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WOORD VOORAF

Deze tekst werd opgesteld in samenwerking met 

het Consilium Radiologicum1 om de gebruikers van 

röntgenstralentoestellen – die voor medische doel-

einden worden aangewend – vertrouwd te maken 

met de regelgeving inzake stralingsbescherming 

waaraan ze zijn onderworpen. Hij bevat tevens 

richtlijnen van het Federaal Agentschap voor 

Nucleaire Controle met betrekking tot de patiën-

tendosimetrie.

De in dit vademecum opgenomen regelgeving en 

informatie hebben ook betrekking op de medische

beeldvorming in het kader van alle invasieve 

technieken – de chirurgische ingrepen inbegrepen 

(open procedures, endoscopische procedures, 

percutane al dan niet endovasculaire procedures) 

– voor diagnostische en/of therapeutische doel-

einden, geleid via beeldvorming die gebruik maakt 

van röntgenstraling (scopie), ongeacht het orgaan 

of het lichaamsdeel. In het kader van onze regelge-

ving hebben de termen “radiologie”, “radiologisch” 

en “radiodiagnostisch” niet alleen betrekking op 

de diensten radiologie maar dienen in brede zin te 

worden begrepen. 

Alle informatie die nuttig kan zijn voor deze gebrui-

kers wordt samengevat in deze tekst. De volledige 

wettelijke en reglementaire teksten in verband met 

stralingsbescherming, kunnen worden geraad-

pleegd op de website van het Federaal Agentschap 

voor Nucleaire Controle (FANC): www.fanc.fgov.be.

Dit vademecum is niet bedoeld voor beoefe-

naars van de tandheelkunde en dierenartsen2. 

Het heeft evenmin betrekking op röntgen-

stralentoestellen die worden gebruikt voor 

radio-/contacttherapie of voor industriële 

doeleinden.

1 Het Consilium radiologicum Belgicum, opgericht op 30 juni 2002, is representatief voor de beoefenaars van 

de Medische Beeldvorming in België. Het is samengesteld uit leden van de Koninklijke Belgische Vereniging 

voor Radiologie/Société Royale Belge de Radiologie, de Nationale Unie der Radiologen/l’Union Nationale 

des Radiologues en leden van de Nederlandstalige en de Franstalige Erkenningscommissies van kandidaat 

specialisten in de radiologie.
2Voor deze toepassingen zijn specifieke vademecums in voorbereiding.
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Overeenkomstig het EURATOM-verdrag is de be-

scherming van de bevolking tegen het gevaar van 

de ioniserende stralingen een Europese bevoegd-

heid, niet enkel op het gebied van de kernenergie 

maar eveneens op medisch gebied: de Europese 

“richtlijnen”, het belangrijkste juridische instru-

ment, moeten worden omgezet in de nationale 

wetgeving.

Natuurlijk is stralingsbescherming niet enkel een 

Europese materie. Talrijke internationale organisa-

ties streven op een ruimer niveau naar harmonisa-

tie van de verschillende benaderingen (Internatio-

nale Commissie voor Stralingsbescherming (ICRP), 

Internationale Organisatie voor Atoomenergie 

(IAEA), Wetenschappelijk Comité van de Verenigde 

Naties met betrekking tot de gevolgen van Kern-

straling (UNSCEAR), enz.). In de praktijk volgen de 

deskundigen die de Europese Commissie advise-

ren, bij het uitwerken van de richtlijnen, over het 

algemeen de aanbevelingen van de ICRP.

De Europese Richtlijnen van 1984 

In de hele wereld is de specifieke interesse voor 

het medische domein mettertijd toegenomen 

omwille van de toenemende frequentie van 

radiologische onderzoeken en de verschillen die 

werden geconstateerd bij diverse studies over de 

doses aan patiënten. De dosisverschillen kunnen 

inderdaad oplopen tot 2 of meer ordes van grootte 

voor gelijkaardige onderzoeken. Het eerste gevolg 

van deze bewustwording was het aannemen van 

de Richtlijn van de Raad van 3 september 1984 tot 

vaststelling van fundamentele maatregelen met 

betrekking tot de stralingsbescherming van per-

sonen die medisch worden onderzocht of behan-

deld. De draagwijdte van deze richtlijn was relatief 

beperkt, maar bracht toch belangrijke wijzigingen 

met zich mee. Voortaan werd namelijk het principe 

aanvaard dat elke medische blootstelling van 

een individuele patiënt door de arts moet worden 

gerechtvaardigd en zo laag als redelijkerwijze mo-

gelijk (ALARA: As Low As Reasonably Achievable) 

moet worden gehouden.

Elke arts, ongeacht of hij/zij reeds een activiteit 

uitoefent, diende daarenboven als bevoegd in de 

stralingsbescherming te worden erkend door de 

overheden van de lidstaten die bijkomende oplei-

dingsprogramma’s dienden te organiseren.

Periode 1984-1996

Gedurende de periode van 1984 tot 1996 heeft 

de Europese aanpak zich geconcentreerd op de 

ondersteuning van het onderzoek op het gebied 

van de kwaliteitsborgingscriteria en -methodes, 

de optimalisering van de beeldkwaliteit en de 

blootstelling van de patiënt, de methodologie en 

de meetinstrumenten voor dosisevaluatie evenals 

het opstellen van richtlijnen voor beeldkwaliteit in 

de diagnostische radiologie.

Talrijke seminaries en conferenties werden geor-

ganiseerd, maar ze brachten hoofdzakelijk fysici 

samen en occasioneel ook artsen. Het verspreiden 

van deze kennis en van een cultuur van stralings-

bescherming naar de zalen voor radiologie/medi-

sche beeldvorming met behulp van röntgenstralen 

bleef dus een onopgelost probleem.

I.1. De regelgeving en haar internationale context

I. DE REGELGEVING BINNEN HAAR CONTEXT
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Tezelfdertijd doken er nieuwe redenen tot onge-

rustheid op. Enerzijds volgden de gevallen van 

accidentele overmatige medische blootstelling 

elkaar op, waardoor officiële waarschuwings-

systemen werden opgezet (waaronder de Food 

and Drug Administration (FDA, USA)). Anderzijds 

werden de risicofactoren voor kanker door straling 

hoger geschat dan voorheen (met een factor 4) als 

gevolg van wat werd vastgesteld bij groepen van 

personen die aan verschillende types van straling 

werden blootgesteld. Deze ontwikkelingen lagen 

aan de basis van twee nieuwe belangrijke richtlij-

nen, uitgevaardigd in 1996 en 1997. 

De Europese Richtlijnen van 1996 en van 1997

De Richtlijn van 1996 bestond hoofdzakelijk in een 

herziening van de dosislimieten naar beneden toe 

terwijl de tweede de basis en de draagwijdte van 

de richtlijn van 1984 betreffende de stralingsbe-

scherming van patiënten aanzienlijk heeft versterkt 

en vergroot.

Deze richtlijn van de Raad van 30 juni 1997 betref-

fende  de bescherming van personen tegen de 

gevaren van ioniserende straling bij medische 

blootstelling beoogde, als algemene regel, het 

voorkomen van overmatige accidentele medische 

blootstellingen en het verlagen van de individuele 

en collectieve doses die werkers binnen de medi-

sche wereld oplopen en die de bevolking oploopt 

door medische blootstellingen. Deze richtlijn, die 

zeer gedetailleerd is, vloeide voort uit de overtui-

ging dat bij medische blootstelling, in de meerder-

heid van de gevallen, de dosis systematisch kon 

worden beperkt zonder daarom afbreuk te doen aan 

de kwaliteit van de diagnose of de behandeling.

Beide richtlijnen werden omgezet in de Belgische 

regelgeving via het koninklijk besluit van 20 juli 

2001 houdende algemeen reglement op de be-

scherming van de bevolking, van de werknemers 

en het leefmilieu tegen het gevaar van de ionise-

rende stralingen (ARBIS). Hetzelfde koninklijk besluit 

regelt het operationeel worden van het FANC door 

de overdracht van reglementaire bevoegdheden.

Verdere evoluties

Men kan slechts komen tot een effectieve toepas-

sing van de richtlijn over medische blootstelling 

door de persoonlijke inzet van alle actoren, in het 

bijzonder van de artsen, om te streven naar een 

beperking van de doses afkomstig van medische 

blootstellingen, waarbij het hoofddoel, namelijk 

het stellen van een juiste diagnose, wordt geres-

pecteerd. Vanuit deze optiek dient eraan te worden 

herinnerd dat, ondanks hardnekkige geruchten over 

een risicovrije drempel bij blootstelling aan lage 

dosissen, de belangrijkste nationale en internatio-

nale wetenschappelijke comités (UNSCEAR, National 

Academy of Sciences (NAS) in de USA) onlangs nog 

herbevestigd hebben dat de lineaire of de lineair-

kwadratische extrapolatie, zonder drempel, van 

de dosis-effect relatie voor de radioinductie van 

kanker, vanuit wetenschappelijk oogpunt, het meest 

geschikt is om de huidige gegevens te interprete-

ren. Dit verantwoordt nog meer het belang dat aan 

het ALARA-principe wordt gehecht in de Europese 

richtlijnen.

Ook werden recente gegevens over de gevolgen 

van een blootstelling in utero aan ioniserende 

stralingen gedurende de eerste weken van de 

zwangerschap voorgesteld en besproken op een 

wetenschappelijk seminarie1 dat door de Europese 

Commissie te Luxemburg op 5 november 2001 

werd georganiseerd. Door genetische aanleg, zou-

den bepaalde individuen een toegenomen risico 

op stralingsgeïnduceerde misvormingen kunnen 

vertonen of een risico op misvormingen bij lagere 

drempels, wanneer ze in het eerste trimester van 

de zwangerschap worden blootgesteld, ook gedu-

rende de pre-implantatieperiode. Dit trekt het 

1 Effects of in utero exposure to ionising radiation during the early phases of pregnancy 

http://www.europa.eu.int/comm/energy/nuclear/radioprotection/publication/131_en.htm.
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dogma van de onschadelijkheid (in termen van 

misvormingen) van bestraling tijdens de pre-im-

plantatieperiode in twijfel evenals de algemene en 

absolute aard van de drempel van 100 mSv voor wat 

betreft ontwikkelingsstoornissen ten gevolge van 

bestraling tijdens de organogenese (in de praktijk 

wordt deze dosis nu door velen als drempel gehan-

teerd). Dergelijke resultaten pleiten in het voordeel 

van de voorzichtige benadering van de Europese 

wetgeving inzake moederschapbescherming, vooral 

in de medische sector en bij interventies.

De menselijke activiteiten waarbij ioniserende stra-

lingen worden aangewend, zijn onderworpen aan 

de reglementaire bepalingen die vermeld worden 

in het koninklijk besluit van 20 juli 20011 houdende 

algemeen reglement op de bescherming van de 

bevolking, de werknemers en het leefmilieu tegen 

het gevaar van de ioniserende stralingen (ARBIS). 

Dit algemeen reglement is op 1 september 2001 in 

werking getreden.

Dit reglement zet alle Europese richtlijnen inzake 

stralingsbescherming, om, vooral de richtlijnen 

van 1996 en 1997 die de normen ter bescherming 

van de bevolking, de werknemers en het leefmilieu 

aanzienlijk strenger maken, in het bijzonder deze 

met betrekking tot de bescherming van de patiën-

ten in het kader van een medische blootstelling.

Deze regelgeving is gebaseerd op de basisprin-

cipes van de stralingsbescherming waarvan de 

grondslagen in het volgend hoofdstuk worden 

herhaald. Ze omvat een gans arsenaal aan maatre-

gelen. De activiteiten die een stralingsrisico inhou-

den, maken het voorwerp uit van een meldings- of 

vergunningsplicht en zijn aan diverse bescher-

mings-, kwaliteitsbeheersings- en kwaliteitsbor-

gingsmaatregelen onderworpen. De opgelegde 

beschermingsmaatregelen en de controles staan 

in verhouding tot de grootte van het risico en dit 

zowel in normale omstandigheden als in ongeval-

situaties. 

I.2.  De Belgische regelgeving: het 
Koninklijk Besluit van 20 juli 2001 

I.3.  De rol van het Federaal Agentschap 
voor Nucleaire Controle (FANC)

1 Belgisch Staatsblad van 30 augustus 2001.
2Artikelen 14 tot 27 van de wet van 15 april 1994.

Het FANC is een instelling van openbaar nut die 

werd opgericht door de wet van 15 april 1994 be-

treffende de bescherming van de bevolking en van 

het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen 

voortspruitende gevaren en betreffende het Fede-

raal Agentschap voor Nucleaire Controle. 

Het Agentschap heeft als algemene opdracht2 

erover te waken dat de bevolking (inbegrepen de 

werknemers) en het leefmilieu op een doeltref-

fende manier beschermd worden tegen het gevaar 

van ioniserende straling. Het kreeg een zeer groot 

actieterrein toegekend, dat de veiligheid van de 

installaties, de stralingsbescherming evenals de 

fysieke beveiliging en de safeguards (non-prolifera-

tie) omvat.

De wet vertrouwt aan het Agentschap talrijke 

opdrachten op reglementair gebied toe (uitwerking 

van reglementaire projecten van diverse aard en 

beheer van talrijke procedures, met name de ver-

gunningsprocedures) evenals op het gebied van de 

controle van de praktijken en de activiteiten en van 
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het toezicht op het grondgebied. Deze twee grote 

activiteitsdomeinen worden rechtstreeks vertaald 

in het organogram van het Agentschap (departe-

menten “Regelgeving en Vergunningen” en “Con-

trole en Toezicht”). Er dient te worden opgemerkt 

dat, ingevolge de recente Euratomrichtlijnen (m.b.t. 

de basisnormen en de medische blootstellingen), de 

regelgeving en de controle zich aanzienlijk hebben 

ontwikkeld binnen de medische sector en binnen 

deze van de natuurlijke radioactiviteit.

De wet vertrouwt eveneens andere opdrachten, 

die daarom niet minder belangrijk zijn, aan het 

Agentschap toe. Zo speelt het Agentschap een be-

langrijke rol bij dringende interventies1. Het neemt 

de controleactiviteiten inzake nucleair materiaal 

op zich, waardoor kan worden gegarandeerd dat 

dit wordt gebruikt voor de doeleinden waarvoor 

het bestemd is. Het Agentschap is belast met het 

aanleggen van een wetenschappelijke en techni-

sche documentatie en met het verspreiden van 

neutrale en objectieve informatie op het gebied 

van de nucleaire veiligheid en de stralingsbescher-

ming2. Het dient werkzaamheden op het gebied 

van onderzoek3 en ontwikkeling te stimuleren en te 

coördineren en heeft tevens verplichtingen inzake 

vorming4.

