
 
 
 
 

 
 

Toelichting Ooglensdosimetrie 

Algemeen 

De dosimetrische dienst van Mirion Dosimetry Services te 
Arnhem verstrekt verschillende typen dosismeters aan zijn 
relaties. De dosismeters zijn bedoeld voor gebruik als 
persoonlijk dosiscontrolemiddel zoals omschreven in het 
Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming. De 
voorliggende toelichting heeft betrekking op de ooglensdosis-
meter. 
 
Dosisgrootheid en dosislimiet 

Conform de aanbevelingen van de International Commission 
on Radiation Units and Measurements (ICRU), de Europese 
aanbeveling RP160 en het Besluit basisveiligheidsnormen 
stralingsbescherming zijn de door Mirion Dosimetry Service 
verstrekte dosismeters ontworpen om de dosis te meten in de 
grootheid persoonsdosisequivalent. Voor ooglensdosismeters 
geldt dat deze het persoonsdosisequivalent op een diepte van 
3 mm in zacht weefsel bepalen. 
Conform het Besluit basisveiligheidsnormen stralings-
bescherming 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 
 

 

Figuur 1: Ooglensdosismeter voorzien van hoofdband. 
 
Thermoluminescentiedosismeter 

In de ooglensdosismeter wordt gebruik gemaakt van een met 
magnesium, koper en fosfor gedoopte lithiumfluoride detector. 
De dosismeter is geschikt voor het meten van zowel fotonen- 
als bètastraling. Door ioniserende straling worden elektronen 
in het kristalrooster van de detector naar een hoger 
energieniveau gebracht en daar gevangen. Het aantal 
elektronen dat in het hogere energieniveau wordt opgeslagen 
is evenredig met de door de detector geabsorbeerde 
stralingsdosis. Bij verwarming van de detector tot circa 250°C 
vallen deze elektronen terug naar hun oorspronkelijke niveau. 
De opgeslagen energie komt daarbij vrij als licht (thermo-
luminescentie). De hoeveelheid licht die tijdens de verhitting 
door de detector wordt uitgezonden, wordt gemeten en is 
recht evenredig met de geabsorbeerde dosis ioniserende 
straling. Na deze verhitting in het uitleesapparaat is de 

detector weer in zijn oorspronkelijke staat teruggekeerd en 
kan opnieuw worden gebruikt. 
 
Belangrijke kenmerken van de dosismeter zijn: 
• Voldoet aan de technische aanbevelingen zoals 

beschreven in de EU-publicatie RP160 
• Elke detector wordt individueel gekalibreerd 
• Geautomatiseerde verwerking waarborgt een grote mate 

van betrouwbaarheid 
 
Dosisregistratie en privacybescherming 

De persoonsgegevens, waaronder de dosisuitslagen worden 
uitsluitend bekend gemaakt aan de opdrachtgever en, als 
daarom wordt gevraagd, aan de Inspectie-SZW. In tegen-
stelling tot de resultaten van de lichaamsdosismeter worden 
de meetresultaten van ooglensdosimetrie niet opgenomen in 
het NDRIS, het Nationaal Dosisregistratie- en Informatie-
systeem (NDRIS). Verwezen wordt naar het privacyreglement 
op de website voor meer informatie. 
 
Periodieke dosisrapportage  

De meetresultaten worden periodiek gerapporteerd. De dosis 
wordt gemeld in de eenheid millisievert (mSv). Indien het 
ingestelde waarschuwingsniveau per uitlezing wordt over-
schreden, wordt dit direct per e-mail gemeld. Standaard staat 
dit niveau ingesteld op 1 mSv, maar is door de opdrachtgever 
zelf te wijzigen. Bij overschrijding van de limiet van de jaar-
dosis wordt een opvallende waarschuwing op het dosisrapport 
afgedrukt. U ontvangt geen apart jaaroverzicht met de meet-
resultaten. 
 
Wijzigingen 

Wanneer de abonnementen worden beheerd via de web-
applicatie, dan kunt u eenvoudig zelf de gewenste wijzigingen 
aanbrengen. Mocht u hierop willen overstappen, dan kunt u 
dit via een e-mail aan ons kenbaar maken. Anders maakt u 
gebruik van het mutatieformulier dat automatisch wordt toe-
gezonden bij ieder dosisrapport. Het mutatieformulier wordt bij 
voorkeur per e-mail aan de dosimetriedienst verzonden. 
 
Identificatie dosismeter 

De dosismeter is voorzien van een etiket. Op het etiket zijn de 
volgende gegevens vermeld: 
• De naam van de drager (maximaal 20 posities) 
• Het groepsnummer en abonnementsnummer 
• De periodiciteit (4W), jaartal en periodenummer 
• Het dosismeternummer 

De dosismeters behoren niet toe aan één bepaalde persoon, 
doch rouleren willekeurig. Voor iedere uitgifteperiode wordt 
een koppeling gemaakt tussen de drager en een dosismeter. 
Deze relatie persoon/dosismeter/periode wordt vastgelegd in 
de dosisregistratie van de dosimetriedienst.  
 
Bevestigingsplaats 

De ooglensdosismeter bestaat uit een 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 beide ogen zich even dicht bij de stralingsbron bevinden, 



 
 
 
 

 
 

kiest u voor de positie centraal op het voorhoofd. De dosis-
meter 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. 
 
Terugzending 

Na ontvangst van de nieuwe dosismeters worden de gebruikte 
inclusief de hoofdband per omgaande aan Mirion Dosimetry 
Services teruggezonden. Voor de terugzending kan dezelfde 
verpakking worden gebruikt als waarin de nieuwe dosismeters 
werden ontvangen. 
Gelieve voor het sluiten geen gebruik te maken van een niet-
machine. Door gebruik van het bijgevoegde adreslabel met 
het antwoordnummer van Mirion Dosimetry Services kan de 
verpakking binnen Nederland ongefrankeerd worden ver-
zonden. 
 
Verlies en beschadiging 

De dosismeters worden in bruikleen ter beschikking gesteld 
en blijven eigendom van Mirion Dosimetry Services. De 
dosismeters zijn relatief kostbaar met name door het detector-
materiaal. In het belang van de betrouwbaarheid van de 
dosismetingen en de verwerking van de dosismeter in de 
apparatuur is het van belang dat de dosismeters schoon en 
onbeschadigd blijven. Bij beschadiging, vervuiling zoals door 
plakband en viltstift of verlies, worden de in de tarievenlijst 
vermelde kosten voor vervanging in rekening gebracht. 
 
Andere dosimetriesystemen 

Het hier beschreven persoonsdosimetriesysteem is bedoeld 
voor het controleren van de stralingsdoses op de ooglens door 
bèta- en/of gammastraling. Mirion Dosimetry Services biedt 
daarnaast een aantal andere dosimetriesystemen aan, onder 
meer voor gebruik als lichaamsdosismeter en ringdosismeters 
voor het meten van de dosis op de handen. Verwezen wordt 
naar onze website. Hier vindt u ook antwoorden op veel 
gestelde vragen en informatie over de onzekerheid in het 
dosisresultaat.  
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