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ADVIES VAN DE HOGE GEZONDHEIDSRAAD nr. 9511 

 
Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de medische blootstellingen aan 
ioniserende stralingen en blootstellingen bij niet-medische beeldvorming 

met medisch-radiologische uitrustingen  
  

In this scientific advisory report, which offers guidance to public health policy-makers,  

the Superior Health Council of Belgium provides an expert opinion on an amendment to a 

royal decree regarding the protection of the health of the population and workers as well 

as the environment against the hazards of ionizing radiation, more particularly in medical 

physics   
 

Versie gevalideerd op het College van 6 maart 2019 – onder embargo1 
Gepubliceerd op de website van de HGR in september 2020 

 
 

Belangrijke opmerking  

Dit advies werd uitgebracht naar aanleiding van een aanvraag van het FANC ontvangen op 

3 juli 2018 betreffende een ontwerp van koninklijk besluit (KB) betreffende de medische 

blootstellingen aan ioniserende stralingen en blootstellingen bij niet-medische beeldvorming 

met medisch-radiologische uitrustingen. Zoals voor alle adviezen van de Raad over wettelijke 

documenten in voorbereiding door de overheid, gold ook voor dit advies een embargo tot de 

officiële publicatie van het document in kwestie (Huishoudelijk reglement: hoofdstuk 5, art.40 

§3: Adviezen betreffende het opstellen van nieuwe reglementering worden slechts 

bekendgemaakt na akkoord van de Minister). 

Dit KB is ondertussen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 20.02.2020. We willen er 

de lezer dan ook op wijzen dat de aanbevelingen in dit advies het ontwerp van KB betroffen 

dat aan de HGR was voorgelegd en niet het KB zoals het is gepubliceerd en eventueel door 

de aanvrager is aangepast op basis van dit advies. In de definitieve officiële documenten 

worden immers doorgaans wijzigingen aangebracht naar aanleiding van de adviezen van de 

Raad en andere adviesorganen die tijdens het wetgevingsproces zijn geraadpleegd. 

Om de gepubliceerde definitieve KB’s te raadplegen, verwijzen we de lezer naar de website 

van het Belgisch staatsblad: 

http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm 

 

 
  

 
1 De Raad behoudt zich het recht voor om in dit document op elk moment kleine typografische verbeteringen aan te brengen. 
Verbeteringen die de betekenis wijzigen, worden echter automatisch in een erratum opgenomen. In dergelijk geval wordt een 
nieuwe versie van het advies uitgebracht. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm
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I INLEIDING EN VRAAGSTELLING 

Op 3 juli 2018 heeft de Hoge Gezondheidsraad (HGR) een reeks van 3 adviesaanvragen 
ontvangen van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) over 3 ontwerpen 
van koninklijk besluit (KB) tot wijziging en gedeeltelijke vervanging van het hoofdstuk VI 
"Geneeskundige en diergeneeskundige toepassingen van ioniserende stralingen" van het 
koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de 
bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende 
stralingen (ARBIS). Het gaat meer bepaald om de volgende ontwerpen van KB:  

• Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende 
algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het 
leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen houdende de herschikking 
van de voorschriften inzake de medische en diergeneeskundige blootstellingen en 
betreffende de medische jury; 

• Koninklijk besluit betreffende de medische blootstellingen aan ioniserende stralingen 
en blootstellingen bij niet-medische beeldvorming met medisch-radiologische 
uitrustingen; 

• Koninklijk besluit betreffende de bescherming tegen ioniserende stralingen tijdens 
diergeneeskundige blootstellingen. 

Zo zijn de medische en niet-medische toepassingen met medisch-radiologische uitrustingen 
enerzijds en de diergeneeskundige toepassingen van ioniserende straling anderzijds, nu 
ondergebracht in twee afzonderlijke koninklijke besluiten, terwijl de bepalingen van het ARBIS 
echter van toepassing blijven op de niet-medische beeldvorming met  andere uitrustingen die 
ioniserende stralingen afgeven. Echter, de algemene bepalingen van het ARBIS met 
betrekking tot stralingsbescherming blijven uiteraard van toepassing op alle aspecten van het 
gebruik van ioniserende stralingen met medisch-radiologische uitrustingen.  
 
De herstructurering van het ARBIS maakt deel uit van de omzetting in nationale wetgeving 
van de richtlijn 2013/59/Euratom van de Raad van 5 december 2013 tot vaststelling van de 
basisnormen voor de bescherming tegen de gevaren verbonden aan de blootstelling aan 
ioniserende straling en houdende intrekking van de Richtlijnen 89/618/Euratom, 
90/641/Euratom, 96/43/Euratom en 2003/122/Euratom voor wat betreft de medische 
blootstellingen aan ioniserende stralingen en blootstellingen bij niet-medische beeldvorming 
met medisch-radiologische uitrustingen.  
 
Dit advies buigt zich over het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de medische 
blootstellingen aan ioniserende stralingen en blootstellingen bij niet-medische beeldvorming 
met medisch-radiologische uitrustingen; In zijn adviesaanvraag zet het FANC de redenen 
uiteen die aanleiding hebben gegeven tot dit nieuwe KB: 
 

• De vele technologische en wetenschappelijke ontwikkelingen op medisch vlak 

betekenen dat de blootstelling van patiënten sterk is toegenomen. Echter, wettelijke 

dosislimieten zoals bepaald in het ARBIS zijn van toepassing op beroepsmatige 

blootstellingen, maar niet op medische blootstellingen of blootstellingen door niet-

medische beeldvorming met medisch-radiologische uitrustingen. Daardoor zijn de 

basisprincipes van de regelgeving inzake stralingsbescherming, namelijk 

rechtvaardiging van de praktijken en optimalisatie van de bescherming, des te 

belangrijker. De regelgeving dient éénduidig te bepalen hoe deze principes in de 

praktijk moeten worden geïmplementeerd, duidelijk de verantwoordelijkheden van 

de diverse actoren vast te leggen, alsook de vereisten waaraan zij moeten voldoen, 

onder meer inzake opleiding.  

• Dit KB dient de situatie gebaseerde aanpak te volgen die in publicatie 103 van de 

Internationale Commissie voor Stralingsbescherming (ICRP) werd ingevoerd, 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0059&from=NL
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waarbij een onderscheid gemaakt wordt tussen blootstellingen in bestaande, 

geplande en noodsituaties.  

Het FANC voegt hieraan toe dat, om de bescherming te garanderen van de gezondheid van 
personen die medische blootstellingen of blootstellingen bij niet-medische beeldvorming met 
medisch-radiologische uitrustingen ondergaan, en van de begeleiders en verzorgers van deze 
personen, er een regelgeving beschikbaar moet zijn    

• die Is aangepast aan de Europese en internationale context  

• en waarin een duidelijker kader is voorzien inzake rechtvaardiging van handelingen 

en individuele blootstellingen, optimalisatie van de blootstellingen, kwaliteitsborging, 

verantwoordelijkheden en competenties van de betrokken actoren, en het beheer 

van accidentele en onbedoelde blootstellingen.  

In 2013 werd op vraag van de Belgische regering een internationale missie georganiseerd 
voor het onderzoek van het Belgische wettelijk en reglementair kader  (Integrated Regulatory 
Review Service - IRRS). Ze had tot doel om de conformiteit van de Belgische regelgeving en 
praktijk te beoordelen aan de hand van de normen van de Internationale Organisatie voor 
Atoomenergie (IAEA) en aanbevelingen ter zake. Na afloop van deze missie werden 
verschillende aanbevelingen geformuleerd m.b.t. het Belgisch wettelijk en reglementair kader, 
waarop dit ontwerp van KB een antwoord wil geven:  

- ervoor zorgen dat radiologische risico's als criterium worden meegenomen bij het 
vaststellen van de vereiste competenties van professionelen die te maken hebben met 
medisch-radiologische installaties.  

- als onderdeel van het optimalisatieproces dosisbeperkingen opleggen voor begeleiders 
en verzorgers en voor vrijwilligers in experimenten op de menselijke persoon ; 

- de verplichtingen inzake kalibratie van medisch-radiologische uitrustingen voorzien ; 
- de verplichtingen inzake accidentele en onbedoelde blootstellingen voorzien ;  
- de rol van het FANC verduidelijken in het reglementair overzicht van de medische 

blootstellingen en patiëntveiligheid.  
Het FANC stelt dat dit ontwerp van KB ook een oplossing biedt voor een bijkomende IRRS-
aanbeveling, namelijk de opmaak van een nationaal beleid inzake rechtvaardiging van 
medische blootstellingen.  
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II CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

In het algemeen meent de Hoge Gezondheidsraad dat de tekst van het voorgelegde ontwerp 
van koninklijk besluit betreffende de medische blootstelling aan ioniserende stralingen en 
blootstellingen bij niet-medische beeldvorming met medisch-radiologische uitrustingen een 
onmiskenbare verbetering aanbrengt aan hoofdstuk VI van het huidige ARBIS (Medische en 
Diergeneeskundige Toepassingen). Het is duidelijk verwoord, licht de taken van de betrokken 
partijen toe en omschrijft duidelijk hun professionele verantwoordelijkheden en hun 
opleidingen.  
 
De HGR wil niettemin de aandacht vestigen op een aantal punten en enkele aanbevelingen 
doen.  
 
1 BELANGRIJKSTE CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN  

Van de belangrijke punten kan een aantal rechtstreeks in aanmerking worden genomen door 
het FANC in zijn ontwerp van KB, terwijl andere betrekking hebben op algemenere 
vaststellingen die niet rechtstreeks tot de bevoegdheid van het FANC behoren, maar die de 
HGR toch benadrukt omdat ze een impact kunnen hebben op de volksgezondheid. Deze 
worden hieronder bestudeerd onder punt 3.  
De vaststellingen van de HGR met betrekking tot de definities worden alleen behandeld in het 
deel Argumentatie (afdeling IV1.1).  
 
1.1 Ondertekening van het KB 

Het ontwerp van KB voorziet enkel in de handtekening van de minister van Binnenlandse 
zaken, terwijl het ARBIS ook door de minister van Volksgezondheid is ondertekend. 
Aangezien dit KB de medische blootstellingen betreft, is de HGR van oordeel dat ook dit 
nieuwe KB door beide ministers zou moeten worden ondertekend, net zoals het huidige 
ARBIS. In het licht hiervan zou het aangewezen zijn dat de minister van Volksgezondheid ook 
dit advies ter informatie zou ontvangen. 
 
1.2 Toepassingsvoorwaarden  

In verschillende artikelen van het ontwerp van KB zijn de toepassingsvoorwaarden niet 
gedefinieerd. Ze zullen worden ontwikkeld in de technische reglementen van het FANC die 
pas na de publicatie van het KB beschikbaar zullen zijn. Dit is in het bijzonder het geval voor 
artikelen 2.§2. 27° (standaard therapeutische behandeling), 22.§2 (informatie aan de patiënt 
en ontslagkaart), 30.§1 (audits), 97.§2 (studies ter rechtvaardiging), enz. Al deze 
tekortkomingen worden meer in detail behandeld in het hoofdstuk “Uitwerking en 
argumentatie”. De HGR kan hierover dus geen advies geven en wijst erop dat het ontbreken 
van een technisch reglement bij de publicatie van het KB een risico voor de volksgezondheid 
inhoudt.  
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1.3 Praktische toepasbaarheid van bepaalde bepalingen 

1.3.1 Aanbevelingen die niet bestaan of waarover de besprekingen nog gaande zijn 

In meerdere artikelen, met name in de delen betreffende de rechtvaardiging van een 
zowel medische als niet-medische blootstelling met medisch-radiologische 
uitrustingen, legt het ontwerp van KB op dat nationale of internationale richtlijnen 
worden gebruikt die niet bestaan of die nog in voorbereiding zijn, waarvoor nog geen 
consensus werd bereikt. Soms bestaan deze richtlijnen wel, maar zijn ze onvoldoende 
duidelijk, onvolledig of onaangepast aan de klinische tekenen op het terrein. 
Het FANC meent dat de ontwikkeling van deze guidelines niet tot zijn bevoegdheid 
behoort, maar wel tot die van de medische gemeenschap. Toch beveelt de HGR aan, 
om de vereisten van het ontwerp van KB toepasselijk te maken en in het belang van 
de volksgezondheid, dat het FANC initiatieven neemt om deze guidelines effectief uit 
te werken, op basis van de erkende internationale aanbevelingen. 
 

1.3.2 Algemeen probleem van de verdeling van bevoegdheden  

Het FANC legt bepalingen op die het niet zelf kan uitwerken omdat ze tot de 
bevoegdheid van een andere instantie behoren, zoals bijvoorbeeld de FOD 
Volksgezondheid. 
 
De HGR beveelt aan dat het FANC zorgt voor coherentie met alle verplichtingen van 
de geneeskunde, van het KB betreffende het beroep van technoloog medische 
beeldvorming (BS, 2017) en van het KB betreffende het beroep van mondhygiënist 
(BS, 2018). 

 
1.4 Versnippering van informatie 

Zoals reeds vermeld in een eerder advies (HGR 9486, 2018) betreurt de HGR een 
versnipperde omzetting van de richtlijn. Er is geen overzicht en bij de volledige 
wijziging van het ARBIS dat de richtlijn omzet, kunnen er weglatingen en 
tegenstrijdigheden insluipen. Dit heeft vooral betrekking op de samenwerking tussen 
de erkende expert in stralingsfysica en de expert in fysische controle, die essentieel is 
en duidelijk moet worden vastgelegd. 

 
1.5 Verantwoordelijkheden van de practici en verwijzende personen  

1.5.1 Verplichting tot overleg tussen aanvrager en dienstverlener (art. 18.§2) 

De verplichting tot overleg tussen de aanvrager en de dienstverlener (art. 18.§2) vloeit 
voort uit een gedeelde verantwoordelijkheid voor de rechtvaardiging van het 
onderzoek die zeker gegrond is, maar de HGR meent dat het belangrijk is te vermelden 
dat dit overleg niet systematisch moet plaatsvinden aangezien de 
onderzoeksaanvraag in de meeste gevallen volstaat. De HGR stelt met name voor de 
formulering “…onderhouden de noodzakelijke onderlinge contacten…” te vervangen 
door “indien nodig nemen de verwijzende persoon en de practicus contact met elkaar 
op ...” (cf. Afdeling IV2.2.1b)i ). 
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1.5.2 Toestemming van de patiënt (art. 20, §1) 

Hoewel de wet op de patiëntenrechten een kader vormt dat moet worden nageleefd, 
is het ook belangrijk dat de informatie die aan de patiënt wordt verstrekt zijn 
gezondheid niet in gevaar brengt doordat hij een absoluut noodzakelijk onderzoek zou 
weigeren te ondergaan omdat hij bang is voor niet-meetbare effecten van de straling. 
Daarom verzoekt de HGR het FANC om artikel 20.§1 betreffende de toestemming van 
de patiënt te wijzigen en uitdrukkelijk te verwijzen naar de wet op de rechten van de 
patiënt (BS, 2002). De HGR stelt de volgende alternatieve bewoordingen voor (cf. punt 
IV2.2.1b)ii. :  

“Voorafgaand aan de medische blootstelling en in overeenstemming met artikel 
8 van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt, 
wordt de toestemming gezocht van de patiënt of zijn wettelijke 
vertegenwoordiger, nadat de verwijzende persoon en de practicus, elk op hun 
niveau, ervoor gezorgd hebben dat hij correct en op een voor hem begrijpelijke 
manier werd geïnformeerd over de procedure, met inbegrip van de voordelen 
en de risico’s die gepaard gaan met de medische blootstelling. In het geval de 
verwijzende persoon en/of de practicus menen dat de verplichting tot 
informeren en de aard van de te verstrekken informatie onverenigbaar zijn met 
de specifieke toestand van de patiënt, draagt hij hiervoor de 
verantwoordelijkheid.“ 

 
Onverminderd wat voorafgaat en op generiek vlak verzoekt de HGR het FANC 
bovendien om snel, in overleg met de artsen en communicatiespecialisten, een 
multidisciplinaire werkgroep samen te stellen die aanbevelingen moet doen over wat 
al dan niet moet worden meegedeeld aan de patiënt en over de potentiële secundaire 
effecten waarvan hij op de hoogte moet worden gebracht, naargelang van het type van 
situatie. 

 

1.5.3 Blootstelling van begeleiders en verzorgers 

Het ontwerp van KB verbiedt zwangere vrouwen om op te treden als begeleider of 
verzorger voor een persoon die niet-ingekapselde radioactieve producten heeft 
gekregen (art. 21.f). Hoewel dit verbod zeer zinvol is voor personeel dat werkt in de 
nucleaire geneeskunde, is het uiteraard niet van toepassing op een moeder die haar 
kind moet bijstaan tijdens en na onderzoeken. Indien dit verbod letterlijk wordt opgevat, 
mag ze niet meer voor haar kind zorgen tijdens de rest van haar zwangerschap!  
De HGR betwijfelt of deze paragraaf steunt op een grondige risicoanalyse. Doordat er 
geen progressieve benadering is, heeft ze betrekking op elke procedure waarin niet-
ingekapselde radioactieve producten worden toegediend, ongeacht de aard en de 
werking van het radiofarmaceutisch product. De toepassing van dit artikel kan de 
toegang van bepaalde kinderen tot onderzoeken die belangrijk zijn voor hun 
gezondheid (en dus ook hun levensverwachting) beperken en dit voor doses lager dan 
1 mSv die worden toegediend aan hun moeder en aan de foetus die ze draagt. De 
wetenschappelijke argumentatie van de HGR staat onder punt IV2.2.1b). 
De HGR meent dat de practicus zelf de betrokken persoon duidelijk moet wijzen op de 
risico’s en op de maatregelen die erop gericht zijn deze risico’s te voorkomen of te 
verminderen. Dit helpt deze laatste een doordachte beslissing te nemen. 
De HGR beveelt dus aan dat dit artikel wordt geschrapt of geamendeerd in die zin en 
minstens een graduele aanpak voorziet die rekening houdt met het zeer specifieke 
geval van een moeder en haar kind. In dit laatste geval is het echter belangrijk dat 
adequate informatie wordt voorzien en dat eenvoudige maatregelen worden ingevoerd 
die erop gericht zijn de risico’s van bestralingen en van besmetting in het bijzonder te 
beperken. 
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1.6 Verantwoordelijkheden van de gemachtigden 

In artikel 19.§1 en artikel 21 beveelt de HGR aan de verantwoordelijkheid van de 
gemachtigden toe te voegen aan die van de verwijzende persoon en de practicus en in elk 
geval na te gaan of het huidige ontwerp van KB en het KB van 2017 betreffende de 
beroepstitel van de technoloog medische beeldvorming (BS, 2017) (cf. afdeling Iv2.2.1d) 
niet met elkaar in strijd zijn.  
 

1.7 Rechtvaardiging  

De HGR sluit zich aan bij het streven van de richtlijn, dat is omgezet in het ontwerp van 
KB, om aan te dringen op rechtvaardiging, gelet op de snelle toename van het aantal 
onderzoeken waarbij ioniserende stralingen met de bijhorende doses worden gebruikt.  