Tenslotte is het Agentschap de bevoegde instelling 

voor de toepassing van de Europese regelgeving, 

EMAS genaamd (Eco-Management and Audit 

Scheme) op nucleair gebied in België.

Zijn statuut (parastatale van categorie C) verschaft 

het een grote onafhankelijkheid, wat onontbeerlijk 

is voor het onpartijdig opnemen van zijn verant-

woordelijkheid tegenover de samenleving. 

De werkingskosten van het FANC worden gedekt 

door retributies ten laste van de inrichtingen en de 

gebruikers.

1Artikelen 15 en 22 van de wet van 15 april 1994.
2Artikelen 23 en 26 van de wet van 15 april 1994.
3Artikel 23 van de wet van 15 april 1994.
4Artikel 15 van de wet van 15 april 1994.
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1°  HET PRINCIPE VAN DE RECHTVAARDIGING 

VAN DE HANDELINGEN 

De verschillende soorten handelingen die kun-

nen leiden tot een blootstelling aan ioniserende 

stralingen, moeten worden gerechtvaardigd door 

de voordelen die ze bieden, nadat met alle voor- 

en nadelen rekening werd gehouden, deze op het 

gebied van de gezondheid inbegrepen. De toepas-

sing van dit principe kan aanleiding geven tot een 

verbod van overheidswege van bepaalde praktij-

ken zoals  het gebruik van scopietoestellen zonder 

beeldversterking. Maar dit principe moet eveneens 

door de individuele actoren binnen de stralingsbe-

scherming, zoals de artsen, worden nageleefd.

Medische blootstellingen moeten duidelijk 

voldoende voordeel opleveren wanneer de totale 

potentiële diagnostische of therapeutische voor-

delen, waaronder het directe medische voordeel 

voor de betrokken persoon en het maatschap-

pelijke voordeel, worden afgewogen tegenover 

de individuele schade die een blootstelling zou 

kunnen veroorzaken. Hierbij dient men rekening 

te houden met de doeltreffendheid, de voordelen 

en de risico’s van andere beschikbare technieken  

die geen of minder blootstelling aan ioniserende 

stralingen met zich meebrengen.

Elke medische blootstelling moet worden 

gerechtvaardigd. Elke blootstelling die niet 

gerechtvaardigd kan worden, is verboden.

2°  HET PRINCIPE VAN DE OPTIMALISATIE VAN 

DE BESCHERMING 

Elke blootstelling dient zo laag als redelijkerwijze 

mogelijk te worden gehouden (ALARA), waarbij 

rekening wordt gehouden met economische en 

sociale factoren. Zo dient elke dosis ten gevolge van 

een medische blootstelling in de radiologie  zo laag 

als redelijkerwijze mogelijk te zijn om de vereiste 

diagnostische informatie te kunnen verkrijgen. 

“Dosisbeperkingen” kunnen – en moeten in 

bepaalde gevallen – in het kader van de optimali-

sering worden gebruikt: het betreft bovengrenzen 

van dosissen die een individu mag ontvangen, 

afkomstig van een bron, een praktijk of een speci-

fieke taak. Bij de keuze van deze dosisbeperkin-

gen houdt men rekening met het toepassen van 

“regels van goede praktijk” maar tevens met de 

regelgeving die in de verschillende situaties van 

toepassing is en waaraan de verantwoordelijken 

die de keuze bepalen eveneens gebonden zijn. Een 

voorbeeld van een geval waarin  dosisbeperkingen 

verplicht moeten worden toegepast, is deze van 

vrijwilligers in het kader van onderzoek (advies van 

het Ethisch comité).

Elke medische blootstelling moet worden 

geoptimaliseerd.

II. BASISPRINCIPES VAN DE STRALINGSBESCHERMING

De stralingsbescherming is gebaseerd op drie grote principes:
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worden bepaald door dergelijke sociale overwegingen 

maar eerder door het individuele voordeel dat men 

eruit kan halen of het offer dat men bereid is te bren-

gen ten voordele van anderen. Voor deze personen 

dient men zeker ook de principes “rechtvaardiging” 

en “optimalisatie” toe te passen, dosisbeperkingen en 

diagnostische referentieniveau’s inbegrepen. 

Deze principes worden verder gedetailleerd in de 

artikelen 20 en 51 van het ARBIS, dat kan worden 

geraadpleegd op de website van het FANC 

(www.fanc.fgov.be), in de rubriek “Reglementering”.

Het begrip “diagnostisch referentieniveau” (DRL: 

Diagnostic Reference Level), geïntroduceerd door 

de Europese Richtlijn van 1997, is verwant aan het 

concept “dosisbeperking”. Hoewel ze eveneens 

steunen op het toepassen van “regels van goede 

praktijk”, zijn diagnostische referentieniveaus do-

sisniveaus die op het individuele vlak niet zouden 

mogen overschreden worden indien men bij radio-

diagnostische onderzoeken in standaardomstan-

digheden deze goede praktijkregels toepast: ze 

zijn dus te begrijpen als een niveau vanaf hetwelk 

verder onderzoek is aangewezen, en niet als “ge-

optimaliseerde” of “aanbevolen” dosisniveaus. Het 

belangrijkste verschil met “dosisbeperkingen” is het 

feit dat diagnostische referentieniveaus betrekking 

hebben op onderzoeken in “standaardomstandig-

heden” en dus kunnen overschreden worden om 

medische redenen of omwille van patiëntgebon-

den factoren (bv. het gewicht van de patiënt). 

3°  HET PRINCIPE VAN DE INDIVIDUELE 

DOSISLIMIETEN

Dosislimieten zijn vastgesteldt voor diverse cate-

gorieën van personen: beroepshalve blootgestelde 

personen, leerlingen en studenten, personen van 

het publiek, het ongeboren kind.

Zij zijn van toepassing op het geheel van alle bronnen 

waaraan een individu wordt blootgesteld. Ze vormen 

geen dosiskredieten maar moeten worden beschouwd 

als de limiet van wat “tolereerbaar” is (ICRP): ze zijn in-

derdaad gebaseerd op het afwegen van risico’s die min 

of meer aanvaardbaar worden geacht in de context 

van hinder die door werknemers (of studenten) of pu-

bliek wordt ondervonden. Dit verklaart waarom deze 

niet van toepassing zijn op bepaalde categorieën van 

personen, zoals patiënten, hun naaste familie die er-

mee instemt hen te begeleiden en/of te helpen, of op 

vrijwilligers in het kader van onderzoek (met “informed 

consent”), waarbij de mate van blootstelling niet moet 

Jaarlijkse dosislimieten zijn geen “dosiskre-

dieten”; zij zijn te beschouwen als de “limiet 

van wat nog als blootstelling tolereerbaar 

is”. Ze zijn niet van toepassing voor patiën-

ten, hun naaste familie die ermee instemt 

hen te begeleiden en/of te helpen, of vol-

doende geïnformeerde vrijwilligers in het 

kader van onderzoek.



¬  -Beroepshalve blootgestelde personen 

(leerlingen en studenten van 18 jaar en ouder inbegrepen): 

 • Effectieve dosis: 20 mSv per 12 opeenvolgende glijdende maanden 

 • Equivalente dosis:

  ~ Individuele organen en weefsels: 500 mSv per 12 opeenvolgende glijdende maanden 

  ~  Huid: 500 mSv per 12 opeenvolgende glijdende maanden 

(gemiddelde dosis over elke oppervlakte van 1 cm2)

  ~ Handen, voorarmen, voeten en enkels: 500 mSv per 12 opeenvolgende glijdende maanden

  ~ Ooglens: 150 mSv per 12 opeenvolgende glijdende maanden

¬ Personen van het publiek:

  ~ Effectieve dosis: 1mSv per jaar

  ~  Equivalente dosis:  

− Huid: 50 mSv per jaar (gemiddelde dosis over elke oppervlakte van 1 cm2) 

− Ooglens: 15 mSv per jaar

¬ Leerlingen en studenten van 16 tot 18 jaar: 

  ~ Effectieve dosis: 6 mSv per jaar

  ~  Equivalente dosis:  

− Huid: 150 mSv per jaar (gemiddelde dosis over elke oppervlakte van 1 cm2) 

− Handen, voorarmen, voeten en enkels: 150 mSv per jaar 

− Ooglens: 50 mSv per jaar

¬ Het ongeboren kind: 1 mSv over de duur van de zwangerschap 

DE BELANGRIJKSTE DOSISLIMIETEN

12
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III. OPLEIDING EN VERGUNNING (GEBRUIKER-HELP(ST)ERS) 
III.1.Gebruiker1

Het gebruik van medische radiodiagnostische instal-

laties is voorbehouden voor de houders van het 

wettelijk diploma van doctor in de genees-, heel- en 

verloskunde, of de academische graad van arts.

Voor het nemen van radiografische opnamen van 

patiënten – behalve voor opnamen van ledematen 

(extremiteiten) – kan enkel de arts die erkend is als 

houder van een bijzondere beroepstitel van arts-

specialist2 worden vergund.

Elke arts-gebruiker moet individueel vergund zijn. 

Zelfs de artsen-specialisten erkend in de radiolo-

gie moeten over deze persoonlijke vergunning 

beschikken. Deze  vereiste hangt niet af van de 

frequentie van de onderzoeken: een occasionele 

gebruiker moet bijgevolg ook over een dergelijke 

vergunning beschikken. 

De vergunning kan beperkt worden in de tijd en 

tot bepaalde radiologische installaties.

Op dit ogenblik verleent het Agentschap vergun-

ningen die beperkt zijn tot 10 jaar. De vergun-

ningen zonder beperking in de tijd die destijds 

door het Ministerie van Volksgezondheid werden 

verleend, blijven geldig.

De vergunning wordt slechts verleend aan die 

gebruiker die zich in de loop van zijn opleiding 

bekwaamd heeft in de stralingsbescherming en 

een opleiding heeft genoten die is aangepast 

aan de toegepaste radiologische technieken (zie 

volgend punt).

III.2. Gebruikersvergunning3 

III.3.  Opleiding van gebruikers in stra-
lingsbescherming en in radiologi-
sche technieken4 

De vereiste opleiding voor het verkrijgen van boven-

vermelde vergunning moet van universitair niveau 

zijn en tenminste 45 uur theorie en 30 uur praktijk 

omvatten.

De beoogde opleiding heeft betrekking op: de 

aangewende radiologische technieken, de medische 

gevolgen van de blootstelling aan ioniserende stra-

lingen, de praktische regels inzake stralingsbescher-

ming, met inbegrip van hun fysische grondslagen, 

de wetgeving inzake de stralingsbescherming, de 

methodes voor het meten van de straling, de schat-

ting en de evaluatie van patiëntendosissen.

De opleiding leidt tot een diploma, een certificaat 

of een attest waaruit blijkt dat de opleiding werd 

gevolgd en dat er met succes een kenniscontrole 

werd afgelegd.

Deze opleiding moet niet noodzakelijk deel 

uitmaken van één enkel programma of binnen 

eenzelfde instelling worden gevolgd. Op dit ogen-

blik stellen universiteiten evenwel “sleutel-op-

de-deur”-opleidingen voor. Het is dus nuttig om 

de universitaire centra te contacteren voor meer 

informatie over de voorhanden zijnde opleidin-

gen en de uurregeling ervan.

De gebruikers van röntgenstralen voor medische 

1Art. 53 en 54.3 van het ARBIS.
2 Met uitzondering van de radiografie van de thorax, uitgevoerd door artsen die een erkenning hebben gekregen van 

de minister die volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft bij toepassing van art 3 van het ministerieel besluit 

van 22 juni 1948 betreffende de erkenning van radiologische diensten en radiologen in het kader van de bescher-

ming op het werk.
3Art. 53.1 en 53.3.1 van het ARBIS.
4Art. 53.3.2 van het ARBIS.
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Er zijn eveneens “help(st)ers” actief in de radiologie/

medische beeldvorming met behulp van röntgen-

stralen. Art. 53.2 met betrekking tot deze “helpers” is 

bedoeld om het voor verpleegkundigen, technolo-

gen in de medische beeldvorming en gelijkgestelden 

mogelijk te maken zelf voor medische doeleinden 

de radiologische installaties te bedienen, volgens 

de instructies en onder het toezicht en de effectieve 

verantwoordelijkheid van de vergunde arts.

De exploitant van de inrichting dient erover te 

waken dat alle help(st)ers een minimale opleiding 

hebben gevolgd die overeenstemt met hun be-

roepsactiviteiten.

Deze opleiding omvat tenminste 50 uur in totaal 

waarvan op zijn minst 10 uur praktijk. De exploitant 

dient vanaf 31 augustus 2005, en op vraag van de 

dienst voor fysische controle, de erkende instelling 

of het FANC, het bewijs te kunnen leveren dat de 

help(st)er deze opleiding wel degelijk gevolgd heeft 

en ervoor geslaagd is. 

De opleiding van de help(st)ers heeft betrekking 

op: de aangewende radiologische technieken, 

de medische gevolgen van de blootstelling aan 

ioniserende stralingen, de praktische regels inzake 

stralingsbescherming, met inbegrip van hun fysische 

doeleinden dienen hun kennis en bekwaamheid in 

de stralingsbescherming ook op peil te houden en 

verder te ontwikkelen door bijscholingen te volgen, 

op universitair niveau. Met het oog op het zich ver-

gewissen van deze “permanente vorming”, worden 

de huidige vergunningen beperkt tot 10 jaar.

III.4. Help(st)ers1 

grondslagen, de wetgeving inzake stralingsbescher-

ming, de kwaliteitsborging, de procedures voor de 

kwaliteitsbeheersing van de gebruikte toestellen.

De minimale opleiding waarvan hierboven sprake, 

garandeert dat alle help(st)ers die in de medische 

beeldvorming werken een opleiding inzake stra-

lingsbescherming hebben gevolgd. Deze vereiste 

doet geen afbreuk aan de andere bepalingen van de 

Geneeskundepraktijk met betrekking tot het statuut 

van de technologen medische beeldvorming, de 

verpleegkundigen evenals met betrekking tot de 

gedelegeerde handelingen.

Onafhankelijk van deze opleiding organiseert de 

exploitant eveneens de informatie van de werkne-

mers die mogelijkerwijze aan ioniserende stralin-

gen kunnen worden blootgesteld, en dit vóór hun 

aanstelling op hun arbeidsplaats2. 

1Art. 25 en 53.2 van het ARBIS.
2 Art. 25 van het ARBIS, zie ook VII.2.

