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OOGLENSDOSIMETRIE
De ooglens is een stralingsgevoelig orgaan. Daarom stelt het Besluit basisveiligheids-
normen stralingsbescherming een speciale limiet voor beroepsmatige blootstelling van 
de ooglens aan ioniserende straling van maximaal 20 mSv per jaar. U kunt de stralings-
bestraling van de ooglens het meest nauwkeurig bepalen met een speciale ooglens-
dosismeter. NRG biedt een ooglensdosismeter aan voor het routinematig monitoren 
van de stralingsdosis van de ooglens ten gevolge van bèta- en fotonenstraling.

Gebruik van de ooglensdosismeter
De ooglensdosismeter bestaat uit een TLD (thermoluminescentie-
dosismeter) bevestigd aan een hoofdband. De hoofdband kan 
gemakkelijk op een passende omvang worden ingesteld. De 
detector wordt net boven het oog gepositioneerd. Daarbij kiest 
u voor het oog dat zich het dichtst bij de stralingsbron bevindt. 
Als niet één van beide ogen zich duidelijk het dichtst bij de 
stralingsbron bevindt, kiest u voor de positie centraal op het 
voorhoofd. De dosismeter wordt in elk geval niet achter een 
eventuele loodbril gedragen. Het witgekleurde gedeelte van het 
filter (niet de barcode) dient naar de bron te zijn gericht. 
De ooglensdosismeter mag niet worden gesteriliseerd. Indien 
ontsmetting voor gebruik noodzakelijk is, kan de dosismeter 
met een met alcohol bevochtigde tissue of wattenstaafje 
worden afgenomen.
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OOGLENSDOSIMETRIE

Meetprincipe
De detector in de ooglensdosismeter bestaat uit thermolumine-
scentiemateriaal met een hoge gevoeligheid. Door ioniserende
straling worden elektronen in dit materiaal naar een hoger 
energieniveau gebracht. De dosimetriedienst verhit de detector 
in een speciaal TLD-uitleesapparaat. Daarbij vallen de elektronen
terug naar hun oorspronkelijke energietoestand en komt energie
vrij in de vorm van licht. De hoeveelheid licht wordt bepaald en 
is een maat voor de door de detector ontvangen stralingsdosis. 

Dosisgrootheid en dosislimiet
De ooglensdosismeter is ontworpen om de dosis te meten in 
de grootheid Hp(3), het persoonsdosisequivalent op een diepte 
van 3 mm in zacht weefsel. Dit is in overeenstemming met de 
aanbevelingen van de International Commission on Radiation 
Units and Measurements (ICRU), de Europese richtlijnen en het 
Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs). 
Het persoonsdosisequivalent wordt gemeld in de eenheid 
millisievert (mSv). Conform het Besluit bedraagt de dosislimiet 
voor de ooglens van een niet-blootgestelde werknemer 15 mSv 
per jaar. Werknemers die meer dan 15 mSv per jaar kunnen 
oplopen, worden ingedeeld als blootgestelde werknemer 
categorie A, met als dosislimiet 20 mSv per jaar. 

Periodieke verstrekking en wijzigingen
NRG verstrekt de ooglensdosismeters als abonnement per 
periode van vier weken. Nieuwe dosismeters worden enkele 
dagen voor de nieuwe periode toegezonden. Na ontvangst van 
de nieuwe ooglensdosismeters kunt u de gebruikte dosis-
meters aan NRG terugsturen in dezelfde verpakking als waarin 
de nieuwe ooglensdosismeters werden ontvangen. 
De retourzending naar het Antwoordnummer van NRG is bij 
de abonnementsprijs inbegrepen. Via de webapplicatie van de 
dosimetriedienst www.dosimetrie.nl kunt u uw abonnementen 
gemakkelijk beheren en dosisrapportages opvragen. 

Rapportage en dosisregistratie
De meetresultaten worden per periode van vier weken 
gerapporteerd. Wanneer een dosis is gemeten boven het 
ingestelde waarschuwingsniveau (standaardinstelling 
1 mSv), dan meldt NRG dit direct aan u per e-mail. 

In tegenstelling tot de resultaten van de lichaamsdosismeter 
worden de meetresultaten van ooglensdosimetrie niet 
opgenomen in het Nationaal Dosisregistratie- en Informatie-
systeem (NDRIS). 

Verlies en beschadiging
De ooglensdosismeters worden in bruikleen gegeven en 
blijven eigendom van NRG. De ooglensdosismeters zijn 
relatief kostbaar met name door het detectormateriaal. 
Bij beschadiging, vervuiling door plakband en viltstift, of bij 
verlies worden kosten voor vervanging in rekening gebracht. 

NRG gaat er van uit dat de ooglensdosismeters, indien 
gebruikt bij handelingen met open bronnen, zijn gecontroleerd 
op radioactieve besmetting. Radioactief besmette dosismeters 
mogen niet worden teruggezonden

Andere dosimetriesystemen
NRG is wettelijk erkend voor het vaststellen van de lichaams-
dosis ten gevolge van blootstelling aan fotonen-, bèta- en/of 
neutronenstraling. Naast deze wettelijk erkende diensten biedt 
NRG abonnementen aan voor andere typen metingen, zoals 
de hier beschreven ooglensdosismeter, de extremiteitendosis-
meter (ringdosismeter) en voor het meten en registreren van 
omgevingsdoses (zowel voor binnen als buiten). Zie voor meer 
informatie onze website: www.dosimetrie.nl.

KLANTENSERVICE
U kunt ons bereiken per 
e-mail: dosimetrie@nrg.eu
telefoon: 026 - 356 8500 (tijdens kantooruren)