1.7.1 Herbeoordeling van de soorten handelingen  

De HGR benadrukt dat artikel 5.§5 van het ontwerp van KB betreffende “de herbeoordeling 
van bestaande soorten handelingen die een medische blootstelling met zich meebrengen” 
onder de vereisten blijft die de richtlijn oplegt aan de Lidstaten in zijn artikel 19.§2, dat 
bepaalt dat  

"De lidstaten overwegen, telkens als er nieuwe, belangrijke gegevens over de 

doeltreffendheid of de mogelijke gevolgen van de bestaande categorieën of soorten 
handelingen, of nieuwe, belangrijke informatie over andere technieken en technologieën 
wordt verkregen, of de rechtvaardiging ervan moet worden herzien."  

De HGR beschouwt de tekst van de richtlijn als meer geschikt (cf. punt IV2.1.1a)).  
 

1.7.2 Blootstelling bij niet-medische beeldvorming 

De Europese Richtlijn vermeldt het begrip “medisch-juridische blootstellingen” in haar 
overwegingen (overweging 32).  
Na de overwegingen vervangt de richtlijn de termen “medisch-juridische” echter door “niet-
medische. Dit begrip “medisch-juridische” blootstelling staat niet in het aan de HGR 
voorgelegde ontwerp van KB, maar de transcriptie ervan, gedaan door het FANC in zijn 
toepassingsgebied (art. 95), is getrouw. Het ontwerp van KB stelt, net als de richtlijn, dat 
het principe van rechtvaardiging op dezelfde manier moet worden toegepast als bij 
medische blootstellingen (art. 97.b.). 
 
De HGR stelt echter vast dat het probleem van de blootstelling om redenen van 
bescherming (units voor spoedeisende hulp bijvoorbeeld) of om medisch-juridische 
redenen (onderzoek of beoordeling van schade met onder andere de intentie deze te 
gebruiken om een schadeloosstelling te krijgen van derden) niet wordt behandeld en dat 
het dus niet duidelijk is of de voorschriften in deze context tot de medische of niet-
medische handeling behoren. De HGR meent dat het ontwerp van KB dit belangrijke punt 
moet toelichten (cf. punt IV2.1.1c)).  
 
Bovendien zijn er geen guidelines waarop men zich kan baseren voor de rechtvaardiging 
van deze handeling, of deze blootstelling nu wordt beschouwd als medisch of niet-
medisch. In deze context benadrukt de HGR dat de richtlijn, in artikel 22.4.b), stelt dat er 
voor de bevoegde autoriteit een verplichting bestaat tot samenwerking met medisch-
wetenschappelijke verenigingen, om voorschriften voor deze handeling vast te stellen. 
 
Zoals reeds in het algemeen vermeld, hoewel het FANC meent dat de ontwikkeling van 
de guidelines niet tot zijn bevoegdheid behoort maar wel tot die van de medische 
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gemeenschap, beveelt de HGR aan dat, in het belang van de volksgezondheid en om de 
vereisten van het ontwerp van KB toepasbaar te maken, het FANC initiatieven neemt 
opdat deze guidelines effectief zouden worden uitgewerkt. 

 
1.8 Optimalisatie 

1.8.1 Orgaandosis 

Artikel 5 b) van de richtlijn over de algemene beginselen van de stralingsbescherming 
bepaalt dat de optimalisatie van de bescherming van personen die een medische 
blootstelling ondergaan niet alleen zal worden toegepast op de effectieve dosis, maar ook, 
waar passend, op de orgaandoses, om rekening te houden met de onzekerheden over 
gezondheidsschade onder de limieten die doorgaans worden gehanteerd voor 
weefselreacties. Dit is in het algemeen van toepassing en heeft potentieel betrekking op 
alle organen van de patiënten. 
Sinds de publicatie van deze richtlijn hebben gecoördineerde studies op Europees niveau 
(MELODI: studies PROCARDIO en CEREBRAD: Kreuzer et al., 2018 ; Benotmane, 2018) 
overigens aangetoond dat lage en middelmatige doses ioniserende stralingen in het 
gamma van 100 tot 500 mSv reeds schadelijke effecten hebben voor het hart, de grote 
bloedvaten en de hersenen. Onder de 100 mSv doen zich zeer duidelijke biologische 
wijzigingen voor, met name voor de hersenen in het geval van pre- en postnatale 
blootstellingen. 
 
De HGR vraagt het FANC deze bepalingen van artikel 5 b) van de richtlijn om te zetten 
door artikel 8 §1 van het ontwerp van koninklijk besluit in die zin aan te vullen.(cf. afdeling 
IV2.1.2a)). 

 

1.8.2 Radiotherapeutische behandelingen 

Artikel 8.§3, betreffende de radiotherapeutische behandelingen die gebruik maken van 
niet-ingekapselde radioactieve producten, zoals het op dit moment is verwoord, kan niet 
worden toegepast:  

« Voor de radiotherapeutische behandelingen die gebruik maken van niet-ingekapselde 

radioactieve producten, worden de blootstellingen van de doelvolumes gepland volgens een 
door het Agentschap bepaalde geïntegreerde aanpak en wordt het toedienen ervan 
geverifieerd overeenkomstig de richtlijnen bepaald door het Agentschap, (...).» 

Het veronderstelt immers dat er elementen bestaan die nog niet werden gedefinieerd door 
het agentschap (een geïntegreerde aanpak en richtlijnen voor verificatie van de 
toepassing). De HGR beveelt aan dit artikel te wijzigen en zich hierbij te beperken tot wat 
vandaag van toepassing is (cf. afdeling IV2.1.2c). 
 

1.8.3 Dosisbeperkingen voor begeleiders en verzorgers 

In tegenstelling tot artikel 6 van de richtlijn vereist het ontwerp van KB geen 
dosisbeperkingen voor begeleiders en verzorgers, aangezien het FANC heeft verkozen 
zich te houden aan de “voorwaarden van stralingsbescherming” die door de verschillende 
betrokkenen moeten worden aangenomen om “de dosis zo laag mogelijk te houden” (art. 
9.g). Zoals uiteengezet onder punt 0 meent de HGR dat het bestaan van gekwantificeerde 
waarden van dosisbeperkingen helpt te bepalen welke maatregelen moeten worden 
getroffen, waarbij het begrip “laagst mogelijke dosis” op verschillende manieren kan 
worden geïnterpreteerd. 
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ICRP 103 beveelt overigens een dosisbeperking van 5 mSv aan voor volwassenen per 
blootstellingsepisode. Deze aanbevelingen werden goedgekeurd door de bevoegde 
overheden, bijvoorbeeld de UK Health Protection Agency (HPA).  
 
Daarom beveelt de HGR aan dat de richtlijn wordt gevolgd, evenals de aanbevelingen aan 
het FANC in het IRRS-rapport (2013), met behoud van de verplichting dat 
dosisbeperkingen moeten worden gedefinieerd. Het FANC moet deze waarden echter niet 
zelf vastleggen, wat duidelijk was uiteengezet in het oude artikel 20.21.1.1 c) van het 
ARBIS. De HGR stelt voor de hoofdzaken van dit oude artikel over te nemen, en het aan 
te vullen om te verwijzen naar de internationale aanbevelingen: « Deze dosisbeperking 
wordt vastgesteld door de geneesheer die medisch verantwoordelijk is voor de 
blootstelling, in voorkomend geval rekening houdend met de internationale aanbevelingen 
en de richtlijnen of aanbevelingen van het Agentschap en in overleg met de deskundige 
in de medische stralingsfysica».., cf. punt 0. 
 

1.8.4 Experimenten op de menselijke persoon 

De HGR vraagt zich af wat precies wordt bedoeld met "door de practicus de 
dosisinschatting op individuele basis worden beschouwd voordat de blootstelling 
plaatsvindt" in artikel 12.d i.v.m. experimentele medische praktijken. Dit is een onderdeel 
van de rechtvaardiging van de beslissing de patiënt te onderwerpen aan een 
experimentele medische handeling, eerder dan een optimalisatie. De HGR legt uit dat 
deze experimentele medische handelingen streng worden begeleid in klinische 
onderzoeken en worden voorgelegd aan de ethische comités van de ziekenhuizen, 
volgens nauwkeurig omschreven protocollen. De voor de patiënt ingeschatte dosis werd 
bestudeerd voorafgaand aan de start van dit klinisch onderzoek. De HGR benadrukt 
echter dat het noodzakelijk is een totaalbeeld te hebben van de aanpak die in de ethische 
comités van de verschillende ziekenhuizen wordt gevolgd en dat de transparantie en de 
coherentie ervan moet worden verbeterd. 
De HGR beveelt dus aan dat dit artikel wordt verduidelijkt en dat “op individuele basis” 
wordt vervangen door “voor elk klinisch onderzoek” (cf. afdeling IV2.1.2d)). 
 

1.9 Algemene organisatie van de stralingsfysica 

1.9.1 Vrijstelling 

Het verslag aan de koning stelt dat Inrichtingen van klasse III die niet beschikken over een 
toestel voor interventionele radiologie, van de verplichting worden vrijgesteld om een 
dienst voor medische stralingsfysica op te richten. Om foutieve interpretaties te vermijden, 
meent de HGR dat een nauwkeurige definitie van de interventionele radiologie moet 
worden toegevoegd aan hoofdstuk I, art. 2. (cf. afdeling IV2.2.1a)i).  
 

1.9.2 Gemeenschappelijke dienst voor medische stralingsfysica  

Het ontwerp van KB maakt het mogelijk gemeenschappelijke diensten voor stralingsfysica 
op te zetten voor meerdere inrichtingen. Om door het FANC te worden goedgekeurd, 
moeten deze diensten aan een aantal criteria voldoen en met name "zich op dezelfde 
locatie of in een beperkte geografische zone" bevinden (art 15.§2 b). De HGR acht het 
aangewezen deze onduidelijke en onnauwkeurige eis te schrappen en de nadruk te 
leggen op de doeltreffendheid in de organisatie die het mogelijk moet maken alle 
opdrachten van stralingsfysica uit te voeren die erop gericht zijn de patiënten een dienst 
te verlenen die gelijkwaardig is aan die van een organisatie die gevestigd is op één locatie 
(cf. afdeling IV2.2.1a)i.). 
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1.9.3 Organisatie van de medische stralingsfysica in de radiologie  

Het ontwerp van KB (art. 38 §2) bepaalt dat twee projecten rond optimalisatie, per jaar en 
per dienst in de interventionele radiologie en CT moeten worden gevoerd. Wat wordt 
bedoeld met “dienst” is niet duidelijk voor de HGR, deels door het ontbreken van een 
definitie van “interventionele radiologie”. Het woord “dienst” kan zeer ruim worden 
geïnterpreteerd en de HGR meent ook dat de diensten verschillend kunnen worden 
gedefinieerd in verschillende ziekenhuizen. Een duidelijke afbakening tussen de diensten 
sluit echter geen gezamenlijk gebruik van dezelfde radiologische uitrusting door 
verschillende diensten uit. 
De HGR beveelt dus aan deze begrippen nog beter te omschrijven in artikel 38. Het is 
immers belangrijk, met het oog op de efficiëntie, dat de erkende deskundigen in 
stralingsfysica, die weinig talrijk zijn in dit domein, zich toespitsen op 
optimalisatieprojecten waarvan de impact voor de patiënt het grootst is. (cf. afdeling 
IV2.2.3c). 
 

1.9.4 Veiligheid van de installaties 

Wanneer de veiligheid van de installatie niet langer gewaarborgd is, meent de HGR dat 
moet worden vermeld dat het hoofd van de dienst medische stralingsfysica of, bij 
ontstentenis de erkende deskundige, de exploitant, het hoofd van de dienst medische 
stralingsfysica evenals de arts die hoofd is van de betrokken dienst hiervan snel op de 
hoogte moet stellen. De HGR stelt dus dat artikel 35.§5 in die zin moet worden gewijzigd 
(cf. afdeling IV2.2.1a)ii). 
 

1.9.5 Audits 

Alleen de interne fysici van de inrichting mogen meewerken aan de interne audit (art. 
30.§3); externe fysici kunnen er niet aan meewerken. De HGR stelt voor dat de externe 
stralingsfysici in dit artikel worden gelijkgesteld met het intern personeel van de inrichting, 
zodat ze hun kennis kunnen bijdragen aan de interne audit en op die manier de externe 
audit kunnen voorbereiden (cf. afdeling IV2.2.2b). 

 
1.10 Accidentele en onbedoelde blootstellingen 

De HGR stelt vast dat, in de voorziene meldingen aan het FANC van accidentele of 
onbedoelde blootstellingen (art. 60), geen specifieke vermelding staat van het geval van 
een patiënt die een radiotherapeutische behandeling krijgt die bedoeld was voor een 
andere patiënt (cf. afdeling IV2.2.4). De HGR beveelt aan dat het FANC dit geval 
toevoegt.  
 
Voorts bepaalt hetzelfde artikel (art. 60 b.iii)) dat bij "gebruik van een ingekapselde bron 
of een bestralingstoestel dat geleid heeft, of mogelijk kan leiden tot het optreden van 
onvoorziene deterministische effecten en/of de blootstelling van een of meerdere 
patiënten aan doses die significant verschillen van de voorgeschreven doses", "alle 
systematische afwijkingen van de algemeen aanvaarde limieten vastgelegd door het 
College van geneesheren voor de centra van radiotherapie voor de betrokken techniek 
wanneer ze betrekking hebben op een groot aantal patiënten (≥ 10)" moeten worden 
gemeld.  
De HGR stelt vast dat deze limieten op dit moment niet bestaan en dat het FANC het 
College van Radiotherapie (RT) vraagt de limietdoses voor een “ongeval” vast te leggen. 
De gedragslijnen die deze limieten bepalen, behoren echter tot het medische domein en 
de klinische betekenis ervan is moeilijk te vertalen in een koninklijk besluit. De snelle 
evolutie van de aanbevelingen rond RT maakt het overigens moeilijk limieten vast te 
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leggen waarvan de geldigheid onvermijdelijk beperkt zal zijn in de tijd. Bijgevolg meent 
de HGR dat het niet mogelijk is deze bepaling vandaag zomaar toe te passen en beveelt 
hij het FANC aan deze te herzien. 

 
1.11 Opleidingen  

1.11.1 Opleiding en planning van nucleaire noodsituaties 

De HGR betreurt dat verschillende medische vakgebieden weinig kennis hebben van de 
planning van nucleaire noodsituaties en meent dat alle radiotherapeuten en artsen-
nuclearisten hiervan minstens een basiskennis moeten hebben, alsook van de zorg voor 
patiënten die bestraald zijn in niet-gecontroleerde omstandigheden.  
De HGR beveelt dus aan dat het FANC gebruik maakt van dit nieuwe KB om deze 
opleiding verplicht te maken (cf. afdeling IV2.2.5a)ii). 

 

1.11.2 Afwezigheid van opleiding voor radiotherapeuten (radiotherapist of radiation 
therapy technologist in het Engels) (RTT)  

De HGR benadrukt dat, in dit ontwerp van KB, de opleidingen van alle beroepsgroepen 
die actief zijn in radiotherapie worden overlopen, met uitzondering van die van de 
radiotherapeuten die, krachtens de wet van 1991, verpleegkundigen moeten zijn. Behalve 
de opleiding stralingsbescherming is geen enkele specifieke opleiding voor radiotherapie 
verplicht in België. 
Gelet op het belang van dit punt voor de veiligheid van de patiënten en de volksgezondheid 
in het algemeen, dringt de HGR erop aan dat deze specifieke opleiding wordt opgenomen 
in het ontwerp van KB en, indien dit niet mogelijk is, dat dit zo snel mogelijk gebeurt (cf. 
afdeling IV2.2.5c)). Het IAEA heeft overigens in 2007 al een theoretisch en praktisch 
opleidingsprogramma voor RTT gepubliceerd (IAEA-TCS-25). Dit programma (of de 
herziene versie ervan uit 2014) kan zeker als basis dienen voor de opstelling van deze 
specifieke opleiding. 

 

1.11.3 Opleiding en erkenning van deskundigen in de medische stralingsfysica en 

assistenten medische stralingsfysica 

a) Erkende deskundigen in de medische stralingsfysica 

De HGR meent dat de verplichting van een erkenning per domein moet worden herzien 
rekening houdend met de nieuwe “hybride” technieken (die aan de oorsprong liggen van 
een geleidelijke vervaging van de grenzen tussen de verschillende 
bevoegdheidsdomeinen) en de mobiliteitsproblemen die voortvloeien uit deze eis (naar 
het buitenland toe, waar deze niet bestaat, maar ook tussen domeinen in België). 
De HGR meent dat de stralingsfysici permanente vorming nodig hebben, gelet op de taken 
die ze moeten vervullen en hun verantwoordelijkheid ten aanzien van de patiënten en op 
het vlak van de volksgezondheid in het algemeen, maar benadrukt ook dat de eisen inzake 
opleidingen rekening moeten houden met de toenemende interacties tussen de 
bevoegdheidsdomeinen. (cf. afdeling IV2.2.6a)))  

 
b) Assistenten medische stralingsfysica 

De HGR betreurt ten stelligste dat, krachtens art. 92 van het ontwerp van KB, de opleiding 
van assistent medische stralingsfysica exclusief voorbehouden zou zijn voor 
verpleegkundigen en technologen. Andere, meer technische opleidingen sluiten immers 
meer aan bij de beschrijving van deze functie van MPA. Bovendien, zoals uitgebreid 
uiteengezet in afdeling IV2.2.6b), begrijpt de HGR niet waarom deze opleiding 
voorbehouden zou moeten zijn voor de gezondheidsberoepen: de MPA moet taken 
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uitvoeren die de wetenschappelijke en technische kennis over stralingsfysica, dosimetrie 
enz. van een erkend deskundige in medische stralingsfysica vereisen, van wie het beroep 
niet erkend is als gezondheidsberoep, in het kader van een delegatie die in geen geval 
medisch is.  
De HGR beveelt het FANC aan dat een akkoord wordt bereikt met de FOD 
Volksgezondheid om, bijvoorbeeld, een vrijstelling vast te leggen voor de delegatie van 
taken die verband houden met medische stralingsfysica en op die manier de toegang open 
te stellen voor andere, meer wetenschappelijke diploma’s. 
 
Het opleidingsniveau van de verpleegkundigen ligt overigens ver onder dat van de 
technologen, wat de domeinen betreft die belangrijk zijn voor de MPA’s. De HGR meent 
dus dat hun aanvullende opleiding verbeterd zou moeten worden. 

 

2 BIJKOMSTIGE CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN  

Bovenop deze essentiële vaststellingen en aanbevelingen die betrekking hebben op 
elementaire vragen wijst de HGR het FANC op enkele andere punten.  
 

2.1 Dosisbeperkingen voor begeleiders en verzorgers 

In de inleiding van het verslag aan de Koning wordt verwezen naar dosisbeperkingen voor 
“personnes participant au soutien et au réconfort des patients” (“verzorgers”), maar ook 
voor “accompagnateurs” (begeleiders). De HGR benadrukt dat de term “accompagnateur” 
moet worden geschrapt uit het verslag aan de Koning om coherent te zijn met het ontwerp 
van KB waarin deze term niet wordt gebruikt (cf. afdeling 0. 

 
2.2 Verwijzing naar het ARBIS  

De HGR stelt vast dat het ontwerp van KB soms verwijst naar een definitie uit het ARBIS 
(bv.: interventieradiologie), terwijl de tekst veel duidelijker zou zijn indien de definitie werd 
opgenomen in dit KB (cf. afdeling IV1.1).  

