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ADVIES VAN DE HOGE GEZONDHEIDSRAAD nr. 9512
Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de bescherming tegen ioniserende
stralingen tijdens diergeneeskundige blootstellingen
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 medical
imaging in veterinary practice

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 bescherming
tegen ioniserende stralingen tijdens diergeneeskundige blootstellingen. 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.
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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 bepalingen met betrekking tot medische en niet-medische toepassingen met
medisch-radiologische uitrustingen enerzijds en die met betrekking tot diergeneeskundige
toepassingen van ioniserende straling anderzijds, nu ondergebracht in twee afzonderlijke
koninklijke besluiten. Hoofdstuk VI is ook geherstructureerd om enkel nog de restbepalingen
te bevatten die nodig zijn voor de reorganisatie van het ARBIS en de bepalingen met
betrekking tot de medische jury.
Deze herstructurering van het ARBIS maakt deel uit van de omzetting in nationale wetgeving
van de Euratom Basic Safety Standards (gedeeltelijk de Richtlijn 2013/59/Euratom van de
Raad van 5 december 2013 tot de vaststelling van de basisnormen voor de bescherming
tegen de gevaren verbonden aan de blootstelling aan ioniserende straling).
Dit advies handelt over het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de bescherming tegen
ioniserende stralingen tijdens diergeneeskundige blootstellingen. In zijn adviesaanvraag zet
het FANC de verschillende overwegingen uiteen die aan dit nieuwe koninklijk besluit ten
grondslag liggen:
• de huidige regels voor stralingsbescherming werden opgesteld voor de bescherming van
mens en milieu en niet voor de bescherming van dieren bij doelbewuste blootstelling aan
ioniserende stralingen voor diagnostische of therapeutische doeleinden. De drie
basisprincipes van de stralingsbescherming (rechtvaardiging van de handelingen,
optimalisatie van de bescherming, individuele dosis- en risicolimieten) verwijzen alle naar
de bescherming van de mens.
• de bescherming van personen wordt in eerste instantie geregeld in de hoofdstukken II en
III van het algemeen reglement en via het verlenen van oprichtings- en
exploitatievergunningen aan exploitanten van (vaste) inrichtingen (artikelen 6, 7 en 8 van
het algemeen reglement) en via het vergunnen van ondernemingen voor het werken met
mobiele installaties (artikel 5.7 van het algemeen reglement). De bepalingen die
betrekking hebben op de exploitatie van de inrichting waar de handelingen worden
uitgevoerd zijn dan ook niet opgenomen in het huidige reglementaire project.
• het project voorziet in de gedeeltelijke omzetting van de Richtlijn 2013/59/Euratom van de
Raad van 5 december 2013 tot de vaststelling van de basisnormen voor de bescherming
tegen de gevaren verbonden aan de blootstelling aan ioniserende straling.
• de relevante bepalingen van het huidige hoofdstuk VI van het algemeen reglement werden
als uitgangspunt genomen en in sommige gevallen ongewijzigd overgenomen
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•

de laatste decennia zijn de stralingstoepassingen in de diergeneeskunde veel breder
geworden. Een belangrijk onderdeel van dit ontwerp was dan ook het verduidelijken en
uitdiepen van de reglementaire vereisten voor deze, meer complexe, toepassingen.

