
 

CERTIFICAAT 
RÖNTGENHYGIËNE 

 
Voor het digitale KEW-dossier in het VGT Portal Stralingsbescherming voor onderstaande praktijk. 

 
Afgegeven door de  

Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche (VGT) 
in samenwerking met  

Adviesbureau voor Stralingsbescherming (AVS) te Kamerik. 
 

Verslagnummer digitaal KEW-dossier : 20051319 
 
 Naam van de praktijk : Dental Care East & West 
 Locatie praktijk :  
 Adres : Linnaeusstraat 28HS 
 Postcode en plaats : 1092 CK  AMSTERDAM 
 Abonnement geldig tot : 31-12-2018 
 Uitvoerdatum risicoanalyse 
 en beoordeling ACD :  3-07-2017 
 

Toelichting certificaat : 
Op basis van de wetgeving* heeft de VGT in samenwerking met AVS de wettelijk voorgeschreven Risicoanalyse Stralingstoepassingen 
opgemaakt en deze is beoordeeld door een ACD. Dit certificaat is opgesteld op basis van de afgegeven Risicoanalyse en beide documenten 
zijn opgenomen in het digitale KEW-dossier van bovenstaande praktijk in het VGT portal Stralingsbescherming.  
De praktijkhouder/ondernemer is conform de wetgeving verplicht om de -eventuele- aanbevelingen in deze Risicoanalyse op te volgen om 
te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van stralingsbescherming. Tevens is de ondernemer er voor 
verantwoordelijk dat de röntgentoestel(len) in de praktijk volgens de wettelijke voorschriften worden onderhouden en gecontroleerd op 
juiste werking, en dat -eventuele- opmerkingen in de rapportage(s) worden opgevolgd. 

 
Het digitale KEW-dossier en de Risicoanalyse zijn tot stand gekomen door het aanleveren van verschillende gegevens door verschillende 
bronnen. De VGT en AVS zijn nimmer aansprakelijk of aansprakelijk te stellen voor tekortkomingen en/of schade en/of kosten in enigerlei 
vorm die hun oorsprong vinden in de mondeling, schriftelijk of anderszins aangeleverde of ontbrekende informatie, zoals informatie over 
praktijk- indeling, maatvoering, opstelling, bouwmaterialen, röntgentoestellen, aantal opnamen, documentatie en/of tekortkomingen in 
het invullen/insturen van de Eigen Verklaring in het Portal Stralingsbescherming. 
 
Dit certificaat ontheft de praktijkhouder/ondernemer niet van zijn/haar eigen verantwoordelijkheid om te voldoen aan de geldende wet- 
en regelgeving op het gebied van stralingsbescherming. 
 
*Besluit Stralingsbescherming (Stb. 2013, nr. 33), de Regeling stralingsbescherming werknemers 2014 (Stcrt. 2014 – 25431) en de 
Uitvoeringsregeling stralingsbescherming EZ (stcrt. 2014, nr. 17286), welke op 1 januari 2014 van kracht zijn geworden. 

 
Dit certificaat is geldig tot  3-07-2018 en vervalt automatisch na deze termijn, aangezien op deze datum óf uw abonnement op het VGT 
Portal Stralingsbescherming is verlopen, óf uw Risicoanalyse aan evaluatie/herziening toe is. 

 
 

E.T.J. Kolsteeg 
 
 

Secretaris VGT 
 


