
Wat is (HF) Hoog Frequent Röntgen? 
 

Door de snelle ontwikkelingen in de elektronica zijn er ook in de  röntgentechniek een aantal 

substantiële verbeteringen doorgevoerd. De integratie van complexe elektronische circuits 

maakt producten kleiner en lichter met gelijkblijvende of zelfs met betere prestaties.  

In de röntgentechniek is het van het grootste belang dat de hoogspanning constant is, 

waardoor de buisstroom ook constant is en daarmee exact de gewenste röntgen 

energieoverdracht plaatsvindt. We willen dan ook absolute gelijkspanning. 

Bij het maken van de hoogspanning wordt uitgegaan van de wisselspanning van het 

elektriciteitsnet. Deze werd in de oudere röntgenapparaten enkel-fasig gelijkgericht, waardoor 

een  pulserende rimpelspanning van 50 Hz ontstond (de bergen blijven en de dalen 

verdwijnen). In latere systemen wordt de netspanning dubbel-fasig gelijk gericht, waardoor 

een rimpelspanning van 100 Hz ontstaat (de dalen veranderen in bergen). Het liefst willen we 

een hoge spanning zonder fluctuaties. Hoe hoger de frequentie na het gelijkrichten hoe 

makkelijker we van deze rimpelspanning een gladde gelijkstroom kunnen maken. 

De netfrequentie in Europa bedraagt 50 Hz. en is met moderne elektronica op te voeren tot 

zeer hoge frequenties van bijv. 60 KHz. Deze hoge frequentie wordt dan gelijkgericht tot 120 

KHz. (120.000) en is met kleine condensatoren om te zetten in een gladde gelijkspanning.  

Hierdoor ontstaat een constante buisstroom met een veel grotere effectieve röntgenenergie per 

tijdseenheid. De effectiviteit van de HF  systemen is circa 2.5 maal zo hoog als de 

conventionele apparatuur. Het energieniveau van de uittredende röntgenstraling is homogener 

waardoor minder strooistraling optreedt. Bovendien kan door de exacte gelijkstroom de 

energie beter gedoseerd worden en kan de anode (focus) kleiner gehouden worden. Een 

kleiner focus levert een scherper beeld op. De praktische uitkomst van deze techniek is dat we 

gebruik kunnen maken van lichte en kleine röntgenbuizen die een hoge röntgenopbrengst 

genereren. Elektronica en röntgenbuis passen in een kleine behuizing met een laag gewicht. 

Voor zowel de medische als veterinaire markt is het kwaliteitsaspect van de het kleine focus 

en de veiligheid door de verminderde strooistraling vaak doorslaggevend voor de 

hoogfrequent techniek. En voor dierenartsen is de flexibiliteit van lichte en compacte 

systemen daarbij ook belangrijk. 

Dit alles heeft geleid tot de ontwikkeling en productie van de veterinaire HF serie röntgen 

apparatuur die inmiddels door de grote markten van de USA (MinXray) en de UK (VetXray) 

geaccepteerd zijn als topkwaliteitsproducten. 

 


