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Situering van het proefschrift/Summary of the dissertation 
 

In het kader van diagnostische en therapeutische toepassingen in de 

nucleaire geneeskunde manipuleren technologen en artsen 

geconcentreerde radioactieve bronnen wat kan leiden tot een sterk 

gelokaliseerde stralingsdosis op de huid van de handen. De huiddosis 

wordt opgelopen tijdens de herhaaldelijke manipulaties van 

injectiespuiten en flacons of na accidentele huidbesmetting. Dit 

proefschrift behandelt de problemen bij het accuraat kwantificeren en 

evalueren van deze lokale huiddosis. Het meten van de huiddosis op 36 

verschillende locaties toont aan dat tijdens routine manipulaties van 

injectiespuiten en flacons de dosis ter hoogte van de vingertoppen een 

grootteorde kan verschillen van de dosis op andere locaties. 

Optimalisatie van de meest kritische manipulaties door een 

geautomatiseerd systeem heeft echter een belangrijke dosisreductie tot 

gevolg. Een lange termijn studie, waarbij de incidentie, de oorzaken, de 

specifieke dosimetrie en de decontaminatie van accidentele 

huidbesmettingen werd behandeld, toont aan dat deze blootstellingsweg 

een zeer grote bijdrage kan leveren tot de totale jaarlijkse huiddosis. Uit 

Monte Carlo simulaties blijkt bovendien dat de percutane absorptie van 

radiofarmaca een substantiële invloed heeft op het kwantificeren van de 

stralingsdosis in de meest kritische huidlagen. De verschillende 

problemen bij het accuraat kwantificeren van huiddosis op basis van 

fysische dosimetrie maakt dat de alternatieve techniek van nagelbed 

capillaroscopie verdere exploratie verdient als hulpmiddel bij medische 

opvolging van werknemers in de nucleaire geneeskunde. 
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