Om rekening te houden met de dagelijkse realiteit binnen de diergeneeskunde waarin dieren
niet alleen worden blootgesteld voor diagnostische en therapeutische doeleinden, maar ook
in het kader van keuringsonderzoeken en voor verzekeringstechnische doeleinden, voert het
ontwerp van KB een nieuwe term in, namelijk de "diergeneeskundige blootstellingen". Deze
term is ruimer dan de term "geneeskundige toepassingen" die in het huidige ARBIS wordt
gebruikt.
Voorts heeft het ontwerp van KB betrekking op de complexere technieken die tegenwoordig
binnen de diergeneeskunde gebruikt worden, zoals CT, interventieradiologie en nucleair
geneeskundige diagnostiek en therapie. Er wordt bovendien ook proactief aandacht besteed
aan diergeneeskundige radiotherapie. Dit wordt binnen België momenteel nog niet
aangeboden, maar is in het buitenland wel al beschikbaar.
Tevens stelt het KB dat de principes van rechtvaardiging en optimalisatie eveneens op niveau
van de individuele diergeneeskundige blootstelling moeten worden toegepast, wat
onrechtstreeks ook een positieve impact zal hebben op de bescherming van de personen
betrokken bij de diergeneeskundige blootstellingen, namelijk de dierenartsen zelf, maar ook
de personen die de dieren begeleiden en vasthouden (de begeleiders) en de personen die
een functie uitvoeren, die in die KB wordt geïntroduceerd, namelijk de gemachtigden.
Ten slotte worden in dit ontwerp van KB de opleidings- en vormingsvereisten voor de
personen betrokken in de blootstelling van de dieren, evenals de vereisten met betrekking tot
de radiologische uitrustingen en de kwaliteitsborging en -beheersing beschreven.
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II

CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN

De Hoge Gezondheidsraad is van oordeel dat het voorgelegde ontwerp van KB betreffende
de bescherming tegen ioniserende stralingen tijdens diergeneeskundige blootstellingen in
vergelijking met het hoofdstuk VI uit het huidige ARBIS (Geneeskundige en
diergeneeskundige toepassingen van ioniserende stralingen) een verbetering betekent voor
de stralingsbescherming van personen die betrokken zijn bij de diergeneeskunde alsook voor
de volksgezondheid.
Het komt niet alleen tegemoet aan de veranderingen in de praktijk die zich al hebben
voorgedaan, maar houdt ook rekening met evoluties die zich in de nabije toekomst nog kunnen
voordoen.
De tekst van het ontwerp van KB is goed gestructureerd en introduceert de volgende nieuwe
elementen, die de HGR als bijzonder positief beschouwt:
1. De rechtvaardiging van een diergeneeskundige blootstelling dient voortaan aan 2
criteria te voldoen: een algemeen criterium met betrekking tot het type onderzoek en
een individueel criterium met betrekking tot elk dier dat dit onderzoek ondergaat.
2. De verantwoordelijkheden hierin van zowel de dierenarts, de gemachtigde en de
exploitant worden beter bepaald.
3. Bij nucleair geneeskundige procedures wordt voortaan een vertrekcriterium voor
dieren bepaald.
4. Er dient informatie aan de eigenaar gegeven te worden door de practicus.
5. Er kan een dosisbeperking bepaald worden voor de begeleiders van de dieren. De
dosis voor deze begeleiders dient bovendien geoptimaliseerd te worden.
6. Het ontwerp van KB voert de functie van de “gemachtigde” in, waardoor het mogelijk
wordt om een situatie die momenteel al voorkomt binnen de diergeneeskundige
praktijk, te regulariseren.
7. De benodigde opleiding wordt vastgelegd voor de practici en de gemachtigden en
wordt voor de verschillende disciplines binnen de diergeneeskunde voortaan
opgesplitst tussen radiologie, radiotherapie en nucleaire geneeskunde.
8. Alle dierenartsen die ioniserende stralingen willen gebruiken dienen hiervoor vergund
te zijn. Aan practici die uitsluitend gebruik maken van conventionele radiologie wordt
een administratieve vereenvoudiging toegekend. Echter, alvorens toepassingen in de
radiotherapie en nucleaire geneeskunde te kunnen uitvoeren, is wel een expliciete
vergunning van het FANC nodig.
De HGR verleent daarom een gunstig advies over het ontwerp van KB dat het voorwerp
uitmaakt van deze aanvraag, onder voorbehoud van de volgende belangrijke
aandachtspunten waarvoor verduidelijking of aanpassing nodig is.
De HGR formuleert vervolgens enkele kleine aandachtspunten met betrekking tot bepaalde
artikelen. Deze zijn enkel in de argumentatie van dit advies opgenomen.
1