2.3 Medisch-radiologische uitrusting 

De HGR meent dat de term “specifieke” die wordt gebruikt in artikel 34 ongepast is, 
aangezien dezelfde uitrusting kan worden gebruikt voor verschillende categorieën van 
patiënten (minderjarigen, zwangere vrouwen, enz.), maar met aangepaste procedures. 
Het zou beter zijn de verwoordingen “aangepaste medisch-radiologische uitrusting” en 
“aangepaste onderzoeks- en behandelingstechnieken” te gebruiken. (cf. afdeling 
IV2.2.2c)). 
 

2.4 Opleiding van de radiotherapeuten in de interne dosimetrie en radiochemie 

De HGR vraagt zich af of het noodzakelijk is dat alle radiotherapeuten een opleiding 
inwendige dosimetrie en radiochemie volgen, met name. Vandaag zouden behandelingen 
met radionucliden in de vorm van niet-ingekapselde bronnen, volgens de consensus in de 
medische wereld, uitgevoerd moeten worden door artsen-nuclearisten. De HGR meent 
dat deze opleiding in inwendige dosimetrie en radiochemie niet mag worden opgelegd aan 
radiotherapeuten in opleiding.  
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3 BELANGRIJKE CONCLUSIES VOOR DE GEZONDHEID DIE NIET RECHTSTREEKS 
TOT DE BEVOEGDHEID VAN HET FANC BEHOREN 

Sommige aandachtspunten die de HGR heeft opgemerkt, behoren niet rechtstreeks tot het 
bevoegdheidsdomein van het FANC, maar hebben een potentiële impact op de 
volksgezondheid. Ze verdienen dus een bijzondere aandacht en een tussenkomst van het 
FANC, zonder dat ze daarom moeten worden opgenomen in dit ontwerp van KB. 
 

3.1 Afwezigheid van financiering van de stralingsfysica  

Het grote probleem van de concrete uitvoering van dit ontwerp van KB ligt uiteraard in het 
ontbreken van een financiering van de stralingsfysica, terwijl deze hierin toch een 
belangrijke rol moet spelen. Zoals uitvoerig behandeld onder punt IV2.2.3a) benadrukt de 
HGR in het bijzonder het volgende: 

• De afwezigheid van een specifieke terugbetaling van de prestaties (met 
uitzondering van de treatment planning in de radiotherapie) door erkende 
deskundigen in de stralingsfysica.  

• De afwezigheid van een terugbetaling voor fysici in het bezit van een master, die 
de klinische stage volgen die ze volgens de wet moeten volgen om hun erkenning 
te krijgen.  

 
De HGR is zich ervan bewust dat financiering niet tot de bevoegdheid van het FANC 
behoort, maar benadrukt dat de eisen van het ontwerp van KB een hoge kostprijs 
vertegenwoordigen voor de sector van de gezondheidszorg indien er geen financiering 
tegenover staat. De HGR vraagt het FANC dus meer overleg te plegen met de FOD 
Volksgezondheid en het RIZIV om de sector van de stralingsfysica te ondersteunen en tot 
concrete resultaten te komen, in het belang van vooral de patiënt en de volksgezondheid 
in het algemeen.  
Dit punt werd gemeld aan het FANC door de Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen 
en vele jaren geleden al door de Belgische Vereniging van Ziekenhuisfysici (BVZF), aan 
het FANC en aan de FOD Volksgezondheid. 
 
Deze vraag betreft ook de herziening van de normen voor radiotherapie (1991) die 
verouderd zijn op het vlak van stralingsfysica, vooral door de evolutie van de 
behandelingstechnieken. 
 

3.2 Onderricht over stralingsfysica 

Het ontwerp van KB dat aan de HGR werd voorgelegd, benadrukt de belangrijke rol van 
de medische stralingsfysica en zou meer tewerkstellingsmogelijkheden moeten bieden 
aan de stralingsfysici. De studierichtingen medische stralingsfysica moeten er dus 
voldoende opleiden. In België zijn er voldoende opleidingsmogelijkheden, maar de HGR 
meent toch dat een betere structuur dit onderwijs ten goede zou komen in België.  
Hoewel het onderwijs strikt gezien niet tot de bevoegdheid van het FANC behoort, meent 
de HGR dat zijn tussenkomst wenselijk is om deze vraag naar een gestructureerder 
onderwijs kracht bij te zetten (Noord/Zuid (cf. afdeling IV2.2.6a)).  
 

3.3 Studies ter rechtvaardiging 

De correcte toepassing van het rechtvaardigingsprincipe vereist dat, voor elke indicatie, 
het gebruik van niet-stralende technieken, met gelijk of beter gezondheidsvoordeel voor 
de patiënt, wordt overwogen. Dit betekent niet alleen dat de rechtvaardigingsstudies zo 
uitgebreid mogelijk moeten worden behandeld, maar ook dat de RIZIV-nomenclatuur moet 
afgestemd zijn op dit principe. De HGR dringt erop aan dat het FANC zijn contacten met 
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de FOD Volksgezondheid en het RIZIV versterkt vanuit deze optiek (cf. punt IV2.1.1b) in 
de onderstaande argumentatie).  
 

Sleutelwoorden en MeSH descriptor terms2 
 

 
 
MeSH (Medical Subject Headings) is the NLM (National Library of Medicine) controlled vocabulary thesaurus used for indexing 

articles for PubMed http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh. 

 
 
  

 
2 Le Conseil tient à préciser que les termes MeSH et mots-clés sont utilisés à des fins de référencement et de définition aisés du 
scope de l'avis. Pour de plus amples informations, voir le chapitre « méthodologie ». 

MeSH 
terms* 

 Keywords Sleutelwoorden Mots clés Schlüsselwörter 

Radiation, 

Ionizing 

Radiation 
exposure 

 Radiation 
protection 

Stralingsbescherming Radioprotection Strahlenschutz  

 Health physics Fysische controle Contrôle 
physique 

Physikalische 
Kontrolle  

 RGPRI ARBIS RGPRI AOSIS 

Radiation 
Protection 

 Nuclear safety  Nucleaire veiligheid Sûreté nucléaire Nukleare Sicherheit 

  RPE - 
Radiation 
Protection 
Expert 

Deskundige erkend in 
de fysische controle 

Expert agréé en 
contrôle physique 

Strahlenschutzexperte 

  Medical 
exposure 

Medische 
blootstelling 

Exposition 
médicale 

Medizinische 
Exposition 

 Non-medical 
imaging 
exposure 

Blootstelling bij niet-
medische 
beeldvorming 

Exposition à des 
fins d'imagerie 
non médicale 

Exposition zwecks 
nicht medizinischer 
Bildgebung 

  Optimisation Optimalisatie Optimisation Optimierung 

  Justification Rechtvaardiging Justification Rechtfertigung 

  Dose constraint Dosisbeperking Contrainte de 
dose 

Dosisrichtwert 

  Consent Geïnformeerde 
toestemming 

Consentement 
éclairé 

Freiwillige Einwilligung 
nach Aufklärung 

  Carers and 
comforters 

Begeleiders en 
verzorgers 

Personnes 
participant au 
soutien et au 
réconfort 

Betreuungs- und 
Begleitpersonen 

  MPE Medical 
physics expert 

Erkende deskundige 
in de medische 
stralingsfysica 

Expert agréé en 
radiophysique 
médicale 

Medizinphysik-
Experte 

 MPA – Medical 
physics 
assistant 

MPA - Assistent 
medische 
stralingsfysica 

MPA - Assistant 
en radiophysique 
médicale 

Medizinphysik-
Assistent  

 Medical 
physics 
department  

Dienst medische 
stralingsfysica  

Service de 
radiophysique 
médicale 

Medizinphysik-
Abteilung  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh
http://www.scta.be/ZDDUE/FR/semamdy_detail.asp?nr=34015
http://www.scta.be/ZDDUE/FR/semamdy_detail.asp?nr=34015
http://www.scta.be/ZDDUE/FR/semamdy_detail.asp?nr=51856
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III METHODOLOGIE 

 
Na analyse van de aanvraag hebben het College en de voorzitters van de werkgroep de 
nodige expertises bepaald. Op basis hiervan werd een ad-hoc werkgroep opgericht met 
experten in de volgende disciplines: stralingsbescherming, medische stralingsfysica, fysische 
controle, radiologie, radiotherapie, nucleaire geneeskunde, dosimetrie, nucleaire 
beeldvorming, tand-, mond- en kaakgeneeskunde en -beeldvorming, arbeidsgeneeskunde, 
neurochirurgie, cardiologie, technologie in medische beeldvorming , kwaliteitsborging, wet 
gegevensbescherming en ethiek. De experten van de werkgroep hebben een algemene 
belangenverklaring en een ad-hoc verklaring ingevuld en de Commissie voor Deontologie 
heeft het potentieel risico op belangenconflicten beoordeeld. 
 
Het advies berust op een overzicht van de regelgeving en wetenschappelijke literatuur, zowel 
uit wetenschappelijke tijdschriften als uit rapporten van nationale en internationale 
organisaties die in deze materie bevoegd zijn (peer-reviewed), alsook op het oordeel van de 
experten en het horen van het FANC. De toelichtingen van het FANC hebben een aantal 
punten verduidelijkt voor de deskundigen. De opmerkingen en voorstellen van het FANC 
tijdens deze uitwisselingen werden dan ook opgenomen in onderhavig advies, hoewel dit 
betrekking heeft op het ontwerp van KB zoals het werd voorgelegd aan de HGR op 3 juli 2018.  
 
Dit advies concentreert zich bovendien uitsluitend op de eventuele rechtstreekse en 
onrechtstreekse gevolgen van deze hervormingen van de volksgezondheid. 
 
Na goedkeuring van het advies door de werkgroep, werd het advies ten slotte door het College 
gevalideerd. 
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IV UITWERKING EN ARGUMENTATIE 

 
Lijst van gebruikte afkortingen 
 

ALARA As low as reasonably achievable 

ARBIS KB van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming 

van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het 

gevaar van de ioniserende stralingen 

AVG Algemene verordening gegevensbescherming 

BSS Basic Safety Standards 

BVZF Belgische Vereniging voor Ziekenhuisfysici  

CBRN Chemical, Biological, Radiological and Nuclear 

CT Computer tomography 

DFC Dienst Fysische Controle 

DRN Diagnostische referentieniveaus. 

EANM European Association of Nuclear Medicine 

EFOMP European Federation of Organisations For Medical Physics 

FANC Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle 

Gy Gray 

HGR Hoge Gezondheidsraad 

HPA Health Protection Agency (vroeger National Radiological Protection 

Board (NRPB)) 

IAEA  Internationale Organisatie voor Atoomenergie  

ICRP: International Commission on Radiological Protection, Internationale 

Commissie voor Stralingsbescheming 

IRRS  Integrated Regulatory Review Service 

KB Koninklijk Besluit 

MPA Medical Physicist Assistant 

MPE Medical Physics Expert 

PET Positron Emissie Tomografie 

RPE Radiation Protection Expert 

RT Radiotherapie 

RTT Radiation TherapisT of Radiation Therapy Technologist (technoloog in 

radiotherapie) 

SPECT-CT Single photon emission computed tomography 

Sv Sievert 

TDM Tomodensitometrie 

TMB Technoloog medische beeldvorming 
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1 DEFINITIES EN TOEPASSINGSGEBIED art 2.§2 en art. 3. 

1.1 Definities 

i. Logica van de indeling van de definities: het FANC heeft de definities in het 
ontwerp van KB ingedeeld volgens het aantal keren dat deze definities 
voorkomen, wat niet altijd even logisch of gemakkelijk is. Sommige definities 
bevatten termen die verderop worden gedefinieerd. 

ii. 5° Diagnostische referentieniveaus: artikel 102 van hoofdstuk III, over de 
optimalisatie, vermeldt de diagnostische referentieniveaus (DRN) voor de 
blootstellingen bij niet-medische beeldvorming met medisch-radiologische 
uitrustingen terwijl definitie 5° deze gevallen niet vermeldt. De HGR stelt voor 
deze toe te voegen aan definitie 5°. 

iii. 10° Praktische aspecten van de medische handelingen: in de Europese 
Richtlijn (EC, 2013: Artikel 4 Definities 64), is er sprake van de “praktische 
aspecten van medisch-radiologische procedures”. Dit leidt tot twee bedenkingen: 
enerzijds verwijst de definitie naar werkwijzen om tot een concreet resultaat te 
komen, namelijk procedures (stijl van handelen) eerder dan handelingen, een 
meer generieke term; anderzijds is de term “handelingen” niet gedefinieerd in het 
ontwerp van KB (maar wel in de ARBIS hfdst. 1 art. 2° en 3°). Deze term wordt 
hier gebruikt met twee verschillende aannemingen. In de eerste plaats verwijst 
hij naar een proces (process) zoals beschreven in de definitie (art. 2.§2 10°) in 
het KB en in de tweede plaats naar technieken onder de term ”soorten 
radiologische handelingen” in bijlage IA. Het zou de duidelijkheid ten goede 
komen als werd gesproken over medisch-radiologische procedures in de definitie 
onder art. 2.§2. 10° en indien aan de definities van artikel 2.§2. die van “praktijk” 
van artikel 4 Definities 65 van de Europese Richtlijn of die van “handeling” van 
het ARBIS werd toegevoegd. 

iv. 11° practicus (11°): « arts, tandarts of andere beoefenaar van een gezondheidsberoep 

die bevoegd is om de medische verantwoordelijkheid te dragen voor een individuele 
medische blootstelling of blootstelling bij niet-medische beeldvorming met medisch-
radiologische uitrustingen in overeenstemming met nationale wettelijke en reglementaire 
bepalingen;. ‘ 

De HGR meent dat het begrip “beoefenaar van een gezondheidsberoep” moet 
worden toegelicht of weggelaten.  
Naast de artsen en tandartsen zijn er in België, voor zover de HGR weet, geen 
andere beoefenaars van gezondheidsberoepen die bevoegd zijn om de 
medische verantwoordelijkheid te dragen voor de blootstellingen in kwestie.  
De definitie van “medisch deskundige” in de richtlijn houdt rekening met de 
toestand in alle Lidstaten. 
Bovendien benadrukt de HGR dat de definitie van het ontwerp van KB verschilt 
van de definitie in de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de 
patiënt, waarin wordt gesproken over beroepsbeoefenaar. Met betrekking tot het 
verslag aan de koning verwijst de HGR naar het begrip 
gezondheidszorgberoepen dat wordt gebruikt in de gecoördineerde wet van 10 
mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen waaronder 
artsen, apothekers, kinesitherapeuten, verpleegkundigen en vroedvrouwen. 
Deze verwijzing doet nog meer vragen rijzen over de definitie van “practicus” in 
artikel 2, 11°.  

v. 14° Begeleiders en verzorgers: de vertaling van de termen “carers and 
comforters” in de Engelse versie van de richtlijn (artikel 4.10) is niet juist in het 
Nederlands. De term “verzorgers en zorgverleners” zou hier beter op zijn plaats 
zijn dan “begeleiders en verzorgers”. 
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vi. 15° « verwijzend persoon: een arts, tandarts of andere beoefenaar van een 
gezondheidsberoep die krachtens de nationale voorschriften die van toepassing 
zijn, bevoegd is om personen naar een practicus te verwijzen voor een eventuele 
medische blootstelling; ». Deze definitie verwijst naar de term “prescripteur” 
(verwijzend persoon) in de tekst van de Europese Richtlijn (Artikel 4 Definities 85) 
en niet naar “personne référente” (verwijzende persoon)”. Hoewel de term 
“personne référente” wel degelijk verwijst naar een persoon die belast is met de 
taak de gezondheidszorg van de patiënt te coördineren wanneer het gaat om een 
beoefenaar van een gezondheidsberoep, lijkt de term “prescripteur” meer 
overeen te komen met de taal en de dagelijkse realiteit van de 
gezondheidswerkers. De HGR meent dat het de voorkeur zou genieten af te 
stemmen op de definitie van de richtlijn door de term “prescripteur” / 
“verwijzend persoon” te gebruiken. Voor de volledigheid stelt de HGR voor 
het woord “autre” toe te voegen voor het woord “professionnel” in de 
definitie, om de definities van de richtlijn en het KB met elkaar in 
overeenstemming te brengen. 

vii. 23° eenvoudige tandradiografie : « eenvoudige tandradiografie » Deze 
Nederlandstalige term is niet conform met de internationale definities.  
Bovendien wil men zich in België ontdoen van de term “tandarts” (en “dentiste” in 
het Frans), vanwaar de omslag naar het gebruik van de termen 
“mondzorgassistenten” (“assistants en soins buccaux”) en “dept oral health 
sciences in de plaats van “tandartsassistenten” (“assistants dentaires”) en “dept 
tandheelkunde” (“département de médecine dentaire”).  
De HGR stelt dus voor definitie 23 te vervangen door “eenvoudige 
dentomaxillofaciale radiografie: intra orale, panoramische of 
cephalometrische radiografie (“radiographie dento-maxillo-faciale simple : 
radiographie intra orale, panoramique ou céphalométrique”) in het 
Nederlands, (“basic dentomaxillofacial radiography” in het Engels). 
De term “planaire” werd weggelaten omdat deze noch op nationaal, noch op 
internationaal niveau wordt gebruikt. Panoramische radiografie is overigens een 
tomografisch beeld uitgevoerd met smalle straal.  
Op dezelfde manier gebruikt het document de term “tandheelkundige diagnose” 
(“diagnostic dentaire”) (zoals vermeld, onder andere op pagina’s 72/73/93), die 
zou moeten worden vervangen door “dentomaxillofaciale radiologische diagnose” 
(“diagnostic radiologique dento-maxillo-facial”). Deze bewoording zorgt voor 
overeenstemming tussen onderhavige reglementering en de terminologie die 
wordt gebruikt in buitenlandse opleidingen, zodat de dossiers gemakkelijker 
kunnen worden beoordeeld in het kader van de gelijkschakeling van diploma’s. 

