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Informeren van patiënten

Patiëntenbrochures

Steekproef voor 2 procedures bij een aantal Vlaamse ziekenhuizen

ERCP – 22 brochures – Januari-Februari 2016

• Spreekt de brochure over het gebruik van X-stralen

• Vermeld de brochure iets over het risico’s van ioniserende straling?

• Spreekt de brochure over het melden van (mogelijke) zwangerschap?

PCI – 19 brochures – April 2019

• Spreekt de brochure over het gebruik van X-stralen

• Vermeld de brochure iets over het risico op kanker door de X-stralen?

• Vermeld de brochure iets over het risico op huideffect door de X-stralen?

73% (16/22)

0% (0/22)

41% (9/22)

59% (10/17)

0% (0/17)

0% (0/17)
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• De wet patiëntenrechten verplicht het informeren van de 

patiënt.

• De Euratom richtlijn Euratom/2013/59 legt extra nadruk op 

het voorafgaandelijk inlichten van patiënten wanneer zij 

onderzoeken of behandelingen met ioniserende straling 

ondergaan.

Lidstaten van de EU moeten deze richtlijn verplicht omzetten 

in nationale wetgeving

• KB Medische Blootstellingen beantwoordt aan deze 

verplichting (nog niet gepubliceerd) 

(Toekomstige) reglementering



Informatie aan de patiënt in KB Medische Blootstellingen*

Voorafgaand aan de medische blootstelling, wordt de toestemming gezocht van de 

patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger, nadat de verwijzende persoon en de 

practicus, elk op hun niveau, ervoor gezorgd hebben dat hij correct en op een voor 

hem begrijpelijke manier werd geïnformeerd over de medisch-radiologische 

handeling, met inbegrip van de voordelen en de risico’s die gepaard gaan met de 

medische blootstelling.

Voor wat betreft radiotherapeutische toepassingen en interventionele radiologie en 

voor wat betreft computertomografie onderzoeken en diagnostische nucleair-

geneeskundige handelingen bij minderjarigen, moet de informatie zoals bedoeld in 

paragraaf 1 bovendien schriftelijk aan de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger 

worden overgemaakt door de practicus. 

Bij bevolkingsonderzoeken moet bijzondere aandacht worden besteed aan de 

voorlichting van de persoon die wordt onderworpen aan een medische blootstelling.

(Toekomstige) reglementering

*dit KB is in voorbereiding maar werd nog niet gepubliceerd



Informatie aan de patiënt in KB Medische Blootstellingen*

Specifiek aandacht voor

• Kinderen

• Zwangerschappen

• Begeleiders en verzorgers

• Huideffecten bij interventionele radiologie

(Toekomstige) reglementering

*dit KB is in voorbereiding maar werd nog niet gepubliceerd
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Toolkit
Patiënt informeren: hoe begin je eraan?

• Introduceer de nodige stappen in uw werkprocedures

• Voorzie een adequate opleiding van het personeel rond

• Werkprocedures

• Stralingsbescherming

• Patiënten informeren en reageren op vragen

• Voorzie het nodige ondersteunend materiaal

� Diensten radiologie van OLV Aalst-Asse-Ninove en UZ Leuven 

werken samen het FANC aan een toolkit rond communicatie



Toolkit
Patiënt informeren: hoe begin je eraan?

Toolkit

• Begeleidend document

• Opleidingspakket

• Ondersteunend materiaal

– Informatiebrochures (ioniserende straling, zwangerschap, pediatrische 

beeldvorming)

– Poster (zwangerschap)

– Film (zwangerschap)

– Informatie- en ontslagbrochure interventionele radiologie
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Informatiepaden

• Ambulante patiënten



Informatiepaden

• Gehospitaliseerde patiënten
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Ik had een aneurysma in de hersenen en ik heb een endovasculaire procedure 

ondergaan. Na enkele weken begon mijn haar uit te vallen over een volledige 

strook op mijn hoofd.

Ik had geen idee dat dit een bijwerking van mijn aneurysmaherstel kon zijn. 

Interventionele radiologie*
*Alle interventionele procedures, bijv. ook interventionele cardiologie



� Bijkomend risico: huideffecten

Interventionele radiologie

Risico is eerder klein, maar de gevolgen kunnen ingrijpend zijn. Een adequate 

opvolging en behandeling is cruciaal! 



� Bijkomend risico: huideffecten

Interventionele radiologie



Risico afhankelijk van

� Type onderzoek of behandeling

(o.a. typisch scopietijd, lichaamsregio)

� Pathologie van de patiënt 

(o.a. complexiteit, herhaalde onderzoeken, combinatie 

met radiotherapie)

� Fysieke eigenschappen van de patiënt

(o.a. zwaarlijvigheid, ouderdom)

� Gebruikte apparatuur

� Gebruik van de apparatuur

Interventionele radiologie



Risico-inschatting 

�Risico-inschatting vooraf en achteraf introduceren in uw 

procedures, in samenwerking met uw medisch stralingsfysicus

�Nazorg procedures!

