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1.  WELKOM 
 

Welkom in het operatiekwartier van het H. Hartziekenhuis te Mol. 

Met deze beknopte bespreking willen we je graag wegwijs maken op onze afdeling. Natuurlijk zullen er 

heel wat vragen onbeantwoord blijven. Het team zal je hier graag meer uitleg over geven of hulp 

bieden waar nodig. 

 

 

2.  GEGEVENS VAN DE AFDELING 
 

2.1.  Voorstelling van de verpleegeenheid 
 

2.1.1. Voorstelling personeel 

 

Verpleegkundig personeel: 

o Hoofdverpleegkundige van de operatiekwartier : Dhr. Eric Sannen 

o Adjunct Hoofd verpleegkundige operatiekwartier: Mevr. Sanne Verwaest 
o Stagementoren : Kimmi Hoeyberghs en Joke Wellens 
o Het verpleegkundig team 

 Cluster chirurgie 

 Abdominale chirurgie  

 Algemene chirurgie  

 ORL  

 Oftalmologie 

 Stomatologie 

 Thorax en Vaatheelkunde 

 Urologie-Andrologie  
 Cluster Orthopedie  

 Gynaecologie - Verloskunde 

 Orthopedische heelkunde  

 Plastische chirurgie  
 

Artsen discipline: 

o Abdominale chirurgie 

o Algemene chirurgie  

o Anesthesie  

o Gynaecologie 

o Narcodontie 

o Oftalmologie 

o ORL 

o Orthopedische heelkunde 

o Plastische chirurgie 

o Stomatologie 

o Thorax –en vaatheelkunde 

o Urologie - andrologie 
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2.1.2. aantal operatie zalen 

 

We beschikken over 6 operatiezalen 
  
OK 1: ORL - Stomatologie 
OK 2: Vaatheelkunde en Orthopedie 
OK 3: Abdominale Heelkunde 
OK 4: Gynaecologie - Urologie - Plastische chirurgie 
OK 5: Orthopedie 
OK 6: Stomatologie en Narcodontie 

 
 

2.1.3. Diensturen 

 

Van 8u00 tot 16u30 

 

2.1.4. Dagindeling 

 

De dagindeling vindt u terug onder “taken in het operatiekwartier”. 

 

2.1.5. Stage-uurregeling 

 

Deze worden opgemaakt door de stagementoren in samenspraak met de hoofdverpleegkundige. 
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2.1.6. afspraken tijdens de stage 

 

 Bij het  begin van de stageperiode dient u aan de stagecoördinator, een ingevulde studenten 
fiche te bezorgen (aparte bijlage), een kopie van uw attest van uw laatste geneeskundig 
onderzoek en info omtrent vroegere inentingen ( tenzij er andere afspraken gemaakt zijn met 
de school). 
Stagecontracten dienen eveneens aan de opleidingscoördinator afgegeven te worden. 
Haar bureel bevindt zich in de WIPA op het gelijksvloers tegenover de personeelsdienst. TEL.: 
2882. 
 

 Iedere student ontvangt tijdens het onthaal op de eerste stage dag een identificatiebadge.Er 
wordt van U verwacht dat deze badge steeds zichtbaar bij u draagt. Zo bent U herkenbaar 
voor medewerkers en patiënten van ons ziekenhuis. Met U badge kan u in de cafetaria 's 
middags soep, koffie of thee verkrijgen. Een warme maaltijd kan U, net zoals al onze 
medewerkers, verkrijgen aan personeelstarieven. Deze persoonlijke badge dient u uw 
ganse studentencarrière te bewaren. Bij terugkeer voor een andere stageperiode zal deze 
badge geheractiveerd worden 
. 

 Studenten krijgen een QR code via de gsm of via email om de inkompoortjes te openen. 

 
 

2.1.7. Algemeen over het OPERATIEKWARTIER  

 

 Kleedkamers 
Elke student brengt een eigen hangslotje mee om het kastje te kunnen afsluiten. 
Van elke student wordt verwacht dat ze de orde bewaren in de kleedkamers. Op het einde 
van de stageperiode wordt het kastje netjes/proper achtergelaten. 
 

 Kledij 
Het uniform van de onderwijsinstelling wordt op het operatiekwartier niet gedragen. Het 
ziekenhuis stelt kledij en schoenen ter beschikkinng van de student. Gezien de aard van uw 
stage activiteit vragen wij u geen juwelen te dragen en bijzondere aandacht te schenken aan 
hygiëne en haartooi. 
 

 Cafetaria 
Deze bevindt zich op het gelijkvloers. In principe worden de maaltijden in de cafetaria gebruikt 
of in de keuken van het OK zelf. 
Roken is verboden! 