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

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 diergeneeskundige blootstellingen betreft, die ook een impact hebben
op de volksgezondheid, is de HGR van oordeel dat ook dit nieuwe KB door beide ministers
zou moeten worden ondertekend, net zoals het huidige ARBIS.
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1.2 Minimumcriteria
De minimumcriteria waaraan de röntgentoestellen moeten voldoen die in de diergeneeskunde
voor diagnosedoeleinden worden gebruikt, zijn vastgelegd in het FANC-besluit van 29 juli
2009. De HGR maakt de volgende aanbevelingen i.v.m. deze minimumcriteria en de
bijhorende controles:
-

Deze criteria zijn te vaag, niet altijd logisch ingedeeld en houden geen rekening met de
toenemende complexiteit in de toepassingen binnen de grotere diergeneeskundige
praktijken. Een aantal parameters die een directe of indirecte impact hebben op de doses
voor de betrokkenen zijn er niet in opgenomen (bv. buisrendement, minimale criteria voor
de beeldkwaliteit, …). De HGR adviseert daarom dat het FANC snel een werkgroep
opstart met deskundigen uit de sector, o.a. bestaande uit deskundigen in de fysische
controle en medische stralingsfysica alsook dierenartsen om deze criteria te herzien.

-

De toestellen die gebruikt worden binnen de diergeneeskunde zijn vaak oudere toestellen
die uit de humane geneeskunde werden overgenomen en werden aangepast voor gebruik
in de diergeneeskunde. Hierdoor moeten deze toestellen vaak onder suboptimale
condities werken en zijn de overeenkomstig gegenereerde dosissen hoger. Bovendien
bestaat er binnen de diergeneeskunde een enorme diversiteit in de toepassingen. Volgens
de HGR dienen de criteria daarom aangepast te worden volgens een gegradueerde
aanpak per toestel en per toepassing op basis van een risico-analyse, rekening houdend
met de gebruiksfrequentie.

-

Wat de frequentie van de controles betreft, is de Hoge Gezondheidsraad van oordeel dat
de aanbevolen controlefrequentie niet alleen rekening moet houden met het feit of het
toestel al dan niet uitsluitend binnen één instelling wordt gebruikt, zoals bepaald in het
ontwerp van KB, maar met een reeks criteria, namelijk het type toestel, de
gebruiksfrequentie en de gebruikte protocollen. Bij vastgestelde non-conformiteit dient
de controlefrequentie verhoogd te worden. Dit heeft ook betrekking op de toestellen
gebruikt binnen de nucleaire geneeskunde en, in voorkomend geval, de radiotherapie.

-

Aangezien in dit ontwerp van KB enkel de stralingsbescherming van het personeel en het
publiek wordt bedoeld, en dus niet van de patiënt, wordt bovendien bepaald dat de
stralingsdeskundige de minimumcriteria volledig zelf dient na te gaan, met inbegrip van de
criteria die in de humane geneeskunde tot het takenpakket van de medisch fysicus
behoren (bv. de relatie tussen dosis en beeldkwaliteit). Volgens de Hoge
Gezondheidsraad is het echter niet aangewezen om de medisch fysicus a priori
volledig uit te sluiten, vooral voor complexere toestellen en/of toepassingen. Het
aangepaste besluit waarin de minimumcriteria worden bepaald, zou een tabel kunnen
bevatten waarin per toestel- en handelingstype wordt aangegeven welke controles er
dienen te gebeuren (en eventueel door wie).

