
Ioniserende Straling niveau 5A+5B wordt 
TMS!

Sinds 6 februari 2018 is de Nederlandse wetgeving op het gebied van 
stralingsbescherming opleidingen gewijzigd. De opleidingen Ioniserende Straling niveau 
5A en 5B zijn vervallen. Hiervoor zijn de opleidingen ‘Toezichthoudend medewerker 
stralingsbescherming’ (Tms) in de plaats gekomen.

De Applus+ oplossing

Vernieuwde inzichten in het veilig omgaan met stralingstoepassingen, de daaruit 
voortvloeiende veiligheidsmaatregelen en controle op naleving, zijn opgenomen in het 
nieuwe Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs). Hierin zijn ook 
nieuwe definities van deskundigheid opgenomen voor de toezichthoudend medewerker 
stralingsbescherming (Tms). 

Onder toezichthoudend medewerker stralingsbescherming (Tms) verstaan we een lokaal 
aanwezige werknemer die toezicht houdt op de stralingsveiligheid en de link vormt 
tussen de werkvloer en het management/de stralingsbeschermingseenheid. Een 
toezichthoudend medewerker stralingsbescherming (Tms) dient zich in de praktijk te 
richten op drie taken. Deze taken zijn:

lokaal toezicht houden op stralingsveiligheid,
een sluitende administratie voeren van de handelingen onder zijn toezicht,
contact onderhouden met de (algemeen) coördinerend deskundige en op 
overtuigende wijze communiceren met overige werknemers en eventuele 
omstanders.

Applus+RTD verzorgt opleidingen Tms voor verschillende richtingen en 
toepassingsgebieden:
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Tms Meet- en Regeltoepassingen (MandR)

Papier- textiel- en kunststofindustrie (dikte-, dichtheid- en gramgewichtsmetingen);
Productieprocessen van vloeibare producten (drank, wasmiddelen);
Meten van niveau, concentratie- en vochtmetingen in de (petro)chemische 
industrie;
Wegenbouw;
Laboratoria: ECD’s.
Röntgentoestellen in vaste opstellingen voor analyse zoals XRF en XRD
Het doorlichten van objecten m.b.v. röntgenstraling (o.a. bagage en 
kwaliteitscontrole voedingsmiddelen);

 

Tms Industriële Radiografie (IR)

Niet-destructief onderzoek (NDO);
Analyse en onderzoek d.m.v. röntgenstraling (o.a. Handheld XRF);
Productbewerking (o.a. voedseldoorstraling);
Exploratieonderzoek (zoals toegepast in de olie en gasindustrie).

 

Tms NORM (categorie A)

Procesindustrie (olie en gaswinning, chemische industrie);
Energieopwekking (Geothermie, Kolencentrales);
Industriële reinigingsbedrijven en de-contaminatie;
Schroot verwerkende bedrijven;
Bouwmaterialen voor grond-, weg- en waterbouw.

 

 Tms VRS-D

 Handelingen met verspreidbare radioactieve stoffen op een D-lab (minder dan 0,2 
Re );inh
Handelingen met open radioactieve bronnen met een beperkt stralingsrisico.
Radionuclidenlaboratoria;
Research, analyses en materiaalonderzoek;
Overheidsinstellingen (defensieonderdelen, brandweer).
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Tms Tandheelkunde Basis

Het zelfstandig verrichten van handelingen en optreden als verantwoordelijk 
stralingsdeskundige voor de tandarts- en/of mondhygiënisten praktijk.

 

 

Doelgroep

 

 

 

Belangrijkste voordelen voor de klant
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