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Disclosure 

• Presentator heeft namens de NVKF zitting in werkgroep 
update  

      “Het werken met therapeutische doses radionucliden” 

 

 



Medische stralingstoepassingen 

• Radiologie (toestellen) 

 

• Radiotherapie (toestellen, ingekapselde bronnen)  

 

• Nucleaire Geneeskunde (radioactieve stoffen, 
ingekapselde bronnen, toestellen) 

 

 



UMCG 

• Veelheid aan toepassingen 

 

• Complexvergunning 

 

• Onafhankelijke SBE (Stralingsbeschermingseenheid) 

 



Nucleaire Geneeskunde 

• SPECT/CT 

 

• PET/CT 

 

• Farmacokinetische onderzoeken (e.g. nierfunctie) 

 

• Radionuclidentherapie 

 



Radiofarmaca 

Voorbeelden: 

• 18F-FDG 

• 68Ga-PSMA 

• 11C-PiB 

• 223Ra-dichloride 

 



Fysische eigenschappen radionucliden 
 

• Halfwaardetijden 

• Soort en energie van straling 

• Halveringsdikten 

• Dosisconversiecoëfficienten 

 

Verschillende radionucliden brengen verschillende risico’s 
met zich mee afhankelijk van de fysische karakteristieken!  



Afscherming: halfwaardedikte 

• De halveringsdikte hangt af van het soort materiaal en de 
energie van de gamma-straling 

 

 

 

 

• Voor Röntgen-straling is de halveringsdikte voor lood 
afhankelijk van de buisspanning ongeveer 0,1-0,3 mm 

 

Bron: Physics in Nuclear Medicine – 

Simon R. Cherry, James A. Sorenson, 

Michael E. Phelps, 2012 



Afscherming: halfwaardedikte 



Afscherming: halfwaardedikte 

• Uitgangspunten: 500 MBq per patiënt, 1 uur wachttijd, 4000 patiënten per jaar, patiënten 
evenredig verdeeld over de stoelen, 2mm lood in de schotten, patiënt is een puntbron 

 

• Tc-99m:  

 

 

• F-18: 

 

 

 



Maximale dracht: afscherming bèta’s 

 

 

 

 

 



Extravasatie bij toediening 

• Het onbedoeld buiten het bloedvat lopen van een 
intraveneus bedoeld geneesmiddel 

 

• Oorzaken: het aan te prikken vat is erg broos of er wordt 
naast het vat geprikt 

 

• Radiofarmacon komt in een klein volume terecht 

             Lokale stralingsdosis kan snel oplopen! 

 



Gedeeltelijke extravasatie 18F-FDG 

• Bij diagnostiek: lokale dosis blijft vaak onder de 
drempeldosis van deterministische effecten (<1 Gy) 

 

 

Bron: UMCG 



Extravasatie 131-I therapie 

Bron: Extravasation of a Therapeutic Dose of 131I-

Metaiodobenzylguanidine: Prevention, Dosimetry, and Mitigation- 

Dacian V. Bonta, Raghuveer K. Halkar and Naomi Alazraki, 2011 



Druppelbesmetting met stockoplossing 

 

 



Druppelbesmetting met stockoplossing 

 

 



Conflicterende wetgeving:  
GMP / KEW drukregime 

• GMP (Good Manufacturing Practice): 
Kwaliteitsborgingssysteem voor farmaceutische industrie 

 

• GMP: overdruk eis voor bereidingsruimtes 

 

• KEW: onderdruk eis  

   B-lab: minimaal -10 Pa 

   C-lab: minimaal -5 Pa 

 



Conflicterende wetgeving:  
GMP / KEW drukregime 

In de GMP-PET faciliteit van het UMCG is overal sprake van 
onderdruk (minimaal -10 Pa).  

- Bereidingsruimtes: -10 Pa  

- Ruimte tussen kleedsluis en de bereidsruimte: -20 Pa 

 relatief een overdruk in de bereidingsruimtes t.o.v. de    
andere ruimtes in de faciliteit.  

 

Zo wordt er toch aan GMP voldaan, en is ook in de eisen van 
de KEW voorzien. 

 



Conflicterende wetgeving: 
Radioactief afval, GGO-afval 

• GGO: Genetisch Gemodificeerde Organismen 

• Regeling GGO 9.3.2.2 

 

 

• BBS artikel 10.7.4 

 

 

• Afval wat beide bevat: conflicterende eis m.b.t. 
afvoertermijn 



Conflicterende wetgeving m.b.t. 
richtlijnontwikkeling 

• Update richtlijn: “Het werken met therapeutische doses 
radionucliden” 

 

 



Conflicterende wetgeving m.b.t. 
richtlijnontwikkeling 

• Oude richtlijn: “kookboek” met daarin vele aspecten 
rondom radionuclidentherapie belicht  

 

• Nieuwe richtlijn volgens de richtlijnen van FMS 
(Federatie Medisch Specialisten) richtlijnendatabase 

 

• Modulaire opbouw op basis van radionucliden (Sr-89, 

       Y-90, I-131, Sm-153, Er-169, Lu-177, Re-186, Re-188,  

       Ra-223) 

 

 

 



Conflicterende wetgeving m.b.t. 
richtlijnontwikkeling 

• Afbakening van groot belang, aan veel aspecten uit de 
oude richtlijn wordt inmiddels op andere wijze invulling 
gegeven. 

 

 

 

 

• Bij de richtlijn hoort wordt een rekenmodel geleverd 
t.b.v. het doen van maatwerk berekeningen 

 

 

 

 

 

 



Conflicterende wetgeving m.b.t. 
richtlijnontwikkeling 
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richtlijnontwikkeling 



Conflicterende wetgeving m.b.t. 
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Conflicterende wetgeving m.b.t. 
richtlijnontwikkeling 

• Huidige situatie crematie: vrijgavegrenzen leidend 

 

• ANVS is bezig met een “oplossing” voor de 
vrijgavegrenzen om een risico gestuurde benadering bij 
crematie mogelijk te maken 

 

• Wetgeving, richtlijnen en adviesrapporten kunnen 
onderling conflicteren, geen sluitende puzzel 



Dank voor uw aandacht 