 Parking en fietsstalling 
De stagiairs kunnen gebruik maken van de gratis parking voorzien door de 
gemeente Mol. 
De gratis randparkings vind je op de volgende locaties : 
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2.1.7. Verwachtingen van de student 

 

Elke student wordt verantwoordelijk geacht voor zijn/haar leerproces . 
  
De Student evalueert zich op regelmatige tijdstippen en tracht nieuwe doelstellingen te bereiken . 
  
De stages worden aanzien als een permanent leerproces. 
Verwacht wordt dat de student: 

 Nieuwe technieken kan bijwonen; 

 Onder toezicht zich deze eigen kan maken. 
  
Aan de hand van bijgevoegde lijsten maakt de student met de hoofdverpleegkundige of 
stagebegeleiding afspraken voor evaluatie en bespreking met de student. 
  
Aan de volgende punten wensen we tijdens uw opleiding in het ziekenhuis aandacht te 
besteden: 
  

 Sterilisatie (eerste dag) 
Onderhoud van materiaal, inpakken 
Vullen van instrumentensets 

 Omloop (vanaf de tweede dag) - Verpleegtechnieken  ( Gebruik van protocollen aangeboden 
op INFOLAND) 

 Administratie, PC, VANAS 

 Afval 

 Procedures septische ingrepen 

 Desinfectieprocedures 
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 Voorbereiding patiënt (Recovery) 

 Toezicht patiënt post op (Recovery)  

 Handhygiëne 
  

 Assistentie, instrumenteren bij kleine ingrepen 
Steriel wassen van de handen 

  
Aan de afdelings verantwoordelijken zal gevraagd worden toezicht te houden op de naleving 
van de basisvereisten. 
  

 Deze zijn 
 De afwezigheid van armbanden 
 De afwezigheid van ringen 
 De afwezigheid van uurwerken en horloges 
 Het hebben van verzorgde en kortgeknipte nagels 
 De afwezigheid van nagellak en kunstnagels 

  

 DOELGROEP: 
Alle zorgverstrekkers ( artsen, verpleegkundigen, verzorgenden, logistiek assistenten, 
kinesitherapie, paramedici...) worden geïncludeerd. 
Daarnaast worden alle andere professionals (schoonmaakepersoneel, technische dienst...) 
geïncludeerd die contact hebben met de patiënt of zijn directe omgeving (bedlinnen, meubilair 
en voorwerpen). 
 
Medewerkers die zich niet houden aan de basisvereisten zullen een uitnodiging krijgen voor 
een gesprek met hun departementeel directielid. Artsen zullen, bij hardnekkige recidive, 
gevraagd hiervoor verantwoording af te leggen bij de leden van de medische raad. 

 

 

2.1.8. Overzicht stage periode  

1st dag                      Rondleiding operatiekwartier 
Eerste kennismaking met de operatiekamer 
Sterilisatie:     * onderhoud van materiaal 

* Inpakken van materiaal 
* Vullen van instrumentensets 
* Kennismaking met steriliteit 
* Kennismaking met sterilisatiemethodes 

  
Vanaf de tweede dag: Kennismaking met de administratie van het operatiekwartier. 

  Eerste kennismaking met omloopwerkzaamheden 
  
Afhankelijk van de duur van de stageperiode, worden er schema's opgemaakt door de stagementoren 
van de afdeling.                    

  
 

2.1.9. Taken in het operatie kwartier  

 Omploopwerkzaamheden 

 

1) Voorbereiding van de operatiezaal 
  

 Noodmedicatie voor anesthesie 
 Atrophine 
 Ephidrine  

 Endotracheale tuben 
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 Oraal  
 Nasaal  
 Dubbel lumen  
 gewapend 

 Larynxmasker 

 Laryngoscoop, Magyltang 

 Narcosegassen 

 Maagsonde, IV katheter, arteriële katheter, hartbewaking, zuurstofsaturatie, bloeddrukmeting 

 Instrumentarium voor ingrepen 

 Toestellen 
 Diathermie opstelling 
 Aspiratie 
 Camera 
 Microscoop 
 Discipline specifieke toestellen 

 Hulpstukken voor OP-tafel 
  

Overdracht, overname van patiënt van de afdeling (SBAR) 
  
 
 
 
 
 
 

2) Installeren patiënt, houding patiënt 

 Veiligheidsnormen 

 Decubituspreventie 
  

3) Deskundig aanleggen van neutraalplaat, diathermie 
  

4) Hulp bij inductie van patiënt 
Monitoring, BD, Capnografie, Beademing, Gassen 
Kinisch; Begeleid door anesthesie 