Interventionele radiologie



Informatie vooraf

Interventionele radiologie



Informatie achteraf

� Huiddosis > 3 Gy

� Graduele aanpak

� 3 Gy < huiddosis < 7 Gy : informatiedocument

� > 7Gy : 

� informatiedocument

� patiënt opbellen 1 maand na het onderzoek / behandeling

� Interne procedure

� Specifiek opleiden van gemachtigden / artsen

� Gerichte vragen stellen

� Procedure voor verdere opvolging voorzien in geval van aanhoudende 

effecten

• Informeer ook de huisarts en verwijzende arts!

Interventionele radiologie



Interventionele radiologie



De kans op huideffecten is eerder klein.

De impact van het aspect “nazorg” bijgevolg ook.

Onderzoeken met relatief grote kans op huiddosis > 3Gy

• Neuroembolisaties

• Pelvicale en abdominale embolisaties

• EVAR

• …

Interventionele radiologie
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• Introduceer de nodige stappen in uw werkprocedures

• Voorzie een adequate opleiding van het personeel rond

• Werkprocedures

• Stralingsbescherming

• Patiënten informeren en reageren op vragen

• Voorzie het nodige ondersteunend materiaal

• Alle gemachtigden / practici moeten de basisinformatie kunnen geven

• Adequate informatie kan enkel gegeven worden door personen die zelf 

goed geïnformeerd zijn

• Zet collega’s met goede communicatieskills in bij moeilijke situaties

• Anticipeer op veelvoorkomende vragen

Informeren in de praktijk



Enkele tips

• Betrokkenheid verkleint de perceptie van het risico

• Benadruk steeds de medische noodzaak en de voordelen

• Geef aan wat er gedaan wordt om de risico’s zo klein mogelijk te houden

• Veeg geen risico’s onder de mat om patiënten/ouders gerust te stellen

• Ga geen vragen uit de weg

• Schep vertrouwen: rechtvaardiging en optimalisatie

• Effectieve communicatie = herhalen van de kernboodschappen

Informeren in de praktijk



Informeren in de praktijk

https://www.mskcc.org/videos/wpix-health-report-scan-

safety-dr-dauer



Informeren in de praktijk

Optimizing Communication With Parents on Benefits and Radiation Risks in Pediatric Imaging Nima Kasraie, PhDa , David 

Jordan, PhDb , Christopher Keup, MDa , Sjirk Westra, MDc



Informeren in de praktijk
Dosis van een RX Thorax

a. 0,02 - 0,05 mSv

b. 0,2 – 0,5 mSv

c. 2 – 5 mSv

Dosis van een CT Thorax

a. 1 – 2 mSv

b. 3 – 5 mSv

c. 6 – 9 mSv



Informeren in de praktijk
Vergelijking van de dosis van een CT abdomen bij een volwassenen 

met een heen en weer vlucht naar New York

a. Vergelijkbaar in dosis

b. Een CT abdomen geeft 3 keer meer dosis

c. Een CT abdomen geeft 30 keer meer dosis

d. Een CT abdomen geeft 300 keer meer dosis

Opgelet:

• 300 kan een grote waarde lijken

• Kan averechts werken voor mensen die niet vliegen of vliegangst 

hebben



Informeren in de praktijk
Vergelijking van de dosis van een CT abdomen bij een volwassenen met 

de achtergrond straling in 1 jaar

a. Een CT abdomen komt overeen met 0,5 jaar achtergrondstraling

b. Een CT abdomen geeft overeen met 1 à 2 jaar achtergrondstraling

c. Een CT abdomen geeft overeen met 3 à 4 jaar achtergrondstraling

www.zuinigmetstraling.be

www.pasderayonssansraisons.be



• Rol van de aanvragende arts

� Vaak vertrouwensband met patiënt

� Geeft basisinformatie aan de patiënt

� Gaat mogelijkheid zwangerschap na

� Geeft u de relevante klinische informatie

�Goede samenwerking en ervaringsuitwisseling verhoogt efficiëntie en 

beperkt probleemsituaties

• Vastleggen van een afspraak

� Bepaalde informatie kan al meegegeven worden bijvoorbeeld rond 

mogelijk zwangerschappen

� Aandacht voor begeleiders (kinderen!)

