INFOFICHE

NIEUWE REGELGEVING VOOR DE DIERGENEESKUNDIGE SECTOR
De wetgeving rond het gebruik van ioniserende stralingen in de diergeneeskundige sector is onlangs veranderd.
Deze brochure geeft u meer info over wat de wijzigingen concreet betekenen voor uw dierenartsenpraktijk.
WAAROM IS DE REGELGEVING VERANDERD?
De laatste jaren merken we een grote evolutie in de sector van de diergeneeskunde. Zo worden de soorten toepassingen
van ioniserende stralingen steeds meer divers en zijn ook de toestellen verder geëvolueerd. Zo zien we bijvoorbeeld
het gebruik van CT en Cone Beam CT duidelijk toenemen in de diergeneeskundige sector. Daarnaast werden in de
aangepaste wetgeving een aantal nieuwe begrippen geïntroduceerd om meer duidelijkheid te creëren. De nieuwe
vereisten worden opgenomen in het koninklijk besluit betreffende diergeneeskundige blootstellingen.
WAT BLIJFT ER ONVERANDERD?
Het algemeen reglement voor de stralingsbescherming (ARBIS) blijft van toepassing naast deze nieuwe regelgeving
specifiek voor de diergeneeskundige sector. Dat wil zeggen dat uw kabinet nog altijd over een oprichtings- en
exploitatievergunning moet beschikken. Verder moet elke exploitant nog altijd beschikken over een interne dienst voor
fysische controle en moet hij een beroep doen op een deskundige erkend in de fysische controle.
HEB IK NOG EEN GEBRUIKERSVERGUNNING NODIG ALS DIERENARTS?
Nee! Dierenartsen die alleen gebruik maken van röntgentoestellen voor niet-therapeutische doeleinden hebben geen
gebruikersvergunning meer nodig. Zij moeten echter wel een opleiding stralingsbescherming hebben gevolgd van 40 uur
waarvan 8 uur praktijk. Die opleiding moet afgestemd zijn op de gebruikte technieken en de dierenartsen moeten te allen
tijde kunnen bewijzen dat ze de opleiding hebben gevolgd. In België zit die opleiding sowieso vervat in de opleiding tot
dierenarts. Deze wijziging is dus een duidelijke administratieve vereenvoudiging voor de sector.
MAG IK EEN DIERENARTSASSISTENT RÖNTGENOPNAMES LATEN NEMEN?
Ja! De praktische aspecten van de röntgenopname kunnen worden gedelegeerd aan iemand anders dan een dierenarts.
Deze persoon (= “gemachtigde”) moet daarvoor wel een opleiding stralingsbescherming hebben gevolgd van minstens
24 uur, waarvan 8 uur praktijk.
MOET IK PERMANENTE VORMING VOLGEN ALS DIERENARTS OF GEMACHTIGDE?
Ja! Die is beperkt tot 1 uur per jaar en wordt heel praktisch opgevat. Op die manier blijft u op de hoogte van eventuele
wijzigingen in de regelgeving en kan u zelf eventuele ervaringsfeedback geven. Daarnaast moet u ook kennisnemen van
de bevindingen van de deskundige erkend in de fysische controle tijdens zijn evaluatiebezoeken aan uw praktijk, zodat u
interne handelingen en procedures continu kan blijven verbeteren.
WAARVOOR BEN IK VERANTWOORDELIJK ALS DIERENARTS?
U moet bepalen of een specifieke blootstelling aan ioniserende straling al dan niet gerechtvaardigd is. Als dat het geval
is, dan moet u ervoor zorgen dat het blootstellingsniveau zo laag mogelijk is voor alle betrokkenen. Daarnaast moet u
begeleiders van het dier die hulp bieden tijdens het maken van röntgenopnames informeren over de mogelijke risico’s
van ioniserende straling en over de te nemen maatregelen. Dat is bijzonder belangrijk voor vrouwelijke begeleiders die
(mogelijk) zwanger zijn.
MOET DE KWALITEIT VAN MIJN RÖNTGENTOESTELLEN NOG STEEDS GEVERIFIEERD WORDEN?
Ja! De deskundige erkend in de fysische controle moet op regelmatige basis verifiëren of de toestellen nog voldoen
aan vastgelegde aanvaardbaarheidscriteria. Dat moet gebeuren vóór de eerste ingebruikname en daarna jaarlijks voor
toestellen die buiten het dierenartsenkabinet worden gebruikt en om de drie jaar bij toestellen die uitsluitend binnen
hetzelfde kabinet worden gebruikt.
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