
NLT Conferentie 2022

Junior Academy NRG 
Rollenspel Medische Beeldvorming 

10 februari 2022

Mark Arntzenius
Tessa de Vries



2

Wie zijn wij?

NRG - Junior Academy NRG (JAN)

Rollenspel Medische Beeldvorming

Pilot

Poll – Nieuwe Module

Inhoud
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Wie zijn wij?

• Mark Arntzenius

• 25 jaar

• Haarlem

• Squash, schaken

• Tessa de Vries

• 28 jaar

• Hoorn

• Paardrijden, crossfit
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Over NRG

• Kernenergie: onderzoek en advies

• Radioactiviteit en straling

• We werken veilig of we werken niet

• Nucleaire medicijnen (medische isotopen): onderzoeken, ontwikkelen en maken

• 65% Europa en 35% wereldwijd

• Medische beeldvormingstechnieken (PET en SPECT-scans) + behandeling van ziektes zoals kanker
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Medische Isotopen

Nodig voor:

• Functioneren van organen/opsporen van tumoren (diagnostiek) of ziekte 

behandelen (therapie)

Wat is een medisch isotoop?

• Atoomkern = neutronen + protonen

• Splitsen van de atoomkern → neutronen botsen met een grondstof (bijv. uranium) 

→ radioactief isotoop 

• Radioactief isotoop zendt ioniserende straling uit

Wordt gebruikt in de:

• Diagnostiek via PET en SPECT-scan (opsporen van tumoren)

• Therapie (tumorcellen vernietigen en pijnbestrijding)
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Over de HFR

Opgestart in November 1961

45 MW vermogen

265 dagen per jaar operationeel

Diagnostische isotopen

Therapeutische isotopen

Molybdeen Productie Faciliteit

(High Flux Reactor)
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Cyclotron & Kernreactor
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Diagnostiek → Radiofarmaceuticum nodig

Single Photon Emission Positron Emission Tomography (PET)

Computed Tomography (SPECT) Positronstraling (in twee richtingen)

Gammastraling komt uit het lichaam Ring van detectoren → 3D beeld

Gammacamera → 3D beeld
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Junior Academy NRG (JAN)

• Project door trainees 

• Radioactiviteit, een abstract begrip 

• Belang van radiologische toepassingen

• Ontwikkeld met docenten en vakdidacticus!

Doel van het project: 

Nucleaire kennis uitdragen naar de samenleving
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Rollenspel Medische Beeldvorming

Het rollenspel geeft een praktijkvoorbeeld van multidisciplinair 

samenwerken. 

Vakgebieden:

○ Natuurkunde ○ Chemie

○ Transport & Veiligheid ○ Geneeskunde

Skills:

• Presenteren 

• Samenwerken

Het lesmateriaal: 

1. Werkboek

2. Uitwerkingenboek

3. Docentenhandleiding 

Voor 4/5 HAVO/VWO
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Rollenspel Medische Beeldvorming

5 Lessen

40 Minuten/les
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Briefing - Natuurkundigen
Het produceren van Molybdeen-99 uit Uranium-235 voor het gebruik voor SPECT

• SPECT principes

• Productie Technetium-99m m.b.v. de vervaltijd: 

𝑁 𝑡 = 𝑁0(
1

2
)

𝑡
𝑡1/2

• Bestralingsproces van uranium naar molybdeen
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Briefing - Artsen
Een diagnose met behulp van medische isotopen

• Technetium-99m

• Interactie radioactief medicijn en kankercel

• Voor- en nadelen van verschillende medische beeldvormingstechnieken

• Diagnose m.b.v. de halveringstijd: 

𝐴 𝑡 = 𝐴0(
1

2
)

𝑡
𝑡1/2
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Briefing - Chemici
Het produceren en scheiden van Molybdeen-99

• Productie van Molybdeen-99 uit uranium

• Scheiding van Molybdeen-99 van het restmateriaal

• Scheiding van Technetium-99m van Molybdeen-99 m.b.v. de halveringstijd:

𝑁 𝑡 = 𝑁0(
1

2
)

𝑡

𝑡1/2
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Briefing - Transport en Veiligheid
Veilig transport van radioactief materiaal

• Halveringstijden: 𝑚 𝑡 = 𝑚0(
1

2
)

𝑡

𝑡1/2

• Halveringsdikten: 𝐼 𝑑 = 𝐼0(
1

2
)

𝑡

𝑡1/2

• Geabsorbeerde dosis: 𝐷 =
𝐸

𝑚

• Equivalente dosis: 𝐻 = 𝑤𝑟𝐷

• Effectieve dosis: 𝐸 = 𝑤𝑡𝐻
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Uitleg aan eigen team

• Leerlingen bereiden uitleg voor aan de rest van hun team

• Elke rol legt stukje expertise uit

• Gezamenlijke opdrachten maken (Quiz)
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De Challenge
Samenwerken met de verschillende disciplines, 

gebruik maken van de opgedane kennis.

Case:

“Bestel precies genoeg radioactief materiaal 

(het medisch isotoop molybdeen-99) zodat de 

aankomende 7 dagen, elke dag 3 patiënten 

een SPECT scan kunnen ondergaan in het 

ziekenhuis”.

Samen de hele productieketen oplossen!
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Docentenhandleiding & 
Uitwerkingenboek

Docentenhandleiding:

• Lesopzet en planning

• Voorbereiding en aandachtspunten

• Behandelde onderdelen

• Samenvatting expert kennis

Uitwerkingenboek:

• Expert kennis vragen 

• Quiz

• De Challenge met beoordelingsschema
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De Pilot

• 1e Semester van 2021-2022

• 9 Klassen

• Feedback verkrijgen m.b.v.:

- Leerlingen enquêtes: vooraf (204) en achteraf (86)

- Gemiddeld rapportcijfer: 6,1  

- Feedback van docenten na afloop

• Eind februari 2022: eindversie lesmateriaal beschikbaar
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Poll – Nieuwe Module

Module Kernenergie: wat willen jullie hierin terugzien?

2. Het leukste idee voor de nieuwe kernenergiemodule gaat over…

a) Heeft Nederland een nieuwe kerncentrale nodig?

b) Waar in Nederland moet een nieuwe kerncentrale gebouwd worden?

c) Hoeveel kerncentrales heb je nodig om geheel Nederland te voorzien van stroom?

3. Welke lesmethode zouden jullie willen zien?

1. Geschikt voor… 

a) 5 HAVO

b) 4/5 VWO

c) beiden



Bedankt voor jullie aandacht!

Vragen?

JuniorAcademy@nrg.eu

Mark Arntzenius
Tessa de Vries


