
Patiënteninformatie

Een panoramische opname 
van de tanden (OPG)
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Omschrijving en doel van een OPG 
Een panoramische opname (OPG) wordt gebruikt om een panoramisch 
beeld te nemen van de tanden, omliggende structuren en 
kaakgewrichten. 

Voorbereiding voor het nemen van een OPG
Preventieve maatregelen: De verpleegkundige zal de patiënt vragen 
om juwelen, protheses met metaal, hoorapparaten, etc. te verwijderen 
om te voorkomen dat er een panoramische opname met structuren 
genomen wordt. Deze kunnen een vertekend beeld vormen. 

De verpleegkundige zal bij vrouwelijke patiënten steeds navraag doen 
naar een mogelijke zwangerschap. Na overleg met de 
behandelend arts zal er in de meeste situaties geen OPG 
genomen worden. Indien nodig zijn er loodschorten ter 
beschikking. De straling van het toestel ligt dusdanig laag dat 
er weinig tot geen risico is voor het ongeboren kind. 

Indien er bij de tandarts of orthodontist recent een panoramische 
opname (OPG) gemaakt werd, dien je dit zo snel mogelijk te melden 
zodat deze kan worden opgevraagd. Dubbele opnames en straling kan 
zo vermeden worden. 

Verloop van het nemen van een OPG
De verpleegkundige zal de patiënt in het toestel plaatsen. 

Positie van de patiënt: kin op de juiste plaats, tanden op de juiste plaats, 
tong tegen het verhemelte en de voeten op de juiste plaats. De patiënt 
dient zo stil mogelijk te blijven staan. 
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Verloop na het nemen van een OPG
De patiënt kan uit zijn/haar positie komen. De OPG is meteen zichtbaar 
en beschikbaar voor de arts.

 

De straling van het OPG-toestel ligt laag. De straling van één OPG is te 
vergelijken met een vliegreis (één enkele vlucht) of 7 dagen skiën in de 
bergen. 

Vragen en/of opmerkingen
Indien u vragen of opmerkingen hebt, kan u de verpleegkundige van 
dienst aanspreken. 
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