OPMERKING: OSTEODENSITOMETRIE

De artsen die enkel gebruik maken van toestel-

len voor osteodensitometrie (dubbelenergeti-

sche röntgenstralen) moeten een diploma, een 

certificaat of een bekwaamheidsgetuigschrift 

kunnen voorleggen waaruit blijkt dat ze een 

specifieke, voor deze toepassing opgezette 

opleiding in de stralingsbescherming en ge-

bruikte technieken hebben gevolgd van min-

stens 8 uur, van universitair niveau en specifiek 

voor deze toepassing, en dat ze met succes een 

kenniscontrole hebben afgelegd. De artsen die 

reeds de hoger vermelde opleiding van 75 uur  

hebben gevolgd, dienen deze specifieke oplei-

ding van 8 uur niet bijkomend te volgen.



15

IV. RADIOLOGISCHE UITRUSTING (TOESTELLEN) 
IV.1. Goedgekeurde toestellen

Tot en met 14 juni 1998 bleef de Belgische reglemen-

taire bepaling van kracht die vereiste dat een radiolo-

gisch toestel voor menselijke toepassingen van een 

goedgekeurd type moest zijn om gebruikt te mogen 

worden. In beginsel was het niet de gebruiker maar 

wel de fabrikant of de invoerder die een dergelijke 

goedkeuring moest aanvragen. De goedkeuring 

werd voor het type toestel verleend door het Mini-

sterie van Volksgezondheid.

De richtlijn 93/42/EG betreffende medische hulpmid-

delen – en betreffende de EG-markering – werd van 

kracht op 14 juni 1993 en voorzag in een overgangs-

periode van 5 jaar, d.w.z tot en met 14 juni 1998.

Alle toestellen die na 14 juni 1998 op de markt wer-

den gebracht, moeten bijgevolg voorzien zijn van 

een EG-markering, overeenkomstig het koninklijk 

besluit van 18 maart 1999, de omzetting in nationaal 

recht van de richtlijn 93/42/EG betreffende de medi-

sche hulpmiddelen.

Als gevolg van deze regelgeving zijn er op dit ogen-

blik waarschijnlijk nog 3 categorieën van toestellen 

in gebruik :

Zowel de typegoedkeuring als de EG-markering 

waarvan hierboven sprake, hebben betrekking op 

het type van toestel of op het systeem als geheel 

en niet op één of meerdere onderdelen ervan.

Toestellen en/of systemen die in gebruik en/of 

geïnstalleerd zijn (en dus reeds op de markt 

zijn) moeten niet opnieuw de procedure voor de 

EG-markering doorlopen wanneer er, ingevolge 

onderhouds- en/of herstellingswerken, bescha-

digde onderdelen, hetzij door nieuwe, hetzij door 

equivalente onderdelen worden vervangen en ze, 

desgevallend, lichte aanpassingen ondergaan (bv. 

installatie van een DAP-meter (Dose Area Product-

meter)).

Deze onderdelen moeten evenwel van een EG-

markering voorzien zijn. Bij het opnieuw in gebruik 

stellen van een toestel dat aangepast werd (waar-

onder het aanbrengen van een “vaste” DAP-meter) 

is – net zoals bij een eerste ingebruikname – een 

“opleveringsverslag” voor het toestel vereist (zie 

ook IV.2, V.2.3 en V.2.5).

I)  Radiologische toestellen voor menselijk 

gebruik die enkel van een goedgekeurd type 

zijn (periode vóór 14 juni 1993);

II)  Radiologische toestellen voor menselijk ge-

bruik die een EG-markering hebben en van 

een goedgekeurd type zijn (periode tussen 

14 juni 1993 en 14 juni 1998);

III)  Radiologische toestellen voor menselijk ge-

bruik die enkel en alleen een EG-markering 

hebben (periode na 14 juni 1998).
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¬  De eerste ingebruikname van de toestellen 

voor medische doeleinden zal worden vooraf-

gegaan door hun oplevering door een erkende 

deskundige in de medische stralingsfysica (zie 

VIII.2.4 “erkende deskundige in de medische 

stralingsfysica”). Het agentschap kan de procedu-

res voor de oplevering vaststellen. De oplevering 

van een installatie wordt beschreven in sectie V. 

 

N.B. De globale “oplevering” van een “installatie” 

(dienst radiologie, kabinet, ...) door een erkende 

instelling (zie VI) is beschreven in punt V. Het 

proces-verbaal van oplevering van de installatie 

− dat moet worden overgemaakt aan het FANC 

vóór de ingebruikname − dient het “opleverings-

verslag” van het toestel te bevatten, of er naar te 

verwijzen.

¬  Na de ingebruikname, moet het toestel het 

voorwerp uitmaken van een jaarlijkse controle 

die betrekking heeft op het naleven van de 

aanvaardbaarheidscriteria die door het Agent-

schap werden goedgekeurd of vastgesteld. Deze 

controle wordt eveneens door een erkende 

deskundige in de medische stralingsfysica 

uitgevoerd en resulteert in een verslag dat aan 

de dienst fysische controle wordt overgemaakt, 

waar het in het register van de fysische controle 

wordt bewaard (zie VI). Op het einde van elk bur-

gerlijk jaar maakt de erkende instelling aan het 

Agentschap een lijst over van de toestellen die 

niet aan de criteria voldoen of die niet gecontro-

leerd werden. In geval van dringende problemen, 

wordt onverwijld een kopie van het verslag naar 

het Agentschap gestuurd. 

IV.2. Oplevering van de toestellen en installaties 
en naleven van de aanvaardbaarheidscriteria

De toestellen die niet aan de aanvaardbaar-

heidscriteria voldoen, moeten buiten gebruik 

worden gesteld zolang aan de vastgestelde 

problemen niet verholpen werd.
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V. INGEDEELDE INRICHTINGEN EN VERGUNNINGEN1 

De mobiele installaties (overeenkomstig art. 5.7)

Hun klasse wordt bepaald volgens voorgaande 

voorwaarden maar ze zijn aan een speciaal ver-

gunningsstelsel onderworpen (bijvoorbeeld de 

voertuigen van de arbeidsgeneeskunde).

De gemengde inrichtingen (art. 11) 

De filosofie achter de toekenning van de vergun-

ningen is de volgende: bij de aanvraag voor een 

oprichtings- en exploitatievergunning beslist het 

FANC, na overleg met de exploitant, welk type 

vergunning er wordt verleend. Dit kan bijvoorbeeld 

leiden tot een “enveloppevergunning” klasse II,

waarin installaties van klasse II en van klasse III 

worden samengevoegd. 

1 Algemene informatie over ingedeelde inrichtingen is beschikbaar op de website van het FANC 

onder de rubriek OPDRACHTEN.

EEN VAN DE FUNDAMENTELE BEPALINGEN INZAKE STRALINGSBESCHERMING DIE DOOR DE EUROPESE 

RICHTLIJNEN WORDT OPGELEGD IS DAT ELKE INRICHTING WAAR IONISERENDE STRALINGEN WORDEN AAN-

GEWEND, GEÏDENTIFICEERD EN VOLGENS RISICOTYPE INGEDEELD MOET WORDEN. ER MOETEN GEPASTE 

VERGUNNINGSPROCEDURES INGESTELD WORDEN.   

Volgens het koninklijk besluit van 20 juli 2001 

houdende algemeen reglement op de bescher-

ming van de bevolking, van de werknemers en van 

het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende 

stralingen (ARBIS), bestaan er binnen het medische 

domein meerdere klassen van inrichtingen (art. 3). 

De inrichtingen van klasse II 

Klasse II omvat de diensten voor nucleaire ge-

neeskunde of inrichtingen waar radionucliden in 

bezit gehouden worden in een hoeveelheid die 

hoger ligt dan de limieten die in het ARBIS worden 

vastgelegd. Ze omvat eveneens inrichtingen die 

röntgentoestellen gebruiken waarvan de maximale 

piekspanning 200 kV overschrijdt of waarvan de 

x-stralen voor therapeutische doeleinden worden 

gebruikt (contacttherapie).

De inrichtingen van klasse III

Klasse III omvat de inrichtingen waar radionucliden 

in geringe hoeveelheden in bezit gehouden of 

gebruikt worden (bijvoorbeeld laboratoria voor 

nucleaire geneeskunde in vitro); hiertoe behoren 

ook de installaties die röntgenstralen genereren 

en die niet tot de klasse II behoren (gebruik van 

x-stralen voor diagnose of om een therapeutische 

ingreep te leiden).

V.1. Classificatie van de inrichtingen
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1Art. 8 van het ARBIS.

Het vergunningsstelsel dat hierna wordt beschre-

ven (V.2.1 - V.2.7) is beperkt tot inrichtingen van 

klasse III. In het geval van gemengde inrichtingen, 

is het aangewezen om contact op te nemen met 

het Agentschap teneinde de details van de proce-

dure te weten te komen.

V.2. Vergunningsstelsel

De bevoegde overheid voor het verlenen van

vergunningen voor inrichtingen van klasse II of III

is het FANC.

De vergunning wordt verleend aan de exploitant 

zoals gedefinieerd in het ARBIS. Het is dus belang-

rijk om de identiteit van de verschillende fysieke en 

rechtspersonen die verantwoordelijk zijn voor de 

inrichting duidelijk en volledig te vermelden.

Bij het indienen van het dossier moet de exploitant 

een voorstel doen betreffende de erkende instel-

ling (voor de fysische controle door een erkend 

deskundige)  en de externe dienst voor preventie 

en bescherming op het werk met het oog op het 

medisch toezicht van de beroepshalve blootge-

stelde werkers door een erkend arbeidsgeneesheer 

(zie punt VI en punt VII.1).

De vergunningen voor inrichtingen hebben als 

algemene regel een geldigheidsduur van 15 jaar. 

V.2.1. Algemene bepalingen

V.2.2. Oprichting van een inrichting1

De aanvraag dient te worden ingediend bij het 

Federaal Agentschap voor Nucleaire

Controle (FANC)

Departement Regelgeving en Vergunningen

Dienst Ingedeelde Inrichtingen 

Ravensteinstraat 36

B-1000 BRUSSEL

in 3 exemplaren, ondertekend door de aanvrager, 

met het betalingsbewijs van de eenmalige retribu-

tie overeenkomstig het koninklijk besluit van 24 

augustus 2001 tot bepaling van de bedragen en 

de betalingswijze van de retributies geheven met 

toepassing van de reglementering betreffende de 

ioniserende stralingen (jaarlijks aangepast aan de 

gezondheidsindex).

Om de procedure te uniformiseren en om overbo-

dige briefwisseling over het verstrekken van bijko-

mende inlichtingen te vermijden, stelt het FANC 

(Departement Regelgeving en Vergunningen, 

Dienst Ingedeelde Inrichtingen) op zijn website 

een “typeformulier” voor waarop administratieve 

gegevens kunnen worden ingevuld, en een verkla-

rende nota m.b.t. de gegevens van technische aard 

die moeten worden ingediend.

Indien het ingediende dossier ontvankelijk en 

volledig is, dan wordt de vergunning binnen een 

termijn van dertig dagen verleend.



19

V.2.3. Wijziging en uitbreiding van

een inrichting1

1Art. 12 van het ARBIS.
2Art. 12 en 17 van het ARBIS.
3Art. 15 van het ARBIS.

Elk ontwerp tot wijziging van een inrichting moet 

aan het FANC (Departement Regelgeving en 

Vergunningen, Dienst Ingedeelde Inrichtingen) 

op voldoende gedetailleerde wijze (kenmerken en 

type van bronnen/voorziene apparaten, voorziene 

bijkomende bescherming op het gebied van de 

stralingsbescherming, ...) worden aangegeven.

Het FANC oordeelt of het voorgelegde ontwerp 

het voorwerp van een nieuwe vergunning moet 

uitmaken.

Een vergunningsprocedure voor een inrichting van 

klasse II moet worden aangevat.

De aanvraag dient te worden ingediend bij het

Federaal Agentschap voor Nucleaire

Controle (FANC)

Departement Regelgeving en Vergunningen

Dienst Ingedeelde Inrichtingen 

Ravensteinstraat 36

B-1000 BRUSSEL

in 5 exemplaren, ondertekend door de aanvrager, 

met het betalingsbewijs van de eenmalige retribu-

tie overeenkomstig het koninklijk besluit van 24 

augustus 2001 tot bepaling van de bedragen en 

de betalingswijze van de retributies geheven met 

toepassing van de reglementering betreffende de 

ioniserende stralingen (jaarlijks aangepast aan de 

gezondheidsindex).

V.2.4. Wijziging of uitbreiding van een 

inrichting van klasse III die een overgang 

naar klasse II (Art. 12 en Art. 7) inhoudt2

De exploitant moet, bij een ter post aangetekende 

brief, het Agentschap tenminste dertig kalenderda-

gen vooraf, de datum van de voorziene inbedrijf-

stelling ter kennis brengen. Vóór deze inbedrijfstel-

ling maakt hij aan het Agentschap een eensluidend 

afschrift over van het proces-verbaal van opleve-

ring dat door de erkende instelling is opgesteld 

en van de verzekeringspolis inzake de burgerlijke 

aansprakelijkheid. 

Het proces-verbaal van oplevering van de instal-

latie wordt opgesteld door de erkende instelling 

die nagaat of de installatie conform is met de 

voorwaarden van de voorafgaande oprichtings- en 

exploitatievergunning. Er moet een onderscheid 

gemaakt worden tussen dit proces-verbaal en het 

verslag van de inontvangstname van een medisch 

toestel dat door de erkende deskundige in de 

medische stralingsfysica bij de ingebruikname van 

het toestel wordt opgesteld.

Elke wijziging (verandering van toestel) dient 

steeds te worden medegedeeld aan het FANC

(Departement Regelgeving en Vergunningen, 

Dienst Ingedeelde Inrichtingen) doch deze wijzi-

ging leidt niet noodzakelijk tot het verlenen van 

een nieuwe vergunning voor een inrichting. 

Elke wijziging van een toestel vereist zowel een 

proces-verbaal van de erkende instelling als een 

verslag van de inontvangstname van het toestel 

door de erkende deskundige in de medische stra-

lingsfysica.

V.2.5. Procedure voor de oplevering van de 

installaties en bevestiging van de oprich-

tings- en exploitatievergunning (Art. 15)3
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1Art. 17 en 23.2 van het ARBIS.

De oprichtings- en exploitatievergunningen kun-

nen, geheel of gedeeltelijk, van de ene exploitant 

naar de andere worden overgedragen, op voor-

waarde dat de overdracht onverwijld aan het FANC 

wordt bekendgemaakt (Departement Regelgeving 

en Vergunningen, Dienst Ingedeelde Inrichtingen). 