viii. Voorts worden de mondhygiënisten niet in het ontwerp van KB vermeld, terwijl 
hun beroep en de handelingen die hen kunnen worden toevertrouwd, worden 
beschreven in de gecoördineerde wet van 28 maart 2018, waaronder het 
"Uitvoeren van medische beeldvorming in het domein van de mondgezondheid" 
Ze zijn impliciet opgenomen in de groep “gemachtigden” aangezien definitie 18° 
van de “gemachtigde” geen specifieke beoefenaars van gezondheidsberoepen 
vermeldt. De HGR meent echter dat ze zouden moeten worden vermeld in het 
ontwerp van KB waarin hun opleiding inzake stralingsbescherming is 
gedefinieerd (art. 82.§5 en §6) en dat moet worden verwezen naar de wet van 28 
maart 2018. 
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ix. 26° assistent medische stralingsfysica : "assistent medische stralingsfysica: 
de persoon aan wie de erkende deskundige in de medische stralingsfysica taken 
medische stralingsfysica kan delegeren;" In het ontwerp van KB dat wordt 
voorgelegd aan de HGR is deze delegatie beperkt tot radiotherapie, wat niet blijkt 
uit deze definitie. De HGR meent dat deze definitie voldoende algemeen is 
om in de toekomst het interventiedomein van de MPA’s (Medical Physicist 
Assistants) te kunnen uitbreiden, dat in het ontwerp van KB beperkt is tot 
radiotherapie alleen. Dit was ook de bedoeling van het FANC bij het schrijven 
van deze definitie en de HGR moedigt aan dit te doen. Vandaag, in deze 
overgangsperiode waarin nog niet alle personen die werken in de medische 
beeldvorming hiervoor de juiste opleiding hebben gekregen, vooral op het vlak 
van blind positioneren, parametercontrole bij CT, aflezen van doses, enz. wordt 
de scopie nog te veel of slecht gebruikt (langdurige, continue scopie zonder LiH, 
enz.), worden de richtlijnen niet altijd gevolgd en zijn er onvoldoende 
stralingsbeschermingsfunctionarissen (RPO).  
De aanwezigheid van een assistent in de stralingsfysica zou dus heel nuttig zijn. 
De HGR beveelt het FANC ook aan opleidingsvereisten te voorzien voor 
assistenten in de stralingsfysica in het domein van de nucleaire 
geneeskunde en de radiologie 

x. 27° standaard therapeutische nucleair-geneeskundige handeling: "een 
therapeutische nucleair-geneeskundige handeling is standaard tenzij het FANC 
expliciet bepaalt dat het een niet-standaard therapeutische nucleair-
geneeskundige handeling is;" 
De HGR stelt voor definitie 27 te vervangen door “Voor radionuclidentherapie 
wordt een therapie gestandaardiseerd indien de hoeveelheid radionucliden 
(“toegediende activiteit”) gelijk is aan (a) een vaste hoeveelheid; (b) een 
aangepaste hoeveelheid naargelang van de antropometrische parameters (bv. 
lichaamsgewicht, lichaamsoppervlakte, ...); of (c) een toegediende activiteit die 
gemakkelijk kan worden omgezet in een geabsorbeerde dosis aan de hand van 
een vooraf bepaalde conversiefactor." 
Een radionuclidentherapie is niet-gestandaardiseerd indien een conversie tussen 
de toegediende activiteit en de opgenomen dosis (in een specifiek orgaan of over 
het hele lichaam) of omgekeerd, noodzakelijk is om de therapie uit te voeren en 
deze conversie wordt gebaseerd op de kinetische beoordeling van de distributie 
van het therapeutische radionuclide of van een verklikstof met een voldoende 
gelijkaardig gedrag, in de patiënt. 

xi. Ontbreken van definitie van interventionele radiologie: in tegenstelling tot de 
richtlijn (definitie 45) verwijst het FANC naar de definitie van het ARBIS, terwijl 
bepaalde artikelen veel duidelijker zouden zijn als de definitie werd opgenomen 
in het ontwerp van KB. Deze opmerking is ook van toepassing op andere 
definities. 

xii. Artikel 12, littera a van afdeling 2. “Optimalisatie” gebruikt het begrip “betrokken 
persoon”, wat een term is die, bijvoorbeeld, een specifieke definitie krijgt in de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG: “natuurlijke persoon die 
direct of indirect kan worden geïdentificeerd, aan de hand van een identificator 
(zoals een naam, een identificatienummer of locatiegegevens) of van een of meer 
elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, 
psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke 
persoon. Met andere woorden, een betrokken persoon is een eindgebruiker van 
wie de persoonsgegevens kunnen worden verzameld. “). De term krijgt nog een 
andere lading in de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke 
persoon, waarnaar het ontwerp van KB en het Verslag aan de Koning verwijzen.  
Enerzijds is het niet zo duidelijk om welke reden de verwijzing naar experimenten 
opgenomen is, terwijl het ontwerp eerder betrekking heeft op patiënten in de 
ruime betekenis van het woord. 
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Anderzijds ontbreekt een definitie van “betrokken persoon”. Deze term staat al in 
het ARBIS, maar wordt hier ook niet gedefinieerd.  
De HGR meent dat deze term moet worden gedefinieerd om alle onduidelijkheid 
weg te nemen, en om de verantwoordelijkheden te vermelden (wie staat in voor 
de informatie: gezondheidswerker, verwijzend persoon, gemachtigde?), door 
dezelfde betekenis te geven als die waarvoor de term wordt gebruikt in het ARBIS 
(persoon die de stralingseffecten zal ondergaan (artikel 51 van het ARBIS)). 
 

1.2 Toepassingsgebied  

Artikel 4 van richtlijn 2013/59/Euratom definieert wat wordt verstaan onder “medische 
blootstelling” (definitie 48) en “blootstelling bij niet-medische beeldvorming” (definitie 55), 
wat niet het geval is in het ontwerp van KB dat werd voorgelegd aan de HGR. Het FANC 
heeft verduidelijkt aan de werkgroep dat de definities van de BSS van toepassing waren 
op het KB, maar dat wordt niet vermeld in artikel 2 van het ontwerp. De HGR meent dat 
het de duidelijkheid ten goede zou komen indien de definities werden overgenomen 
van de richtlijn.  

 
  



 

 

Conseil Supérieur de la Santé 
www.css-hgr.be 

 
− 24 − 

2 MEDISCHE EN NIET-MEDISCHE BLOOTSTELLINGEN  

In de discussie die hierop volgt, worden de verschillende elementen behandeld in de volgorde 
waarin ze voorkomen in het ontwerp van KB. De medische en niet-medische blootstellingen 
zullen echter tegelijk worden behandeld, aangezien het FANC ervoor heeft gekozen de eisen 
met betrekking tot beide soorten blootstelling met elkaar gelijk te stellen.  
 
2.1 BASISPRINCIPES VAN DE STRALINGSBESCHERMING  

De verordening inzake stralingsbescherming steunt op 3 basisprincipes die voortvloeien 
uit het algemene voorzorgsprincipe ALARA (As Low As Reasonably Achievable), namelijk 
rechtvaardiging, optimalisatie en dosisbeperking. De dosislimieten zijn niet van toepassing 
op de medische blootstellingen, waarvoor alleen de rechtvaardigings- en 
optimalisatieprincipes worden bekeken. Dit punt vinden we niet in het huidige ontwerp van 
KB terug.  
 

2.1.1 Rechtvaardiging 

De rechtvaardiging is een van de basisprincipes van de stralingsbescherming: ze houdt in 
dat elke blootstelling aan ioniserende straling een voldoende netto voordeel moet 
opleveren (op diagnostisch en therapeutisch vlak) vergeleken met het potentiële nadeel 
dat deze blootstelling zou kunnen meebrengen.  
 
Bijgevolg zal de invoering van het rechtvaardigingsprincipe in de praktijk op het terrein een 
directe impact hebben op de volksgezondheid.  
 
De HGR is zich ervan bewust dat de richtlijn en het ontwerp van KB het belang van 
rechtvaardiging benadrukken, gelet op de snelle toename van het aantal onderzoeken 
waarbij ioniserende stralingen met de bijhorende doses worden gebruikt. Dit heeft het 
ACR (American College of Radiology) geïnspireerd tot de volgende opmerking in een 
White Paper on Radiation Dose in Medicine (2007): “The rapid growth of CT and certain 
nuclear medicine studies may result in an increased incidence of radiation induced cancer 
in the not too distant future”. Een verslag van het IAEA “Justification of diagnostic medical 
exposures: some practical issues” uit 2012 vermeldt eveneens dat een significante fractie 
van de radiologische onderzoeken mogelijk ongepast is en dat er nood is aan meer 
communicatie tussen beoefenaars van gezondheidsberoepen onderling enerzijds en 
tussen beoefenaars van gezondheidsberoepen en patiënten/publiek anderzijds. Zoals 
benadrukt tijdens de internationale conferentie Radiation Protection in Medicine, die in 
december 2012 werd georganiseerd in Bonn door het IAEA en de WHO, is een beter 
risicobesef een van de belangrijkste actiepunten om de rechtvaardiging van de medische 
blootstellingen te garanderen (introductie en toepassing van de 3 A’s “awareness, 
appropriateness and audit”).  
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De HGR wijst het FANC echter op de volgende punten: 
 
a) Herbeoordeling van de soorten handelingen 

In artikel 5.§5 bepaalt het ontwerp van KB dat  

Art. 5.§5. "De rechtvaardiging van bestaande soorten handelingen die een medische 
blootstelling met zich meebrengen, kan op voorstel van het Agentschap worden herbekeken 
in het licht van nieuwe gegevens met betrekking tot hun doeltreffendheid, hun gevolgen of de 
beschikbaarheid van alternatieve technieken." 

Het ontwerp van KB voldoet hier niet aan de vereisten van de richtlijn in artikel 19.§2: 
 

"De lidstaten overwegen, telkens als er nieuwe, belangrijke gegevens over de 

doeltreffendheid of de mogelijke gevolgen van de bestaande categorieën of soorten 
handelingen, of nieuwe, belangrijke informatie over andere technieken en technologieën 
wordt verkregen, of de rechtvaardiging ervan moet worden herzien."  

De HGR geeft de voorkeur aan de bewoordingen van de richtlijn.  
 
b) Studies ter rechtvaardiging 

De HGR benadrukt ook dat de correcte toepassing van het rechtvaardigingsprincipe 
vereist dat, voor elke indicatie, het gebruik van niet-stralende technieken, met gelijk of 
beter gezondheidsvoordeel voor de patiënt, wordt overwogen. 
De rechtvaardigingstudies moeten dus meer in het algemeen worden overwogen en er 
moet op worden toegezien dat de RIZIV-nomenclatuur niet aanstuurt op het gebruik van 
stralingstechnieken indien niet-stralende alternatieven beschikbaar zijn met hetzelfde of 
een groter voordeel van de patiënt. De HGR vraagt het FANC met aandrang om zijn 
contacten met de FOD volksgezondheid en het RIZIV te verbeteren, om hierop toe 
te zien.  

 

c) Blootstelling bij niet-medische beeldvorming 

Het gebeurt vaak dat medische beeldvorming nodig is om defensieve (medisch-juridische 
of juridische) of verzekeringsredenen, in de plaats van om werkelijk medische redenen, 
bijvoorbeeld na een traumatisme ten gevolge van een verkeersongeval. 
Het is niet duidelijk of dit medisch-juridische (of juridische) voorschrift deel uitmaakt van 
de medische of niet-medische handeling. 
De Europese Richtlijn definieert het begrip “medisch-juridische blootstelling” (overweging 
32):  

"De zogeheten 'medisch-juridische' blootstellingen krachtens Richtlijn 97/43/Euratom zijn 
voortaan duidelijk gedefinieerd als de doelbewuste blootstelling van personen voor andere 
dan medische doeleinden of de 'blootstelling bij niet-medische beeldvorming'. Deze praktijken 
moeten onder passende officiële controle worden geplaatst en dienen op dezelfde manier als 
medische blootstellingen te worden gerechtvaardigd. ‘ 

Na de overwegingen vervangt de Europese richtlijn de termen “medisch-juridische” echter 
door “niet-medische”. Dit begrip “medisch-juridische” blootstelling staat niet in het aan de 
HGR voorgelegde ontwerp van KB, maar de transcriptie ervan, gedaan door het FANC, is 
getrouw in zijn toepassingsgebied (art. 95) en vermeldt dat het rechtvaardigingsprincipe 
op dezelfde manier moet worden toegepast als bij de medische blootstellingen (art. 97.b.). 
De HGR stelt echter vast dat het probleem van de blootstellingen om defensieve redenen, 
in units voor spoedeisende hulp bijvoorbeeld, niet wordt behandeld. Dit is een medische 
bloostelling (de patiënt kan erdoor gebaat zijn of dat denkt de verwijzende persoon toch), 
en op het eerste gezicht, aangezien het om een medische blootstelling gaat, is het 
rechtvaardigingsprincipe van toepassing. De HGR meent dat het niet duidelijk is of dit 
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voorschrift deel uitmaakt van de medische of niet-medische handelingen en 
bijgevolg of het ontwerp van KB dit belangrijke punt moet toelichten, vooral 
aangezien er een grote vraag is naar informatie en onderricht over spoedeisende zorgen. 
 
Bovendien zijn er geen guidelines waarop men zich kan baseren voor de rechtvaardiging, 
terwijl artikel 22.4 van de richtlijn het volgende stelt:  

"Wanneer een lidstaat heeft vastgesteld dat een bepaalde handeling met blootstelling bij niet-

medische beeldvorming gerechtvaardigd is, zorgt hij ervoor dat:[...] b) de bevoegde autoriteit, 
eventueel in samenwerking met andere betrokken organisaties en medisch-
wetenschappelijke verenigingen, voorschriften voor de handeling vaststelt, waaronder criteria 
voor individuele toepassing; ".  

De bevoegde overheid heeft dus een verplichting tot samenwerking met de medisch-
wetenschappelijke verenigingen, teneinde specifieke eisen vast te stellen voor deze 
handeling. 
 
Het FANC meent dat de ontwikkeling van deze guidelines niet tot zijn bevoegdheid 
behoort, maar wel tot die van de medische gemeenschap. Toch beveelt de HGR aan, 
in het belang van de volksgezondheid, dat het FANC initiatieven neemt om deze 
guidelines effectief uit te werken, op basis van de vereisten van het ontwerp van 
KB. 
 
Daarnaast bepaalt artikel 97.§2 

« §2. Onverminderd andere wettelijke of reglementaire verplichtingen, moet voor de soorten 
handelingen, waarvan sprake in paragraaf 1, a), vooraleer zij kunnen worden aangenomen 
voor veralgemeend gebruik, een studie ter rechtvaardiging worden uitgevoerd volgens het 
model en de modaliteiten bepaald door het Agentschap‘"  

De HGR stelt vast dat het model van rechtvaardigingstudie en de modaliteiten die 
erop van toepassing zijn, niet bestaan.  

 

2.1.2 Optimalisatie 

a) Orgaandoses  

Artikel 5 b) van de richtlijn over de algemene beginselen van stralingsbescherming bepaalt 
dat optimalisatie van de bescherming van personen die een medische blootstelling 
ondergaan niet alleen zal worden toegepast op de effectieve dosis, maar ook, waar 
passend, op de orgaandoses, om rekening te houden met onzekerheden over de 
gezondheidsschade onder de limiet die doorgaans wordt gehanteerd voor 
weefselreacties. Dit is in het algemeen van toepassing en heeft potentieel betrekking op 
alle organen van de patiënten. 
Sinds de publicatie van deze richtlijn hebben gecoördineerde studies op Europees niveau 
(MELODI: studies PROCARDIO en CEREBRAD: Kreuzer et al., 2018 ; Benotmane, 2018) 
overigens aangetoond dat lage en middelmatige doses ioniserende stralingen in het 
gamma van 100 à 500 mSv reeds schadelijke effecten hebben voor het hart, de grote 
bloedvasten en de hersenen. Onder 100 mSv doen zich al zeer duidelijke biologische 
wijzigingen voor, met name voor de hersenen in het geval van pre- en postnatale 
blootstellingen. 
De HGR vraagt het FANC deze bepalingen van artikel 5 b) van de richtlijn om te 
zetten, door artikel 8 §1 van het ontwerp van het koninklijk besluit in die zin aan te 
vullen. 
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b) Dosisbeperkingen voor begeleiders en verzorgers en voor personen die 
deelnemen aan experimenten op de menselijke persoon 

Volgens art. 9.g. en h) omvat het optimalisatieproces het volgende: 

"g) de bepaling van de voorwaarden van stralingsbescherming om de dosis voor begeleiders 
en verzorgers zo laag mogelijk te houden; 

h) de bepaling van dosisbeperkingen voor personen die deelnemen aan experimenten op de 
menselijke persoon.” 

terwijl in de inleiding van het verslag aan de koning staat:  

“ als onderdeel van het optimalisatieproces dosisbeperkingen op te leggen voor begeleiders 
en verzorgers en voor vrijwilligers in experimenten op de menselijke persoon”.  

De HGR benadrukt dat de term “accompagnateur” moet worden geschrapt uit het 
verslag aan de Koning om coherent te zijn met het ontwerp van KB waarin deze term 
niet wordt gebruikt. 
 
Artikel 6 van de richtlijn luidt als volgt: 

"Dosisbeperkingen voor beroepsmatige blootstelling, blootstelling van de bevolking, en 

medische blootstelling  

1. De lidstaten zorgen ervoor dat, waar nodig, dosislimieten worden vastgesteld met het oog 
op optimalisatie van de bescherming: […]  

c) Wat medische blootstelling betreft, zijn de dosisbeperkingen slechts van toepassing op de 
bescherming van verzorgers, zorgverleners en vrijwilligers die aan medisch en biomedisch 
onderzoek deelnemen.  

2. Dosislimieten worden vastgesteld met betrekking tot de individuele effectieve dosis voor 
een passende welomschreven periode.” 

In tegenstelling tot de richtlijn vereist punt g van artikel 9 van het ontwerp van KB geen 
dosisbeperkingen in termen van individuele effectieve of equivalente doses. Het FANC 
stelt “de dosisbeperking is niet verdwenen, maar is ook ergens op gebaseerd: de practicus 
bepaalt, in samenwerking met de MPE (Medical Physics Expert) en de RPE (Radiation 
Protection Expert), welke maatregelen moeten worden getroffen om deze dosis zo laag 
mogelijk te houden. In de plaats van waarden vast te leggen die niet mogen worden 
overschreden, acht het FANC het beter te vermelden wat de verschillende interveniënten 
moeten doen om de dosis te beperken zonder waarden op te geven”. 
Voor de HGR volstaat deze opmerking slechts op voorwaarde dat gekwantificeerde 
waarden gekend zijn door alle betrokken partijen die zich bezighouden met de 
optimalisatie en door hen worden gebruikt. Deze waarden moeten niet worden 
meegedeeld aan de begeleiders en verzorgers van de patiënten, maar moeten de 
aanbevelingen sturen aangezien het begrip “zo laag mogelijke dosis” voor interpretatie 
vatbaar is. Artikel 56.5 van de richtlijn bepaalt trouwens het volgende: 

"De lidstaten waarborgen dat: 

a) voor de blootstelling van verzorgers en ondersteuners, indien nodig, dosisbeperkingen 
worden vastgesteld; 

b) passende richtsnoeren worden opgesteld voor de blootstelling van verzorgers en 
ondersteuners.” 
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ICRP 103 beveelt overigens aan een dosisbeperking van 5 mSv te hanteren voor 
volwassenen per blootstellingsepisode. Deze aanbevelingen werden bijvoorbeeld 
goedgekeurd door de UK Health Protection Agency (HPA) (voorheen de National 
Radiological Protection Board (NRPB) van het Verenigd Koninkrijk, dat nu deel uitmaakt 
van Public Health England) (IPEM, 2002).  
 
Daarom beveelt de HGR aan dat artikel 6 van de richtlijn wordt gevolgd met behoud 
van de verplichting om dosisbeperkingen te definiëren. De HGR merkt op dat het 
AFCN zelf geen waarden moet vastleggen. Dit werd eerder duidelijk gesteld in het 
oude artikel 20.21.1.1 c) van het ARBIS. De HGR stelt voor de essentie uit dit oude 
artikel over te nemen, maar het aan te vullen om te verwijzen naar de internationale 
aanbevelingen: « Deze dosisbeperking wordt vastgesteld door de geneesheer die 
medisch verantwoordelijk is voor de blootstelling, in voorkomend geval rekening 
houdend met de  internationale aanbevelingen en de richtlijnen en aanbevelingen 
van het Agentschap en in overleg met de erkende deskundige in de medische 
stralingsfysica». 

 

c) Radiotherapeutische behandelingen die gebruik maken van niet-
ingekapselde radioactieve producten 

De HGR maakt ook de volgende opmerking over artikel 8.§3 dat stelt dat:  

"Voor de radiotherapeutische behandelingen die gebruik maken van niet-ingekapselde 

radioactieve producten, worden de blootstellingen van de doelvolumes gepland volgens een 
door het Agentschap bepaalde geïntegreerde aanpak en wordt het toedienen ervan 
geverifieerd overeenkomstig de richtlijnen bepaald door het Agentschap, ermee rekening 
houdend dat de doses voor de niet-doelvolumes en -weefsels zo laag als redelijkerwijze 
mogelijk moeten zijn en in overeenstemming met het beoogde radiotherapeutische doel van 
de blootstelling." 