� Graduele aanpak, rekening houdend met realiteit dienst

Informeren in de praktijk



• Minderjarigen (< 18 jaar)

� Toestemming ouders noodzakelijk

� Gehospitaliseerd: voorzie waar mogelijk informatie op de kamer, in 

aanwezigheid ouders

� Ambulant

• Bij vastleggen afspraak aandringen dat ouder aanwezig is

• Minderjarige dient zich toch alleen aan 

• ≥16j  toestemming minderjarige ok indien risico niet bovengemiddeld of hoog

• <16j sterk aan te raden ouders te contacteren

• Uitzondering: urgentie of bijzonderheid van de situatie

• Ook tienermeisjes kunnen zwanger zijn: bepaal binnen de dienst hoe 

je omgaat met de vraagstelling

Informeren in de praktijk



• Begeleiders en verzorgers

� Procedures aanwezigheid

� Dienen ook geïnformeerd te worden over hun eigen risico’s

� Zwangerschap van de begeleider? (zie afspraak vastleggen)

� Minderjarigen als begeleider proberen vermijden (1 mSv

dosisbeperking!)

• Spoeddienst

� Ook hier bestaat de informatieplicht

� Maak de juiste afspraken met uw spoeddienst

� Breng het traject van de patiënten in kaart

� Mogelijke zwangerschap!

� Uitzonderingen: urgenties, bewustzijnsverlies, …

Informeren in de praktijk



• Digitale informatiebronnen

� Dit kan

� Waak erover dat iedereen toegang heeft tot de nodige informatie (op 

de dienst maar ook achteraf)

Informeren in de praktijk



Informeren in de praktijk



Informeren in de praktijk

Je wordt blootgesteld aan straling. Een 

mammografie werkt met röntgenstralen. De 

apparatuur die bij het bevolkingsonderzoek wordt 

gebruikt, heeft een heel lage stralingsdosis. Door 

de borst een beetje samen te drukken, kan die 

dosis nog verder worden beperkt. Wie om de twee 

jaar een mammografie laat nemen, loopt 

niettemin een heel klein risico om juist door die 

straling borstkanker te krijgen. Hoe ouder je bent, 

hoe kleiner dat risico is.
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Significante gebeurtenissen
Melding significant gebeurtenissen aan het FANC 

(Technisch Reglement  31/01/2019)

Alle meldingen in het kader van een medische blootstelling 

gebeuren onder de verantwoordelijkheid van de practicus*.

Eén verplichte melding voor röntgentoepassingen:

Accidentele blootstelling > 1mSv van een ongeboren kind naar 

aanleiding van een medische blootstelling van de moeder 

( = zwangerschap ongekend voor medisch team)

*er zijn ook verplichte meldingen onder verantwoordelijkheid van de exploitant (bijv. 

overschrijding dosislimiet personeel)



Significante gebeurtenissen
Hoe melden? event@fanc.fgov.be



Significante gebeurtenissen

Doel van de meldingen?

• preventie en ervaringsuitwisseling

• geen sancties! 

• suggesties voor verdere behandeling 

• ‘lessons learned’ identificeren.

Informatie uit de gemelde gebeurtenissen kan nadien op volledige 

geanonimiseerde wijze  gebruikt worden als feedback voor de 

sector.



• Geen uitzondering (ook bij u niet!)

• Lessons learned:

� Vraagstelling rond zwangerschap is belangrijk

� Vermijd suggestieve vragen

� Graduele aanpak: verder vragen voor onderzoeken met potentiële hoge 

dosis voor ongeboren kind

� Laatste menstruatie

� Gebruik anticonceptie

� Bij incident: inlichten verwijzende arts / huisarts / gynaecoloog

� Voorzie contactpunt vragen

� Sensibiliseer eigen personeel en personeel andere (spoed)diensten

Significante gebeurtenissen



Significante gebeurtenissen



Informatiedossier publiek:

www.fanc.fgov.be/zwangerschap

Informatie professionelen:

www.fanc.fgov.be/nl/professionelen/medische-

professionelen/radiologische-
toepassingen/medische-blootstellingen-van

Significante gebeurtenissen



Verplicht vanaf 1 september 2019

• Tweejaarlijkse zelfevaluatie

• B-Quaadril

• Alle diensten die gebruikmaken van röntgenstraling m.u.v. tandheelkunde

Alle informatie is terug te vinden via:

www.fanc.fgov.be > Professionelen > Medische professionelen > 

Radiologische toepassingen > Klinische audits in diensten die gebruik maken 

van röntgentoepassingen

Mogelijkheid tot registratie voor infosessies.

Klinische audits



• Informeren van patiënten

• (Toekomstige) reglementering

• Toolkit communicatie

• Informatiepaden conventionele radiologie en CT

• Interventionele radiologie

• Informeren in de praktijk

• Recent gepubliceerde reglementaire verplichtingen

• Conclusie

Overzicht



• Informeren van de patiënt is een verplichting

• Toekomstige KB geeft kader voor informatie rond ioniserende 

straling

• Toolkit binnenkort ter beschikking voor implementatie

� Installeer procedures

� Opleiding personeel

� Ondersteunend materiaal

• Recent gepubliceerde technische besluiten

� Melden significante gebeurtenissen

� Klinische audits

Conclusie