V.2.6. Overdracht van de oprichtings-

en exploitatievergunning

In geval van verwijdering, of van overdracht aan 

derden, van radioactieve bronnen dient de dienst 

voor fysische controle in het bezit te zijn van een 

verwijderingscertificaat van de radioactieve bron-

nen, verleend door NIRAS, of van een ontvangstbe-

wijs van de ontvanger (nieuwe exploitant) waarin 

deze laatste verklaart in het bezit te zijn van de 

vereiste exploitatievergunning.

De registers en de mappen met de vaststellingen 

en de bepalingen van de dienst voor fysische con-

trole worden aan het FANC overgemaakt.Bij stopzetting, om welke reden ook, van één of 

meerdere activiteiten van een inrichting van klasse 

III moet de exploitant of, in voorkomend geval, 

de personen die wettelijk bevoegd zijn de veref-

fening ervan uit te voeren, hiervan het Agentschap 

onmiddellijk op de hoogte brengen. Hij verwittigt 

eveneens NIRAS (Nationale Instelling voor Radio-

actief Afval en verrijkte Splijtstoffen) (niet ver-

plicht als enkel  röntgenstralenapparatuur wordt 

gebruikt) en de overheden vermeld in Art. 8.4 en 

Art. 7.5 van het ARBIS.

In geval van verwijdering van een röntgentoestel 

moet een ontvangstbewijs van de ontvanger (nieu-

we exploitant), waarin deze laatste verklaart in het 

bezit te zijn van de vereiste exploitatievergunning.  

Ingeval het toestel bestemd is voor de sloop, moet  

een attest van de buitengebruikstelling van het 

toestel worden opgenomen in het register van de 

fysische controle van de inrichting.

V.2.7. Stopzetting van de activiteiten1
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VI. FYSISCHE CONTROLE

De fysische controle wordt uitgeoefend door 

deskundigen in de fysische controle, die erkend 

zijn door het FANC. Het belangrijkste doel van de 

fysische controle is het garanderen van de be-

scherming van het personeel, de bevolking en het 

leefmilieu tegen de gevaren van de ioniserende 

stralingen. De bescherming van patiënten behoort 

eerder tot het domein van de deskundigen die 

erkend zijn in de medische stralingsfysica (zie punt 

VIII, 2.4 “De erkende deskundige in de medische 

stralingsfysica”).

De exploitant dient een dienst voor de fysische 

controle voor de inrichting te organiseren, die 

belast is met het waken over de naleving van de 

reglementaire bepalingen die op het gebied van 

de veiligheid voorzien zijn en het naleven van de 

arbeidshygiëne, de veiligheid en de salubriteit van 

de omgeving. Om deze taak uit te voeren kan hij 

beroep doen op een erkende instelling.

Zelfs indien de inrichting een eigen dienst voor 

fysische controle heeft, is de exploitant verplicht 

om de controle m.b.t. de goede uitvoering van de 

opdrachten van de interne dienst voor fysische 

controle toe te vertrouwen aan een erkende instel-

ling. De minimumfrequentie voor de tussenkomst 

van de erkende instelling is in dit geval eenmaal 

per jaar voor de inrichtingen van klasse III. In het 

bijzondere geval van de “enveloppevergunningen” 

voor inrichtingen van klasse II, worden de installa-

ties van het type klasse II (nucleaire geneeskunde, 

radiotherapie,...) onderworpen aan een minimum 

van 4 bezoeken per jaar, terwijl de installaties van 

klasse III onderworpen blijven aan een minimale 

frequentie van een jaarlijks bezoek.

Onverminderd de taken toegewezen aan de dienst 

Preventie en Bescherming op het Werk (DPBW) en 

aan de dienst voor fysische controle, de erkende 

instellingen en de arbeidsgeneesheren, dient het 

ondernemingshoofd voor elke gecontroleerde 

zone een “aangestelde voor de bewaking” aan te 

duiden die moet toezien op het naleven van de 

veiligheidsmaatregelen en het goed functioneren 

en het gepaste gebruik van de beschermingsmid-

delen. Deze functie kan beschouwd worden als 

toegevoegd aan het hoofd van de dienst voor 

fysische controle. Bij een ongeval dient de “aan-

gestelde voor de bewaking” de gepaste bescher-

mende maatregelen te nemen en onmiddellijk de 

DPBW en de diensten voor medische en fysische 

controle te verwittigen. 

Hij/zij dient tevens op regelmatige tijdstippen 

het betrokken personeel te herinneren aan de te 

volgen richtlijnen qua toegang tot de lokalen, het 

dragen van persoonlijke dosimeters, het gebruik 

van beschermingsmiddelen, het toepassen van 

werkprocedures, ... . Deze persoon dient hiervoor 

een aangepaste specifieke vorming te krijgen1.

De dagelijkse aanwezigheid op de werkvloer van 

deze “aangestelde voor de bewaking” speelt een 

belangrijke rol in de ontwikkeling van een actieve 

“veiligheidscultuur”. Daarom is het ook van belang 

hiervoor iemand uit te kiezen die effectief op de 

werkplek aanwezig is en over een zekere autoriteit 

beschikt (bv. de (hoofd)verpleegkundige).

1Art. 30.4 van het ARBIS.
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Werknemers die beroepshalve worden blootge-

steld aan ioniserende stralingen, hierin inbegrepen 

de assistenten en de stagiairs die in het kader van 

hun beroep of hun studie worden blootgesteld, 

zijn onderworpen aan een verplicht medisch 

toezicht. Dit moet worden uitgevoerd door een 

arbeidsgeneesheer die erkend is voor het medisch 

toezicht op de personen die beroepshalve aan 

ioniserende stralingen worden blootgesteld.

Het medisch onderzoek omvat, naast de klassieke 

medische onderzoeken, ook de evaluatie en de 

interpretatie van de stralingsdosissen, in overleg 

met de dienst voor fysische controle, die deze 

werknemers oplopen in normale of in accidentele 

situaties. 

De externe werkers zijn onderworpen aan een ge-

lijkaardig medisch toezicht als dat van de werkne-

mers van de inrichting.

De arbeidsgeneesheer die deze werknemers opvolgt,

heeft een specifieke opleiding in de stralingsbe-

scherming doorlopen en dient erkend te zijn door 

het FANC, overeenkomstig de bepalingen van art. 75 

van het ARBIS.

(zie ook sectie IX die handelt over de “zelfstandigen”).

VII. BESCHERMING VAN HET PERSONEEL
VII.1. Medisch toezicht1

1Art. 24 van het ARBIS.
2Art. 25 van het ARBIS.

VII.2. Informatie en vorming van de werkne-
mers en andere personen die kunnen wor-
den blootgesteld aan ioniserende straling2 

De exploitant van een inrichting waarin ioniserende 

straling wordt aangewend is er, overeenkomstig 

art. 25 van het ARBIS, toe gehouden al zijn werk-

nemers die mogelijk blootgesteld worden aan 

ioniserende stralingen degelijk te informeren en 

op te leiden. De informatie moet hen toestaan de 

risico’s te begrijpen, te weten op welke wijze men er 

zich in het algemeen tegen kan beschermen en ook 

de specifieke veiligheidsvoorschriften te kennen. 

Daarnaast is uiteraard ook specifieke informatie en 

vorming nodig met betrekking tot de installatie, de 

toestellen en werkposten. 

Daarenboven zal er bijzondere aandacht worden 

besteed aan de informatie van vrouwen. Deze 

zullen gesensibiliseerd worden voor het risico van 

ioniserende straling voor het embryo en de foetus 

en dus voor de noodzaak van een zo snel mogelijke 

aangifte van de zwangerschap.

Waar in medische inrichtingen een risico op bloot-

stelling aan ioniserende straling bestaat, zijn deze 

verplichtingen niet enkel van toepassing op de ver-

pleegkundigen en het paramedisch personeel, maar 

ook op het administratief en technisch personeel, 

onder meer diegenen die deel uitmaken van de 

onderhoudsploegen.
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fysische controle (in de praktijk dus meestal de 

erkende instelling) de eventuele noodzaak tot het 

gebruik van bijkomende dosismeters bepalen (do-

sismeter aan de vingers of de pols, tweede dosisme-

ter boven de loodschort, ...).

De zelfstandige beroepshalve blootgestelde per-

sonen dienen zich in verbinding te stellen met een 

arbeidsgeneesheer van hun keuze en die erkend 

is overeenkomstig art. 75 van het ARBIS, voor de 

opvolging en interpretatie van hun dosimetrische 

gegevens. 

(zie ook sectie IX die handelt over de “zelfstandigen”).

Uiteraard dienen in een onderneming waar ionise-

rende straling wordt aangewend de nodige collec-

tieve en individuele beschermingsmiddelen (aange-

past, voldoende aantal, gecontroleerde kwaliteit) te 

worden voorzien3. Het behoort tot de verplichtingen 

van diegenen die er tewerkgesteld zijn zich tegen 

de ioniserende straling te beschermen, door waar 

aangewezen en mogelijk, gebruik te maken van de 

aan de specifieke werkomstandigheden aangepaste 

beschermingsmiddelen4.

Indien een persoon nalaat of weigert zich aan de 

veiligheidsvoorschriften te houden, dient deze uit 

de risicozone verwijderd te worden5.

Deze informatie moet hun verstrekt worden voordat 

zij een eerste maal worden tewerkgesteld en moet 

minstens eenmaal per jaar worden herhaald tijdens 

de diensturen, waarbij de informatie ook schriftelijk 

ter beschikking van de betrokken werknemers dient 

te worden gesteld.

Een gelijkaardige verplichting tot informatie en 

vorming bestaat voor leerlingen, studenten en 

werkers, die tot andere diensten of tot externe 

bedrijven behoren, maar die werkzaamheden 

uitvoeren in de zones met risico op blootstelling aan 

ioniserende straling. 

De exploitant van een inrichting waarin ioniserende 

straling wordt aangewend is er, overeenkomstig art. 

30.6 van het ARBIS, toe gehouden alle beroepshalve 

blootgestelde personen op zijn kosten dosimetrisch 

te laten opvolgen: niet enkel de werknemers, maar 

ook de zelfstandigen.

In de praktijk gebeurt dit door een dosismeter van 

een erkend type (bv. filmbadge dosismeter of een 

thermoluminescentie dosismeter (TLD)) te dragen 

op borsthoogte. Bij gebruik van een loodschort 

wordt deze dosismeter onder de schort gedragen.

 

Wanneer het risico bestaat om 3/10 van één van de 

dosislimieten (zie sectie II) te overschrijden, zullen 

één of meerdere bijkomende dosismeters worden 

gebruikt. Afhankelijk van de specifieke risico’s (ganse 

lichaam, overmatige blootstelling van de handen, 

risico op cataract, ...) waarbij gewerkt wordt, zal de 

arbeidsgeneesheer in overleg met de dienst voor 

1Art. 30.6 van het ARBIS.
2Art. 26, 27, 29, 30 van het ARBIS.
3Art. 27,29,30 van het ARBIS.
4Art. 26 van het ARBIS.
5Art. 30.5 van het ARBIS.

VII.3. Dosimetrie1

VII.4. Beschermingsmiddelen
en hun gebruik2
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De bescherming van het ongeboren kind 

mag in geen geval lager liggen dan deze voor 

personen van het publiek. Hieruit volgt dat 

vanaf de aangifte van de zwangerschap, de 

werkomstandigheden van de zwangere vrouw 

zodanig moeten zijn dat de dosis waaraan het 

ongeboren kind zou kunnen worden bloot-

gesteld, zo laag moet worden gehouden als 

redelijkerwijze mogelijk is, en in ieder geval 

lager moet blijven dan 1 mSv gedurende de 

ganse zwangerschap.

Deze bepaling is eveneens van toepassing op 

leerlingen, stagiairs en studenten van zodra 

wie dan ook die over deze personen gezag 

uitoefent, van hun toestand op de hoogte 

werd gebracht. 

Deze bepaling wint nog aan belang in het 

licht van recent onderzoek naar de risico’s van 

intra-uteriene bestraling, tevens vermeld in 

punt I.1.

(zie ook sectie IX die handelt over de “zelfstan-

digen”)

VII.5. Bepalingen in geval van 
zwangerschap



25

Hij schrijft het radiologisch onderzoek voor.

De practicus (radioloog, arts “connexist”, ...) en de 

voorschrijver zijn, elk op hun niveau, verantwoor-

delijk voor het rechtvaardigingsproces dat aan elk 

onderzoek voorafgaat.

De voorschrijvende arts en de practicus trachten 

elk, waar zulks mogelijk is, voorafgaande diag-

nostische informatie of nuttige medische dossiers 

betreffende de geplande blootstelling te verkrijgen 

en ze onderzoeken deze teneinde elke nodeloze 

blootstelling te voorkomen. In het geval van een 

vrouw op vruchtbare leeftijd, dienen zowel de 

voorschrijvende arts als de practicus bij haar te 

informeren naar de mogelijkheid van een zwanger-

schap; in de mate dat zulks mogelijk is, dient het 

antwoord van de patiënte te worden vermeld in 

het dossier. De voorschrijvende arts en de practicus 

dienen de noodzakelijke onderlinge contacten te 

onderhouden teneinde de overdracht van nuttige 

informatie te kunnen verzekeren of desgevallend 

de rechtvaardiging of de keuze van het onderzoek 

te bespreken. De voorschrijvende arts en de practi-

cus nemen de voorschrijfcriteria beoogd in artikel 

51.3, 5e lid (beschikbaar op de website van de Roy-

al Belgian Society of Radiology (RBSR)-Consilium 

Radiologicum, en bekendgemaakt aan alle artsen 

in het land) in acht, evenals de stralingsdoses die 

worden opgelopen bij de beoogde onderzoeken. 

VIII.2. Actoren
VIII.2.1. Voorschrijver 

VIII.1. Definities1

Kwaliteitsborging: 

geheel van maatregelen die worden getroffen om 

te komen tot een bevredigend, constant resultaat 

dat conform de overeengekomen normen is.

De kwaliteitsborging omvat zowel de onthaalpro-

blemen (geen wachttijden, kwaliteitsvol onthaal), 

de relationele problemen (de patiënt begrijpen) als 

de technische en administratieve kwaliteit.

De aanpak van de kwaliteitsborging is proactief.

Kwaliteitsbeheersing: 

maakt deel uit van de kwaliteitsborging. Het is het 

geheel van verrichtingen waardoor de conformiteit 

van de uitrusting met de vooraf bepaalde stan-

daard kan worden nagegaan.

De kwaliteitsbeheersing in de medische beeld-

vorming met behulp van röntgenstralen mag niet 

worden verward met de fysische controle die es-

sentieel belast is met de stralingsbescherming van 

de werknemers, de bevolking en m.b.t. de installa-

tie in het algemeen. De kwaliteitsbeheersing 

is niet beperkt tot de stralingsbron maar heeft 

betrekking op de ganse radiologische keten.