De HGR vraagt zich af waar, wanneer en hoe deze richtlijnen worden vastgelegd? Het 
verslag aan de Koning biedt ook geen antwoord. Volgens het FANC zijn ze op dit moment 
nog niet vastgelegd en zullen ze dat pas zijn na het verschijnen van een document van de 
European Association of Nuclear Medicine (EANM) en een overleg met de professionals 
uit de sector. Het FANC zal dus een nieuw besluit voorbereiden waarin zal worden bepaald 
wat moet gebeuren voor elke therapie die niet-ingekapselde bronnen gebruikt. 
Dit artikel is dus verkeerd verwoord en kan niet worden toegepast. De HGR beveelt 
aan dit artikel te wijzigen en zich hierbij te beperken tot wat vandaag toepasbaar is.  
 
d) Experimentele medische handeling 

Art. 12.d) bepaalt: 

"in het geval van patiënten die een experimentele medische handeling ondergaan, en die naar 
verwachting hiervan diagnostisch of therapeutisch nut zullen ondervinden, door de practicus 
de dosisinschatting op individuele basis worden beschouwd voordat de blootstelling 
plaatsvindt;" 

De HGR vraagt zich af wat precies wordt bedoeld met “de dosisinschatting op individuele 
basis worden beschouwd”. Dit is eerder een rechtvaardiging van de beslissing de patiënt 
te onderwerpen aan een experimentele medische handeling dan een optimalisatie. De 
HGR verduidelijkt dat deze experimentele medische handelingen streng worden begeleid 
in klinische onderzoeken en worden voorgelegd aan de ethische comités van de 
ziekenhuizen, volgens nauwkeurig omschreven protocollen. De voor de patiënt 
ingeschatte dosis werd bestudeerd voorafgaand aan de start van dit klinisch onderzoek. 
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De HGR benadrukt echter dat het noodzakelijk is een totaalbeeld te hebben van de 
aanpak die in de ethische comités van de verschillende ziekenhuizen wordt gevolgd en 
dat de transparantie en de coherentie ervan moet worden verbeterd. 
De HGR beveelt dus aan dat dit artikel wordt verduidelijkt en dat “op individuele 
basis” wordt vervangen door “voor elk klinisch onderzoek”. 

 

2.2 TOEPASSING IN DE PRAKTIJK VAN DEZE BASISPRINCIPES 

2.2.1 Verantwoordelijkheden 

Het ontwerp van KB definieert duidelijk de verantwoordelijkheden van de verschillende 
actoren die een rol spelen in de praktische toepassing van de basisprincipes van 
rechtvaardiging en optimalisatie.  

 
a) Verantwoordelijkheden van de exploitant 

 
De exploitant is verantwoordelijk voor de opstelling en de uitvoering van gepaste systemen 
voor kwaliteitsborging, met inbegrip van de processen en maatregelen met betrekking tot, 
in het bijzonder, de rechtvaardiging en de optimalisatie, de kwaliteitsbeheersing, de 
organisatie van klinische en dosimetrische audits, enz. (art. 13 tot 16).  
 
De HGR geeft opmerkingen over de volgende punten: 
 

i Dienst medische stralingsfysica (art. 15) 

Een van de doelstellingen van de reglementaire hervorming is dat de exploitanten meer 
verantwoordelijkheid moeten dragen, vooral op het vlak van de medische stralingsfysica 
die een essentieel en onmisbaar onderdeel is van het gebruik van ioniserende stralingen 
in het medisch domein. Artikel 15 bepaalt dat de exploitant een dienst voor medische 
stralingsfysica moet oprichten en, meer bepaald onder §2, dat het hoofd van de dienst 
medische stralingsfysica rechtstreeks afhankelijk is van de exploitant van de inrichting 
waarin hij tewerkgesteld is. In het geval van een gemeenschappelijke dienst voor 
medische stralingsfysica heeft deze bovendien rechtstreeks toegang tot de exploitanten 
van de andere inrichtingen. 
 
De exploitant is duidelijk gedefinieerd in het ARBIS:  

"exploitant : elke natuurlijke of rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de inrichting 
of de beroepsactiviteit waarvoor een vergunning of aangifte in de zin van hoofdstuk II vereist 
is “ 

De HGR meent echter dat het nuttig zou zijn deze definitie over te nemen in het 
ontwerp van KB. 

 
Het verslag aan de Koning vermeldt overigens de voorwaarden die de exploitant 
vrijstellen van de verplichting een dienst voor medische fysica op te richten.  

"Inrichtingen van klasse III die niet beschikken over een toestel voor computertomografie of 

een toestel voor interventionele radiologie, worden van deze verplichting vrijgesteld. ‘" 

Om foutieve interpretaties te vermijden, meent de HGR dat een nauwkeurige definitie 
van de interventieradiologie moet worden toegevoegd aan hoofdstuk I, art. 2. Het 
moet immers duidelijk zijn dat de infiltraties die typisch gebeuren in een private 
radiologiepraktijk niet vallen onder de definitie van interventionele radiologie die inhoudt 
dat een hulpmiddel wordt ingebracht en wordt gestuurd door de beeldvorming. De 
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verplichting om een dienst voor medische fysica op te richten, is hier dus niet van 
toepassing. 
 
Het KB maakt het mogelijk gemeenschappelijke diensten voor stralingsfysica op te 
richten voor meerdere inrichtingen. Artikel 15.§2 bepaalt dat deze, om te worden 
goedgekeurd door het FANC, moeten voldoen aan een aantal eisen waaronder onder 
punt b):  

"de inrichtingen bevinden zich op dezelfde locatie of in een beperkte geografische zone;"  

De HGR vindt deze eis onduidelijk en onnauwkeurig. De HGR acht het aangewezen 
deze eis te schrappen en de nadruk te leggen op vooral doeltreffendheid in de 
organisatie, zodat alle taken van stralingsfysica kunnen worden uitgevoerd die erop 
gericht zijn de patiënten een dienst te verlenen die gelijkwaardig is aan die van een 
organisatie die gevestigd is op één locatie. 
 

ii Veiligheid van de installaties (art. 16) 

Het ontwerp van KB vertrouwt de verantwoordelijkheid voor onderhoud, aanpassingen en 
herstellingen van de uitrustingen/installaties toe aan de exploitant (Art 16). Meer bepaald 
stelt artikel 16.§2:  

"De exploitant is er voor verantwoordelijk dat voor de medisch-radiologische uitrustingen en 
medisch-radiologische installaties die niet of niet meer beantwoorden aan de bepalingen van 
het algemeen reglement, onderhavig besluit en alle uitvoeringsbepalingen daarvan, de 
gepaste correctieve acties worden genomen waaronder het buiten gebruik stellen van de 
medisch-radiologische uitrusting indien het veilig klinisch gebruik ervan niet kan 
gegarandeerd worden. De exploitant is er voor verantwoordelijk dat het hoofd van de dienst 
voor medische stralingsfysica, of bij ontstentenis de erkende deskundige in de medische 
stralingsfysica, en het hoofd van de dienst fysische controle worden ingelicht. ‘"  

Artikel 35.§5 stelt wat volgt:  

"Wanneer medisch-radiologische uitrustingen of medisch-radiologische installaties niet of niet 
meer beantwoorden aan de bepalingen van het algemeen reglement, onderhavig besluit en 
alle uitvoeringsbepalingen daarvan, of wanneer het veilig klinisch gebruik van een medisch-
radiologische uitrusting niet kan gegarandeerd worden, verwittigt het hoofd van de dienst 
medische stralingsfysica, of bij ontstentenis de erkende deskundige in de medische 
stralingsfysica, schriftelijk de exploitant en het hoofd van de dienst voor fysische controle."   

Wanneer de veiligheid van de installatie niet langer gewaarborgd is, meent de HGR 
dat moet worden vermeld dat het hoofd van de dienst medische stralingsfysica of, 
bij ontstentenis, de erkende deskundige, de exploitant, het hoofd van de dienst 
medische stralingsfysica evenals de arts die hoofd is van de betrokken dienst 
hiervan snel op de hoogte moet stellen, De HGR stelt dus dat artikel 35.§5 in die zin 
moet worden gewijzigd. 
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b) Verantwoordelijkheden van de practici en verwijzende personen  

i Verplichting tot overleg tussen aanvragers en dienstverleners 

Artikel 18§2 bepaalt dat: 

"De verwijzende persoon en de practicus onderhouden de noodzakelijke onderlinge 
contacten ten einde de overdracht van nuttige informatie te kunnen verzekeren of 
desgevallend, de rechtvaardiging of de keuze van het onderzoek of de behandeling te 
bespreken."   

De gedeelde verantwoordelijkheid voor de rechtvaardiging van het onderzoek is zeker 
gegrond, maar de HGR meent dat het belangrijk is te vermelden dat dit overleg niet 
systematisch moet plaatsvinden aangezien de aanvraag in de meeste gevallen volstaat. 
Dit overleg moet alleen plaatsvinden bij onvolledige aanvragen of in conflictgevallen. 
Indien er geen overleg is, zal deze vereiste zich vertalen in een aanzienlijke - en onnodige 
- toename van de werklast van de betrokken partijen,  
 
De tekst van dit artikel zou verduidelijkt moeten worden in die zin, vooral door de 
verwoording “… onderhouden de noodzakelijke onderlinge contacten …” te 
vervangen door “indien nodig nemen de verwijzende persoon en de practicus 
contact op … »  

 

ii Toestemming van de patiënt  

In artikel 20.§1 bepaalt het ontwerp van KB dat  

"Voorafgaand aan de medische blootstelling, wordt de toestemming gezocht van de 

patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger," 

De wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt (BS, 2002) voorziet 
echter al, in artikel 8, de toestemming van de patiënt voor iedere tussenkomst van 
beroepsbeoefenaars: 

Art. 8.§1er. De patiënt heeft het recht om geïnformeerd, voorafgaandelijk en vrij toe te 
stemmen in iedere tussenkomst van de beroepsbeoefenaar. Deze toestemming wordt 
uitdrukkelijk gegeven behalve wanneer de beroepsbeoefenaar, na de patiënt voldoende 
te hebben geïnformeerd, uit de gedragingen van de patiënt redelijkerwijze diens 
toestemming kan afleiden.(…) 

« §2. De inlichtingen die aan de patiënt verstrekt worden, met het oog op het verlenen van 
diens toestemming bedoeld in § 1, hebben betrekking op het doel, de aard, de graad van 
urgentie, de duur, de frequentie, de voor de patiënt relevante tegenaanwijzingen, 
nevenwerkingen en risico's verbonden aan de tussenkomst, de nazorg, de mogelijke 
alternatieven en de financiële gevolgen. Ze betreffen bovendien de mogelijke gevolgen 
ingeval van weigering of intrekking van de toestemming, en andere door de patiënt of de 
beroepsbeoefenaar relevant geachte verduidelijkingen, desgevallend met inbegrip van de 
wettelijke bepalingen die met betrekking tot een tussenkomst dienen te worden nageleefd. 

(..) Wet van 22/08/2002 betreffende de rechten van de patiënt 

Deze wet is uiteraard ook van toepassing op de medische blootstellingen aan ioniserende 
stralingen. De HGR vraagt zich dus af waarom het ontwerp van KB hier niet uitdrukkelijk 
naar verwijst, vooral aangezien het verslag aan de Koning er wel naar verwijst en wel 
doorlopend.  
 

  

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2002082245&table_name=wet#Art.7
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2002082245&table_name=wet#True
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Artikel 20, zoals het is geformuleerd in het ontwerp van KB, is te vaag: hoe en waarom 
moet de toestemming van elke patiënt worden verkregen, vooral voor de diagnostische 
procedures? Een algemene toestemming van de patiënt om niet-invasieve procedures en 
behandelingen te ondergaan, lijkt te volstaan. Het is niet zinvol personen te informeren 
over minimale, stochastische en niet-meetbare risico’s. Bijvoorbeeld, een werkgroep van 
de HGR (HGR, 2006) heeft het genetisch risico van een botscan berekend: dit beloopt 
1/42.000 voor de volgende generatie. Dit is een zeer klein en onmeetbaar risico. Het is 
contraproductief de patiënten hierover te informeren en zelfs potentieel gevaarlijk omdat 
dit een invloed kan hebben op de beslissingen van de patiënt. Zo is het denkbaar dat 
patiënten, uit angst voor de risico’s waarover ze zijn geïnformeerd, weigeren een longscan 
te ondergaan. Hierdoor lopen ze een veel groter gevaar te sterven aan de gevolgen van 
een massale longembolie. Gelijkaardige problemen zullen zich voordoen in de radiologie, 
in de interventionele radiologie, in de cardiologie: een medisch beeldvormingsonderzoek 
verhoogt het risico op kanker en deze informatie kan een vluchtreactie teweegbrengen bij 
de patiënt, terwijl het onderzoek belangrijk is voor zijn gezondheid! Het artikel van K. 
Boutis (2013) et al. illustreert dit duidelijk in de pediatrische radiologie:  

“For instance, parents are less likely to agree to perform an emergency CT scan on their 
child when they are informed of a possible link between low doses of radiation and cancer 
[8].Indeed, about 6% of medically necessary CT scans for children seen in an emergency 
setting (head injury) are refused by parents concerned about radiation risk [8].  

De HGR is zich ervan bewust dat het FANC de wetgeving over de patiëntenrechten (BS, 
2002) heeft willen volgen en stelt dus dat de risico’s in perspectief moeten worden gezien 
en dat de informatie die aan de patiënt moet worden gegeven betrekking moet hebben op 
alle gezondheidsrisico’s en niet alleen op de gezondheidsrisico’s die verband houden met 
de ioniserende stralingen. Het FANC heeft overigens duidelijk gesteld, tijdens een 
hoorzitting, dat de informatie die kan worden verstrekt aan de patiënten aangepast moet 
zijn aan het niveau van de patiënt. Deze informatie kan het feit omvatten dat de risico’s 
niet meetbaar zijn en verplicht dus niet tot vermelding van de theoretische risico’s. 
 
De patiënt is de belangrijkste stakeholder en het FANC heeft de vrijheid nauwkeuriger te 
zijn dan de wet betreffende de “rechten van de patiënt”. De HGR meent echter dat de wet 
op de rechten van de patiënt een kader biedt dat nageleefd moet worden en waarop men 
zich dient te baseren. Hierbij moet echter worden vermeden dat de informatie die aan de 
patiënt wordt verstrekt een risico vormt voor zijn gezondheid doordat hij, uit angst voor de 
onmeetbare effecten van straling, beslist af te zien van een onderzoek dat absoluut 
noodzakelijk is.  
De HGR verzoekt het FANC om artikel 20.§1 betreffende de toestemming van de 
patiënt te wijzigen, en uitdrukkelijk te verwijzen naar de wet op de patiëntenrechten: 
«Voorafgaand aan de medische blootstelling en in overeenstemming met artikel 8 van de 
wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt, wordt de toestemming 
gezocht van de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger, nadat de verwijzende persoon 
en de practicus, elk op hun niveau, ervoor gezorgd hebben dat hij correct en op een voor 
hem begrijpelijke manier werd geïnformeerd over de procedure, met inbegrip van de 
voordelen en de risico’s die gepaard gaan met de medische blootstelling. In het geval de 
verwijzende persoon en/of de practicus menen dat de verplichting tot informeren en de 
aard van de te verstrekken informatie onverenigbaar zijn met de specifieke toestand van 
de patiënt, draagt hij hiervoor de verantwoordelijkheid. ‘" 
Bovendien, onverminderd wat voorafgaat en op generiek vlak, nodigt de HGR het 
FANC uit om snel, in overleg met de artsen en communicatiespecialisten, een 
multidisciplinaire werkgroep samen te stellen om aanbevelingen te doen over wat 
al dan niet moet worden meegedeeld aan de patiënt en over de potentiële 
secundaire effecten die hem moeten worden meegedeeld, naargelang van het type 
van situatie.  
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Wat de huidige rechtspraak betreft, gaan de rechters er doorgaans van uit dat een 
waarschijnlijkheid van 2% een goede drempel vormt boven dewelke een risico van 
potentieel secundair effect moet worden meegedeeld, ook al bestaat er geen norm op dit 
niveau. Een uitdrukkelijke verwijzing naar de wet op de rechten van de patiënt in het 
ontwerp van KB zou het echter mogelijk moeten maken de kwestie van de informatie te 
regelen, aangezien er een rechtspraak bestaat, alsook voorbereidende werken over de 
draagwijdte en de omvang van de informatie.  

 
De HGR stelt dus voor artikel 20.§2 als volgt te verwoorden:  

“Onverminderd de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de 
patiënt moet de informatie worden aangevuld door de overhandiging van een 
informatiedocument in de toepassingen van radiotherapie en interventionele 
radiologie en wanneer dit betrekking heeft op tomodensitmetrische onderzoeken en 
diagnostische praktijken in de nucleaire geneeskunde die worden uitgevoerd op 
minderjarigen of meerderjarige patiënten die vallen onder het statuut van 
verlengde minderjarigheid of onbekwaamverklaring. “ 
 

Een duidelijke verwijzing naar de wet van 22 augustus 2002 zou het mogelijk moeten 
maken beter gebruik te maken van het concept medische meerderjarigheid dat voorzien 
is in artikel 12.§2 van deze wet. 

 
Daarnaast vragen sommige deskundigen zich af wat de toegevoegde waarde is van de 
verplichting, in artikel 20.§2, van schriftelijke informatie voor diagnostische pediatrische 
toepassingen, terwijl de richtlijn dit slechts oplegt voor therapeutische toepassingen, 
omdat het gevaar bestaat dat het kind een onderzoek dat noodzakelijk is voor zijn 
gezondheid wordt ontzegd. 
 
Artikel 20.§2 stelt immers:  

"Voor wat betreft radiotherapeutische toepassingen en interventionele radiologie en 
voor wat betreft computertomografie onderzoeken en diagnostische nucleair-
geneeskundige handelingen bij minderjarigen, moet de informatie zoals bedoeld in 
paragraaf 1 bovendien schriftelijk aan de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger 
worden overgemaakt door de practicus. ‘" 

De HGR stelt voor in dit artikel “diagnostische nucleair-geneeskundige handelingen bij 
minderjarigen” te vervangen door “diagnostische nucleair-geneeskundige handelingen bij 
minderjarigen of meerderjarige patiënten die vallen onder het statuut van verlengde 
minderjarigheid of onbekwaamverklaring en die een stralingsgevaar van meer dan 
1 mSv inhouden …” 
Tot slot meent de HGR dat het nuttig zou zijn te vermelden dat de geïnformeerde 
toestemming mondeling mag zijn, maar dat de traceerbaarheid van de toestemming moet 
worden vermeld in het dossier van de patiënt. 

 

iii Blootstelling van begeleiders en verzorgers  

Uit tal van elementen in deze tekst blijkt bezorgdheid over de toegang tot de nucleaire 
geneeskunde en tot de voordelen die deze de patiënten te bieden heeft, aangezien deze 
ernstig kan worden belemmerd.  
Voor begeleiders en verzorgers bepaalt artikel 21 wat volgt:  

Art. 21.f) "om het risico op radioactieve besmetting te voorkomen, mag een vrouw gedurende 
de periode van de zwangerschap niet optreden als begeleider of verzorger voor een persoon 
die niet-ingekapselde radioactieve producten toegediend krijgt."  

