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STRALINGSBESCHERMING

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming 
werkt samen met de Nederlandse overheid aan de voor

bereidingen voor de implementatie van de Europese richtlijn 2013 
/ 59  Euratom. Deze Euratomrichtlijn moet in februari 2018 omge
zet worden in nationale wet en regelgeving. Doel hiervan is om 
werknemers, patiënten en de bevolking in het algemeen te be
schermen tegen de nadelige gevolgen van ioniserende straling.

GEVOLGEN VOOR NATIONALE REGELGEVING

De Euratomrichtlijn brengt grote wijzigingen met zich mee. Daar
door volstaat het huidige Besluit Stralingsbescherming niet meer, 
en is het nodig een volledig nieuw besluit op te stellen: het Besluit 
Basisveiligheidsnormen Stralingsbescherming (BBS). Dit najaar 
wordt het concept BBS bekend gemaakt. De commentaarronde 
begint medio september.

BASISVEILIGHEIDSNORMEN STRALINGSBESCHERMING

Het aantal taken van de coördinerend deskundige zal worden 
 uitgebreid. Dit zal er mogelijk toe leiden dat de afspraken die de 
praktijkhouder en de betrokken deskundige maken uitgebreid 
moeten worden. Daarnaast vervalt de meldingsplicht voor rönt
gentoestellen. Deze wordt waarschijnlijk vervangen door een 
 registratieplicht. De gegevens worden gedeeld met de Inspectie 
voor de Gezondheidszorg.

Meer weten?  
Ga naar knmt.nl/radiologie.

5 REMINDERS 
RICHTLIJN RADIOLOGIE

Op verzoek van onze leden zetten we de 
 belangrijkste wijzigingen van de herziene 
Richtlijn Tandheelkundige radiologie uit 2015 
nog eens op een rij:

1De rol van de coördinerend deskundige bij 
de (stralings)risicoanalyse en de periodieke 

controles is gewijzigd.

2Alle röntgentoestellen moeten jaarlijks op 
hun goede werking worden gecontroleerd.

3Zowel bestaande als nieuwe risicoanalyses 
moeten sinds 1 januari 2015 door een coör-

dinerend deskundige worden getoetst of op-
nieuw worden uitgevoerd.

4Tandartsassistenten zonder mbo-diploma 
die een onderdeel van de röntgenopname 

uitvoeren, moeten voor 1 januari 2018 een ad-
ditionele externe opleiding radiologie gevolgd 
hebben.

5Bekijk het overzicht met de verschillen  
ten opzichte van de richtlijn uit 2013  

op knmt.nl/radiologie.