  
5) Ontsmetten en voorbereiden operatieveld 

  
6) Steriel aankleden van de chirurg en de assistent 

  
7) Dekken van steriele tafel met basisinstrumentarium 

  
8) Aangeven van steriele materialen 

  
9) Telling van het gebruikte operatiemateriaal en registratie hiervan (Procedure) 

  
10) Administratie medicatie, prothesen, patiënten 

  
11) Hechtingsmateriaal - toezicht op patiënt 

  
12) Bedienen van: 

 Beeldversterker - scopie 

 Diathermietoestel 

 Fiberverlichting - laser 

 Microscoop 

 Operatietafel 

 Operatielamp 

 Zuigapparaat 
  

13) Bloedleeg maken van: 
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 Arm 

 Been 
  

14) Handhygiëne (procedure) 

 Hibiscrub 

 Isobethadinezeep 

 Handalcohol-Handrubbing 
  

15)     
-   Verband van droge operatiewonde 
-    Verband van een operatiewonde met drain 
-    Verband van geïnfecteerde wonden 
-    Preparaten verzorgen voor pathologisch-anatomisch onderzoek (formol) 
-    Schoonmaken en desinfecteren tafels operatiezalen tussen de ingrepen 
-    Aanvullen operatiezalen na dagprogramma aan de hand van het zaal specifieke aanvul 
formulier. 
-    Reinigen en ontsmetten materiaal na dagprogramma 
-    Maatregelen nemen voor en na een septische ingreep 
-    Safe Surgery Checklist in orde brengen tijdens ingreep 
-    KWS 

  
2.1.10. Anestesiewerkzaamheden  
 

 Gereed maken van een IV infuus 

 Voorbereiden en plaatsen IV katheter 

 Voorbereiden van een arterieel infuus 

 Voorbereiden van en assisteren bij een diepe veneuze katheter 

 Voorbereiden en uitvoeren blaassondage 

 Voorbereiden en uitvoeren verblijfskatheter: man/vrouw 

 Voorbereiden en gebruik van infuuspomp (procedure) 

 Hanteren van transfusiebloed; controle bloedgroep 

 Het deskundig helpen overtillen op de operatietafel 

 Deskundig aanleggen van: 
 Bloeddrukmanchet 
 Pulsoximeter 
 ECG 

 De handgrepen kunnen toepassen voor positieverandering van de operatietafel 

 Gebruiksklaar maken,  schoonmaken en desinfecteren van laryngoscoop 

 Assisteren bij: 
 Intubatie 
 Inbrengen maagsonde 
 Extubatie 
 Aspireren 

 Deskundig toedienen van injecties in het infuus 

 Deskundig toezicht houden op de patiënt 
 Monitoring: BD, capno, beademing, gassen 
 Klinisch: huidskleur, huidvochtigheid 

  

3.3 Sterilisatie 
  

 Reinigen van gebruikte instrumenten 

 Nazicht/controle instrumentensets 

 Klaarmaken en verpakken van instrumenten 

 Sterilisatie van instrumenten 
 Apparatuur 
 Rubber/synthetisch materiaal 
 Bedienen van stoomsterilisator/autoclaaf 
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3.4 Assisteren en instrumenteren 

  

 Dekken basis steriele tafel 

 Steriel handen wassen 

 Steriel aankleden: steriele schort en steriele handschoenen. 
 
 

2.1.11. profiel en taken van een operatiezaal-verpleegkundige  

 

Profiel  

 
1. Motivatie 

De persoon moet uit eigen beweging vragen voor het Operatiekwartier, moet dus reeds een 
zeker inzicht hebben in dit werk, moet weten wat hem/haar te wachten staat en wat van 
hem/haar verwacht wordt. Motivatie heb je, je krijgt het niet met de tijd! 

  
2. Verantwoordelijkheidszin 

De OK-verpleegkundige heeft niet enkel een helpende taak, maar moet ook een reeks 
zelfstandige taken volbrengen. Hiervoor draagt men een verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld 
steriliteit, gebruiksklaar maken van de operatiekamer, verrichten van administratieve taken, 
enzovoort. 

  
3. Eerlijkheid 

Fouten maken is menselijk, maar ze moeten toegegeven kunnen worden en zodoende kan 
men fouten herstellen. Verantwoordelijkheid en eerlijkheid vullen mekaar aan. 

  
4. Zelfdiscipline - arbeidsdiscipline 

Ook dit sluit aan bij 2 en 3 
Bijscholing, opleiding van nieuwe elementen en begeleiding van de collega's en de leerlingen. 

  
5. Collegiaal 

In een operatiekwartier waar men veel onder druk staat, is een goede teamgeest een must. Het 
bepaalt het arbeidsklimaat. 