Dit artikel herhaalt een bepaling van het ARBIS die van toepassing is op mensen die 
dagelijks werken op diensten voor nucleaire geneeskunde. Het lijkt erop dat het FANC 
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zich voor de opstelling van dit artikel heeft gebaseerd op, enerzijds, de herhaalde vragen 
vanuit de sector van de nucleaire geneeskunde en anderzijds op de radiofarmaceutische 
bijsluiters.  
 
De HGR betwijfelt of deze paragraaf steunt op een grondige risicoanalyse. Doordat er 
geen progressieve benadering is, heeft ze betrekking op elke procedure waarin niet-
ingekapselde radioactieve producten worden toegediend, ongeacht de aard en de werking 
van het radiofarmaceutisch product. Het is op zijn minst aangewezen de therapeutische 
procedures van de diagnostische procedures te scheiden.  
Bovendien benadrukt de HGR dat, hoewel dit verbod zinvol is voor personen die dagelijks 
werken in de geneeskunde en voor personen in hun hoedanigheid van werknemer 
(bijvoorbeeld leidinggevenden in een rusthuis of chauffeurs die bejaarde patiënten 
vervoeren), voor wie een eventuele besmetting ten gevolge van de uitvoering van hun 
taak niet kan worden gerechtvaardigd., is dit artikel uiteraard niet van toepassing op een 
moeder die haar kind begeleidt tijdens en na onderzoeken. In de letterlijke betekenis, zoals 
het hoort in het geval van een wettekst, zou zij dan niet meer voor haar kind kunnen zorgen 
in de resterende tijd van haar zwangerschap. 
Dit artikel heeft tot gevolg dat de toegang tot belangrijke onderzoeken, die een impact 
zullen hebben op levensduur, aantal ziektegevallen en fysieke integriteit, wordt beperkt 
voor doses van microsieverts. Deze doses zijn vergelijkbaar met, of zelfs lager dan, de 
doses waaraan reizigers worden blootgesteld tijdens trans-Atlantische vluchten. 
Zwangere vrouwen zijn nooit om deze reden geweerd van trans-Atlantische vluchten in 
het begin van hun zwangerschap.  
 
De BSS voorzagen in dosisbeperkingen voor begeleiders en verzorgers. In het Verenigd 
Koninkrijk (Harris & Evans - Institute of Physics and Engineering Medicine, 2002; Singleton 
et al. - HSE (Health Service Executive) 2003) zijn beperkingen tot 300 microsieverts 
toegestaan voor zwangere vrouwen, wat veel hoger is dan de dosis van de meeste 
diagnostische onderzoeken. 
De beoordeling van de dosis voor de foetus ten gevolge van een eventuele besmetting 
van zijn moeder, is uiterst complex, vooral in het begin van de zwangerschap. Er bestaan 
echter gegevens in het geval van zwangere vrouwen die een nucleair medisch onderzoek 
moeten ondergaan dat niet kon worden uitgesteld, wat vooral het geval is bij 
longonderzoeken, vermoedens van longembolie, bepaalde 18F- FDG-PET-onderzoeken in 
het kader van een kankercheck-up. Het artikel van P. Zanotti en E. Hindie “Performing 
nuclear medicine examinations in pregnant women” (2017) vat de principes samen voor 
berekening van de dosis die de foetus krijgt wanneer de moeder wordt geïnjecteerd met 
verschillende radio-isotopen. De auteurs passen deze toe om de potentiële schade te 
ramen, alvorens aanbevelingen te doen over de optimalisatie van de dosis. In het geval 
van een vermoeden van longembolie omvat het onderzoek een ventilatiescan en een 
perfusiescan met 99mTc. De uiteindelijke dosis na injectie van 40 tot 150 MBq ligt tussen 
0,11 en 0,75 mGy. Een voorzichtige aanpak raamt de foetale dosis dus op 1mGy, en deze 
kan nog worden verminderd door minder stralende isotopen te gebruiken zoals 81mKr. Voor 
een geïnjecteerde activiteit van 200 MBq 18F- FDG leidt het PET-onderzoek tot een foetale 
dosis van 2 tot 5 mGy. De auteurs besluiten dus dat, afhankelijk van de 
radiofarmaceutische producten en het gebruikte type van machines, de dosis voor de 
foetus gewoonlijk lager zal zijn dan 10 mGy voor onderzoeken uitgevoerd volgens niet-
aangepaste standaardprotocollen.  
De injectie van een radiofarmaceutisch product bij een zwangere vrouw is zeker een 
“extreem” geval van besmetting!! Het spreekt voor zich dat de besmetting die het gevolg 
kan zijn van een injectie met een radiofarmaceutisch product dat is aangepast aan het 
gewicht van het kind waarvoor ze zorgt, altijd veel lager zal zijn. De drastische maatregel 
van artikel 21 is dus niet gerechtvaardigd. Onderstaande tabel bevat enkele voorbeelden 
van procedures van de diagnostische nucleaire geneeskunde die vaak worden gebruikt in 
de pediatrie:  
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Werkwijze  Radiofarmacon Geïnjecteerde activiteit (MBq) bij een 
kind met een gewicht van …* 

  10 kg 30 kg 68 kg 

Botscintigrafie 99mTc-bisfosfonaat 
(MDP, HDP, …) 

95 240 490 

Dynamische renografie 99mTc-MAG3 23 43 69 

Corticale renale scintigrafie   18,5 47 95 
18F-FDG oncologische 
PET/CT (volledig lichaam) 

18F-FDG 70 
37*** 

178 
97*** 

363 
196*** 

Bepaling van het 
glomerulair filtratiedebiet 

51Cr-EDTA 0.74 – 1.85*** 

 

*: volgens de European Association of Nuclear Medicine (EANM) Paediatric Dosage Card, v. 5 

JUL 2016, tenzij anders vermeld 

**: maximaal gewicht op EANM Paediatric Dosage Card, v. 5 JUL 2016. 

*** :UZ Leuven, persoonlijke communicatie 

 
De HGR meent dus dat de practicus de betrokken persoon zelf duidelijk moet wijzen op 
de risico’s en op de maatregelen die erop gericht zijn deze risico’s te voorkomen of te 
verminderen. De betrokken persoon kan zo een doordachte beslissing nemen. De 
Europese Richtlijn stelt in artikel 55.2.g overigens dat het rechtvaardigingsprincipe moet 
worden toegepast en dat ”de blootstelling van verzorgers en zorgverleners per saldo 
voldoende voordeel dient op te leveren, rekening houdend met het directe nut voor de 
gezondheid van de patiënt, het nut voor de verzorger/zorgverlener en de schade die de 
blootstelling kan veroorzaken”.  
 
Zo werd aangetoond dat, door zich in het dagelijkse leven aan een aantal regels te 
houden, de dosis die wordt ontvangen door personen die wonen bij patiënten die 
therapeutisch worden behandeld met 131I in de meeste gevallen onder de grenswaarde 
van 1 mSv kan blijven (Monsieurs et al., 1998 ; Mathieu et al., 1999 ; HGR 7221-2, 2004).  
Recentelijk hebben J.E.Gains et al.(2015) in Groot-Brittannië een studie uitgevoerd, over 
een periode van 10 jaar, naar de externe blootstelling van begeleiders en verzorgers 
tijdens pediatrische moleculaire therapie met 77Lu of131I. Deze personen hadden informatie 
gekregen over het stralingsgevaar en richtlijnen om hun blootstelling te beperken. De 
ontvangen dosis werd gemonitord gedurende het hele verblijf in het ziekenhuis. In alle 
gevallen, behalve een, werden de dosisbeperkingen die zijn aanbevolen door de Health 
Protection Agency, namelijk 5 mSv per episode, nageleefd. 
De doses ontvangen door twee grote groepen begeleiders en verzorgers werden 
beoordeeld door G. Marlenin Diaz Barreto et al. In 2012 in het artikel “On the safety of 
persons accompanying nuclear medicine patients”. Het ging enerzijds om personen die 
kankerpatiënten begeleidden en anderzijds om moeders van jonge kinderen. Twee 
onderzoeken werden bekeken: de immunoscintigrafie met een monoklonaal antilichaam 
gebonden aan 99mTc (voor volwassenen) en de nierscintigrafie met 
dimercaptosuccinylzuur gebonden aan 99mTc:99mTc-DMSA (voor volwassenen). De studie 
vermeldt een gemiddelde doeltreffende dosis van 0,27 en 0,29 mSv voor respectievelijk 
de eerste en de tweede groep. 
Voor de ouders van een kind dat een diagnostische test heeft ondergaan, moet het dus 
perfect mogelijk zijn om de dosislimiet voor het publiek te benaderen of er zelfs onder te 
blijven. 
Door handschoenen en/of een mondmaskertje te dragen tijdens bepaalde handelingen 
kan besmetting van de moeder worden voorkomen of in elk geval sterk beperkt. 

https://www.eanm.org/content-eanm/uploads/2017/01/EANM_Dosage_Card_040214.pdf
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Bovendien verloopt de verdunning in het lichaam anders bij besmetting langs de huid, het 
ademhalingssysteem of de spijsvertering en het bloed, zodat de besmetting van de baby 
in utero of door borstvoeding nog lager is dan die van de moeder. 
 
De HGR beveelt dus aan dat dit artikel wordt geschrapt of geamendeerd in die zin, 
en dat minstens een progressieve benadering wordt opgenomen die het zeer 
specifieke geval van een moeder en haar kind uitsluit. In dit laatste geval is het 
evenwel belangrijk dat de juiste informatie wordt voorzien en dat eenvoudige maatregelen 
worden ingevoerd die erop gericht zijn de risico’s van besmetting in het bijzonder te 
beperken. 
 

iv Informatie aan de patiënt en ontslagkaart 

Art. 22§2. "In het geval een persoon een radioactief product toegediend kreeg voor 
radiotherapeutische doeleinden, zorgt de practicus ervoor dat aan die persoon of zijn 
wettelijke vertegenwoordiger bij het ontslag van die persoon een ontslagkaart verstrekt wordt, 
volgens het model bepaald door het Agentschap. De practicus informeert de persoon of zijn 
wettelijke vertegenwoordiger dat die persoon deze kaart te allen tijde bij zich moet dragen tot 
de datum vermeld op de kaart." 

De HGR heeft vragen over de ontslagkaart voor de patiënt, waarvan het model moet 
worden vastgelegd door het FANC in een technisch reglement dat later zal worden 
gepubliceerd. Zoals hierboven gezegd, valt het te betreuren dat dit technisch reglement 
niet beschikbaar is tegelijk met het KB, vooral aangezien er vandaag al modellen 
beschikbaar zijn op de site van het IAEA. Dit schaadt de goede toepassing van dit KB. 

 

c) Verantwoordelijkheden en taken betreffende de medische stralingsfysica  

Op het vlak van de verantwoordelijkheid van de arts nucleaire geneeskunde bepaalt art. 
48.§2.b et c.: 

« b) voor niet-standaard therapeutische nucleair-geneeskundige handelingen, de berekening 
van de toe te dienen activiteit voorafgaand aan iedere individuele toediening aan een patiënt, 
verifieert en schriftelijk valideert;  

c) voor niet-standaard therapeutische nucleair-geneeskundige handelingen, zo nauwkeurig 
mogelijk de tumordosis, de orgaandosissen en de effectieve dosis voor de patiënt of 
ongeboren kind berekent na iedere individuele toediening aan een patiënt;" 

Wat de niet-standaard therapeutische handelingen betreft, die dus “vandaag niet 
bestaan”, vraagt de HGR zich af: zal een lijst van standaardhandelingen beschikbaar zijn 
op de datum van publicatie van het koninklijk besluit? Hoe zal de lijst worden bijgewerkt? 
Hoe moet een centrum dat een nieuwe therapie aanvraagt te werk gaan, via een toelating 
van klinische studie?  
 
In het verslag aan de koning staat:  

"Het Agentschap zal deze bepaling (m.b.t. de definitie in art. 2.§2.27°) uitvoeren in een 

technisch reglement, rekening houdende met internationale aanbevelingen en overleg met de 
stakeholders. ‘"  

De HGR stelt vast dat dit technisch reglement nog niet bestaat. 
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d) Verantwoordelijkheden van de gemachtigden 

Volgens het KB van 22 december 2017 betreffende de beroepstitel en de 
kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van technoloog medische 
beeldvorming en houdende vaststelling van de lijst van de technische prestaties en van 
de lijst van handelingen waarmee deze laatste door een arts kan worden belast (BS, 
2017), is de technoloog medische beeldvorming gemachtigd inzake stralingsbescherming 
en communicatie. Deze handelingen zijn voortaan eigen handelingen en niet langer 
toevertrouwde handelingen. Aangezien het vaak de gemachtigde is die de patiënt ziet op 
het moment van het onderzoek en niet de practicus of de erkend deskundige in de 
stralingsfysica, zou het logischer zijn indien hij ook de verantwoordelijkheid kreeg voor 
stralingsbescherming en communicatie. 
In artikelen 19.§1 en 21 beveelt de HGR aan de verantwoordelijkheid van de 
gemachtigden toe te voegen, aan die van de verwijzende persoon en de practicus, 
en in elk geval na te gaan of het huidige ontwerp van KB en het bovenvermelde KB 
op dit punt niet met elkaar in strijd zijn. 

 

2.2.2 Kwaliteitsborging 

a) Procedures 

• Art. 25.§1 en 2. bepaalt: 

« §1. Voor radiodiagnostische handelingen baseert de verwijzende persoon zich op de van 
kracht zijnde nationale richtlijnen medische beeldvorming. 

« §2. Indien de verwijzende persoon één of meerdere radiodiagnostische handelingen 
voorstelt die afwijken van de van kracht zijnde nationale richtlijnen medische beeldvorming, 
moet hij dit schriftelijk argumenteren in de aanvraag." 

Deze twee paragrafen veronderstellen dat er volledige en kwaliteitsvolle richtlijnen 
bestaan, wat helaas niet altijd het geval is. Dit betekent dat het nog veel moeilijker is een 
onderzoek te rechtvaardigen indien er geen richtlijnen in het klinisch dossier van een 
patiënt staan. 
Het artikel van D.Tack “Recommandations en imagerie médicale : objectifs, limites et 
radioprotection" (Tack et Nicaise, 2018) toont dit duidelijk aan.  
Hoewel de HGR zich ervan bewust is dat deze richtlijnen niet tot de bevoegdheid van het 
FANC behoren, stelt dit artikel problemen wat de toepassing ervan betreft. 
 

• Artikel 28§2 bepaalt dat: 

"Informatie betreffende de met de medisch-radiologische handeling gepaard gaande 

medische blootstelling van de patiënt of de asymptomatische persoon maakt deel uit van het 
onderzoeks- of behandelingsverslag en patiëntendossier. Het Agentschap kan hiervoor de 
modaliteiten vastleggen."  

De HGR vraagt welke praktische modaliteiten het FANC moet vastleggen. Er is geen 
Europese consensus over dit thema en in afwachting wordt dit vaak aan het oordeel 
van de practicus overgelaten. De HGR stelt het vreemd te vinden dat het verstrekken 
van gegevens verplicht zou worden gemaakt indien de modaliteiten hiervoor niet 
duidelijk omschreven zijn. 
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b) Audits 

• Artikel 30, over audits, stelt:  

Art. 30 §1. "Klinische audits worden uitgevoerd in de medisch-radiologische installaties die 

door het Agentschap worden aangeduid en volgens de door het Agentschap bepaalde of 
goedgekeurde modaliteiten en frequenties." 

De HGR stelt vast dat het technisch reglement dat deze modaliteiten moet 
vastleggen, nog niet is gepubliceerd. 
 

• De HGR stelt vast dat de tekst, zoals die vandaag is opgesteld, bepaalt dat alleen het 
personeel van het ziekenhuis of van de inrichting waarin de interne audit wordt uitgevoerd, 
hierbij kan worden betrokken:  

 

Art 30.§3.« Het interne auditteam bestaat uit personeelsleden van de inrichting waartoe de te 

auditeren medisch-radiologische installatie behoort. “ 

Dit betekent dat externe fysici niet kunnen worden betrokken bij de interne audit. Zij 
kunnen bijdragen aan de externe audits, maar alleen voor inrichtingen waarvoor ze niet 
werken als consultant of waarvoor hun werkgever geen fysicus verstrekt. De HGR stelt 
voor, in dit artikel, dat de externe stralingsfysici worden gelijkgesteld met het intern 
personeel, zodat ze hun kennis kunnen bijdragen aan de interne audit en op die 
manier de externe audit kunnen voorbereiden.  
 
c) Medisch-radiologische uitrusting 

Artikel 34 van het ontwerp van KB luidt als volgt:  

Art. 34. "Een specifieke medisch-radiologische uitrusting en specifieke onderzoeks- en 

behandelingstechnieken moeten worden gebruikt voor de medische blootstellingen: 

a) van minderjarigen; 

b) van zwangere vrouwen; 

[…]" 

De HGR heeft bezwaar tegen de term “specifieke”. In de plaats van te spreken over 
een specifieke medisch-radiologische uitrusting en specifieke onderzoeks- en 
behandelingstechnieken”, stelt de HGR voor de termen “aangepaste medisch-
radiologische uitrusting” en “aangepaste onderzoeks- en 
behandelingstechnieken” te gebruiken. De term “specifiek” houdt immers een zekere 
exclusiviteit in, bijvoorbeeld door te impliceren dat bepaalde uitrustingen en technieken 
alleen worden gebruikt voor minderjarigen. In de meeste gevallen zal een scanner echter 
niet specifiek worden gebruikt voor pediatrie, maar moeten de procedures die met deze 
CT worden uitgevoerd wel geschikt zijn voor pediatrie. 
De Europese Richtlijn gebruikt overigens niet de term “specifieke” maar “passende”. 
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2.2.3 Bijstand van erkende deskundigen in de stralingsfysica 

a) Algemene organisatie van de stralingsfysica 

In het algemeen heeft een aantal deskundigen van de werkgroep vragen bij de praktische 
moeilijkheid van deze organisatie, in het bijzonder in de kleinste structuren.  
 
Het grote probleem ligt uiteraard in het ontbreken van financiering voor de stralingsfysica. 
Dit punt werd gemeld aan het FANC door de Federale Raad voor 
Ziekenhuisvoorzieningen en vele jaren geleden al door de stralingsfysici zelf, in het 
bijzonder door de opeenvolgende bureaus van de Belgische Vereniging van 
Ziekenhuisfysici (BVZF), aan het FANC en aan de FOD Volksgezondheid. We vermelden 
onder andere: 

• de afwezigheid van een specifieke terugbetaling van de prestaties, met 
uitzondering van de treatment planning in de radiotherapie, uitgevoerd door 
erkende deskundigen in de stralingsfysica. Het ontbreken van kwaliteitscontrole of 
dosimetrische controle bij een patiënt in beeldvorming wordt bestraft door het 
RIZIV, wat een negatieve maatregel is en geen erkenning van een prestatie die 
noodzakelijk is voor de stralingsbescherming van de patiënt; 

• het ontbreken van een vergoeding voor fysici met een master die hun klinische 
stage uitvoeren zoals de wet vereist, voordat ze hun erkenning kunnen aanvragen, 
in tegenstelling tot wat het geval is voor specialisten; 

• het ontbreken van een vergoeding voor de stagemeesters in stralingsfysica. 
De kans is reëel dat dit fysici niet zal aanmoedigen om zich toe te leggen op medische 
stralingsfysica en dat het aantal erkende deskundigen in de stralingsfysica op termijn niet 
langer zal volstaan en dat het moeilijk zal zijn het KB toe te passen. 
De HGR is zich ervan bewust dat de financiering niet tot de bevoegdheid van het 
FANC behoort, maar meent dat het overleg tussen het FANC, de minister die 
bevoegd is voor volksgezondheid en de FOD Volksgezondheid misschien niet 
grondig genoeg is gevoerd, terwijl dit deze zaak misschien wel vooruit had kunnen 
helpen. De HGR vraagt het FANC dit overleg te versterken en de sector te 
ondersteunen om tot concrete resultaten te komen. 
 
