
Panoramische radiografie
Richtlijnen bij het gebruik van röntgenapparaten voor 
een optimale bescherming in de tandheelkunde

Positioneringsfouten Resultaat

Het hoofd is te ver naar voor gekanteld: het Frankforter-
vlak helt af naar voor (de kinsteun van het apparaat staat 
te laag)

De kin van de patiënt is te ver naar boven gericht (de kin-
steun van het apparaat staat te hoog, waardoor  
het hoofd van de patiënt naar achter overhelt) 

De nek van de patiënt is te ver naar voor gestrekt (de 
schoudergordel van de patiënt is naar achter gehouden)

Artefacten

loodschort

Kwaliteitscontrole

•	Vóór ingebruikname: inontvangstneming 
uit te voeren door een erkend deskundige 
in de medische stralingsfysica met 
bevoegdheidsgebied radiologie 

•	Jaarlijks: fysisch-technische kwaliteitscontrole 
van de röntgenapparatuur door een erkend 
deskundige in de medische stralingsfysica 
(radiologie)

•	Dagelijks verwerpanalyse  
(reject analysis) met als streefdoel een 
beeldkwaliteit van:

- uitstekend: minstens 70% van de beelden

- aanvaardbaar: minstens 20% van de beelden 
(bruikbaar, maar met fouten)   

- onaanvaardbaar: maximaal 10% van de 
beelden (nieuwe opname noodzakelijk)  

Bijzondere aandachtspunten 
(digitale) panoramische radiografie

•	Vervang tijdig beschadigde fosforplaten

•	Diagnose: altijd loodrecht voor de monitor 
plaats nemen, omgevingslicht beperken en 
window-leveling en andere software-tools 
gebruiken om beelden te interpreteren

•	Bij het bekijken van de opnamen op de 
negatoscoop: beperk het omgevingslicht en 
gebruik het diafragma

Referentie

•	Europese Commissie: Stralingsbescherming 136

•	http://ec.europa.eu/energy/nuclear/
radioprotection/publication/136_en.htm
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Stralingsbescherming

Patiënt

•	Geen loden schort

•	Uitzondering: in geval van zwangerschap 
enkel opname maken in uiterste noodzaak 
en dan steeds met een abdominaal 
beschermende loden schort

Practicus

•	Minimaal 2 meter afstand van de stralingsbron 
nemen (in een groepspraktijk gelden deze 
regels voor elk röntgenapparaat)

•	Stenen of betonnen muur of een loodwand 
met loodglas

•	 In geval niet kan voldaan worden aan 
bovenstaande aanbevelingen, dan draagt de 
practicus best een loden schort

Positionering van de patiënt 

1. Volg de instructies van het toestel, gebruik 
makend van diverse hulpstukken en lichtlijnen 
voor positionering van de patiënt in het toestel 
(verschillend van toestel tot toestel)

2. Plaats het hoofd van de patiënt symmetrisch 
met de mid-sagittale lijn, dus kin en voorhoofd 
in de verticale lichtlijn (figuur 1, lijn 1)

3. Laat de patiënt met de snijtanden dichtbijten 
in de groeve van het bijtblokje

4. Hals en wervelkolom van de patiënt 
moeten gestrekt zijn en de schouders wat 
achteruit (vermijden van superpositie van de 
wervelkolom)

5. Frankfortervlak moet horizontaal (sommige 
toestellen gebruiken een andere oriëntatielijn). 
Dit is te controleren via de horizontale lichtlijn 
(figuur 1, lijn 2)

6. Plaats de laterale lichtlijn ter hoogte van de 
hoektand of laterale snijtand. Dit is belangrijk 
voor de optimale voor-achterwaartse instelling 
en is toestelafhankelijk (figuur 1, lijn 3)

7. Instrueer de patiënt de lippen gesloten 
te houden rond het bijtblokje tijdens de 
opname

8. Instrueer de patiënt de tong gedurende 
de opname tegen het palatum gedrukt te 
houden. Dit is om een zwarte band op de 
radiografie te vermijden ter hoogte van de 
apices van de maxillaire tanden (figuur 2) 

Positioneringsfouten Resultaat

De nek van de patiënt is niet gestrekt tijdens de opname 
(schoudergordel te ver naar voor)

De patiënt staat te ver naar achter in het toestel

Het midsagittale vlak van het hoofd van de patiënt staat niet 
in het midden (hoofd is horizontaal gedraaid)

Het midsagittale vlak van het hoofd van de patiënt is 
verticaal gedraaid
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Specificaties voor panora- 
mische röntgentoestellen

Aanbevolen

•	Groengevoelige film of digitale sensor 
(fosforplaat of CCD) 

•	Parameters instelbaar volgens fysionomie  
van de patiënt

•	Collimatie toepassen

Aanvaardbaar

•	Zo laag mogelijke mAs instelling

•	Opnames bij kinderen aanpassen (lagere kV 
en mA én collimatie)

•	Collimatie toepassen indien mogelijk

Onaanvaardbaar

•	Blauwgevoelige film

•	Alle opnames (incl. kinderen) aan dezelfde 
parameterinstellingen maken (kV, mA)

•	Nooit collimatie

Indicaties en contra-indicaties

Indicaties: 

•	Als overzichtsbeeld orofaciale regio 
(‘panorama’), indien geen ander radiografisch 
materiaal aanwezig is

•	Als evaluatie van het kaakbot bij tandenloze 
patiënten (of beperkt restgebit)

•	Bij onmogelijkheid om röntgenstatus te 
nemen

•	Bij beperkte mondopening

Contra-indicaties:

•	Patiënten bij wie het niet mogelijk is een 
immobiele en correcte positionering 
te bekomen, zoals sommige kinderen, 
parkinson-patiënten, mentaal gehandicapten, 
zwaar motorisch gehandicapten,…

•	Bij kinderen en zwangere patiënten dient men 
de opnames zoveel mogelijk te beperken 

Voorbereiding

•	Verwijder metalen voorwerpen zoals 
oorringen, piercings, halsketting, haarpin, 
bril en gehoorapparaat. Denk ook aan de 
ritssluiting van een trui met halskraag

•	Verwijder eventuele tandprothese of 
uitneembare orthodontische apparatuur

•	Toon aan angstige patiënten hoe het toestel 
ronddraait (demonstratiemode zonder 
röntgenstraling)

•	Laat kinderen vooruit staren, vermijd dat ze 
de röntgenbuis met de ogen volgen, zorg 
dat de laterale hoofdsteunen het hoofd goed 
fixeren

•	Gebruik een loodschort zonder kraag voor 
zwangere vrouwen, kinderen of begeleiders 
die in visueel contact staan met de patiënt in 
de directe omgeving van het toestel
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Enkele voorbeelden van collimatie 

Figuur 3 en 4: Het correct positioneren van de 
patiënt in het apparaat zorgt uiteindelijk voor een 
goed overzichtsbeeld waarbij alle gebitselementen 
in de tomografische snede afgebeeld staan en 
garandeert dat er geen nieuwe opname dient 
gemaakt te worden

Figuur 6: Collimatie van de stralenbundel bij 
kinderen halveert de stralingsdosis
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Figuur 5: Patiënt met eruptieproblemen van de 
maxillaire derde molaren, de frontzone is dus niet 
belangrijk. Door collimatie wordt een derde minder 
stralingsdosis aan de patiënt toegediend
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