  
6. Goede gezondheid 

Het is iemand die zowel fysisch als psychisch gezond is en hij/zij moet over voldoende 
incasseringsvermogen beschikken. 

  
7.Organisatietalent 

Inzicht in de werkzaamheden is nodig. Hij/zij weet bijzaken van hoofdzaken te onderscheiden, 
weet prioriteiten te stellen. Kan snel de juiste maatregelen treffen. Moet een zekere rust 
uitstralen. 

  
8. Vakkennis 

Door een basisopleiding van verpleegkundige en daarna een opleiding als OK-verpleegkundige 
te volgen, zal hij/zij deze vakkennis opdoen. Hier zijn onder andere anatomie, fysiologie, 
sterilisatie technieken en steriliteit, technische kennis van apparatuur en technische vaardigheid 
vereist. 

  
9. Sociaal 

Een zeker sociaal aspect ten opzichte van de patiënten en de collega's is ook gevraagd. 
 

2.1.12 Taken:  
 

Het hele OK-gebeuren kunnen wij uit verpleegkundig oogpunt in twee taakgebieden indelen: enerzijds 
de anesthesie-verpleegkundige / de omloopverpleegkundige en anderzijds de instrumenterende 
verpleegkundige. 
  

1. De anesthesie-verpleegkundige / de omloopverpleegkundige 
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Deze verpleegkundige is de eerste persoon van het OK-team die de patiënt ziet. Hij/zij vangt de 
patiënt op, zowel fysisch als psychisch, hanteert een checklist, waarop genoteerd staat: 

  

 Identificatie van de patiënt door middel van actieve bevraging naam en geboortedatum 

 Scheren van de operatiestreek (procedure) (indien niet pre-operatief uitgevoerd) 

 Allergie 

 Aard van de ingreep 

 Kant van ingreep 

 Medicatie 

 Maag- en blaassonde 

 ... 
  
Hij/zij helpt bij de inductie, helpt bij het installeren van de patiënt, controle over de perfusie, plaatsen 
van verwarmingsmatras, schoolt zichzelf bij, observatie van de patiënten en kennis van de 
bewakingsapparatuur. 
  
Als omloopverpleegkundige is dit de belangrijkste persoon in het geheel. Hij/zij stelt zich op de hoogte 
van het OK-programma en treft de nodige maatregelen. 
  

 Taken in deze functie zijn: 

 Apparatuur bedrijfsklaar maken en de controle, zuigen, diathermie,... Nagaan of alles werkt 

 Pakken openen en de steriliteit controleren 

 De instrumenterende verpleegkundige helpen 

 Aangeven van materialen op deskundige wijze 

 Chirurgen helpen 

 Verantwoordelijk voor de installatie en veiligheid van de patiënt 

 Blijft tijdens de ingreep volledig ter beschikking van het OP-team 

 Eigenschap om zoveel mogelijk te doen met zo weinig mogelijk verplaatsingen 

 Moet kunnen plannen en doordacht werken 

 Volgt aandachtig de operatie 

 Terug bedrijfsklaar maken van de operatiezaal na elke operatie 

 Is verantwoordelijk voor de steriliteit 

 Aangeven van de benodigde materialen 

 Het tellen van het operatiemateriaal in samenwerking met de instrumenterende 
verpleegkundige 

 Verantwoordelijk voor de biopsies en de stalen 

 Geeft hulp bij verband 

 Doet aan bijscholing 
  
 
De instrumenterende verpleegkundige 
Het goed instrumenteren is een kunst en een gave. Het vraagt: 

 Kennis van anatomie 

 Kennis van operatietechniek 

 Kennis van het materiaal (hiertoe behoren ook onderhouds- en sterilisatieprocedures) 
  

 
 
 
De instrumenterende verpleegkundige bezit volgende eigenschappen: 

 Observatievermogen 

 Concentratie 

 Zin voor orde 

 UithoudingsvermogenRust 

 Doorzettingsvermogen 
  
Moet tevens nauw kunnen samenwerken met de omloopverpleegkundige, is op de hoogte van 
steriliteit, doet aan bijscholing en weet de gebruikte materialen te ordenen. 
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Een tweede mogelijkheid om de taken te omschrijven, is het maken van een inventaris van de functies 
en de taken binnen het OK-gebeuren. 
  