In het bijzonder: 
Artikel 35§1 bepaalt dat: 

"het hoofd van de dienst voor medische stralingsfysica ertoe gehouden [is] minstens 20% van 

een voltijdse werktijd te besteden aan actieve medische stralingsfysica activiteiten zoals 
bedoeld in afdeling 5." 

De HGR vraagt zich af wat het nut is van deze paragraaf die ongefundeerd lijkt, aangezien 
dit niet is vermeld voor de artsen die hoofd zijn van een medische dienst bijvoorbeeld. De 
medische jury zal moeten oordelen of voldoende activiteiten in het domein van de 
medische stralingsfysica in het activiteitenverslag staan. 
 
§7 van ditzelfde artikel beschrijft het overleg tussen de diensthoofden stralingsfysica en 
artsen. De HGR benadrukt de noodzaak van samenwerking tussen alle artsen van een 
medische dienst en alle stralingsfysici die hun activiteiten uitoefenen binnen deze 
medische dienst, zoals dit vandaag het geval is.  
 
Tot slot heeft de HGR vragen bij de communicatie van informatie tussen MPE 
(deskundige in de medische stralingsfysica) et RPE 
(stralingsbeschermingsdeskundige), in het bijzonder in het kader van de inventaris van 
de ingedeelde inrichtingen. Indien alleen de vermelding “conform/niet conform” wordt 
opgenomen in de inventaris, bestaat het risico van slechte interpretatie van de RPE. Er 



 

 

Conseil Supérieur de la Santé 
www.css-hgr.be 

 
− 40 − 

moet dus op worden gelet dat het resultaat van de metingen en de beoordeling van de 
MPE correct worden overgenomen in de inventaris en geen “standaard” vertaling zijn. 
Bovendien moet in bepaalde gevallen zeer gerichte informatie snel worden doorgegeven 
zodat de RPE deze kan doorgeven aan de database van het FANC in de eerste week van 
de maand. 
De HGR benadrukt het belang voor de volksgezondheid van een goede 
samenwerking, die wordt opgevolgd en doeltreffend verloopt, tussen MPE en RPE, 
zoals de Europese Richtlijn vereist. Het organigram van de dienst medische 
stralingsfysica moet overigens de linken beschrijven met de dienst voor fysische 
controle (art. 35§3) en de MPE moet toegang hebben tot het documentatiesysteem 
van de dienst fysische controle (DFC).  
De HGR stelt vast dat de zeer concrete details van de fysische inventaris zullen 
worden opgenomen in een toekomstig technisch reglement (dat reeds beschikbaar 
is op de website van het FANC onder “regelgevende projecten”). 
 

b) Algemene organisatie van de stralingsfysica in nucleaire geneeskunde 

 
Artikel 37§3 bepaalt dat:  

"Tijdens de toediening van niet-ingekapselde radioactieve producten voor standaard 

therapeutische nucleair-geneeskundige handelingen en voor diagnostische nucleair-
geneeskundige handelingen, moet er een erkende deskundige in de medische stralingsfysica 
in het bevoegdheidsdomein van de nucleaire geneeskunde, te allen tijde telefonisch 
oproepbaar zijn. Hiertoe moet een wachtrol worden ingericht en meegedeeld aan wie het 
aanbelangt."  

Bepaalde deskundigen van de HGR menen dat deze eis niet realistisch is, gelet op het 
kleine aantal deskundigen in de medische stralingsfysica dat erkend is in België. 
Anderzijds vinden ze ook dat dit niet nodig is voor alle diagnostische onderzoeken in de 
nucleaire geneeskunde. 

 

c) Algemene organisatie van de stralingsfysica in de radiologie 

Het ontwerp van KB bepaalt dat twee projecten rond optimalisatie, per jaar en per dienst 
in de interventionele radiologie en CT moeten worden gevoerd.  

Art. 38.§2. "... de exploitant [moet], voor medisch-radiologische handelingen met een 
computertomografie toestel of binnen de interventionele radiologie, beroep doen op een 
erkende deskundige in de medische stralingsfysica, voor de actieve medewerking binnen een 
multidisciplinair team, aan twee gedocumenteerde projecten rond optimalisatie, per jaar en 
per dienst waar minstens één van bovenstaande handelingen wordt uitgevoerd. “. 

Wat wordt verstaan onder “dienst” is niet duidelijk voor de HGR. Deels door de verdwijning 
van de definitie van “interventionele radiologie” kan het woord “dienst” zeer ruim worden 
geïnterpreteerd, van een fysieke plek zoals een operatiekamer tot een specifieke 
medische specialiteit (bv. vasculaire chirurgie, neurochirurgie, orthopedie, enz.). Kan de 
tomodensitometrie (TDM) bijvoorbeeld worden beschouwd als een dienst medische 
beeldvorming (diagnostische radiologie + nucleaire geneeskunde) of als een unieke dienst 
waarin TDM, positronemissietomografie (PET) en single photon emission computed 
tomography (SPECT-CT) zijn ondergebracht? 
 
Het FANC meent dat het begrip dienst (radiologie, cardiologie, enz.) in het algemeen goed 
is gedefinieerd binnen een ziekenhuis en dat elke dienst geoptimaliseerd moet worden. 
De optimalisatie van de procedures binnen een dienst houdt niet automatisch in dat ook 
de procedures van een andere dienst worden geoptimaliseerd. Wat het voorbeeld van de 
nucleaire geneeskunde betreft, kunnen de protocollen voor diagnostische 
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tomodensitometrische onderzoeken tegelijkertijd worden geoptimaliseerd in de diensten 
tomodensitometrie en nucleaire geneeskunde. 
 
De HGR meent echter dat de diensten verschillend kunnen worden gedefinieerd in 
verschillende ziekenhuizen. Zelfs indien er een duidelijke afbakening is tussen diensten 
kan het gebeuren dat dezelfde radiologische uitrusting wordt gebruikt door verschillende 
diensten (cardiologie, interventionele radiologie, enz.). Een uitrusting voor radiografische 
diagnose kan perfect worden gebruikt door andere diensten zoals cardiologie, orthopedie, 
gastro-enterologie, reumatologie enz., terwijl de onderzoekstechnieken en -procedures 
kunnen verschillen. 
Een voorbeeld is een inrichting die is uitgerust met een centrum voor cardiologie en 
interventionele radiologie waarin uitrustingen staan die worden gebruikt door verschillende 
diensten, die nochtans duidelijk afgebakend zijn. Dit is ook het geval wanneer men ervan 
uitgaat dat het operatiekwartier meer dan 10 toestellen bezit en alle optimalisatiestudies 
hier worden uitgevoerd. Dit kan problemen veroorzaken die niet worden opgelost door een 
afbakening van de diensten alleen. 
 
De HGR beveelt dus aan deze begrippen beter te omschrijven in artikel 38. Het is 
immers belangrijk, met het oog op de efficiëntie, dat de erkende deskundigen in 
stralingsfysica, een domein waarin deze niet zo talrijk vertegenwoordigd zijn, hun 
energie niet versnipperen en zich toespitsen op optimalisatieprojecten waarvan de 
impact voor de patiënt het grootst is. 
 

d) Reporting 

De HGR vreest dat de erkende deskundigen in de medische stralingsfysica volledig 
overbelast zullen worden omdat ze al deze verslagen moeten opstellen en dat hun taken 
te administratief worden, waardoor ze verder van hun hoofdtaak ten voordele van de 
patiënt komen te staan.  

 

e) Uitvoeringstermijnen 

De HGR stelt vast dat verordening (EU) 2017/745 van het Europees Parlement en de 
Raad van 5 april 2017 betreffende medische hulpmiddelen, tot wijziging van Richtlijn 
2001/83/EG, Verordening (EG) nr. 178/2002 en Verordening (EG) n° 1223/2009, en tot 
intrekking van Richtlijnen 90/385/EEG en 93/42/EEG pas van toepassing zal zijn vanaf 26 
mei 2020. De HGR beveelt aan dat overgangsmaatregelen worden vastgelegd die hierop 
betrekking hebben.  
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2.2.4 Accidentele en onbedoelde blootstellingen 

Artikel 60 bepaalt het volgende: 

Art. 60. "Volgende accidentele of onbedoelde blootstellingen worden door de practicus aan 

het Agentschap gemeld binnen de 7 dagen na de vaststelling van de gebeurtenis, 
overeenkomstig de modaliteiten bepaald door het Agentschap...". 

De HGR stelt vast dat het geval van een fout met een patiënt in radiotherapie, die 
een behandeling krijgt die bestemd was voor een andere patiënt, niet is opgenomen 
in de voorziene kennisgevingen. Hij beveelt aan dat het FANC dit geval toevoegt. 
 
Punt b) bij dit artikel 60 luidt als volgt: 

"b) gebruik van een ingekapselde bron of een bestralingstoestel dat geleid heeft, of mogelijk 

kan leiden tot het optreden van onvoorziene deterministische effecten en/of de blootstelling 
van een of meerdere patiënten aan doses die significant verschillen van de voorgeschreven 
doses: 

i. afwijking van 10% of meer van de voorgeschreven totale dosis voor de gehele 
radiotherapeutische behandeling; 

ii. afwijking van 20% of meer van de voorgeschreven dosis per fractie; 

iii. alle systematische afwijkingen van de algemeen aanvaarde limieten vastgelegd door het 
College van geneesheren voor de centra van radiotherapie voor de betrokken techniek 
wanneer ze betrekking hebben op een groot aantal patiënten (≥ 10);" 

De HGR stelt vast dat deze limieten op dit moment niet bestaan en dat het FANC het 
College van Radiotherapie (RT) vraagt de limietdoses voor een “ongeval” vast te leggen. 
Dit lijkt in strijd met het feit dat de gedragslijnen die deze limieten bepalen, behoren tot het 
medische domein en dat de klinische betekenis ervan moeilijk te vertalen is in een 
koninklijk besluit. De snelle evolutie van de aanbevelingen voor RT maakt het moeilijk 
limieten vast te leggen. Het College van RT zou effectief limieten kunnen voorstellen op 
basis van internationale publicaties, maar dit vraagt een zware inspanning en de 
geldigheid zal beperkt zijn in de tijd.  
De HGR meent dat het niet mogelijk is punt b)iii vandaag zomaar toe te passen en 
beveelt het FANC aan dit punt te herzien.  

 
Punt c) voorziet een kennisgeving in het geval van een  

"toediening van een niet-ingekapseld radioactief product voor radiotherapeutische doeleinden 

die geleid heeft, of mogelijk kan leiden tot het optreden van onvoorziene deterministische 
effecten en/of waarbij de toegediende activiteit 10% of meer afwijkt van de voorgeschreven 
activiteit. ". 

Dit punt is onduidelijk en met weinig realiteitszin verwoord. Het staat bovendien niet in de 
richtlijn. 
Een arts in de nucleaire geneeskunde kan immers perfect de activiteit wijzigen die in het 
algemeen wordt voorgeschreven na technische of fysiologische problemen, omdat dit tot 
zijn medische verantwoordelijkheid behoort. Dit mag niet worden beschouwd als een “niet-
intentionele blootstelling” en er is geen enkele reden om dit te melden. Het FANC stelt dat 
“voorgeschreven activiteit” moet worden begrepen als “bedoelde activiteit”, die effectief 
zou moeten worden toegediend aan de patiënt. De HGR beveelt aan dat dit wordt 
toegelicht. 
 

  



 

 

Conseil Supérieur de la Santé 
www.css-hgr.be 

 
− 43 − 

Artikel 61 bepaalt het volgende: 

"Het Agentschap kan informatie die van belang is voor stralingsbescherming in het kader van 

medische blootstelling en die betrekking heeft op de lessen die uit accidentele of onbedoelde 
blootstellingen zijn getrokken, geanonimiseerd verspreiden, met het oog op het vermijden van 
gelijkaardige gebeurtenissen." ‘" 

Het anonieme karakter van de gegevens hangt af van de hoeveelheid informatie waaraan 
ze kunnen worden gekoppeld. Met andere woorden, gegevens kunnen anoniem zijn als 
ze apart worden verwerkt en kunnen identificeren, in voorkomend geval, als ze worden 
gekoppeld aan andere gegevens.  
Dit artikel zou rekening moeten houden met deze notie en verduidelijken dat de 
verspreiding op zodanige manier moet gebeuren dat er geen identificatie kan 
plaatsvinden, op welke manier ook, van de betrokken persoon in de zin van de AVG. 
 

2.2.5 Opleiding en vergunning van practici en gemachtigden  

a) Practici  

i Opleiding van radiotherapeuten in interne dosimetrie en radiochemie 

Artikel 76 bepaalt het volgende: 

§1. Voor wat het gebruik van toestellen en radioactieve producten in het kader van de 

radiotherapie betreft, wordt de vergunning enkel verleend aan artsen-specialisten in de 
radiotherapie-oncologie die een diploma, een getuigschrift of een attest kunnen voorleggen 
waaruit blijkt dat zij een opleiding inzake stralingsbescherming van universitair niveau hebben 
genoten en hierover met succes een kenniscontrole hebben ondergaan. 

« §2. De hierboven vermelde opleiding slaat op: […] 

c) de radiochemie en radiofarmacie; […] 

j) de interne dosimetrie; ; […] 

 De assistenten in opleiding krijgen geen opleiding in radiochemie of interne dosimetrie 
maar moeten, volgens het KB, een getuigschrift van opleiding in de radiochemie of interne 
dosimetrie kunnen voorleggen. Volgens het FANC ontvangt de medische jury nog 
aanvragen van radiotherapieartsen die niet-ingekapselde radioactieve stoffen willen 
gebruiken. De medische jury vraagt terecht dat deze artsen een getuigschrift van opleiding 
in de interne dosimetrie kunnen voorleggen. Niettemin is dit wellicht een minderheid van 
radiotherapeuten die uit gewoonte nog behandelingen uitvoeren met niet-ingekapselde 
radionucliden en die al ervaring hebben en opleidingen hebben gekregen. Vandaag is de 
medische wereld het erover eens dat behandelingen met radionucliden moeten worden 
uitgevoerd door nuclearisten, die goed zijn opgeleid en de wetenschappelijke vooruitgang 
in dit domein volgen. Het is niet nodig deze opleiding op te leggen aan de toekomstige 
radiotherapeuten voor het eventuele geval dat ze op een dag op grote schaal 
behandelingen willen gaan uitvoeren met niet-ingekapselde radionucliden. Het lijkt logisch 
dat de radiotherapeuten geen materie in hun programma gaan opnemen die niet tot hun 
hoofdactiviteit behoort en die op dit moment slechts wordt gebruikt door 1% van de 
radiotherapeuten, een aantal dat zelfs 0 bedraagt voor radiotherapeuten die minder dan 
25 jaar geleden hun opleiding hebben genoten. Bovendien zijn bepaalde door het RIZIV 
toegelaten radiofarmaceutische producten niet terugbetaald indien ze niet worden 
toegediend door een nuclearist (bv. Xofigo (223RaCl2). 
De HGR meent dat deze opleiding in inwendige dosimetrie en radiochemie niet moet 
worden opgelegd aan radiotherapeuten in opleiding.  
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ii Opleiding en planning van nucleaire noodsituaties 

De richtlijn bepaalt het volgende in artikel 17: "De lidstaten zorgen ervoor dat hulpverleners 
die vermeld staan in een noodplan of een rampenbestrijdingssysteem adequate en 
geregeld bijgewerkte informatie ontvangen over de risico's die hun interventie voor hun 
gezondheid meebrengt en over de in die gevallen te nemen voorzorgsmaatregelen. In 
deze informatie wordt rekening gehouden met de verschillende mogelijke noodsituaties 
en het soort interventie." 
De HGR betreurt dat de planning van nucleaire noodsituaties weinig bekend is bij 
verschillende medische disciplines, waaronder de radiotherapeuten en de nuclearisten. 
Een grondigere opleiding zou wenselijk zijn. Alle radiotherapeuten en alle artsen-
nuclearisten zouden minstens een basiskennis moeten hebben van de planning van 
nucleaire en radiologische noodsituaties en van de manier waarop patiënten die werden 
bestraald in niet-gecontroleerde omstandigheden moeten worden behandeld.  
De HGR beveelt dus aan dat het FANC gebruikmaakt van dit nieuwe KB om deze 
opleiding verplicht te maken. 
 
b) Gemachtigden voor tandradiologie 

De gecoördineerde wet betreffende het beroep van mondhygiënist vermeldt dat een 
opleiding in medische beeldvorming en stralingsbescherming vereist is, maar is hierover 
onvoldoende duidelijk en geeft geen kwantitatieve informatie over de basisopleiding en de 
permanente vorming. Dit ontwerp vermeldt dit in art. 82 dat van toepassing is op alle 
gemachtigden. 
De HGR stelt vast dat, in de praktijk, de gemachtigde voor tandradiologie kan verschillen 
in ziekenhuisomgevingen waar bepaalde toestellen op de afdeling radiologie 
(panoramisch) staan en in privépraktijken. In ziekenhuisomgevingen wordt de 
beeldvorming uitgevoerd door TMB’ers, terwijl dit in een privépraktijk tandhygiënisten zijn. 
Op het vlak van stralingsbescherming benadrukt de HGR dat alle patiënten recht 
hebben op dezelfde bekwaamheid. 
 
c) Afwezigheid van opleiding voor radiotherapeuten (radiotherapist of radiation 

therapy technologist in het Engels) (RTT) 

De HGR benadrukt dat, in dit ontwerp van KB, de opleidingen van alle beroepsgroepen 
die actief zijn in radiotherapie worden overlopen, met uitzondering van die van de 
radiotherapeuten die hoge stralingsdoses toedienen: de verpleegkundigen / technologen 
/ RTT. In België moeten dit, krachtens de wet van 1991, verpleegkundigen zijn. Behalve 
de opleiding stralingsbescherming is geen enkele specifieke opleiding voor radiotherapie 
verplicht in België (samen met Roemenië het laatste Europese land in deze situatie). Zij 
worden "op de werkplek” opgeleid. Zoals blijkt uit de analyse van bijna-ongevallen is dit 
een bron van problemen. Op dit moment worden inspanningen gedaan om een 4de of 5de 
specialisatiejaar in te voeren, althans in Wallonië. De technologen medische beeldvorming 
(TMB’ers) zijn beter voorbereid voor RT, zijn een efficiënte meerwaarde, maar zijn wettelijk 
niet in orde in bepaalde diensten. Gelukkig wordt deze onregelmatigheid goed 
opgevangen door de ziekenhuisdirecties die de inbreng van de TMB’ers voor 
radiotherapie begrijpen en hun samenwerking en betrokkenheid bij RT toestaan. De 
verpleegkundigen blijven echter noodzakelijk en een opleiding speciaal voor hen is 
welkom. Opleidingsmodules werden ingevoerd in samenwerking met de hogescholen, 
maar er zijn weinig inschrijvingen. Schiet het regelgevend kader tekort? 
 
