
Informatie dierenartsen met meerdere registratieplichtige toestellen 

Aanvullende informatie: behorend bij de factsheet “Verandering regelgeving 
stralingsbescherming voor dierenartsen” 

 Gebruikt u een röntgentoestel, met een verticaal neerwaarts gerichte bundel met een 
vaste focus-film afstand, voor diagnostiek bij dieren en doet u dat op een vaste locatie? 
Dan moet u voor dit toestel een registratie aanvragen bij de ANVS. 

 Gebruikt u een röntgentoestel voor tandheelkundige diagnostiek bij dieren op een vaste 
locatie? Ook dan vraagt u bij de ANVS een registratie aan. 

 Gebruikt u een röntgentoestel dat niet aan voorgaande voldoet? Dan vraagt u bij de 
ANVS een vergunning aan. 

 Gebruikt u meerdere registratieplichtige toestellen die tot verschillende categorieën 
behoren? Heeft u bijvoorbeeld in uw kliniek zowel een registratieplichtig röntgentoestel 
voor diagnostiek bij dieren als een registratieplichtig röntgentoestel voor 
tandheelkundige diagnostiek dan moet u een vergunning aanvragen1.  

 Gebruikt u een toestel voor therapie bij dieren? Dan vraagt u bij de ANVS een 
vergunning aan. 

Veel dierenartsen zullen de melding voor het gebruik van hun röntgentoestel moeten 
omzetten naar een registratie. Voor een klein deel van de dierenartsen geldt dat hun 
meldingsplichtige toepassingen moeten worden omgezet in een vergunning. Dit zijn 
bijvoorbeeld dierenartsen die werken met mobiele röntgenapparatuur met een maximale 
hoogspanning onder de 100 kV. Dit geldt ook voor dierenartsen die in hun praktijk zowel 
een registratieplichtig röntgentoestel voor diagnostiek bij dieren als een registratieplichtig 
röntgentoestel voor tandheelkundige diagnostiek gebruiken. Praktijkhouders hebben tot 6 
februari 2020 de gelegenheid om hun meldingsplichtige toepassingen om te zetten in een 
registratie of vergunning. Met specifieke vragen of onduidelijkheden kunt contact opnemen 
met de ANVS.  

                                                
1 Volgens artikel 3.4 vierde lid van het besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming moet indien binnen een 
locatie meerdere handelingen plaatsvinden die tot verschillende in artikel 3.8 (vergunningplichtig) of 3.10 
(registratieplichtig) genoemde categorieën behoren hiervoor een vergunning aangevraagd worden voor het geheel 
van de handelingen. 