1.3 De "gemachtigden"
De radiologische opnames van de dieren mogen voortaan worden gemaakt door een
“gemachtigde” onder de verantwoordelijkheid - en in aanwezigheid van - de practicus. In dit
ontwerp van KB betreft het een regularisatie van een reeds bestaande praktijk die momenteel
“getolereerd” wordt.
Het is belangrijk dat deze gemachtigden, evenals de dierenartsen zelf, goed opgeleid zijn
omdat een degelijk radioprotectie beleid en dus de bescherming van de volksgezondheid, hier
start. Er wordt echter geen overgangsperiode voorzien om deze personen op te leiden
volgens de eisen van het nieuwe KB.
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De opleiding van de gemachtigden bestaat evenwel nog niet binnen België. Deze personen
kunnen zich dus niet op voorhand conformeren naar de wetgeving en zullen dus illegaal
werken wanneer het KB verschenen is.
Bovendien zijn de vooropleidingen van deze "de facto" gemachtigden zeer uiteenlopend en
zeker niet beperkt tot de bachelors “dierenartsassistenten” of “dierenzorg”.
Bijgevolg maakt de Hoge Gezondheidsraad de volgende aanbevelingen:
1. Wat betreft de “de facto” gemachtigden die momenteel al deze functie uitoefenen.
•
Men dient uit te gaan van een principe van “verworven recht”, conform de
aanpak die gevolgd werd voor de “helpers” binnen de humane geneeskunde.
Personen die al geruime tijd (bv. > 3 jaar) de taak van gemachtigde uitvoeren
binnen de klinieken dienen erkend te worden na het volgen van een speciaal
daarvoor ingerichte korte opleiding.
2. Voor de toekomstige gemachtigden:
•
Nieuwe gemachtigden dienen wel de in het KB voorgestelde opleiding te
volgen.
•
Het organiseren van deze opleidingen zou best gecentraliseerd ingevoerd
worden, bv. door hogescholen of door een instituut voor permanente vorming,
en dit in het hele land.
•
De organisatie van deze opleidingen is dringend, aangezien er geen
overgangsperioden werden voorzien.
•
Bovendien moet er gespecifieerd worden welk orgaan zal nagaan of de
georganiseerde opleiding van een voldoende hoog niveau is en bovendien
praktijkopleiding bevat. Het is belangrijk dat het FANC minstens een zicht heeft
op de inhoud van de opleidingen.
3. Wat betreft de permanente vorming voor de gemachtigden, dient in de tekst expliciet
opgenomen te worden dat deze ook seminaries dient te bevatten. Dit naar analogie met de
permanente vorming van de dierenartsen.
1.4 Dosisbeperkingen voor de begeleiders2 van de dieren
Het ontwerp van KB stelt dat er dosisbeperkingen kunnen worden vastgelegd voor de
begeleiders van de dieren (art. 5). Voor diegenen die regelmatig dieren vergezellen (bv. voor
de keuring van paarden in grote stallen) kunnen de gecumuleerde dosissen immers
aanzienlijk zijn. De frequentie van het nemen van radiografieën buiten het kabinet neemt
bovendien nog steeds toe.
De Hoge Gezondheidsraad formuleert daarom de volgende voorstellen op basis van een
risico-analyse:
•
De begeleiders, die in veel gevallen vrijwilligers zijn, dienen expliciet op de hoogte
gesteld te worden van de verschillende risico’s die ze lopen, inclusief het risico van
blootstelling aan ioniserende stralingen. Deze informatie valt onder de
verantwoordelijkheid van de practicus.
•
Bij toepassingen buiten de praktijkruimte dient steeds een perimeter aangeduid te
worden die bovendien bewaakt wordt (volgens een graduele aanpak gebaseerd op de
bestaande procedures binnen de industriële radiografie).
•
Zwangere vrouwen mogen ruimtes waarin ioniserende straling wordt afgegeven (of de
perimeter bij onderzoeken buiten de praktijkruimte) niet betreden. Een pictogram
“verboden voor zwangere vrouwen” dient te worden aangebracht op de
toegangsdeuren tot de praktijkruimte.
De HGR merkt onder punt 3 (“kleinere aandachtspunten) op dat de term die in de Franse versie van
het ontwerp van KB wordt gebruikt (“conducteurs”) niet geschikt is, in tegenstelling tot de term
“begeleiders” in de Nederlandstalige versie, en dus dient vervangen te worden.
2
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•

Studenten worden binnen het kader van hun opleiding beschouwd als beroepshalve
blootgestelde personen en dienen dus een dosimeter te dragen. De dosimeter moet
worden verstrekt door de universiteit / hogeschool of door de praktijkbegeleider.
Geen enkele persoon jonger dan 18 jaar mag als begeleider optreden.
Voor grote stallen dient de dierenarts, in samenspraak met de staluitbater en de dienst
voor fysische controle, procedures op te stellen die nagaan dat het niet steeds dezelfde
persoon is die het paard vasthoudt. Indien dit niet mogelijk is, zal de begeleider
ingeschreven worden als een beroepshalve blootgestelde persoon en een dosimeter
dragen.