Door het gebrek aan opleiding van de verpleegkundigen (en de nood aan opleidingen), 
werd de opleiding “oncologie” gebruikt om de opleiding van een deel van de teams aan te 
vullen met meer theorie over radiotherapie, wonen de verpleegkundigen 
wetenschappelijke congressen over radiotherapie bij, enz. Deze gerichte inspanningen 
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verbeteren de situatie, maar het structurele probleem van de basisopleiding van de 
verpleegkundigen in RT blijft bestaan in België. 
 
Het FANC benadrukte tijdens de hoorzitting dat het KB “technoloog medische 
beeldvorming” (MB, 2018) de toegang van TMB’ers tot radiotherapie voorziet. 
Het FANC vindt de opmerking van de HGR gegrond: een specifieke opleiding in 
radiotherapie is noodzakelijk voor de RTT. Het FANC stelt voor dit belangrijke punt op een 
latere datum opnieuw te bespreken met alle stakeholders. De HGR betreurt dat, in het 
belang van de stralingsbescherming en dus van de volksgezondheid, deze 
specifieke opleiding niet voorzien is in het ontwerp van KB. De HGR dringt erop aan 
dat deze wordt opgenomen in dit ontwerp en, indien dit niet mogelijk is, dat het zo 
snel mogelijk wordt gedaan, gelet op het belang van dit punt voor de veiligheid van 
de patiënten en de volksgezondheid in het algemeen.  
Het IAEA heeft overigens in 2007 al een theoretisch en praktisch opleidingsprogramma 
voor RTT gepubliceerd (IAEA-TCS-25). Dit programma, of de herziene versie ervan uit 
2014 (IAEA-TCS-58), kan zeker als basis dienen voor de opstelling van deze specifieke 
opleiding. 
 
 

2.2.6 Opleiding en erkenning van deskundigen in de medische stralingsfysica en 
assistenten medische stralingsfysica 

a) Erkende deskundigen in de medische stralingsfysica 

Het ontwerp van KB dat aan de HGR werd voorgelegd, benadrukt de belangrijke rol van 
de medische stralingsfysica en zou meer tewerkstellingsmogelijkheden moeten bieden 
aan de stralingsfysici. De studierichtingen medische stralingsfysica moeten dus nieuwe 
studenten aantrekken en deze voldoende opleiden. De HGR meent dat een betere 
structuur dit onderwijs ten goede zou komen in België. Onderwijs is geen strikte 
bevoegdheid van het FANC, maar de HGR meent dat zijn tussenkomst wenselijk is om 
een beter gestructureerd onderwijs te promoten (noord/zuid), bijvoorbeeld door 
vertegenwoordigers van de universiteiten van het land samen te brengen, zoals ook is 
gebeurd bij de toepassing van het decreet van Bologna voor de masterprogramma’s voor 
medische fysica. Dit zorgt voor vorderingen in dit domein doordat het de stralingsfysica 
ondersteunt en de toepassing van het KB vergemakkelijkt. 
 

i Beperking van de erkenning van medische stralingsfysica tot 2 domeinen (art. 

84.§2.) 

De HGR vraagt zich af of de verplichting van een erkenning per domein niet moet worden 
herzien, rekening houdend met de opkomst van “hybride” technologieën waardoor de 
grenzen tussen de verschillende bevoegdheidsdomeinen (radiotherapie, nucleaire 
geneeskunde en radiologie) steeds meer vervagen. Kan dit geen problemen stellen voor 
radiotherapie in het bijzonder? Zou het niet beter zijn slechts één erkenning te hebben in 
het domein van de beeldvorming? 
Bovendien stelt de erkenning per domein problemen in termen van mobiliteit voor 
stralingsfysici in het buitenland, bijvoorbeeld in Frankrijk, waar de erkenning algemeen is, 
maar ook in België. Om te voldoen aan de eisen van het nieuwe KB zou de overgang 
tussen domeinen vergemakkelijkt moeten worden.  
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ii Permanente vorming 

De permanente vorming van erkende deskundigen in de medische stralingsfysica wordt 
voortaan uitgedrukt in aantal uren in het ontwerp van KB en niet langer in punten (art. 91), 
wat heel anders en onnodig ingewikkeld kan zijn.  
De activiteiten die gekwalificeerd kunnen worden voor een permanente vorming zijn 
immers uitgebreider dan die van de artsen (bijvoorbeeld lezen van vakliteratuur, 
deelnemen aan werkgroepen, wetenschappelijke publicaties, enz.) en lijken moeilijk uit te 
drukken in uren. Een codering in punten werd opgesteld met de BVZF en goedgekeurd 
door het FANC. De registratie van de opleidingsactiviteiten in het kader van de 
activiteitenverslagen was al een heel werk en dit moet niet nog ingewikkelder worden 
gemaakt, om te vermijden dat de deskundige nog minder tijd kan besteden aan zijn 
activiteiten die verband houden met de patiënt.  
Deze eisen voor permanente vorming liggen zeer hoog, “minstens 50 uur per jaar per 
bevoegdheidsdomein, ongeacht de graad van tewerkstelling (voltijds of deeltijds)”, vooral 
voor de deskundigen die erkend zijn in verschillende bevoegdheidsdomeinen. Om de 
permanente vorming van de stralingsfysici te kunnen garanderen, moet hun aantal 
voldoende hoog zijn en moet een financiering worden voorzien. In de radiotherapie in het 
bijzonder dateren de omkaderingsnormen uit 1991 en ze werden sindsdien niet herzien, 
terwijl verschillende voorstellen die rekening houden met de ontwikkeling van complexe 
nieuwe technologieën werden gedaan voor de FOD Volksgezondheid door 
beroepsorganisaties. Het is belangrijk dat deze normen worden herzien. 
De HGR meent dat de stralingsfysici doorlopende opleidingen nodig hebben, gelet op de 
taken die ze moeten vervullen en hun verantwoordelijkheid ten aanzien van de patiënten 
en op het vlak van de volksgezondheid in het algemeen. De HGR wijst er echter op dat 
de eisen inzake de opleidingen rekening moeten houden met de toenemende 
interacties tussen de bevoegdheidsdomeinen. 
De HGR is zich ervan bewust dat de normen en de financiering niet tot de 
bevoegdheid van het FANC behoren, maar dringt er opnieuw op aan dat het FANC 
zijn contacten met de FOD Volksgezondheid en het RIZIV versterkt om de herziening 
van de normen op het vlak van radiotherapie te voltooien en de financiering van de 
stralingsfysica in het algemeen, in verband met dit nieuwe KB, te verdedigen. 
 
b) Assistenten medische stralingsfysica 

De opleiding die toegang geeft tot de functie van assistent in de medische stralingsfysica 
is toegankelijk voor verpleegkundigen en technologen.  

Art. 92.  

§1. De assistent medische stralingsfysica waarvan sprake in artikel 36, §2,, moet houder zijn 
van een diploma van bachelor in de verpleegkunde of bachelor technoloog in de medische 
beeldvorming of van een in België erkend of gelijkwaardig verklaard diploma. 

 §2. Aanvullend aan de vereiste opgenomen in paragraaf 1, moet de assistent medische 
stralingsfysica met vrucht een opleiding hebben doorlopen van een niveau dat op zijn minst 
overeenstemt met dat van het niet-universitair hoger onderwijs en dat minimum 20 
studiepunten omvat.(...)  

De basisopleiding van deze twee beroepen is echter zeer verschillend. Daarom omvat de 
huidige opleiding interdisciplinaire specialisatie radiotherapie in Wallonië3 60 kredieten, 
met gedifferentieerde kredieten voor de verpleegkundigen (met nadruk op de problematiek 

 
3 Gezamenlijke diplomering tussen 6 partnerhogescholen (Haute Ecole Louvain en Hainaut – Haute 
Ecole Galilée – Haute Ecole de Namur-Liège-Luxembourg – Haute Ecole Léonard de Vinci – Haute 
Ecole de la Province de Namur en Haute Ecole de la Province de Liège). 
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van de ioniserende stralingen) en voor de technologen (met nadruk op de problematiek 
van de zorg).  
Het probleem is dat de tekst van het KB hetzelfde eisenniveau oplegt, namelijk 20 
bijkomende kredieten, ongeacht of men uit een opleiding tot verpleegkundige of 
technoloog komt. 
De HGR vindt dit identieke eisenniveau niet logisch en meent dat het 
opleidingsniveau van de verpleegkundigen in domeinen die belangrijk zijn voor de 
MPA zeer ver staat van dat van de technologen en dat de aanvullende vorming zou 
moeten worden verbeterd. 
 
Bovendien betreurt de HGR stellig dat deze opleiding wordt voorbehouden voor 
technologen en vooral verpleegkundigen, terwijl andere, meer technische, opleidingen 
beter overeenkomen met wat wordt gevraagd van de MPA’s, bijvoorbeeld industrieel 
ingenieur, bachelor natuurwetenschappen, enz. Het lijkt erop dat deze keuze werd 
gemaakt door het FANC om tegenstrijdigheid met de regelgeving van de FOD 
Volksgezondheid te vermijden, waarin is voorzien dat de artsen bepaalde taken slechts 
kunnen delegeren aan verpleegkundigen en technologen. 
De HGR begrijpt niet dat de toegang tot gezondheidsberoepen wordt beperkt terwijl het 
de erkende deskundige in medische radiotherapie is, die zelf niet erkend is als 
gezondheidsberoep, die taken waarvoor een grondige wetenschappelijke en technische 
kennis van de stralingsfysica, dosimetrie, enz. vereist is, delegeert aan een assistent 
onder zijn verantwoordelijkheid. Het is dus in geen geval een medische delegatie. 
De HGR beveelt het FANC aan tot een akkoord te komen met de FOD 
Volksgezondheid om, bijvoorbeeld, een vrijstelling vast te leggen voor de delegatie 
van taken die verband houden met medische stralingsfysica en op die manier 
toegang te verlenen aan andere diploma’s. 

 

2.3 REDACTIONELE OPMERKINGEN 

• In de Franstalige versie staat in art 30.§3.« L’équipe d’audit interne se compose de 

membres du personnel appartenant à l’établissement dont fait partie l’installation 

radiologique médicale à auditer. Au moins un membre de cet équipe d’audit interne a 
suivi une formation d’auditeur. Si l’établissement ne compte pas d’auditeur formé, il 
peut être faire appel à des auditeurs formés d’autres établissements.". Hier moet "il 

peut être faire appel"  worden vervangen door “il peut faire appel".  

• In de Franstalige versie staat in art 30.§5. " Un audit clinique externe, y compris un 
audit de dosimétrie externe, a lieu au moins tous les cinq ans dans les installations 
radiologiques médicales de radiothérapie.". Dit moet worden vervangen door "un audit 
externe de dosimétrie".   

• In de Franstalige versie staat in art 35.§4. "Cette libération par écrit est exigée afin de 
pouvoir mettre en exploitation les installations radiologiques médicales autorisées où 
ils seront utilisés, conformément à l’article 15 du règlement général »"). Hier moet "ils 
seront utilisés" worden vervangen door "elles seront utilisées".  

• Art. 15.§5.« L’exploitant ne peut rompre le contrat conclu avec le chef du service de 
radiophysique médicale que… » en “De exploitant kan de overeenkomst met het hoofd 
van de dienst voor medische stralingsfysica enkel beëindigen… ». De Franstalige 
versie is niet gelijk aan de Nederlandstalige versie, volgens de HGR is de formulering 
"… ne peut rompre […] que” gelijk aan “kan […] enkel beëindigen […] om" 
De formulering van het koninklijk besluit moet worden herzien indien de opleiding 
alleen toegankelijk is voor verpleegkundigen en technologen, wat volgens de HGR 
helemaal niet wenselijk is. Volgens artikel 92 in de Franstalige versie is een "diplôme 
de bachelier en soins infirmiers ou de bachelier technologue en imagerie médicale ou 
un diplôme reconnu ou déclaré équivalent en Belgique" vereist. De formulering 
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“diplôme reconnu ou déclaré équivalent en Belgique” is voor interpretatie vatbaar: het 
syntagma “en Belgique” heeft geen betrekking op “reconnu”, maar op “déclaré 
équivalent”.  
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VI SAMENSTELLING VAN DE WERKGROEP 

De samenstelling van het Bureau en het College alsook de lijst met de bij KB benoemde 
experten is beschikbaar op de website van de HGR: wie zijn we?. 

 

Al de experten hebben op persoonlijke titel aan de werkgroep deelgenomen. Hun algemene 
belangenverklaringen alsook die van de leden van het Bureau en het College kunnen worden 
geraadpleegd op de website van de HGR (belangenconflicten). 
 
De volgende experten hebben hun medewerking en goedkeuring verleend bij het opstellen 
van het advies. Het voorzitterschap werd waargenomen door Marie-Thérése HOORNAERT 
en Patrick SMEESTERS en het wetenschappelijk secretariaat door Sandrine EVERAERT 
en Evelyn HANTSON. 
 
BACHER Klaus Stralingsbescherming, Stralingsfysica UGent 

BALSAT Alain Arbeidsgeneeskunde, 
stralingsbescherming 

SPMT ARISTA 

BIELEN Didier Radiologie UZ Leuven 

BLONDIAU Emilie Kwaliteitsborging CH Jolimont La 
Louvière 

BOTERBERG Tom Radiotherapie UGent 

CHASKIS Cristo Neurochirurgie CHU Charleroi 

COVENS Peter Fysische Controle, 
stralingsbescherming 

VUB 

DE ASMUNDIS Carlo Cardiologie VUB 

DEPAEPE Annie Arbeidsgeneeskunde, 
stralingsbescherming 

MENSURA 

DEROOSE Christophe Nucleaire geneeskunde UZ Leuven 

GERARDY Nathalie Medische Stralingsfysica Controlatom 

HOORNAERT Marie-
Thérése 

Medische stralingsfysica Ex-CH Jolimont La 
Louvière, ex-Ulg 

JACOBS Reinhilde Tandheelkunde en 
dentomaxillofaciale radiologie, 
parodontologie en tandheelkundige 
radiologie 

KULeuven 

JAMAR François Nucleaire geneeskunde UCL 

LIBBRECHT Julien Ethiek EHB 

MALCHAIR Françoise Medische stralingsfysica CHU Liège, Zéphyra 

MERLO Pierre Stralingsfysica CH Jolimont La 
Louvière 

MONSIEURS Myriam Fysische Controle, 
stralingsbescherming 

UGent 

PIRLOT Régine Medische beeldvormingstechnologie Paul Lambin 

REMOUCHAMPS 
Vincent 

Radiotherapie CMSE Namur 

SMEESTERS Patrick Radiobiologie ex-UCL, ex-FANC 

STRUELENS Lara Dosimetrie SCK 

TACK Denis Radiologie EpiCURA, Pratique 
privée 

http://www.health.belgium.be/nl/wie-zijn-we
http://www.health.belgium.be/nl/belangenconflicten
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VAN GYSEGHEM Jean-
Marc 

Wet, informatie, 
gegevensbescherming 

FUNDP 

 
De volgende experten werden gehoord maar waren niet betrokken bij de goedkeuring van 
het advies. 
 
DE BONDT Pieter Nucleaire geneeskunde OLV Aalst 

 
De volgende experten hebben een peer review van het advies uitgevoerd, maar waren niet 
betrokken bij de goedkeuring ervan. 
 
D'HAESE Sven Verpleegkunde VUB 

VYNCKIER Stefaan Stralingsfysica ex-UCL 

 
De volgende administraties/ministeriële kabinetten werden gehoord: 
 
DE KEZEL Evelien Juridisch Advies FANC 

DE RIDDER Sammy Juridisch Advies FANC 

FREMOUT An Departement Gezondheid en 
Leefmilieu, Bescherming van de 
Gezondheid 

FANC 

HAEST Karen Coördinatie radiotherapie, 
Departement Gezondheid en 
Leefmilieu, Bescherming van de 
Gezondheid 

FANC 

VANAUDENHOVE 
Thibaut 

Dosimetrie, Departement 
Gezondheid en Leefmilieu, 
Bescherming van de Gezondheid 

FANC 

VANDECAPELLE 
Marleen 

Coördinatie nucleaire geneeskunde FANC 

 
Dit advies werd door een extern vertaalbureau vertaald.  



 

Hoge Gezondheidsraad 
www.hgr-css.be  

− 52 − 

 
Over de Hoge Gezondheidsraad (HGR) 
 
De Hoge Gezondheidsraad is een federaal adviesorgaan waarvan de FOD Volksgezondheid, 
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu het secretariaat verzekert. Hij werd opgericht in 
1849 en geeft wetenschappelijke adviezen i.v.m. de volksgezondheid aan de ministers van 
Volksgezondheid en van Leefmilieu, aan hun administraties en aan enkele agentschappen. 
Hij doet dit op vraag of op eigen initiatief. De HGR probeert het beleid inzake volksgezondheid 
de weg te wijzen op basis van de recentste wetenschappelijke kennis. 
 
Naast een intern secretariaat van een 20-tal medewerkers, doet de Raad beroep op een 
uitgebreid netwerk van meer dan 500 experten (universiteitsprofessoren, medewerkers van 
wetenschappelijke instellingen, praktijkbeoefenaars, enz.), waarvan er 300 tot expert van de 
Raad zijn benoemd bij KB; de experts komen in multidisciplinaire werkgroepen samen om de 
adviezen uit te werken. 
 
Als officieel orgaan vindt de Hoge Gezondheidsraad het van fundamenteel belang de 
neutraliteit en onpartijdigheid te garanderen van de wetenschappelijke adviezen die hij 
aflevert. Daartoe heeft hij zich voorzien van een structuur, regels en procedures die toelaten 
doeltreffend tegemoet te komen aan deze behoeften bij iedere stap van het tot stand komen 
van de adviezen. De sleutelmomenten hierin zijn de voorafgaande analyse van de aanvraag, 
de aanduiding van de deskundigen voor de werkgroepen, het instellen van een systeem van 
beheer van mogelijke belangenconflicten (gebaseerd op belangenverklaringen, onderzoek 
van mogelijke belangenconflicten en een Commissie voor Deontologie) en de uiteindelijke 
validatie van de adviezen door het College (eindbeslissingsorgaan van de HGR, 
samengesteld uit 30 leden van de pool van benoemde experten). Dit coherent geheel moet 
toelaten adviezen af te leveren die gesteund zijn op de hoogst mogelijke beschikbare 
wetenschappelijke expertise binnen de grootst mogelijke onpartijdigheid. 
 
Na validatie door het College worden de adviezen overgemaakt aan de aanvrager en aan de 
minister van Volksgezondheid en worden ze gepubliceerd op de website (www.hgr-css.be). 
Daarnaast wordt een aantal onder hen gecommuniceerd naar de pers en naar bepaalde 
doelgroepen (beroepsbeoefenaars in de gezondheidssector, universiteiten, politiek, 
consumentenorganisaties, enz.). 
 
Indien u op de hoogte wilt blijven van de activiteiten en publicaties van de HGR kunt u een 
mail sturen naar info.hgr-css@health.belgium.be. 

 

 
 

http://www.hgr-css.be/
mailto:info.hgr-css@health.belgium.be
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