Kwaliteitsvolle medische beeldvorming met 

behulp van röntgenstralen is vereist om een goede 

diagnose te kunnen garanderen, maar ook om 

te voldoen aan de behoeften van de patiënt, de 

help(st)ers en de practicus. 

VIII. KWALITEITSBORGING VAN DE MEDISCHE HANDELINGEN

1Art. 50.1 van het ARBIS.
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Zonder afbreuk te doen aan de taken die aan de 

erkende deskundige in de medische stralingsfy-

sica zijn toegekend, en in samenwerking ermee, 

leveren de help(st)ers hun bijdrage tot kwaliteit, 

o.a. door de netheid van de toestellen en het 

materiaal (met name de versterkingsschermen van 

de cassettes) en door het uitvoeren van bepaalde 

routinecontroles.

De help(st)ers spelen eveneens een belangrijke rol 

bij de patiëntendosimetrie (zie Bijlage B betref-

fende de patiëntendosimetrie).

De exploitant van de inrichting waarin de radio-

logische toepassingen voor medische doeleinden 

worden uitgevoerd dient een beroep te doen op 

een deskundige in de medische stralingsfysica, er-

kend voor het bevoegdheidsdomein van de radio-

logie, voor het garanderen van de noodzakelijke 

maatregelen voor de stralingsbescherming van 

de patiënt en de kwaliteitsbeheersing van de 

apparatuur in het kader van de optimalisatie. 

Sinds 1 september 2003 moet deze deskundige in 

de medische stralingsfysica erkend zijn5 door het 

FANC. Deze erkenning wordt door het Agentschap 

verleend volgens zeer precieze modaliteiten. 

In het algemeen omvatten de opdrachten van de 

medische stralingsfysicus: 

¬ de toestelgebonden dosimetrie;

¬  daar waar aangewezen, in samenwerking met het 

medische team, medewerking aan de patiënten-

dosimetrie; 

VIII.2.3. Help(st)ersDe practici dienen de radiodiagnostische beelden 

en hun beoordelingsprotocols ter beschikking te 

stellen van iedere arts die door de patiënt wordt 

geraadpleegd1..

Dit is de arts die de medische verantwoordelijk-

heid draagt voor een individuele blootstelling voor 

medische doeleinden: in de praktijk de arts die het 

röntgenapparaat gebruikt en hiervoor de vereiste 

vergunning bezit. 

De woorden “medische verantwoordelijkheid” heb-

ben een duidelijke betekenis in het ARBIS2: “de ver-

antwoordelijkheid toegewezen aan een practicus 

betreffende individuele medische blootstellingen, 

meer bepaald: de rechtvaardiging; de optimali-

sering; de klinische evaluatie van het resultaat; 

de samenwerking ten aanzien van de praktische 

aspecten, waar nodig, met andere specialisten en 

het personeel; waar noodzakelijk het inwinnen van 

gegevens over eerdere onderzoeken; het onmid-

dellijk verstrekken van bestaande radiologische 

gegevens en/of dossiers aan andere practici en/of 

voorschrijvende artsen, naargelang het geval; in 

voorkomend geval het verstrekken van informatie 

aan patiënten en andere betrokken personen over 

het risico van ioniserende stralingen”.

Deze verantwoordelijkheid omvat dus, onder ande-

re, in samenwerking met de erkende deskundige in 

de medische stralingsfysica, de optimalisatie van 

de blootstellingen voor medische doeleinden door 

de practicus en die de volgende zaken omvat: de 

keuze van de uitrusting3, het invoeren van diagnos-

tische referentieniveaus4, de kwaliteitsborging, met 

inbegrip van de kwaliteitsbeheersing, het onder-

houd en de aanpassingen.

VIII.2.2. Practicus

1Art. 51.1.1, 2e lid, van het ARBIS.
2Art. 50.1 van het ARBIS.
3Art. 51.2.5 van het ARBIS.
4Art. 51.2.2 van het ARBIS.
5Art. 51.7.2, Art. 81.6, laatste alinea (6) van het ARBIS.

VIII.2.4. De erkende deskundige in de

medische stralingsfysica
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1Art. 51.6.4 van het ARBIS.

¬  daar waar aangewezen, het verlenen van advies 

bij de voorbereiding van de lastenboeken be-

stemd voor de aankoop van nieuwe toestellen; 

¬  de keuze, ontvangst en calibratie van instrumen-

ten en toestellen voor dosimetrie;

¬  de uitwerking, invoering en opvolging van proce-

dures voor kwaliteitsbeheersing;

¬  medewerking, in samenwerking met het medi-

sche team, aan projecten voor de optimalisering 

van de door de patiënt opgelopen dosis; 

¬  de kwaliteitsbeheersing van de toestellen. 

Zonder aan de hierboven vermelde taken afbreuk 

te doen, omvatten de taken van de erkende des-

kundige in de medische stralingsfysica meer speci-

fiek voor de radiologische praktijken ondermeer:

¬  het in ontvangst nemen van elk radiologisch 

toestel vóór de eerste ingebruikname1 (zie IV.2) 

of in geval van aanpassingen aan het toestel;

¬  het jaarlijks controleren van de conformiteit 

van elk radiologisch toestel met de aan-

vaardbaarheidscriteria die vastgesteld zijn in 

de publicatie Stralingsbescherming 91 van de 

Europese Commissie (Luxemburg 1997) of elk 

ander meer performant protocol, voor zover het 

door het FANC is erkend (zie IV.2);

¬  het spelen van een essentiële rol in de patiën-

tendosimetrie, overeenkomstig de bepalingen 

vermeld in bijlage B.

VIII.3. Optimalisatie van patiëntendo-
sissen en Patiëntendosimetrie

In uitvoering van de Europese Richtlijn van 1995, 

omgezet in het ARBIS van 2001, zijn nieuwe ver-

plichtingen opgelegd betreffende de optimalisatie 

van patiëntendosissen en de noodzakelijkheid om 

deze dosissen te meten. 

Gedetailleerde richtlijnen van het Agentschap 

hierover, opgesteld in overleg met het Consilium 

Radiologicum, zijn in bijlage B opgenomen.



hun eigen stralingsbescherming: verplichting tot 

zelfbescherming.

En wat met de arbeidsgeneeskunde in dit geval?

Het toepassen van de arbeidsgeneeskundige prin-

cipes in het geval van de zelfstandige artsen die 

kunnen beschouwd worden als “externe werkers” 

is geregeld door het koninklijk besluit van 25 april 

1997. De exploitant moet erop toezien dat deze 

“externe werkers” worden onderworpen aan een 

aanwervingsonderzoek en aan periodieke (minstens 

jaarlijks) medische onderzoeken door een erkende 

arbeidsgeneesheer (art. 75 van het ARBIS) van hun 

keuze. Zo dient deze arbeidsgeneesheer bij een 

overschrijding van een dosislimiet te beslissen over 

de verwijdering uit de werkpost of het behoud van de 

werkpost (geschiktheid voor het werk, geschiktheid 

onder bepaalde voorwaarden, ongeschiktheid) en het 

uitzonderlijk medisch toezicht te verzekeren.

Zijn in het geval van zelfstandige artsen die 

zwanger zijn de dosislimieten voor het ongeboren 

kind van toepassing? Het ARBIS stelt (art 20.1.1.3, 

2e lid) dat “De bescherming van het ongeboren 

kind in geen geval lager mag liggen dan deze van de 

personen van het publiek”. Deze algemene bepaling, 

die eveneens betrekking heeft op de bescherming 

van de “zelfstandige werksters”, richt zich enerzijds

tot de exploitant, maar anderzijds ook tot de be-

roepshalve blootgestelde personen zelf (artikel 26 

van het ARBIS) (zie verder).

Maar dan moet de exploitant wel op de hoogte 

gebracht zijn van de zwangerschap! Welnu, in het 

geval van de zelfstandigen is de aangifte van de 

zwangerschap niet verplicht. Het is aan de zelf-

standige vrouwelijke zwangere arts zelf, die wordt 

verondersteld zich bewust te zijn van de risico’s 

voor het ongeboren kind, om haar verantwoorde-

lijkheden op te nemen en om de exploitant op de 

hoogte te brengen zodat er voorzorgsmaatregelen 

1 Koninklijk besluit van 25 april 1997 betreffende de bescherming van de 

werknemers tegen de risico’s voortkomende uit ioniserende straling (zoals gewijzigd).
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IX. DE ZELFSTANDIGE ARTSEN
A. Zelfstandige artsen die als “externe werkers” kunnen worden beschouwd
(ze zijn niet tegelijkertijd blootgestelde persoon en exploitant)

Deze categorie artsen omvat bijvoorbeeld de zelf-

standige  artsen die werken in een ziekenhuisomge-

ving.

M.b.t. de dosimetrie is het ARBIS duidelijk: deze 

is verplicht en op kosten van de exploitant (art. 2 

en 30.6). Voor de interpretatie van de gegevens is 

artikel 24 van het ARBIS van toepassing (interpretatie 

door een erkend arbeidsgeneesheer volgens art. 75 

van het ARBIS) en de artikelen 16 en 26.3 van het 

koninklijk besluit van 25 april 1997 betreffende de 

bescherming van de werknemers tegen de risico’s 

voortkomende uit ioniserende straling1 stellen dat de 

zelfstandige artsen zelf een dergelijke arts naar hun 

keuze aanduiden. Het dient een arbeidsgeneesheer 

te zijn, erkend overeenkomstig art. 75.

M.b.t. de verplichting tot bescherming en de hier-

mee gepaard gaande verantwoordelijkheden, zijn 

alle bepalingen inzake de radiologische bescherming 

van het ARBIS, inbegrepen de dosislimieten, van 

toepassing op alle beroepshalve blootgestelde per-

sonen, de zelfstandigen inbegrepen (art. 2 en 20.1.3 

van het ARBIS). De vraag stelt zich wie het ARBIS kan 

of moet doen toepassen. Er bestaan inderdaad ver-

schillende statuten specifiek voor zelfstandige artsen 

in inrichtingen (diverse contractvormen, specifieke 

statutaire bepalingen, ...) en deze statuten leggen 

in principe bepaalde verantwoordelijkheden bij de 

“directie“ van de inrichting, die op haar beurt diverse 

vormen kan aannemen. Uit hoofde van de artikelen 

2, 23 en 30.5 van het ARBIS en van artikel 13 van het 

koninklijk besluit van 25 april 1997, blijkt duidelijk dat 

het de vergunde exploitant is die in fine verantwoor-

delijk is om de bepalingen m.b.t. de radiologische be-

scherming binnen zijn inrichting te doen toepassen. 

Daarenboven stelt artikel 26 van het ARBIS dat 

de zelfstandige artsen de voorschriften van het 

ARBIS moeten naleven en moeten meewerken aan 



Het betreft hier zelfstandige artsen die in hun privé-

praktijk röntgentoestellen gebruiken. 

Deze artsen worden door het ARBIS beschouwd als 

beroepshalve blootgestelde personen (art. 2) en alle 

bepalingen die op deze van toepassing zijn, zijn op 

hen dus ook van toepassing.

Zo is de dosimetrie verplicht en op hun eigen 

kosten (zij zijn zelf exploitant) (art. 30.6). Voor de 

interpretatie van de gegevens is artikel 24 van het 

ARBIS niet stricto sensu van toepassing. Men kan 

op dit ogenblik enkel aanraden de gegevens te la-

ten interpreteren door een arbeidsgeneesheer naar 

keuze, die erkend is volgens art. 75. De bepalingen 

inzake stralingsbescherming van het ARBIS, 

inbegrepen de dosislimieten en de dosisbeperkin-

gen, de verplichting om via de fysische controle 

de naleving van de bepalingen van het reglement 

te laten verzekeren, zijn van toepassing voor alle 

beroepshalve blootgestelde personen, de zelfstan-

digen die werken voor eigen rekening inbegrepen 

(art. 2 en 20.1.3 van het ARBIS). 

En wat met de arbeidsgeneeskunde in dit geval? 

Het koninklijk besluit van 25 april 1997 is enkel van 

toepassing op “externe werkers” en niet op louter 

privé-artsen.

Tot slot is, voor de zwangere zelfstandige artsen, 

de enige bepaling in het ARBIS die van toepassing 

is, het artikel 20.1.1.3, 2e lid, dat stelt dat “de be-

scherming van het ongeboren kind in geen geval 

lager mag liggen dan deze van de personen van het 

publiek”. 
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(een wijziging van de omstandigheden of van de 

aard van het werk) kunnen worden voorzien.

Is de exploitant ertoe gehouden om, in geval van 

onmogelijkheid tot aanpassing van de arbeidsom-

standigheden na aangifte van de zwangerschap, of 

wanneer hij op de hoogte wordt gebracht van een 

zwangerschap, de zwangere zelfstandige werkster 

te verwijderen, in de wetenschap dat deze niet zal 

kunnen genieten van de sociale beschermingsmaat-

regelen die zijn voorzien voor de werkneemsters? 

Men dient te weten dat het koninklijk besluit inzake 

moederschapsbescherming (koninklijk besluit van 2 

mei 1995) niet van toepassing is op de zelfstandige 

werksters. De mogelijkheden tot een eventuele 

verwijdering van een zelfstandige van de werkplek en 

de in dit verband aan te wenden procedure worden 

dus niet voorzien, noch beschreven. De betrokken 

vrouwelijke arts kan evenwel steeds zelf beslissen 

zich te verwijderen indien zij het risico te groot vindt 

voor haar kind.

Dit gezegd zijnde, kan (of moet) de exploitant (of een 

inspecteur van het FANC), die geïnformeerd werd van 

een zwangerschap of zelf met zekerheid een zwan-

gerschap kan vaststellen, een zwangere zelfstandige 

verbieden een werk verder uit te voeren waar de 

dosislimieten voor het ongeboren kind in geen geval 

kunnen worden nageleefd?

Ja, want hij kan een beroep doen op art. 30.5 en op 

art. 20.1.1.3, 2e lid, van het ARBIS waarin wordt gesteld

dat de “bescherming van het ongeboren kind in geen ge-

val lager mag liggen dan deze van de personen van het 

publiek”. Op basis hiervan kan hij de toegang weigeren 

tot bepaalde posten wanneer hij van oordeel is dat 

de beschermingsmaatregelen ontoereikend zijn om 

de naleving van de dosislimieten voor het ongeboren 

kind te verzekeren. Een oplossing in overleg tussen de 

exploitant en de zwangere vrouw is evenwel steeds te 

verkiezen. 