Men onderscheidt: 

 Pre-operatieve beoordeling, o.a. anamnese van de patiënt 

 Patiëntenvoorlichting, informatie en richtlijnen in verband met de operatie 

 Het ontwikkelen van een zorgplan 

 Het klaarzetten van de medicatie 

 Installeren van de patiënt 

 Aan- en afvoeren van de patiënt 

 Tellen van operatiemateriaal (procedure) 

 Steriliteit 

 Controle personeel 

 Doorgeven van informatie 

 Supervisie 

 Bijscholing 

 Behandelen van stalen 

 Behandelen van materialen, toestellen en instrumenten 

 Voorbereiden van de patiënt 

 Post-operatieve evaluatie 

 Juist behandelen van steriele materialen 

 Het steriel veld 

 Samenstellen van pakketten 
 

2.1.12. gebruik van ioniserende stralen in het operatiekwartier  

 

Inleiding  

Aangezien röntgenstralen of X-stralen niet zintuigelijk waarneembaar zijn, bekruipt velen en gevoel van 
onbehagen bij het betreden van een operatiezaal waar gebruik wordt gemaakt van deze stralen. Dit 
gevoel is vaak gebaseerd op onvoldoende kennis en voorlichting. 
Via deze introductie brochure trachten we een minimale basiskennis  te geven over de 
veiligheidsaspecten met  betrekking het werken met/in ioniserende stralen. 
Daarnaast bent u ook verplicht de opleiding 'Stralingsprotectie' te volgen en bijhorend certificaat te 
behalen. De hoofdverpleegkundige brengt u tijdig op de hoogte voor aanvang opleiding. 

 

Wetgeving  

Wettelijke organisatie  

De wetgeving inzake ioniserende straling werd vastgelegd in het Koninklijk Besluit van 20 juli 2001 

houdende Algemeen Reglement op de Bescherming van de bevolking, van de werknemers en het 

leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen (ARBIS). Dit reglement is van toepassing op 

alle handelingen die een risico kunnen inhouden ten gevolge van blootstelling aan ioniserende 

stralingen. 

 

De volledige wettekst van het reglement kan men downloaden op de website van het Federaal 
Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) of via volgende link: 
hhtp://www.jurion.fanc.fgov.be/jurdb-consult/ 

 

opleidingen en informatie  

De werkgever is verplicht beroepshalve blootgestelde personen voor hun tewerkstelling ( of op de 

eerste dag van de tewerkstelling) te informeren  over de verschillende aspecten rond het werken met 

ioniserende straling. Deze informatie zal  herhaald worden in functie van de behoeften en minstens 

eenmaal per jaar. 
 De informatie heeft onder andere betrekking op: 
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 De arbeidsrisico's 

 De basisnormen en de regels van goede praktijk 

 De symbolen en vermeldingen 

 De richtlijnen in noodgeval op niveau van de werkplaats en van de onderneming 

 Het belang van de naleving van technische en medische voorschriften met speciale aandacht 
voor de gevoeligheid van embryo en foetus voor ioniserende straling en de noodzaak tot 
snelle aangifte van een zwangerschap 

 Nauwkeurige opleiding betreffende de bediening van de installaties 
 
 
Wat zijn ioniserende stralen? 

 

Ioniserende stalen zijn stralen die ionisaties (losmaken van elektronen uit de atomen) verzoorzaakt als 
ze op materie invalt. Er zijn twee soorten ioniserende stralen nl. Deeltjes en fotonenstraling. Deeltjes 
straling zijn geladen deeltjes die uit de kern van de atomen ontsnappen. Fotonen straling zijn 
elektromagnetische stralen net zoals ultraviolet licht, zichtbaar licht, infrarood stralen, micro- en 
radiogolven. Er zijn twee soorten fotonen stralen namelijk ϫ(gamma) stralen en X stralen. AL deze 
verschillende ioniserende stralen worden uitgelegd in de te volgen cursus stralingsprotectie. 
Omdat u in het operatiekwartier enkel met X stralen in aanraking komt, wordt hier nu enkel over 
röntgen stralen gesproken. 
  
Röntgenstralen voor medische toepassingen worden kunstmatig gegenereerd in een röntgenbuis. 
Belangrijk om te weten is dat een röntgenbuis elektriciteit nodig heeft om stralen te kunnen genereren. 
Aangezien de stroom toevoer manueel kan geregeld worden, kan de verpleegkundige/ chirurg die het 
toestel bedient dus zelf bepalen wanneer er röntgenstralen geproduceerd worden. 

 

 

Schadelijke effecten van ioniserende stralen  

 

Röntgenstralen kunnen een schadelijk effect hebben op het menselijk lichaam. 

 

Deterministische effecten  

 

Functionele en morfologische schade aan gezonde weefsels worden deterministische effecten 
genoemd. Deze effecten treden pas op wanneer een zekere drempel dosis overschreven wordt. De 
ernst van de schade aan de gezonde weefsels tengevolge van straling hangt af van de dosis. Bij dosis 
kleiner dan 200 mSv zijn tot op heden geen deterministische effecten waargenomen. Deze effecten 
zijn het gevolg van een te kort aan functionele cellen. Bij bestraling van het gehele lichaam komen ze 
eerst tot uiting in organen, die voor hun functioneren een voortdurende aanmaak van cellen 
behoeven, zoals bloedvormende organen, het maag darmstelsel en in mindere mate de huid. 
  
