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Toelichting abonnementen VGT-portal Stralingsbescherming   
 
Wettelijk kader 
Conform het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs) en de KNMT Richtlijn 
Tandheelkundige Radiologie (update 2018) is het hebben van een KEW dossier verplicht wanneer er 
röntgenstraling in de praktijk wordt toegepast. Een KEW dossier bestaat uit meerdere onderdelen, denk 
hierbij onder andere aan documenten als een praktijktekening, kadastergegevens, diploma’s en 
certificaten, protocollen, onderhoudsgegevens en de registratie of vergunning van de toestellen bij de 
ANVS. 
 
In het KEW dossier behoort conform het Bbs ook een Risicoanalyse Stralingstoepassingen (RA) te zijn 
opgenomen welke beoordeeld is door een (geregistreerd) Stralingsbeschermingsdeskundige (SBD). 
Onderdeel van de RA is een berekening van werkplek- en terreingrensbelasting van uw praktijk. In 
artikel 7.1 van het Bbs wordt aangegeven welke taken er door of onder toezicht van een SBD uitgevoerd 
behoren te worden. 
 
Wanneer u een abonnement Stralingsbescherming heeft afgesloten en een RA heeft laten opmaken is er  
een relatie gelegd met een SBD én een klinisch fysicus (volgens artikel 8.8 Bbs), welke benaderbaar is 
voor vragen en die toeziet op de inhoud van acceptatie- en kwaliteitstesten die uitgevoerd worden door 
leden van de VGT. 
 
Naast het hebben van een KEW dossier is het volgen van periodieke nascholing voor medisch 
deskundigen en personen die betrokken zijn bij het maken van röntgenopnamen wettelijk verplicht. In 
de Richtlijn Tandheelkundige Radiologie van de KNMT zijn de frequenties van de wettelijke verplichting 
tot nascholing verder uitgewerkt: 
 

 
Bron: Richtlijn Tandheelkundige Radiologie van de KNMT, pagina 9 

 
VGT Portal Stralingsbescherming: Altijd de actuele stand van zaken met een abonnement  
De VGT kan in samenwerking met haar leden en een SBD, de wettelijk verplichte RA en de beoordeling 
van de RA door een SBD via het VGT Portal Stralingsbescherming (= een digitaal KEW dossier) voor uw 
praktijk realiseren. Voor de toegang tot het portal, leest u HIER verder. Inspectiediensten, zoals de 
ANVS, de IGJ of de SZW, controleren praktijken op het hebben van een compleet KEW dossier met een 

http://www.vgt.nl/rontgenportal/ro_uitleg_toegang_portal.pdf
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door een SBD beoordeelde RA. Met een abonnement VGT Portal Stralingsbescherming heeft u continu 
toegang tot deze gegevens, welke door ons up-to-date worden gehouden en bent u Inspectie-proof, 
mits u zelf ook alle handelingen op het portal uitvoert. Hieronder leest u daar alles over. 
 
VGT Portal Stralingsbescherming Plus (*): Altijd de actuele stand van zaken én voldoen aan de 
nascholingsplicht radiologie voor alle werkzame personen in de praktijk met een abonnement  
Vanaf 2022 kunt u ook kiezen voor het uitgebreidere abonnement VGT Portal Stralingsbescherming Plus, 
met alle voordelen van het basis abonnement, aangevuld met online nascholing. Door een unieke 
samenwerking met AVS-Radiant Stralingsonderwijs kunnen alle medewerkers die intra-orale en 
OPG/Ceph röntgenopnames maken of daartoe opdracht geven, op een uiterst flexibele wijze voldoen 
aan de eisen die in de wetgeving en door de beroepsrichtlijn worden gesteld.  
Met het abonnement VGT Portal Stralingsbescherming Plus krijgt de praktijk toegang tot de nascholing 
stralingsbescherming in de online omgeving van AVS-Radiant.  
 
Uniek aan dit concept is dat de nascholing beschikbaar is voor alle teamleden van uw praktijk. U betaalt 
een vast bedrag per jaar (inclusief het abonnement VGT Portal Stralingsbescherming) en heeft hiermee 
naast het KEW-dossier tevens de nascholingsverplichting voor uw medewerkers georganiseerd. 
AVS-Radiant helpt medische professionals veilig te kunnen (blijven) werken met straling. De 
geregistreerd stralingsbeschermingsdeskundigen Linda Krikke en Anja Brouwer-Breukelman 
ontwikkelden online nascholing stralingsbescherming, welke door de KRT is geaccrediteerd met 4 
punten. 
Hiermee realiseert de VGT haar volgende stap in het verder ontzorgen van uw praktijk ten aanzien van 
de complexe wetgeving op het gebied van stralingsbescherming voor de tandartspraktijk. 
 
