  " DAP (Gy!cm2) en is van toepassing voor alle zeven 
cardiologen. Met de vergelijking kan de blootstelling van patiënten als betrouwbare 
voorspeller worden gebruikt voor de blootstelling van interventiecardiologen. Er zijn 
geen aanwijzingen gevonden dat de blootstelling van de interventiecardiologen wordt 
bepaald door verschillen in de complexiteit van de procedures. De blootstelling van de 
interventiecardiologen wordt wel beïnvloed door het aantal procedures dat wordt 
uitgevoerd. Bovendien kunnen verschillen in de blootstelling worden verklaard door 
de keuze voor de fluoroscopy mode en de cine mode. Deze verschillen worden 
verklaard door verschillen in voorkeur van interventiecardiologen voor 
apparatuurinstellingen, waaronder dose mode settings, veldgrootte en de frequentie 
waarmee de apparatuur in cine mode wordt gebruikt. 
 
In hoofdstuk 6 is onderzocht of er verschillen zijn in blootstelling van patiënten tussen 
procedures die zijn uitgevoerd via de arteria radialis of via de arteria femoralis. Bij 
deze populatie zijn een diagnostische of therapeutische coronaire procedure 
uitgevoerd. Hiervoor is gebruik gemaakt van de blootstellinggegevens en van klinische 
data van 3973 PCI en CAG procedures die zijn uitgevoerd tussen 2004 en 2008. De 
gemiddelde blootstelling voor de patiënten die een PCI hebben ondergaan via de 
arteria femoralis was 112 ± 115 Gy·cm2 en via de arteria radialis 106 ± 102 Gy·cm2. 
De gemiddelde blootstelling voor CAG’s was 59 ± 51 Gy·cm2 and 52 ± 46 Gy·cm2 
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voor procedures uitgevoerd via de arteria femoralis respectievelijk radialis. Een 
multivariaat analyse laat zien, dat geslacht, BMI, aantal laesies, type C laesies, rechter 
coronaire arteria laesies en linker circumflex coronair laesies voorspellers zijn voor de 
blootstelling van patiënten aan röntgenstraling. Bovendien wijst de analyse uit dat 
interventiecardiologen eveneens voorspellers zijn voor de blootstelling van patiënten. 
Om het effect van selectie bias en confounding te beperken, is een predictor model 
gemaakt gebaseerd op de DAP-waarden van de procedures uitgevoerd via de arteria 
femoralis. De resultaten uit dit model zijn gebruikt voor het vergelijken van de 
blootstelling van de patiënten bij wie een procedure is uitgevoerd via de arteria 
radialis. De studie wijst uit dat een procedure uitgevoerd via de arteria radialis niet 
leidt tot een hogere blootstelling van de patiënt in vergelijking met een procedure 
uitgevoerd via de arteria femoralis. 




