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Departement Gezondheid en leefmilieu 

Dienst bescherming van de gezondheid 

 

AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN VERGUNNING VOOR HET 

GEBRUIK VAN RÖNTGENSTRALING  

VOOR TANDHEELKUNDIGE DIAGNOSE  

(ARTIKEL 53.3 - KB 20 JULI 2001) 

 

1. PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN DE AANVRAGER 

Naam en voornaam: 

Geslacht: 

Geboorteplaats en -datum: 

Nationaliteit: 

RIZIV nummer: 

Rijksregisternummer: 

Privé adres: 

 

 

Tel: 

Fax: 

E-mail: 

mailto:RXagreements@fanc.fgov.be
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2. UNIVERSITAIRE OPLEIDING 

2.1. BASISDIPLOMA TANDHEELKUNDE 

Universiteit: 

Jaar: 

2.2. DIPLOMA SPECIALISATIE (INDIEN VAN TOEPASSING) 

Universiteit: 

Jaar:  

2.3. ANDERE ACADEMISCHE OF WETENSCHAPPELIJKE TITELS  

 

 

2.4. OPLEIDING IN DE STRALINGSBESCHERMING  

2.4.1 Voor het gebruik van eenvoudige tandradiografie toestellen  

 Volledige opleiding stralingsbescherming (15uur) opgenomen in bovenstaande 

basisopleiding 

 Bijkomende opleiding stralingsbescherming: 

Universiteit: 

Jaar: 

2.4.2 Voor het gebruik van dentale cone beam toestellen (optioneel)   

Universiteit: 

Jaar: 

2.4.3 Eventuele bijscholing of extra cursussen 

 

 

3. DATUM VAN TOEKENNING VISUM VAN DIPLOMA: 
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4. TYPE RADIOLOGISCHE UITRUSTING/TOEPASSINGSVORM DIE U WENST TE 

GEBRUIKEN 

 Intra-orale beeldvorming 

 Panoramische beeldvorming 

 Cephalometrische beeldvorming 

 CONE BEAM CT (CBCT) 

 Andere:………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. BEROEPSADRESSEN WAAR U GEBRUIK ZAL MAKEN VAN RÖNTGENTOEPASSINGEN 

5.1 KABINET/DIENST 1 

Naam (benaming in geval van rechtspersoon, bijvoorbeeld: BVBA, NV, …): 

 

Adres: 

 

Verantwoordelijke kabinet/dienst: 

5.2 KABINET/DIENST 2 

Naam (benaming in geval van rechtspersoon, bijvoorbeeld: BVBA, NV, …): 

 

Adres: 

 

Verantwoordelijke kabinet/dienst: 

5.3 KABINET/DIENST 3 

Naam (benaming in geval van rechtspersoon, bijvoorbeeld: BVBA, NV, …): 

 

Adres: 

 

Verantwoordelijke kabinet/dienst: 
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6. CHECKLIST BIJLAGEN 

 Afschrift van uw diploma als tandarts. 

 Afschrift van het visum van uw diploma  

 Indien niet opgenomen in uw basisopleiding: afschrift van 

getuigschriften/bekwaamheidsbewijzen/attesten waaruit blijkt dat u een opleiding 

stralingsbescherming heeft genoten en dat u met succes een kenniscontrole heeft ondergaan 

(15 uur). 

 Indien van toepassing: afschrift van getuigschriften/bekwaamheidsbewijzen/attesten waaruit 

blijkt dat u een specifieke opleiding stralingsbescherming voor het gebruik van dentale cone 

beam toestellen heeft genoten. 

 Bewijzen van eventuele andere vormingen/bijscholingen met betrekking tot radioprotectie. 

Varia: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Het FANC streeft naar een vlotte en efficiënte behandeling van uw dossier, daarom verkiezen wij 
de communicatie omtrent uw vergunningsaanvraag alsook de verzending van uw 
gebruikersvergunning via e-mail te laten verlopen. Indien u een e-mailadres heeft ingevuld op de 
eerste pagina van dit formulier, zal dit adres gebruikt worden. 
Gelieve hierna aan te duiden indien u liever per post gecontacteerd wordt.  

□ Ik wil de communicatie van het FANC per post ontvangen. 

 

Datum: 

 

Handtekening: 

 

 

 