(*) de nascholing op het gebied van CBCT toepassingen valt niet onder het abonnement VGT Portal 
Stralingsbescherming Plus. 

 
Meer informatie over de verschillende abonnementsvormen treft u verder op in dit document aan. 
 
Beknopte uitleg over werking digitaal KEW dossier – abonnement VGT Portal Stralingsbescherming  
Nadat u de aanvraag voor het account en het bijbehorende abonnement op het portal via uw 
dentalonderneming heeft ingediend, maakt de dentalonderneming een account voor uw praktijk aan op 
het portal. U ontvangt een verzoek per e-mail van het portal voor het aanmaken van uw wachtwoord 
voor het portal en het afsluiten van het abonnement. 
Nadat u het abonnement heeft afgesloten via het portal, ontvangt u instructies via het portal voor het 
vullen van het digitale KEW dossier met uw praktijkinformatie. 
 
Werkzaamheden praktijk: 
- Alle personen die opnamen maken invoeren en de diploma’s uploaden; 
- ** Alle benodigde praktijkdocumenten uploaden.  
U treft HIER een overzicht aan van alle verplichte documenten welke in een KEW dossier behoren te 
zitten. 
 
Werkzaamheden dentalonderneming: 
- Invoeren van alle praktijk-, afstand-, toestel-, werkplek- en terreingrensgegevens en alle 
bouwmaterialen; 
- Uitvoeren van de berekening van werkplek- en terreingrensbelasting. 
 

http://www.vgt.nl/rontgenportal/verplichte_documenten.pdf
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Op het moment dat de bovengenoemde werkzaamheden zijn uitgevoerd, vult u via het portal de Eigen 
Verklaring (EV) in. Door het goedkeuren van de Eigen Verklaring wordt uw digitale KEW dossier 
automatisch doorgestuurd aan de VGT. 
 
Werkzaamheden VGT: 
- Controleren of alle gegevens correct in uw digitale KEW dossier zijn opgenomen; 
- Controleren of alle benodigde documenten om een compleet KEW dossier te realiseren zijn geüpload 
in het digitale KEW dossier; 
- Afgeven certificaat Stralingsbescherming Röntgentoepassingen. 
- In opdracht van de praktijk het registreren van toestellen bij de overheid. 
 
Werkzaamheden SBD: 
- Opmaken, beoordelen en afgegeven Risicoanalyse Stralingstoepassingen (RA); 
- Indeling praktijkruimten in bewaakte zone; 
- Milieudosisberekeningen; 
- Advisering op het gebied van wettelijke verplichtingen zoals ALARA en scholing; 
- Bereikbaarheid voor vragen; 
- Rekenmodule in het portal up-to-date houden. 
 
Werkzaamheden Klinisch Fysicus (KF): 
- Toezicht houden op de inhoud van de acceptatietesten en kwaliteitscontroles aan toestellen welke 
uitgevoerd worden door leden van de VGT; 
- Bereikbaarheid voor vragen conform artikel 8.8 Bbs. 
 
** Eén van de benodigde documenten in het digitale KEW dossier is de plattegrond/praktijktekening van 
uw praktijk. Om de beoordeling van de RA op afstand te kunnen laten plaatsvinden, worden er eisen aan 
de plattegrond gesteld: 
 
Door de praktijk aan te leveren: 
Bouwkundige tekening op schaal, met daarop minimaal aangegeven: 

• Naam praktijk en adres; 

• Begane grond of etage nummer;                                                                         

• Dikte van muren (bij een tekening op schaal is het verschil tussen een steens en halve steens 
muur goed te zien); 

• Ramen en deuren ingetekend; 

• Samenstelling muren, tussenvloeren en deuren (via een legenda, bij lood ook de dikte 
vermelden); 

• Positie van de toestellen, behandelstoelen, het hoofd van de patiënt tijdens opnamen; 

• Positie van de afdrukplaats, per toestel (niet de plaats van de timer, maar de 
positie tandarts/assistenten). 
 
Enkele aanvullingen zoals bijvoorbeeld de laatste 2 onderdelen mogen handmatig worden 
toegevoegd aan een verder bouwkundige plattegrond. 
 
Door de Dentalonderneming aan te vullen: 

• Windroos (of terreingrenzen benoemen met straatnaam, etc.) overeenkomend met het portal;   

• Terreingrenzen: een doorgetrokken lijn rondom eigendom; 
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• Werkplekken. 
 
Het KEW dossier welke via het Portal Stralingsbescherming opgemaakt wordt is: 
 

100% INSPECTIE PROOF!!!!! 

 
mits: 

• U de Eigen Verklaring via het portal naar waarheid heeft ingevuld; 
• U het digitale KEW dossier compleet heeft gemaakt en de RA is afgegeven; 
• U de eventuele adviezen uit de QC rapportage(s) heeft opgevolgd; 
• U de eventuele adviezen uit de RA heeft opgevolgd. 