In de stralingsbeschermig zijn de deterministische effecten van ondergeschikt belang aangezien de 
drempeldosis, waarbijdeze effecten kunnen optreden, zeer hoog zijn en dus zelden overschreven 
worden. 
  

Stochastische effecten 

Stochastische of kans gebonden effecten zijn effecten waarvan de kans op de inductie toeneemt met 
de dosis en waarbij er dus geen sprake is van een drempeldosis. Het gaat hier over een alles of niets 
effect. Tot de stochastiche effecten behoren genetische effecten en tumorinductie. 
Van stochastische effecten weten we nooit of ze gaan voorkomen maar de kans wordt wel groter bij 
hogere stralingsdosissen. 
  
Deze effecten zijn pas 10 tot 30 jaar na de blootstelling zichtbaar. De kans op  kanker ten gevolge van 
blootstelling aan ioniserende stralen is 5%/Sv. 
  
Werken met ioniserende straling is dus niet het grootste risico dat we nemen op voorwaarde! Dat we 
ons houden aan de regels van stralingsbescherming. Protectie = PREVENTIE 
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2.1.13 Dosimetrie 

 

Geabsorbeerde dosis 

Een grootheid die zowel voor deeltjes- als fotonenstraling mag worden gebruikt is de geabsorbeerde 
dosis (D), kortweg de dosis. De hiervoor gebruikte dimensie is de hoeveelheid geabsorbeerde energie 
per kg materiaal (J/kg). De afgesproken eenheid voor geabsorbeerde dosis is gray(Gy), 1Gy = 1J/kg. 
Eén grayis echter en grote dosis, in de praktijk wordt daarom vaak gebruik gemaakt van ùGy of mGy. 
  

Orgaansdosis 

De orgaandosis is de geabsorbeerde dosis opgenomen door een specifiek orgaan. De eenheid voor 
orgaandosis is dus ook gray. 
  

Equivalente dosis 

In weefselcellen kan de geabsorbeerde stralingsenergie schade veroorzaken. Deze schade is bij 
dezelfde afgegeven energie echter niet voor elke stralingssoort hetzelfde. α-Deeltjes zullen namelijk in 
een beperkt gebied heel veel ionisaties veroorzaken waardoor stralingsschade in dat gebied veel 
groter is dan bij dezelfde energie afgifte van bijvoorbeeld röntgenstralen. Dit wordt het verschil in 
biologische effectiviteit genoemd. Dit betekend dat de grootheid 'geabsorbeerde dosis" niet de juiste 
grootheid is om stralingschade van verschillende stralingssoorten met elkaar te vergelijken. Door de 
dosis te vermenigvuldigen met een stralingsweegfactor (WR) wordt voor dit verschil in biologisch 
effect gecorrigeerd. De stralingsweegfactor voor α-straling is 20 en voor röntgenstraling 1. 
  
De eenheid is nog steeds J/kg. Om een onderscheid te maken tussen de geabsorbeerde dosis en de 
equivalente dosis; wordt deze laatste echter uitgedrukt is Sievert (Sv). Met behulp van de equivalente 
dosis (H) is het dus wel mogelijk om de stralingschade van de verschillende stralingssoorten met 
elkaar te vergelijken en kan de dosisbijdrage van verschillende stralingssoorten bij elkaar worden 
opgeteld. 

 1 Gray röntgenstralen verzoorzaakt een equivalente dosis van 1 Sv 

 1 Gray α-stralig veroorzaakt een equivalente dosis van 20 Sv 

 1 Gray α-stralig + 1Gray röntgenstraling verzoorzaakt een equivalente dosis van 21 Sv. 
 

 

 

 

Effectieve dosis 

Omdat het effect van ioniserende straling niet op alle organen en weefsels even groot is, wordt ook 
nog gecorrigeerd voor het orgaan of weefsel waarin de straling is geabsorbeerd. Deze correctie kan 
worden uitgevoerd door het invoeren van de weefselweegfactor (WT). De weefselweegfactoren zijn 
afgeleid uit de relatieve stralingsgevoeligheid van de organen en de weefsels voor het ontstaan van 
de stochastische effecten. 
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In bovenstaand schema staan voor de verschillende organen en weefsels de weegfactoren vermeld. 
Het stochastisch risico als gevolg van een equivalente dosis van een orgaan kan door middel van de 
weegfactor worden omgerekend naar een vergelijkbaar risico voor een bestraling van het gehele 
lichaam. Wanneer alle organen en weefsels afzonderlijk eenzelfde equivalente dosis van bijvoorbeeld 
1 Sv hebben, is dit gelijk aan een bestraling van het hele lichaam waarbij 1 Sv wordt ontvangen. Het 
totaal van alle weefselweegfactoren is tenslotte gelijk aan 1. De som van alle equivalente dosis van de 
bestraalde organen en weefsels, elk vermenigvuldigd met bijhorende weegfactor, wordt de effectieve 
dosis (E) genoemd, eveneens met de eenheid Sievert. 
  

