Het onderscheid tussen de “informatie en vorming voor artikel 25 van het ARBIS”
en de “permanente vorming in het kader van een persoonlijke vergunning voor
artikels 63 tot 84 van het Besluit medische blootstellingen of artikel 53 van het
ARBIS kan op het eerste zicht artificieel lijken.
Er is wel degelijk een duidelijk onderscheid tussen de bedoelde vormingen :

De informatie en vorming voor artikel 25 van het ARBIS betreffen de
stralingsbescherming van werknemers, bevolking en leefmilieu. Deze kaderen in
het welzijn op het werk, en is van hetzelfde type als andere informatie en vormingen
betreffende andere mogelijke beroepsrisico’s.
Het is een verplichting van de exploitant/werkgever om erop toe te zien dat elke werknemer
en elke andere persoon werkzaam in zijn installatie deze informatie schriftelijk ontvangt vóór
de aanvang van zijn/haar beroepsbezigheden in zijn/haar inrichting en dat deze vervolgens
minstens jaarlijks wordt herhaald.
Daarnaast dient de exploitant er eveneens voor te zorgen dat er voldoende en aangepaste
vorming wordt georganiseerd die specifiek gericht is op de functie in de installatie waarin
de persoon tewerkgesteld is. Deze vorming dient minstens te worden gegeven bij aanvang
van de werkzaamheden, bij verandering van of invoering van een nieuw arbeidsmiddel of
nieuwe technologie. Indien nodig, dient deze vorming op gezette tijden te worden herhaald.
Deze informatie en vorming moet door elke (potentieel) professioneel blootgestelde persoon
worden gevolgd en is eigen aan de installatie waarin men werkt. Beide dienen tijdens de
werkuren plaats te vinden opdat iedereen deze makkelijk zou kunnen bijwonen.
Tijdens een inspectie door het FANC kan er worden gevraagd de naleving van deze
reglementaire bepalingen aan te tonen bijvoorbeeld door het voorleggen van een lijst met
de data waarop de verschillende sessies zijn doorgegaan en hun onderwerp(en), van de
aanwezigheidslijst(en), van de schriftelijke informatie,…

Een persoonlijke vergunning verleend met toepassing van artikels 63 tot 84 van het
Besluit medische blootstellingen of van het artikel 53 van het ARBIS kadert in de
stralingsbescherming van de patiënt en zijn/haar begeleiders en verzorgers.
Permanente vorming in dit kader moet bijgevolg handelen over de rechtvaardiging en
optimalisatie van de medische blootstelling voor de patiënt en de begeleiders en
verzorgers rekening houdend met evoluties in technologieën.
Deze persoonlijke vergunning houdt een toelating in vanwege het Agentschap om de
toestellen en bronnen bedoeld voor medische diagnose en/of therapie te mogen gebruiken
op patiënten. Dit vereist een specifieke, medisch gerichte en diepgaande kennis omtrent de
gevolgen van de medische blootstelling voor de patiënt en zijn/haar begeleiders en
verzorgers, de rechtvaardiging en de mogelijke alternatieven, de methoden om deze
blootstelling te optimaliseren rekening houdend met het diagnostisch of therapeutisch
doel,… De insteek is hier duidelijk de verantwoordelijkheid tegenover de patiënt en zijn
begeleiders en verzorgers, om een kwalitatieve medische handeling uit te voeren, met
aandacht voor de stralingsdosis waaraan de patiënt en zijn begeleiders en verzorgers wordt
blootgesteld.
Alle ons gemelde activiteiten van permanente vorming worden intern door een
multidisciplinair team van deskundigen geëvalueerd. Indien stralingsbescherming van
de patiënt en zijn/haar begeleiders en verzorgers bij een bepaalde medische
toepassing voldoende uitgebreid aan bod komt, kunnen uren permanente vorming
toegekend worden voor het vergunningstype waarin deze toepassing is
opgenomen.
De vormingsactiviteiten die in rekening gebracht worden als permanente vorming voor een
bepaald type persoonlijke vergunning die openstaan voor externe deelnemers worden op
onze website aangekondigd, met vermelding van het aantal uur voor welk vergunningstype
de activiteit in rekening gebracht wordt:
https://fanc.fgov.be/nl/professionelen/opleidingen/permanente-vorming