1.5 Opleiding van de dierenartsen
Radiologie
Alle recent afgestudeerde dierenartsen hebben in principe de juiste opleiding genoten,
aangezien er sinds begin jaren 2000 een curriculum bestaat. Ook de vereiste permanente
vorming van de dierenartsen wordt al verschillende jaren georganiseerd tijdens “Expovet”.
Desondanks wordt op het terrein vastgesteld dat de radioprotectie te velde soms nog sterk te
wensen overlaat. Tot op heden worden hierop slechts zeer sporadisch inspecties op het
terrein uitgevoerd, hoewel deze mogelijkheid werd voorzien in art. 23.1.1. van het ARBIS.
In de diergeneeskunde zou een soortgelijke oplossing als in de humane geneeskunde
(inspecties door het FANC in ziekenhuizen waarbij wordt nagegaan of de verschillende
betrokkenen de vereiste opleiding hebben genoten) moeten worden georganiseerd. Dit is
echter nog niet voorzien in het ontwerp van KB.
Bijgevolg maakt de Hoge Gezondheidsraad de volgende aanbevelingen:
•
De inspectie op het terrein door het FANC van de dierenartsenpraktijken en ambulante
praktijken die gebruik maken van draagbare toestellen, dient uitgebreid en
geïntensiveerd te worden, op een gelijkaardige manier als de inspecties die binnen de
humane geneeskunde worden uitgevoerd.
•
Een interessante praktisch gerichte permanente vorming moet worden voorzien om
het bewustzijn bij de dierenartsen op het terrein te vergroten.
•
De vergunningen van de dierenartsen dienen beperkt te worden in de tijd. De hervergunning van deze dierenartsen door het FANC kan dan afhangen van het aantonen
van het volgen van voldoende uren permanente vorming in het toepassingsgebied van
de praktijk, net zoals dit momenteel gebeurt voor de dierenartsen vergund voor
nucleaire geneeskunde.
Nucleaire geneeskunde en radiotherapie
De groep dierenartsen die actief zijn in deze gebieden is veel kleiner. Momenteel bestaan er
binnen België 3 vergunde praktijken nucleaire geneeskunde en nog geen radiotherapie.
De vereiste opleiding bestaat niet als een geheel in België. De dierenarts moet dus de
opleidingsuren bij elkaar “sprokkelen” over verschillende bestaande opleidingen in binnen- en
buitenland. De permanente vorming wordt niet gegeven tijdens Expovet. Om de 2 à 3 jaar
worden er wel al opleidingen georganiseerd aan de faculteit diergeneeskunde, Ugent. Er zijn
eveneens opleidingen voorhanden binnen en buiten Europa.
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In het licht van deze vaststellingen adviseert de Hoge Gezondheidsraad:
•
om het bijwonen van seminaries specifiek op te nemen binnen de permanente vorming
van de dierenartsen nucleaire geneeskunde of radiotherapie.
•
om een praktische permanente vorming (bv. beste praktijk oefeningen, …) voor deze
specifieke deelgebieden te organiseren binnen de gespecialiseerde Belgische
klinieken.
1.6 Ontslagcriterium van 20 µSv/h op 1m voor dieren behandeld in de nucleaire
geneeskunde
Dit criterium heeft als doel de blootstelling aan ioniserende straling voor de eigenaar van het
dier na het onderzoek thuis te beperken.
De HGR is van oordeel dat dit ontslagcriterium, dat in de humane geneeskunde wordt
opgelegd, niet eenvoudigweg kan worden overgezet naar de diergeneeskunde, waar het niet
direct relevant is.
• Uit ervaring van de UGent blijkt dat bij alle dieren het dosistempo onmiddellijk na
toediening van het radiofarmacon vaak al lager is dan 20 µSv/h; dit is inclusief bij katten
die behandeld werden met 131I als therapie en botscintigrafie bij paarden. Het
dosistempo van katten bij ontslag 5 dagen na therapie met 131I kon niet gerelateerd
worden aan de dosis opgelopen door de eigenaren thuis. (Peremans et al. 2008).
• Het is niet evident om een dosistempo meting bij het dier uit te voeren.
o Voor grote dieren (paarden) kan het dosistempo in het lichaam aanzienlijk
verschillen tussen verschillende locaties.
o De uitgeplaste urine op de stalbedding of in de kattenbak geeft al snel een
hoger dosistempo dan het dier zelf.
o Het is ook niet ALARA om dieren uit de (gecontamineerde) stal of box te halen
alleen om het dosistempo te kunnen meten.
Bovendien wordt in het verslag aan de Koning bepaald dat het dier de inrichting slechts mag
verlaten eens het dosistempo op 1 m voldoet “aan de specifieke criteria bepaald in een
toekomstig technisch reglement van het Agentschap". De HGR betreurt dat dit document niet
beschikbaar was voor het opstellen van dit advies.
Het dosistempo op 1m houdt verder ook geen rekening met het contaminatierisico voor de
begeleiders van de dieren.
Het is vooral wegens dit contaminatie risico dat paarden na botscintigrafie gedurende 24 h in
de kliniek op stal gehouden worden en dat katten na 131I therapie gedurende 5 dagen in isolatie
blijven.
In het licht van deze vaststellingen is de Hoge Gezondheidsraad van oordeel dat:
• het ontslagcriterium van 20 µSv/h ter beperking van het bestralingsrisico op zich niet
relevant is en minstens uitgebreid dient te worden met een criterium dat rekening houdt
met het contaminatierisico.
• deze criteria bovendien in het kader van de graduele aanpak per toepassing bepaald
dienen te worden op basis van de resultaten van een specifieke risico-analyse,
goedgekeurd door de stralingsdeskundige.
• het technisch reglement dat door het FANC zal worden gepubliceerd, rekening moet
houden met deze opmerkingen en de verantwoordelijkheden van elk van de betrokken
partijen duidelijk specificeren.
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Sleutelwoorden en MeSH descriptor terms3
MeSH
terms*
Radiation,
ionizing