 
De voordelen van een abonnement VGT Portal Stralingsbescherming  
De VGT monitort alle ontwikkelingen op het gebied van regels en voorschriften, controleert ieder jaar of 
de documenten in uw KEW dossier nog up-to-date zijn, of uw RA nog voldoet en geeft, na het afgeven 
van de RA, een (nieuw) certificaat Stralingsbescherming Röntgentoepassingen af.  
Tevens zorgt de VGT, indien nodig, voor de toetsing van een herziene RA door een SBD.  
Daarnaast kan de VGT u van dienst zijn in het registeren van uw toestellen bij de ANVS, mits u de VGT 
machtigt deze registratie namens u te mogen verzorgen. 
Kortom, met het portal neemt de VGT u een hoop werkzaamheden uit handen. U hoeft geen van de 
gestelde termijnen zelf te bewaken! Dat doet de VGT voor u! 
 
Met een abonnement kunt u : 

• zelf mutaties in uw praktijk- en personele gegevens en aantal opnames doorvoeren; 

• de voor het KEW-dossier benodigde documenten zelf in het portal uploaden; 

• aangeven welke dentalonderneming nieuwe röntgentoestellen kan toevoegen dan wel uit gebruik 
genomen toestellen mag verwijderen van het portal. Dit is van belang voor de berekeningen van de 
doses op werkplekken en aan de terreingrenzen; 

• aangeven welke dentalonderneming het radiologisch onderhoud aan uw toestel(len) uitvoert. 
 

Met een abonnement zorgen wij voor : 

• controle van de beschikbare gegevens op het portal en de geüploade documenten in uw digitale 
KEW dossier; 

• een nieuwe RA bij plaatsing van extra toestel(len) en/of werkplek(ken) en na verhuizing; 

• een actuele, wettelijk verplichte RA met een jaarlijkse evaluatie; 

• een wettelijk verplichte beoordeling van uw RA door een SBD; 

• een relatie met een klinisch fysicus (artikel 8.8 Bbs) welke benaderbaar is voor vragen; 

• een relatie met een SBD voor het uitvoeren van de in artikel 7.1 Bbs genoemde taken; 

• het afgeven van het certificaat Stralingsbescherming Röntgentoepassingen waaruit blijkt dat uw 

praktijk aan alle wet- en regelgeving conform het Besluit basisveiligheidsnormen 
stralingsbescherming voldoet. 
Wij gaan er dan wel van uit dat u de eventuele adviezen uit de rapportage van het onderhoud 
(dit is het onderhoud en de kwaliteitscontrolemetingen) aan uw toestel(len) en de eventuele 
adviezen van de SBD in uw RA heeft opgevolgd en de Eigen Verklaring via het VGT Portal 
Stralingsbescherming naar waarheid heeft ingevuld. 

• adequate informatie en advisering over wijzigingen in wet- of regelgeving; 
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• gratis stickers voor op uw toestellen en/of voor op de toegangsdeuren in de praktijk. 

• registratie röntgentoestel(len) bij de overheid, de afdeling ANVS. 
Indien u de in uw praktijk aanwezige röntgentoestel(len) nog niet geregistreerd heeft bij de 
overheid, kan de VGT deze wettelijke verplichting voor u uitvoeren. Wilt u deze registratie zelf 
uitvoeren dan kan dat uiteraard ook, maar dan dient u wel over een E-herkenning te beschikken 
met betrouwbaarheidsniveau 2+.  

 
Beknopte uitleg over werking – abonnement VGT Portal Stralingsbescherming Plus 
Het abonnement VGT Portal Stralingsbescherming Plus kunt u uitsluitend in combinatie met het 
abonnement VGT Portal Stralingsbescherming afsluiten. Naast alle voordelen en mogelijkheden die u 
heeft via het abonnement VGT Portal Stralingsbescherming, regelt u via het abonnement VGT Portal 
Stralingsbescherming Plus tevens de nascholingsplicht van alle personen die intra-orale en OPG/Ceph 
opnamen maken. De nascholing op het gebied van CBCT toepassingen valt niet onder het abonnement 
VGT Portal Stralingsbescherming Plus. 
 
Via het portal is het van belang dat u alle personen die opnamen maken, daartoe opdracht geven of in 
opdracht van anderen opnamen maken heeft toegevoegd op het tabblad Personeel met daarbij de 
juiste functie. Nadat u het abonnement VGT Portal Stralingsbescherming Plus via het portal heeft 
afgesloten, verschijnt op het tabblad Personeel bij alle personen, die op basis van de functie die u aan 
een persoon heeft toegekend conform wetgeving nascholing moeten genieten, een toegangsvoucher. 
Deze toegangsvoucher is strikt persoonlijk, niet overdraagbaar aan derden en voor eenmalig gebruik.  
 