2.1.14 Persoonlijke dosimeter 

Alle medewerkers die beroepshalve worden blootgesteld kunnen worden aan ioniserende stralen, 
zijn VERPLICHT een dosimeter te dragen. Deze verplichte dosimeter, die strikt persoonlijk is, een 
uniek nummer heeft en niet onderling geruild mag worden, wordt ter hoogte van de borst gedragen. 
Indien men tijdens de werkzaamheden een loodschort draagt, wordt de  verplichte dosimeter op 
borsthoogte gedragen onder de loodschort. 
  
De dosimeter wordt iedere 3 maanden gewisseld, zodat de individuele opgelopen dosis uitgelezen 
kan worden. De preventiedienst volgt uw opgelopen hoeveelheid stralen op, samen met de 
arbeidsgeneesheer. Indien u aan te veel stralen bent blootgesteld, wordt u door de preventieadviseur 
hiervan op de hoogte gesteld. U kan steeds uw jaarlijkse stralingdosis opvragen tijdens uw jaarlijks 
medisch onderzoek bij de arbeidsgeneesheer. De wettelijke dosislimiet voor een beroepshalve 
blootgestelde persoon bedraagt 20mSv per 12 opeenvolgende glijdende maanden. 
  
Medewerkers die beroepshalve blootgesteld worden aan ioniserende straling, maar nog niet in het 
bezit zijn van een dosimeter, kunnen hiervoor via de stralingsagent ( Sanne Verwaest), hiervoor een 
aanvraag indienen bij de preventieadviseur. Indien men de dosimeter verloren heeft, kan dit tevens 
gemeld worden aan de stralings agent op dienst. 
  
 

2.1.15 Basisregels stralingsbescherming 
  

Er zijn 3 belangrijke regels die men ten alle tijden moet toepassen om zichzelf te beschermen tegen 
ioniserende stralen: 

 Afscherming van de bron 

 Afstand  tot de bron 

 Minimale blootstellingsduur 
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2.1.16 ALARA  

Elke blootstelling dient zo laag als redelijkerwijze mogelijk te houden ("As Low As Reasonably 
Achievable = ALARA"), rekening gehouden met economische en sociale factoren. 
  
  

Afscherming van de bron 
  

Ioniserende stralen worden zeer sterk tegengehouden door Lood en beton. 
De muren, vloer, plafond en deuren van de operatiezalen zijn dus ook voorzien van loofafscherming 
om buitenstaanders/passanten te beschermen tegen de ioniserende stralen. Het personeel binnen de 
muren van de operatiezaal draagt bij gebruik van röntgenstralen de nodige persoonlijke 
beschermingsmiddelen, namelijk een loodschort ( bestaande uit rok en vest) en en 
schildklierbschermer. Loodbrillen zijn ook aanwezig op ons operatiekwartier. Sommige chirurgern 
dragen een loodmuts. 
Bij vaatchirurgie is er de mogelijkheid om aan de 'carbontafel' extra loodlappen te hangen en 
eventueel een extra loodscherm te plaatsen. 
  

Afstand tot de bron 

  
Als omloopverpleegkundige tracht je u zelf zo  ver als mogelijk van de bron te verwijderen. Hoe verder 
men van de bron verwijderd is,  hoe kleiner de opgelopen dosis. De dosis is omgekeerd evenredig 
aan het kwadraat  van de afstand. Dit betekend dat wanneer de afstand 2 x zo groot wordt het 
dosistempo met factor 2² = 2x 2= 4 afneemt. 

 
 
 

Blootstellingsduur 
  

Dit is de meest logische maatregel: hoe korter de blootstellingduur, hoe kleiner de stralingsdosis. Het 
nemen van opnames of het gebruik van fluoroscopie moet tot het minimum berperkt worden. 
  
  

2.1.17  Werkingsprincipe klassieke röntgenopname 

  

De röngtenbuis genereert röntgenstralen van zodra er spanning op de buis wordt gezet. De 
röntgenbuis is omhuld met lood ( voor afscherming van de stralingsbron). Aan één zijde is er een 
venster voorzien waarlangs de X-stralen de buis kunnen verlaten. 
  