B. Zelfstandige artsen die niet kunnen worden 
beschouwd als “externe werkers” (“privé”)
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X. INSPECTIES EN AUDIT

De controlebezoeken die door de nucleaire inspec-

teurs van het FANC worden uitgevoerd, hebben tot 

doel te waken over de toepassing van de regle-

mentaire verplichtingen inzake stralingsbescher-

ming op het terrein. Het kan gaan om een routi-

nebezoek dat kadert in bepaalde door het FANC 

opgezette campagnes of een bezoek verricht naar 

aanleiding van een bepaalde problematiek (bv. 

na meldingen, door een afvalverwerkend bedrijf, 

van radioactief afval afkomstig van een bepaald 

ziekenhuis), maar het kan ook  een inspectiebezoek 

betreffen naar aanleiding van een bij het FANC 

ingediende klacht.  

Bij routinecontrolebezoeken wordt op een ge-

standaardiseerde manier (“checklist”) nagegaan of 

wordt voldaan aan de wettelijke verplichtingen die 

inzake radioprotectie van toepassing zijn. 

De nucleaire inspecteur kan – op grond van alge-

mene principes – bepaalde suggesties doen voor 

verbeteringen op het vlak van de stralingsbescher-

ming, die – waar toepasselijk na beraadslaging met 

de dienst voor fysische controle en/of de erkende 

instelling en/of de medische stralingsfysicus – naar 

de praktijk kunnen worden vertaald. 

Indien tekortkomingen worden vastgesteld kan 

– in functie van de ernst en de aard hiervan – een 

realistische termijn worden opgelegd waarbinnen 

hieraan dient te worden geremedieerd. Al dan 

niet aangekondigde opvolgingsbezoeken kunnen 

hierop volgen, en bij persisterende overtredingen 

kunnen sancties worden getroffen.

De nucleaire inspecteurs beschikken over poli-

tionele bevoegdheden en de bijhorende “hand-

havingsmiddelen” maar zullen hiervan slechts in 

uitzonderlijke gevallen gebruik maken, bijvoor-

beeld bij onmiddellijk gevaar of wanneer andere 

overredingsmethoden blijken te falen1. 

Ook het verzekeren van een kwaliteitsbewust 

gebruik van ioniserende stralingen voor medische 

doeleinden behoort tot de opdrachten van het 

FANC2.

Een zinvol en haalbaar systeem (via interne/exter-

ne clinical audits en het ontwikkelen van toetsings-

criteria, meer algemene accrediteringssystemen, ...) 

is nog in ontwikkeling. 

Beide uitgangspunten, het uitvoeren van “regle-

mentaire controles” en het uitwerken van een meer 

algemeen kwaliteitsbewakingsysteem vullen el-

kaar aan. Om tot een succesrijk resultaat te kunnen 

komen is een constructieve samenwerking tussen 

alle betrokken partijen onontbeerlijk.

1 ARBIS en koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de bevoegdheden en de aanduiding van de leden van het 

departement toezicht en controle van het Federaal Agentschap voor nucleaire controle belast met het toezicht op de 

naleving van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de 

uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor nucleaire controle, 

art. 4 en art. 5.1.
2ARBIS art. 50.1 en 51.4, wet van 15 april 1994.
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De werkingskosten van het FANC worden gedekt 

door de retributies ten laste van diegenen die ge-

nieten van de prestaties van het FANC. Het betreft 

alle personen en inrichtingen die een vergunnings-

aanvraag bij het FANC indienen (eenmalige retri-

butie) of die houder zijn van een vergunning en 

die onderworpen zijn aan de permanente controle 

van het FANC (jaarlijkse retributie). Deze retributie 

is geen belasting, maar is bestemd om de werken 

van openbaar nut van het Agentschap te dekken, 

zoals beschreven in zijn opdrachten (toezicht en 

controle, informatie, opleiding, waakzaamheid en 

wetenschappelijke medewerking, ...).

Om een vergunning voor zijn inrichting te beko-

men, moet de exploitant (in voorkomend geval de 

radioloog of de practicus die röntgenstralen ge-

bruikt voor medische beeldvorming) een vergun-

ningsaanvraag indienen voor een inrichting van 

klasse II of III of voor een mobiele installatie bij het:

Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, 

Departement Regelgeving en Vergunningen, 

Dienst Ingedeelde Inrichtingen, 

Ravensteinstraat 36

1000 Brussel.

Voor een vergunningsaanvraag “klasse III”, dient de 

aanvrager een eenmalige retributie1 van 283,19 € te 

storten op rekeningnummer 679-1692583-30 van 

het FANC met de vermelding: “inrichting klasse III 

art. 8”. 

Bovendien moet voor een klasse III vergunning een 

jaarlijkse retributie van 169,92 € worden betaald.

Voor een vergunningsaanvraag “klasse II”, dient de 

aanvrager een eenmalige retributie van 1.132,78 € 

te storten op rekeningnummer 679-1692583-30 

van het FANC met de vermelding: “inrichting klasse II 

art. 7”. 

Bovendien moet voor een klasse II vergunning een 

jaarlijkse retributie van 1.415,97 € worden betaald.

De geldigheidsduur van deze vergunningen be-

draagt normaliter 15 jaar voor de vaste installaties.

Voor een mobiele installatie dient een eenmalige 

retributie van 566,39 € te worden gestort op reke-

ningnummer 679-1692583-30 van het FANC met 

als mededeling: “mobiele installaties art. 5.7”.

De geldigheidsduur van deze vergunningen vari-

eert naargelang het geval.

Elke wijziging (adres, uitbreiding, overdracht, stop-

zetting) dient aan het FANC te worden meegedeeld.

Voor de fysische controle kunnen de exploitanten 

zich, mits betaling, ook wenden tot een van de 

erkende instellingen die zich op onderstaande lijst 

bevinden (sectie XII). Indien gewenst, kan dit ook 

voor de administratieve afhandeling van vergun-

ningsaanvragen. 

1 In december van elk jaar worden de bedragen aangepast aan de gezondheidsindex van de maand november van 

datzelfde jaar en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De aangepaste bedragen zijn van toepassing vanaf 1 janu-

ari van het daaropvolgende jaar.

XI.1. De oprichtings- en exploitatiever-
gunning voor inrichtingen 

XI. RETRIBUTIES 
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1 Elk jaar in december worden de bedragen aangepast aan de gezondheidsindex van november van dat jaar en gepu-

bliceerd in het Belgisch Staatsblad. De aangepaste bedragen gelden vanaf 1 januari van het daaropvolgende jaar.

Om een gebruikersvergunning voor een x-stra-

lentoestel voor medische doeleinden te verkrij-

gen, hetgeen niet mag worden verward met een 

vergunning “klasse II of III”, dient elke praktiserende 

arts, individueel, een vergunningsaanvraag in te 

dienen bij het

Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, 

Departement Regelgeving en Vergunningen, 

Dienst Medische Toepassingen, 

Ravensteinstraat 36

1000 Brussel.

Via deze aanvraag wil men nagaan of de gebruikers 

van de apparatuur wel degelijk over de door de 

reglementering vereiste bekwaamheden op het 

vlak van de stralingsbescherming beschikken.

Bij het indienen van de aanvraag dient een éénma-

lige retributie van 283,19.1€ gestort te worden op 

rekeningnummer 679-1692583-30 van het FANC 

met de vermelding “art.53.1” en de volledige “naam 

en voornaam».

Deze vergunning is momenteel geldig gedurende 

10 jaar.

Elke wijziging (adres, stopzetting) moet aan het 

FANC worden meegedeeld.

XI.2. De aanvraag van een
gebruikersvergunning 



33

XII. BIJKOMENDE INFORMATIE

Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

Ravensteinstraat 36

B-1000 Brussel 

Tel. : +32/(0)2/289.21.11

Fax : +32/(0)2/289.21.12

Website: www.fanc.fgov.be 

E-mail : info@fanc.fgov.be

ERKENDE INSTELLINGEN

AV Controlatom

A.I.B.-VINCOTTE CONTROLATOM v.z.w.

Jan Olieslagerslaan 35

B - 1800 Vilvoorde

Tel.: +32/(0)2/674.51.20

Fax: +32/(0)2/674.51.40 

Website: www.controlatom.be

AVN

ASSOCIATIE VINÇOTTE NUCLEAIR

Walcourtstraat 148

B -1070 Brussel

Tel.: +32/(0)2/528.01.11

Fax: +32/(0)2/528.01.01

Website: www.avn.be

 

Techni-Test

TECHNI-TEST v.z.w.

Brusselsesteenweg 90

B - 1800 Vilvoorde

Tel.: +32/(0)2/251.34.74

Fax: +32/(0)2/253.20.87

ERKENDE DESKUNDIGEN IN DE MEDISCHE 

STRALINGSFYSICA

Zie FANC website: www.fanc.fgov.be

ERKENDE ARBEIDSGENEESHEREN

Zie FANC website: www.fanc.fgov.be 

EUROPESE REGLEMENTERING EN

AANBEVELINGEN

Wetgeving van de Europese Unie inzake stralings-

bescherming:

http://www.europa.eu.int/comm/energy/

nuclear/radioprotection/legislation_en.htm

Publicaties van de Europese Unie inzake stralings-

bescherming:

http://www.europa.eu.int/comm/energy/

nuclear/radioprotection/publication_en.htm



BIJLAGE A:  INSPECTIEBEZOEKEN DOOR HET FANC IN HET KADER 
VAN ZIJN ALGEMENE TOEZICHTHOUDENDE FUNCTIE

Bij routine inspectiebezoeken van de dienst 

radiologie of van diensten die gebruik maken 

van röntgenstralen voor medische beeldvorming 

worden een aantal documenten door de nucleaire 

inspecteurs van het FANC vrijwel systematisch 

geraadpleegd. 

Het is tijdsbesparend indien deze documenten 

reeds op voorhand worden verzameld. Er kan 

tevens gevraagd worden om een aantal van deze 

documenten reeds vooraf te bezorgen aan de 

betrokken inspecteur(s). 

Hierbij dient echter benadrukt te worden dat 

het hier indicatieve lijsten betreft en zeker 

geen limitatieve. Het concrete aantal en type van 

documenten/informatie die door de inspecteur(s) 

– op voorhand of ter plaatse – wordt opgevraagd 

is afhankelijk van specifieke omstandigheden: 

betreft het een eerste, louter routinebezoek of 

een opvolgingsbezoek, kadert het in bepaalde 

door het FANC opgezette campagnes of wordt het 

bezoek verricht naar aanleiding van een bepaalde 

problematiek. 

De nucleaire inspecteurs hebben inderdaad in 

het kader van hun toezichthoudende functie de 

bevoegdheid om elke informatie op te vragen 

die ze nuttig achten voor het uitvoeren van hun 

opdracht, niet alleen bij de exploitant maar ook bij 

andere overheidsdiensten. Waar nodig kunnen 

zij tevens gebruik maken van hun bevoegdheid 

als officier van gerechtelijke politie. De routine 

inspectiebezoeken door het FANC hebben echter 

geen politioneel optreden voor ogen. Integendeel, 

enkel door een constructieve samenwerking en het 

respecteren van de regelgeving terzake kan men 

tot een effectieve stralingsbescherming komen van 

alle betrokkenen. 

Ter beschikking te houden documenten 
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Lijst van ter beschikking te houden documenten bij 
gebruik van röntgenstralen voor medische beeldvorming 

1)  Oprichtings- en exploitatievergunning van een 

inrichting klasse II of III (ARBIS, art. 8, zie ook 

hoofdstuk V van het vademecum).

2)  Inventaris van alle radiologietoestellen/toestel-

len voor medische beeldvorming die gebruik 

maken van röntgenstralen die op de dienst 

gebruikt worden.

3)  Opleveringsverslag van de installaties opgesteld 

door de Erkende Instelling indien van toepas-

sing (ARBIS, art. 15, zie ook sectie V.2.5 van het 

vademecum).

4)  Bewijs/kopie van de professionele verzekerings-

polis Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) inzake 

ioniserende straling (ARBIS, art. 15).

5)  Verslagen “fysische controle” opgesteld door de 

Erkende Instelling -minstens wordt de laatste 5 

jaar ter nazicht opgevraagd, reglementair die-

nen de verslagen van de laatste 30 jaar beschik-

baar te zijn- (ARBIS, art. 23, zie ook hoofdstuk VI 

van het vademecum).

6)  Schriftelijke jaarlijkse informatie gegeven aan het 

beroepshalve blootgesteld personeel (ARBIS, art. 

25, zie ook hoofdstuk VII van het vademecum).

7)  Lijst van de op de dienst werkzame personeelsle-

den (voltijds + deeltijds / artsen inbegrepen, ook 

zelfstandige artsen).

8)  Dosimetrie van alle beroepshalve blootgestelde 

personen: jaarlijkse bestralingstabellen (laatste 5 

jaar, zie ook hoofdstuk VII van het vademecum).

9)  Persoonlijke gebruikersvergunningen van de 

artsen (ARBIS, art. 53.1, 53.3, zie ook hoofdstuk III 

van het vademecum).

10)  Certificaten/attesten betreffende de opleiding 

stralingsbescherming van “helpers” (ARBIS, art. 

53.2, vanaf 31 augustus 2005; zie ook sectie III.4 

van het vademecum).

11)  Schriftelijke procedures op de dienst beschik-

baar, waaronder:  uitvoeren van röntgen-

onderzoeken bij kinderen , instructies voor 

personeel i.v.m. het dragen van dosimeters, ... 

(zie ook hoofdstuk VII van het vademecum en 

bijlage B).

12)  Alle documenten in verband met de taken in 

de medische stralingsfysica (patiëntendosime-

trie inbegrepen; zie ook hoofdstuk VIII van het 

vademecum en bijlage B).

13) Kopie van de briefwisseling met het FANC be-

treffende de bovenstaande onderwerpen.
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BIJLAGE B

RICHTLIJNEN VAN HET FANC
met toepassing van artikel 51.2.2, 51.4 en 51.6.2 van het ARBIS

PATIËNTENDOSIMETRIE
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KWALITEITSBORGING, DOSISEVALUATIES EN STRALINGSFYSICA

De exploitant waakt erover dat, voor de radiologische installaties van zijn inrichting, 

de gepaste programma’s inzake kwaliteitsborging uitgewerkt worden, met onder meer 

de evaluatie van de doses toegediend aan de patiënt (art. 51.4). 

Zoals reglementair gedefinieerd (art 50.1) omvatten de begrippen “radiologisch” 

en “radiodiagnostisch” ook de interventionele radiologie en procedures gecontro-

leerd of geleid door röntgenstralen. Onder “interventionele radiologie” wordt vanuit 

reglementair standpunt verstaan: alle invasieve procedures, de chirurgische ingrepen 

inbegrepen (open procedures, endoscopische en percutane al dan niet endovascu-

laire procedures), voor diagnostische of therapeutische doeleinden geleid via scopie, 

ongeacht het orgaan of lichaamsdeel. 