Radiation
exposure
Radiation
protection

Keywords

Sleutelwoorden

Radiation
protection
Health
physics
RGPRI
Nuclear
safety

Stralingsbescherming Radioprotection

Strahlenschutz

Fysische controle

Contrôle
physique
RGPRI
Sûreté nucléaire

Physikalische
Kontrolle
AOSIS
Nukleare Sicherheit

Veterinary
exposure
Nuclear
medicine
Radiotherapy
Radiology
Optimisation
Justification
Dose
constraint
Release
criterion
RPE
Radiation
Protection
Expert
MPE medical
physics
expert
Volunteers
Authorised
persons
Mimimum
criteria
Training

Diergeneeskundige
blootstelling
Nucleaire
geneeskunde
Radiotherapie
Radiologie
Optimalisering
Rechtvaardiging
Dosisbeperking

Exposition
vétérinaire
Médecine
nucléaire
Radiothérapie
Radiologie
Optimisation
Justification
Contrainte
de
dose
Critère de sortie

Veterinärmedizinische
Strahlenexposition
Nuklearmedizin

ARBIS
Nucleaire veiligheid

Ontslagcriterium

Mots clés

Schlüsselwörter

Strahlentherapie
Radiologie
Optimierung
Rechtfertigung
Dosisrichtwert
Entlassungskriterium

Deskundige erkend in
de fysische controle

Expert agréé en Strahlenschutzexperte
contrôle
physique

Erkende deskundige
in
de
medische
stralingsfysica
Vrijwilligers
Gemachtigden

Expert agréé en
radiophysique
médicale
Bénévoles
Personnes
habilitées
Critères
minimaux
Formation

Minimum criteria
Opleiding

MedizinphysikExperte
Freiwillige
Ermächtigde
Personen
Minimalkriterien
Ausbildung

MeSH (Medical Subject Headings) is de thesaurus van de NLM (National Library of Medicine) met gecontroleerde trefwoorden
die worden gebruikt voor het indexeren van artikelen voor PubMed http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh .

3

De Raad wenst te verduidelijken dat de MeSH-termen en sleutelwoorden worden gebruikt voor referentiedoeleinden en een
snelle definitie van de scope van het advies. Voor nadere inlichtingen kunt u het hoofdstuk "methodologie" raadplegen.
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III METHODOLOGIE
Na analyse van de vraag hebben het College en de voorzitter van de werkgroep de nodige
expertises bepaald. Op basis hiervan werd een ad-hoc werkgroep samengesteld met
deskundigen in de volgende disciplines: stralingsbescherming, medische stralingsfysica,
fysische controle, diergeneeskunde, arbeidsgeneeskunde, medische beeldvorming,
radiobiologie 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 wetgeving, het horen van het FANC alsook op het
oordeel van de experten.
Na goedkeuring van het advies door de werkgroep werd het advies tenslotte gevalideerd door
het College.

IV UITWERKING EN ARGUMENTATIE
Lijst van gebruikte afkortingen en termen
FANC
Federale Agentschap voor Nucleaire Controle
HGR
Hoge Gezondheidsraad
ICRP
International Commission on Radiological Protection
KB
koninklijk besluit
Medisch fysicus: erkend deskundige in de medische stralingsfysica.
Stralingsdeskundige: erkend deskundige in de fysische controle

1

POSITIEVE NIEUWE CONCEPTEN IN HET VOOSTEL VAN KB

De Hoge Gezondheidsraad is van oordeel dat het voorgelegde ontwerp van KB betreffende
de bescherming tegen ioniserende stralingen tijdens diergeneeskundige blootstellingen in
vergelijking met het hoofdstuk VI uit het huidige ARBIS (Geneeskundige en
diergeneeskundige toepassingen van ioniserende stralingen) een verbetering betekent voor
de stralingsbescherming van personen die betrokken zijn bij de diergeneeskunde alsook voor
de volksgezondheid. Het komt niet alleen tegemoet aan de veranderingen in de praktijk die
zich al hebben voorgedaan, maar houdt ook rekening met evoluties die zich in de nabije
toekomst nog kunnen voordoen.
De tekst is bovendien duidelijk gestructureerd.
1.1 Algemene en bijzondere voorschriften
Het ontwerp van KB bepaalt in artikel 4§2 dat elke diergeneeskundige blootstelling voortaan
op twee verschillende niveaus gerechtvaardigd moet worden: algemeen en individueel. Elk
nieuw type handeling die een diergeneeskundige blootstelling met zich meebrengt, moet
worden gerechtvaardigd alvorens ze voor de eerste maal wordt vergund of algemeen wordt
gebruikt. Naast deze algemene rechtvaardiging is er ook een individuele rechtvaardiging in
die zin dat elke toepassing van deze handeling bij een individueel dier ook vooraf moet worden
gerechtvaardigd.
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Voorts worden de verantwoordelijkheden van de dierenarts, de gemachtigde en de exploitant
beter bepaald. Zo is de practicus onder meer verplicht om:
- de bescherming te optimaliseren (Art 7) en dus elke diergeneeskundige blootstelling
zo laag als redelijkerwijze mogelijk te houden. Dit omvat de bescherming van de
begeleiders, terwijl 5,§2 a) bepaalt dat voor deze personen dosisbeperkingen kunnen
worden vastgesteld.
- informatie te verstrekken aan de eigenaar van het dier over de risico's van ioniserende
stralingen en de beschermingsmaatregelen. Bij therapie dient deze informatie in
geschreven vorm aan de eigenaar te worden uitgereikt.
Ten slotte wordt in artikel 26 een criterium toegevoegd voor het vertrek van de dieren die nietingekapselde bronnen toegediend kregen. Hoewel de HGR een aantal opmerkingen heeft in
verband met de voorwaarden voor het vertrek van het dier, is hij van oordeel dat het invoeren
van dit criterium in het ontwerp van KB een verbetering betekent voor de bescherming van de
bevolking tegen de risico's van ioniserende stralingen.
1.2 Introductie van de “gemachtigde” binnen de diergeneeskunde
De dierenarts kan voortaan onder bepaalde voorwaarden taken uitbesteden aan een hiervoor
opgeleide “gemachtigde”. Het betreft een mogelijkheid tot regularisatie van een situatie die
momenteel voorkomt binnen de diergeneeskundige praktijk.
1.3 Opleiding en vergunning
De benodigde opleiding voor de verschillende disciplines binnen de diergeneeskunde wordt
voortaan opgesplitst tussen radiologie, radiotherapie en nucleaire geneeskunde. Voor elke
discipline wordt een specifieke basisopleiding voor de practici gedefinieerd en telkens ook een
verplichte permanente vorming. Hetzelfde gebeurt voor de opleiding en de permanente
vorming van de gemachtigden.
Alle dierenartsen die ioniserende stralingen willen gebruiken bij dieren dienen hiervoor
vergund te zijn. Er wordt echter een administratieve vereenvoudiging doorgevoerd voor de
dierenartsen die enkel radiologische toepassingen in de diergeneeskunde gebruiken. Zij
dienen enkel aan te kunnen tonen dat zij de nodige opleiding (en permanente vorming)
gevolgd hebben, maar dienen geen vergunning meer aan te vragen. Voor het uitvoeren van
radiotherapie en nucleaire geneeskunde bij dieren is wel een expliciete vergunning van het
FANC nodig alvorens deze toepassingen kunnen uitgeoefend worden.