De röntgen bundel die door de collimator gaat, noemen we de primaire bundel. De patiënt wordt 
tussen de primaire bundel en de detector gepositioneerd om een beeld te kunnen maken. Wanneer de 
primaire bundel naar de patiënt wordt gericht, zal een deel van de stralen geabsorbeerd worden door 
de weefsels en de organen, een deel zal doorheen de patiënt gaan en een deel zal botsen met 
structuren in het menselijke lichaam alsook met de tafel. Door de botsing verliezen de röntgenstralen 
in kwestie een gedeelte van hun energie en zullen ze bovendien van richting veranderen. Deze stralen 
worden strooistralen genoemd. Zowel het niet geabsorbeerde gedeelte van de primaire bundel als de 
strooistralen ( die in alle richtingen lopen) komen terecht op de digitale detector. Deze zet de 
verschillen in ontvangen stralen (bot houdt meer stralen tegen dan zacht weefsel of lucht waardoor de 
detector meer stralen meet onder zacht weefsel dan onder bot) om in een beeld. 
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2.1.18 Fluoroscopie 

Bij ingrepen in het operatiekwartier maakt men gebruik van fluoroscopie. De uitvoerende arts staat 
naast de patiënt net zoals de assisterende verpleegkundige. 
  Fluoroscopie is een techniek waarbij de patiënt gedurende een langere tijd doorgelicht wordt zodat 
met kan zien hoe de afgebeelde lichaamsdelen bewegen of hoe een katheter zich verplaatst tijdens 
een operatie. Fluoroscopie helpt de chirurg om de katheter naar de juiste plaats te navigeren of een 
orthopedisch chirurg een fractuur te visualiseren.. 
  

2.1.19 Primaire stralen of strooistralen? 

  

Primaire stralen zijn de stralen die rechtstreeks uit de röntgenbuis 
komen. De hoeveelheid primaire stralen kan geregeld worden met 
de collimator. Bij C bogen is de primaire bundel niet visueel 
zichtbaar maar is nooit groter dan de detector. De primaire bundel 
is altijd een hoge dosis stralingsbundel. Het is dan ook uitermate 
belangrijk om met je handen niet in de primaire bundel te 
bewegen tijdens het onderzoek 
  
Strooistralen ontstaan door botsingen van de primaire stralen met 
de patiënt en/of de tafel. Strooistralen hebben een lagere energie 
dan de primaire stralen en stralen alle richtingen uit. Het is dus 
ook belangrijk om jezelf te beschermen tegen strooistralen 
wanneer je in de operatiezaal aanwezig moet zijn tijdens de 
ingreep. 
  
Dit kan je door rekening te ouden met onderstaande kenmerken van strooistralen: 
  

 De dosis van strooistralen is evenredig met de primaire bundel. Als de intensiteit van de primaire 
bundel verdubbelt, verdubbelt ook die van de strooistralen. De intensiteit van de primaire bundel hangt 
af van de gekozen instellingen en de dikte van de patiënt ( bij obese patiënten gaat het toestel meer 
stralen geven). 

 
 

 

 De strooistraling is evenredig met het oppervlak van de primaire bundel. Verdubbelt het oppervlak dat bestraalt 
wordt, dan verdubbelt ook de hoeveelheid strooistraling. Je moet dus steeds zo veel mogelijk diafragmeren zodat 
je enkel bestraalt wat nodig is. 
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 Strooistraling is schuin achterwaarts gericht. De hoogste intensiteit van de strooistraling is schuin 
terug richting de buis. De laagste intensiteit strooistraling is achter de patiënt. Je ontvangt dus veel 
minder strooistraling met de buis onder tafel dan wanneer de buis zicht boven bevindt. 

 
  

 Voor niet al te korte afstanden tot de patiënt kan voor dosis in het strooistralingsveld de omgekeerde 
kwadratenwet worden toegepast. 
  
  

 

 

 

 

 

2.1.20 De gecontroleerde zone 

  

Iedere zaal waarin een röntgentoestetel staat is een gecontroleerde zone. Deze zones worden van 
buiten uit de zaal aangeduid met volgend kenteken. Iedere beroepshalve blootgestelde personen die 
een gecontroleerde zone betreedt, is verplicht een dosimeter te dragen. 
  
  

 

 
 
 
 
 
Voor een actueel overzicht van al onze artsen per specialisme verwijzen wij naar onze website www.azmol.be 
 

 
 

Geraadpleegde bronnen:  
Opgesteld in samenspraak door hoofdverpleegkundige en stagementoren. 
Introductiebrochure nieuwe medewerker OK 
 

 