De exploitant moet erover waken dat hij voor het op punt stellen en het realiseren 

van deze taak over de actieve medewerking van een deskundige in de medische stra-

lingsfysica erkend in het bevoegdheidsdomein radiologie beschikt (art. 51.4).

REGELMATIGE DOSISSTUDIES

Voor radiodiagnostisch onderzoek, moeten de meest gepaste beschikbare diag-

nostische referentieniveaus worden gebruikt in het kader van de kwaliteitsborging, 

rekening houdend met de Europese diagnostische referentieniveaus, in alle gevallen 

waar dergelijke niveaus bestaan (art. 51.2.2). Onder diagnostische referentieniveaus 

verstaat men dosisniveaus die werden bepaald voor standaard radiodiagnostische 

onderzoeken, voor groepen patiënten van standaardafmetingen (of standaardfanto-

men), voor verschillende soorten apparatuur, en die bij het toepassen van “regels van 

goede praktijk” (“good practice”) niet mogen worden overschreden voor standaard-

procedures (art. 50.1).

Om een vergelijking te kunnen maken met deze diagnostische referentieniveaus, 

waakt de exploitant erover dat de gemiddelde patiëntendosis wordt bepaald voor de 

types van onderzoeken/ingrepen, met de frequentie en volgens de procedure vastge-

steld door het FANC. Indien deze niveaus gemiddeld overschreden worden, waakt de 

exploitant erover dat een onderzoek wordt uitgevoerd en dat eventueel correctieve 

acties worden ondernomen (art. 51.2.2).

EVALUATIE VAN INDIVIDUELE DOSISSEN EN DAGELIJKSE OPTIMALISATIE

Alle toestellen bestemd voor radiodiagnostisch onderzoek van personen, met uitzon-

dering van de toestellen voor de intra-orale tandradiografie, moeten uitgerust zijn 

met een systeem, wanneer dit in de handel voorhanden is, dat toelaat de gedurende 

de radiologische procedure door de patiënt opgelopen gecumuleerde dosis te bepalen 

INLEIDING: DE REGLEMENTAIRE BEPALINGEN IN HET KORT
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(art.51.6.2; overgangsbepalingen in art. 81.6).

Elke dosis ten gevolge van radiologische blootstellingen voor medische doeleinden 

moet zo laag worden gehouden als redelijkerwijze mogelijk is om toe te laten de 

vereiste diagnostische informatie te bekomen, rekening houdend met economische 

en sociale factoren (art. 51.2.1). Rechtvaardiging en optimalisering van individuele 

medische blootstellingen behoren tot de medische verantwoordelijkheid van de 

practicus (art.50.1). Het optimaliseringproces omvat onder andere de evaluatie van de 

patiëntendoses (art.51.2.5).

Voor elk door het Agentschap gedefinieerd type van radiologische handeling of on-

derzoek, worden voor elke uitrusting schriftelijke procedures opgesteld en ter beschik-

king gehouden, onder de verantwoordelijkheid van de practicus (art. 51.4).

RICHTLIJNEN VAN HET FANC

De richtlijnen van het FANC in verband met de patiëntendosimetrie in het alge-

meen, en in het bijzonder wat betreft de frequentie, de procedures en de types van 

onderzoek waarvoor regelmatig dosisstudies uitgevoerd moeten worden, zijn in dit 

document beschreven. 

De te gebruiken registratieformulieren zijn terug te vinden in bijlagen 3 tot 5. Het 

FANC kan later – indien nodig – wijzigingen aanbrengen aan deze richtlijnen.

Wat betreft de schriftelijke procedures vermeld in art. 51.4,  beschouwt het Consilium 

radiologicum, met de instemming van het FANC, dat het Franse document met ge-

nerieke procedures, “Les procédures radiologiques: critères et optimisation des doses 

(OPRI/SFR: Office de Protection contre les Rayonnements Ionisants/Société Française 

de Radiologie)”, voorlopig als referentiedocument kan gebruikt worden. In een latere 

fase zal dit document aangepast worden om een “Belgisch standaardprocedureboek 

voor de radiologie” te worden. In het kader van de optimalisatie van patiëntendo-

sissen – en in het bijzonder om individuele patiëntendosissen te kunnen schatten 

– dienen deze algemene procedures aangepast te worden en beschikbaar te zijn per 

specifiek toestel en onderzoek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40

optimalisatie van de patiëntendosis met behoud van een adequate beeldkwaliteit

en diagnostische informatie (continue kwaliteitsverbetering). 

het mogelijk maken om retrospectief de stralingsbelasting ten gevolge van een 

bepaald onderzoek te schatten. Dit moet in het bijzonder mogelijk zijn voor hoge-do-

sisonderzoeken.

het kunnen schatten van de dosis aan de uterus en/of de gonaden.

het bepalen van de gemiddelde dosiswaarde van bepaalde onderzoeken in een be-

paalde dienst, om vergelijking mogelijk te maken met diagnostische referentieniveaus 

en om dan eventueel te kunnen bijsturen. 

het helpen voorkomen van deterministische effecten (on-line metingen bij hoge-do-

sisonderzoeken, in het bijzonder in de interventionele radiologie).

 

¬  Dosisstudie om de 3 jaar, mits een jaarlijkse controle van het dosisniveau op een 

representatief testobject. Deze test moet vervat zijn in het meetprotocol voor de 

jaarlijkse controle (medische stralingsfysica) van het toestel. Voor de 3-jaarlijkse do-

sisstudie begint men het eerste jaar met een reeks van onderzoeken zoals beschre-

ven in bijlage 1, gedurende de volgende jaren werkt men verder met de lijst van 

bijlage 2. De gepaste dosimetriemethoden en instructies zijn in punt 4 aangegeven.

¬  Bovendien dient men voor elk individueel onderzoek de dosis retrospectief te kunnen 

schatten met behulp van een DAP-meter of een ander equivalent meetsysteem. De 

toegelaten meetmethoden om de patiëntendosis te kunnen schatten bij eenvou-

dige pediatrische onderzoeken, alsook de registratievereisten, worden in punt 3 

beschreven. Het is hierbij belangrijk dat elk systeem eerst gecalibreerd en/of gevali-

deerd wordt door een deskundige in de medische stralingsfysica die erkend is in het 

bevoegdheidsdomein van de radiologie.

¬  Dosisstudie om de 3 jaar, mits een jaarlijkse controle van het dosisniveau op een 

representatief testobject. Deze test moet vervat zijn in het meetprotocol voor de 

1. 

 

 

1.1

1.2

1.3 

1.4

1.5

2.

2.1

2.2

Doelstellingen van patiëntendosimetrie bij gebruik van

röntgenstralen voor medische doeleinden

1In de zin van de onderzoeken beschreven in bijlage 2, punt 2.4.1.  
2In de zin van de onderzoeken beschreven in bijlage 2, punt 2.1.

Hoe frequent moeten er patiëntendosissen gemeten worden?

Eenvoudige x-stralenonderzoeken1 bij kinderen (leeftijd < 15j)

Eenvoudige x-stralenonderzoeken2 bij volwassenen
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CT (kinderen en volwassenen)

jaarlijkse controle (medische stralingsfysica) van het toestel. Voor de 3-jaarlijkse do-

sisstudie begint men het eerste jaar met een reeks van onderzoeken zoals beschre-

ven in bijlage 1, gedurende de volgende jaren werkt men verder met de lijst van 

bijlage 2. De gepaste dosimetriemethoden en instructies zijn in punt 4 aangegeven.

¬  In sommige gevallen (bv. opname van het abdomen bij vrouwen ...), moet men

de dosis retrospectief kunnen schatten. De meetmethoden zijn dezelfde als deze

voor de eenvoudige pediatrische onderzoeken. Ze worden in punt 3 beschreven.

Voor de hoge-dosisonderzoeken [interventionele radiologie − de cardiovasculaire 

inbegrepen −, dit wil zeggen alle invasieve procedures, de chirurgische inbegrepen 

(open procedures, endoscopische en percutane, al dan niet endovasculaire procedu-

res), voor diagnostische of therapeutische doeleinden geleid via scopie, ongeacht het 

orgaan of lichaamsdeel] en alle dynamische onderzoeken (met scopie): 

¬  Dosisstudie om de 3 jaar. De gepaste dosimetriemethoden en instructies zijn in 

punt 4 aangegeven.

¬  Bovendien dient men on-line metingen uit te voeren met behulp van een systeem 

dat toelaat de dosis te bepalen (DAP-meter of een ander equivalent meetsysteem). 

Relevante dosisindicaties dienen geregistreerd te worden bij elk onderzoek. De 

toegelaten meetmethoden om de patiëntendosis te kunnen schatten worden in 

punt 3 aangegeven, alsook de registratievereisten. 

¬  Dosisstudie om de 3 jaar. De gepaste dosimetriemethoden en instructies zijn in 

punt 4 aangegeven.

¬  Individuele dosisevaluaties. Hier ook moet men de dosis retrospectief kunnen 

schatten. In veel CT-scanners, bestaan er geïntegreerde systemen die toelaten de pa-

tiëntendosis te bepalen. Voor alle CT-scanners zal de dosisbelasting van de voorge-

programmeerde onderzoeken gemeten worden tijdens de jaarlijkse controle van het 

toestel door de erkende deskundige in de medische stralingsfysica. 

2.3

2.4

Hoge-dosis- en dynamische onderzoeken (kinderen en volwassenen)
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Pro memorie: elke methode dient gevalideerd te worden door een een deskundige 

in de medische stralingsfysica die erkend is in het bevoegdheidsdomein van 

de radiologie; hij dient voor elke methode de parameters te bepalen, volgens het 

onderzoek en/of patiëntgebonden, die nodig zijn om de dosis te schatten.

 

De dosis-oppervlakteproduct (DAP) waarde (na calibratie).

De DAP-waarde alleen volstaat echter niet om de dosis te kunnen schatten:

men moet ook de gebruikte procedure (afstand, veldgrootte, ...) kennen en eventuele 

afwijkingen daarvan, alsook van gegevens met betrekking tot de onderzochte

patiënt (leeftijd, ...). 

Sommige x-stralentoestellen berekenen kerma in lucht in een bepaald punt. Deze 

berekening is gebaseerd op een aantal buisrendementsgegevens en/of metingen en 

geometrische factoren (die gekend zijn in het systeem). Sommige toestellen registre-

ren de (berekende of gemeten) dosisparameters in de DICOM-header van de beelden. 

Indien de beelden op een PACS-systeem gearchiveerd worden of op een elektroni-

sche drager meegegeven worden aan de patiënt, kan de dosis retrospectief bepaald 

worden (bv. voor een specifieke individuele dosisberekening, in het kader van follow-

up studies, ...).

In de fosforplaten-technologie (ook “computed radiography” of “CR” genoemd), wordt 

de exposie in de plaat uitgedrukt in een fabrikantspecifieke parameter, zoals bijvoor-

beeld: Agfa: LgM of scan average level (SAL); Fuji: sensitivity index; Kodak: exposure 

value; Konica: pixel value. 

Het is in dit geval mogelijk om een verband te leggen tussen deze parameter, de 

daadwerkelijke exposie ter hoogte van de plaat en de intrededosis op een gekende 

hoeveelheid PMMA. Deze calibratie kan gebeuren tijdens de jaarlijkse test van het 

systeem in het kader van de medische stralingsfysica. Bij sommige firma’s wordt de 

dosisinformatie van de plaat (CR) op de beelden van de patiënt geprint of worden de 

gegevens opgeslagen in de DICOM-header. Ook deze werkwijze maakt het schatten 

van de patiëntendosis mogelijk. 

Het werken volgens strikte procedures (die kV, afstand, “field-of-view” en mAs vastleg-

gen) laat ook toe om de intrededosis te berekenen gebaseerd op buisrendementsme-

Individuele dosisevaluaties: toegelaten meetmethoden
en registratievereisten

3.

3.1

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

Welke zijn de mogelijke meetmethoden om de patiëntendosis te schatten 

bij eenvoudige onderzoeken?
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tingen die de stralingsfysicus uitvoert tijdens een jaarlijkse test van het toestel in 

het kader van de medische stralingsfysica. De gedetailleerde procedures en deze 

gegevens moeten beschikbaar zijn in de zaal. De procedures moeten gearchiveerd 

worden, in het bijzonder ook na het “upgraden” van een systeem. Het gebruik van 

deze meetmethode is ook toepasbaar  op opnamen “aan bed” met behulp van “mo-

biele installaties” waar geen andere mogelijkheden zijn. Hierbij dient opgemerkt dat 

het werken volgens strikte procedures een gepaste opleiding vereist van de techno-

loog/verpleegkundige. Deze procedures dienen te worden goedgekeurd (handteke-

ning vereist) door zowel de verantwoordelijke geneesheer als de verantwoordelijke 

medische stralingsfysicus. 

Conventionele film-scherm cassettesystemen.

De S-waarde van de film bepaalt de exposie die nodig is om een welbepaalde 

optische densiteit in de film te verkrijgen. Het is mogelijk om een verband te leggen 

tussen deze parameter, de daadwerkelijke exposie ter hoogte van de cassette en 

de intrededosis op een gekende hoeveelheid PMMA. Deze calibratie kan gebeuren 

tijdens de jaarlijkse test van het systeem in het kader van de medische stralingsfy-

sica. Een dagelijkse sensitometrische test van film en ontwikkelsysteem garandeert 

dat men de stabiliteit van de beelddetector kan nagaan. Eventueel moet dagelijks 

een kwaliteitscontroleprocedure ingevoerd worden.  De sensitometrische gegevens 

moeten gearchiveerd worden.

Volgende meetmethoden zijn op dit ogenblik beschikbaar op de markt:

1.  DAP-meters, waarvan de informatie al dan niet in de DICOM-header van de beel-

den terecht komt (+ relevante parameters, zie bijlage 4).

2.  Berekening van de intrededosis op de patiënt, per frame en geaccumuleerd over 

een volledig onderzoek. De berekening is gebaseerd op een aantal buisrende-

mentsmetingen en geometrische factoren (die gekend zijn in het systeem). 

Registratie van gegevens is vereist bij eenvoudige pediatrische onderzoeken (alleen 

bij opnamen van “hoofd/romp/bekken” (inclusief heupen), dus niet bij opnamen van 

louter extremiteiten).

3.1.5

3.2

3.3 Welke zijn de registratievereisten bij eenvoudige onderzoeken?

Welke zijn de toegelaten meetmethoden om de patiëntendosis te bepalen bij 

hoge-dosis- en dynamische onderzoeken?
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In principe moeten, welk systeem ook gekozen werd, de geregistreerde gegevens 

het mogelijk maken de patiëntendosis altijd te kunnen schatten voor elk specifiek 

individueel onderzoek. 