Via de website van AVS-Radiant maakt u vervolgens een account aan en wordt de nascholing 
aangeschaft met 100% korting op de aanschafprijs via de toegangsvoucher die u via de VGT portal 
ontvangt. U volgt daarna de nascholing in uw eigen tijd, op het moment dat het u uitkomt. 
Na afronding van de nascholing kunt u het certificaat downloaden via de website van AVS-Radiant en 
uploaden in de VGT portal. Na het volgen van deze cursus bent u weer volledig up-to-date wat betreft 
de moderne stralingshygiëne en de huidige regelgeving en voldoet u aan de 5-jaarlijkse eis van 
nascholing op het gebied van stralingsbescherming. Uw behaalde KRT punten worden automatisch 
toegevoegd aan uw registratie. 
 
De links naar de website zijn als volgt: 
- Tandartsen en geregistreerd mondhygiënisten: https://avs-radiant.nl/courses/nascholing-tandartsen/  
- Mondhygiënisten en assistenten: https://avs-radiant.nl/courses/nascholing-tandarts-assistenten/ 
 
Naast alle voordelen van het abonnement VGT Portal Stralingsbescherming heeft u met het 
abonnement VGT Portal Stralingsbescherming Plus, de volgende voordelen: 

• nascholing stralingsbescherming (*) voor alle teamleden van de praktijk; 

• voordelig bij 4 of meer personen die nascholing moeten genieten; 

• voldoet aan de eisen die de wetgeving en beroepsrichtlijn stelt; 

• nascholing Tandartsen geaccrediteerd door de KRT met 4 punten; 

• volledige online nascholing welke op eigen tempo en gelegenheid gevolgd kan worden dus ook 
vanaf huis en buiten praktijktijden; 

• de nascholingen zijn opgebouwd uit een gedegen leerpad met afwisselend gebruik van media en 
daardoor interessant om te volgen. 

• nieuwe werknemers kunnen direct nageschoold worden.  
 

https://avs-radiant.nl/courses/nascholing-tandartsen/
https://avs-radiant.nl/courses/nascholing-tandarts-assistenten/
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(*) De nascholing op het gebied van CBCT toepassingen valt niet onder het abonnement VGT Portal 
Stralingsbescherming Plus. 

 
Abonnementsprijzen 
Het abonnement op het VGT Portal Stralingsbescherming kost, voor één locatie ongeacht het aantal 
röntgentoestellen, € 240,- (excl. btw) per jaar (prijspeil 2023).  
De looptijd van dit abonnement is één kalenderjaar. 
 
Het abonnement op het VGT Portal Stralingsbescherming Plus kost, voor één locatie ongeacht het aantal 
röntgentoestellen en het aantal personen die nascholing genieten, € 372,- (excl. btw) per jaar (prijspeil 
2023). De looptijd van dit abonnement is vijf jaar. 
 
Buiten het abonnementstarief vallen de handelingen die uitgevoerd worden door de 
dentalonderneming. Dit zijn handelingen om de praktijk- en toestelgegevens in relatie tot werkplekken 
en erfgrenzen in te voeren op het portal en handelingen die betrekking hebben op onderhoud aan uw 
toestellen en kwaliteitscontrole metingen. 
  
Indien u het abonnement wilt opzeggen, dient u het abonnement één maand voordat uw abonnement 
afloopt via het portal op te zeggen. Bent u te laat met het opzeggen van het abonnement dan loopt de 
abonnementsperiode automatisch met één jaar door. 
Na beëindiging van het abonnement worden alle gegevens van de praktijk verwijderd op het portal, 
wordt de toegang tot de portal geblokkeerd en in geval van het Plus abonnement tevens de 
mogelijkheid tot de nascholing gestopt. 
 
Indien u het abonnement VGT Portal Stralingsbescherming Plus tussentijds opzegt, of omzet naar een 
abonnement VGT Portal Stralingsbescherming, wordt er voor de resterende maanden van de looptijd 
een opzegvergoeding, zijnde € 15,- per resterende maand, in één keer bij u in rekening gebracht en 
heeft de praktijk daarna geen toegang meer tot de online nascholing. Bij tijdige opzegging van het Plus 
abonnement eindigt het abonnement op de portal per 31 december van dat jaar. 
 
Op het abonnement zijn de Algemene Abonnementsvoorwaarden VGT Portal Stralingsbescherming van 
toepassing. U kunt deze voorwaarden HIER benaderen en/of printen. 

 
Vragen? 
Heeft u nog vragen, neem dan contact met ons op via email rontgen@vgt.nl. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Sandra van Dam 
VGT Portal Stralingsbescherming 
 
 
Zaandam, 1 januari 2023 
 

http://www.vgt.nl/rontgenportal/aav_kew.pdf
mailto:rontgen@vgt.nl