Zoals hoger aangegeven is het registreren van gegevens in sommige systemen

geïntegreerd.

Indien men gebruik maakt van het werken volgens standaardprocedures1 dient men 

het volgende in het medische dossier te noteren: aantal exposities (aantal opnamen 

zijn vermeld in de procedure)/leeftijd van de patiënt/specifiek type van“generieke 

procedure” die werd toegepast/datum van onderzoek/“zaal” en/of installatie. Op te 

merken valt dat deze methode slechts mogelijk is bij strikte toepassing van de “gene-

rieke” procedure en na calibratie van de gebruikte installatie!

In de andere gevallen, d.w.z. wanneer de dosis- of exposiegegevens niet beschik-

baar zijn of blijven, noteert men, naast de patiëntengegevens, alle noodzakelijke 

parameters (DAP-waarde, afstand, veldgrootte en zo nodig, scopietijd, kV, mAs, ...) om 

retrospectief de dosis te kunnen schatten.

Opmerking: er is geen specifiek registratieformulier voor eenvoudige pediatrische 

onderzoeken.

Relevante dosisindicaties dienen geregistreerd te worden bij elk onderzoek.

De patiëntendosisgegevens moeten ofwel toegankelijk blijven via de DICOM-header 

van de opgeslagen beelden, of geregistreerd worden in een logboek. 

De hoeveelheid te noteren gegevens wordt tot het strikte minimum beperkt. Het 

te gebruiken  registratieformulier is terug te vinden in bijlage 4. Het FANC kan later, 

indien nodig, wijzigingen aanbrengen. 

In de eerste plaats stellen we het gebruik van een DAP-meter voorop waar mogelijk 

en nodig. TLDs kunnen ook gebruikt worden.

Voor CT-scanners zal de dosisbelasting van de voorgeprogrammeerde onderzoeken 

gemeten worden tijdens de jaarlijkse controle van het toestel. De patiëntendosime-

triestudie beperkt zich dan tot het registreren van een aantal patiëntspecifieke 

gegevens zoals het aantal sneden of het gescande volume, het dosis-lengteproduct, 

de totale mAs (zie bijlage 5). Voor mammografie worden de volgende parameters 

3.4

4.

4.1

Welke zijn de registratievereisten bij hoge-dosis- en dynamische 

onderzoeken?

Driejaarlijkse dosisstudies

Welke dosimetriemethode dient men te gebruiken

voor de driejaarlijkse dosisstudies?

1Zie punt 3.1.4. van dze bijlage.
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genoteerd: anode/filter combinatie, kV, mAs, dikte, opnamerichting, leeftijd van de 

patiënt. Mits een aantal technische parameters van het toestel (te meten bij de jaar-

lijkse medische stralingsfysicatest van het toestel) kan de borstklierweefseldosis dan 

berekend worden, bv. met het programma ter beschikking gesteld door de National 

Health Service (NHS, UK).

In bijlagen 1 en 2 vindt men lijsten van te bestuderen onderzoeken. Enkel de onder-

zoeken die ook daadwerkelijk op regelmatige basis (> 1 per maand) uitgevoerd wor-

den in een bepaalde zaal zullen in de dosisstudies opgenomen worden. Gedurende 

het eerste jaar voert men de metingen uit betreffende de onderzoeken vermeld in 

bijlage 1, de volgende jaren werkt men verder met de lijst van bijlage 2.

Voor elk toestel wordt er bepaald welke onderzoeken uit de lijsten in de bijlagen 1 

en 2 regelmatig uitgevoerd worden. Het resultaat van de dosisstudie is daarom “de 

gemiddelde dosis van een welbepaald onderzoek op een welbepaald toestel”.

1)  Voor de eenvoudige x-stralenonderzoeken: bij minimum 50 opeenvolgende pa-

tiënten, of bij alle patiënten gedurende 3 maanden, als dit aantal niet gehaald kan 

worden. 

2)  Voor de hoge-dosisonderzoeken (interventionele en cardiovasculaire radiologie), 

de CT en alle dynamische onderzoeken (met scopie): een meer gedetailleerde do-

sisstudie bij een beperkt aantal onderzoeken (minimum 20 onderzoeken) of bij alle 

patiënten gedurende 3 maanden, als dit aantal niet gehaald kan worden. 

Het aantal te noteren gegevens wordt tot het strikte minimum beperkt. De te gebrui-

ken registratieformulieren zijn in bijlagen 3, 4 en 5 toegevoegd. Het FANC kan later zo 

nodig andere richtlijnen geven. 

4.2

4.3

4.4

4.5

Welke onderzoeken zal men onderwerpen aan een driejaarlijkse

dosisstudie?

Op welke toestellen zal men de metingen voor de driejaarlijkse 

dosisstudies uitvoeren?

Bij hoeveel patiënten dient men de dosis te meten bij de

driejaarlijkse dosisstudies?

Welke gegevens moeten genoteerd worden bij de driejaarlijkse

dosisstudies? 
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De metingen gebeuren in de dienst, door het aanwezige personeel, onder supervisie 

van een deskundige in de medische stralingsfysica die erkend is in het bevoegd-

heidsdomein van de radiologie. De gegevens verkregen bij/door de dosisstudies 

worden doorgestuurd naar de stralingsfysicus, die ze dan verwerkt en opnieuw ter 

beschikking stelt van het diensthoofd. De gegevens van de on-line metingen zijn ter 

beschikking van de practicus en van de stralingsfysicus om ze te gebruiken in het 

kader van continue kwaliteitsverbetering en om deterministische effecten te helpen 

voorkomen. Om de 3 jaar kan een deel van de gegevens gebruikt worden in het kader 

van de dosisstudies. 

Alle gegevens zijn ook ter inzage bij een gebeurlijke controle door de nucleaire in-

specteurs van het FANC. De stralingsfysicus stuurt ook de gepaste gegevens aan het 

FANC of een door het FANC aangeduide organisatie (zie bijlage 6) om ze te kunnen 

inbrengen voor de berekening van de collectieve dosis van de bevolking (bv. op vraag 

van UNSCEAR) en voor de vaststelling van Belgische referentieniveaus. 

¬ Jaarlijkse kwaliteitscontrole van de toestellen;

¬  De meting en de opvolging in de tijd van het dosisniveau voor de onderzoeken op 

een bepaald toestel; 

¬  Validering van de meetmethodes die toelaten om de patëntendosis te schatten:

¬  Verwerken van de dosimetriegegevens en het meezoeken naar oplossingen indien 

bv. de diagnostische referentieniveaus overschreden worden;

¬  Hulp bij het opstellen van de dosisgerelateerde aspecten van de procedures; 

¬  Eerste evaluatie van de beeldkwaliteit aan de hand van testobjecten, in afwachting 

van een voorstel voor de evaluatie van de radiologische kwaliteit van een beeld 

door het Consilium;

¬  Andere taken in verband met de optimalisatie van de patiëntendosis (ALARA- 

principe) met behoud van adequate beeldkwaliteit en diagnostische informatie 

(continue kwaliteitsverbetering); 

¬  Andere taken zoals vermeld in het Algemeen Reglement voor de Bescherming 

tegen Ioniserende Stralen (ARBIS). 

Wie voert de dosismetingen uit?5.

6. Taken van de erkende deskundige in de medische stralingsfysica 
met betrekking tot patiëntendosimetrie bij x-stralenonderzoeken
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1)  Nieuw aangekochte toestellen (vanaf 1 maart 2002):  

Overeenkomstig het ARBIS, moeten ze alle (de zuiver radiografietoestellen inbe-

grepen) uitgerust zijn met een systeem dat toelaat de dosis te bepalen, als dit “op 

de markt beschikbaar is”. 

Wat de eenvoudige onderzoeken betreft zijn alle bovenvermelde meetmethoden 

(zie punt 3.1) aanvaardbaar op voorwaarde dat ze gecalibreerd en/of gevalideerd 

zijn door een deskundige in de medische stralingsfysica erkend in het be-

voegdheidsdomein van de radiologie. Om praktische redenen wordt er sterk 

aangeraden om nieuwe toestellen aan te kopen die uitgerust zijn met een DAP-me-

ter of een ander “geïntegreerd” en “gebruiksvriendelijk” systeem.

2) Oudere toestellen (aangekocht vóór 1 maart 2002): 

a.  Sinds 1 september 2003, moeten bepaalde toestellen ook uitgerust zijn met een 

systeem dat toelaat de dosis te bepalen:

¬  Toestellen gebruikt voor pediatrische radiologie: radiologische onderzoeken/op-

namen bij kinderen (< 15 j) mogen enkel uitgevoerd worden met toestellen voor-

zien van een systeem dat toelaat de dosis te bepalen (DAP-meter of een ander 

equivalent meetsysteem: zie de hoger beschreven aanvaardbare meetmethoden 

in punt 3).

¬  Alle toestellen gebruikt bij hoge-dosisonderzoeken, zoals de interventionele 

radiologie, de cardiovasculaire inbegrepen. De toegelaten meetmethoden zijn 

beschreven in punt 3.2. 

¬  De toestellen gebruikt bij bevolkingsonderzoeken die gebruik maken van radio-

grafische opnames van hart, longen en mediastinum (in het kader van schoolge-

neeskunde, arbeidsgeneeskunde, opsporingscampagnes voor tuberculose, ...). De 

mogelijke meetmethoden zijn in punt 3.1 beschreven.

b.  Volgende toestellen moeten uitgerust zijn met een systeem dat toelaat de dosis te 

bepalen tegen 1 september 2006: alle toestellen waarmee dynamische onderzoe-

ken plaatsgrijpen, enkel bij volwassenen. De mogelijke meetmethoden zijn in punt 

3.2 beschreven.

7. Op welke toestellen moet er een “systeem dat toelaat de dosis te 
bepalen” geïnstalleerd worden?1 

1 Art. 51.6.2 van het ARBIS.
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RX lumbale wervelzuil; 

RX bekken;

CT: 

¬ CT schedel;

¬ CT abdomen;

¬ standaard CT thorax.

RX thorax en thorax-abdomen (inclusief neonatologie (<3m));

Cystografie;

RX maag (refluxonderzoek);

CT schedel.

Radiologische onderzoeken die men zeker gedurende het eerste jaar in 
de dosisstudies dient op te nemen (vanaf 1 december 2005)

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

 BIJLAGE 1

Volwassenen

Kinderen
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2.1

2.2

N.B. Onderstaande lijst heeft betrekking op de onderzoeken die uitgevoerd worden 

door radiologen en cardiologen; deze lijst zal aangevuld worden met onderzoeken 

door andere specialisten die gebruik maken van röntgenstralen voor medische beeld-

vorming.

RX schedel;

RX thorax PA;

RX thorax lateraal;

RX thorax aan bed;

RX lumbale wervelzuil;

RX bekken;

RX “full spine”;

RX abdomen;

Mammografie.

Cystografie;

Intraveneuze urografie;

Dubbel contrast colononderzoek;

Slokdarm-maag-duodenumonderzoek;

Angiografie van de onderste ledematen;

Angiografie van de cerebrale vaten;

Dilatatie/stenting van de arteria iliaca/renalis/femoralis/carotis;

Aorta-endoprothese (bij aneurysma);

Cerebrale embolisatie;

Interventionele cholangiografie ERCP (endoscopic retrograde 

choledocopancreaticography)

Coronarografie;

PTCA (angioplastie van de coronaire vaten + stenting);

Electrofysiologische onderzoeken /ablatie;

Intracardiale procedures;

Pacemaker implantatie.

Radiologische onderzoeken voor de driejaarlijkse patiëntendosisstu-
dies (vanaf 1 december 2005)

BIJLAGE 2

Eenvoudige onderzoeken (volwassenen)

Dynamische onderzoeken en hoge-dosisonderzoeken (volwassenen)
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CT schedel;

CT van de sinussen;

Standaard CT thorax;

Hoge resolutie CT longen;

CT lumbale wervelkolom;

CT abdomen;

CT klein bekken;

Fluoro CT.

RX thorax (ook bij prematuren);

RX abdomen (ook prematuren);

RX bekken;

RX “full spine”.

RX maag (refluxonderzoek);

Colon RX;

Cystografie.

CT schedel;

Standaard CT thorax ;

CT abdomen.

CT (volwassenen)2.3

2.4

2.4.1

2.4.2

2.4.3

Kinderradiologie
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Gegevensverwerking 

In elk centrum worden de gemiddelde waarde en de mediaan berekend van de do-

sisregistraties van een bepaald onderzoekstype en voor een bepaald toestel. Sterk 

afwijkende waarden in een gegevensreeks worden nader onderzocht. Deze gemid-

delde waarde kan vergeleken worden met het nationale referentieniveau of met 

andere vooropgestelde referentieniveaus, bv. met de Europese waarden.

Een nationaal dosisreferentieniveau (DRL: Dose Reference Level) van een bepaald 

onderzoek kan gedefinieerd worden als de 75% percentiel van de dosisdistributie van 

een representatieve dosissteekproef (indien mogelijk in 20 representatieve/typische 

centra). Er moeten voldoende patiëntengegevens beschikbaar zijn. De DRL op zich

dient niet voor dosisoptimalisatie. Het is de bedoeling om centra te detecteren die 

werken met een te hoge dosis. Als de gemiddelde waarde in een bepaald centrum 

hoger is dan de 75-percentiel, dan betekent dit dat men moet nagaan of de “werkme-

thode” en/of het gebruikte toestel kan verbeterd worden.

De lokale gemiddelde waarden worden berekend door een erkende deskundige in de 

medische stralingsfysica. Het radiologisch/medische centrum krijgt deze resultaten, 

alsook hun vergelijking met de DRL. Het al dan niet conform zijn met de DRL wordt 

vermeld op een verslag van de medische stralingsfysicus aan het radiologisch/medi-

sche centrum. Bij eventuele controles door het FANC moet het radiologisch/medische 

centrum de gemeten waarden kunnen tonen aan de inspecteurs.

De erkende deskundige in de medische stralingsfysica stuurt de berekende waarden 

door aan het FANC of aan een door haar aangeduide organisatie, na anonimisering 

(de gegevens zijn anoniem wat betreft de identiteit van de patiënt). 

De geregistreerde gegevens worden bewaard gedurende:

¬ 7 jaar voor de gegevens die “in logboeken” worden genoteerd;

¬  30 jaar voor de gegevens die aan het medisch dossier van de patiënt worden toege-

voegd (in de verslagbrief van het onderzoek/de ingreep).

BIJLAGE 6
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