2

Belangrijke aandachtspunten

2.1 Minimumcriteria
2.1.1

Herzien van de minimumcriteria

De minimumcriteria waaraan de röntgentoestellen die in de diergeneeskunde voor
diagnosedoeleinden worden gebruikt, moeten voldoen, zijn vastgelegd in het FANC-besluit
van 29 juli 2009.
Wanneer men in aanmerking neemt dat de wetgeving geschreven is voor de bescherming van
de practicus, de gemachtigde, de begeleider en het publiek, zijn de huidige criteria te vaag,
niet altijd logisch ingedeeld en houden zij geen rekening met de toegenomen complexiteit in
de toepassingen binnen de grotere diergeneeskundige praktijken.
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Bij het uitwerken van deze criteria moet in de eerste plaats de door de toestellen en de
bestraalde dieren gegenereerde strooistraling beschouwd worden. Een aantal parameters die
hier een directe of indirecte impact op hebben, werden echter niet opgenomen in de huidige
criteria (bv. buisrendement, minimale criteria voor de beeldkwaliteit, …). Uit de praktijk blijkt
dat de parameters van de toestellen vaak enorm variëren van het ene jaar op het andere en
tussen toestellen onderling.
De toestellen die gebruikt worden binnen de diergeneeskunde zijn vaak oudere toestellen die
uit de humane geneeskunde werden overgenomen en werden aangepast voor gebruik bij
kleine- (kat, hond) of juist zeer grote huisdieren (paard, rund). Hierdoor moeten de toestellen
vaak onder suboptimale condities werken en zijn de overeenkomstig gegenereerde dosissen
hoger.
Hoewel de minimumcriteria hier geen rekening mee houden, zijn het bovendien niet alleen de
technische specificaties van het toestel die bepalen wat de dosis voor de omgeving kan zijn.
Het gebruik van het toestel bepaalt dit sterk. De eisen die gesteld worden aan een toestel
gebruikt voor grote huisdieren op verplaatsing, een vast toestel enkel gebruikt voor kleine
huisdieren of een fluoroscopie toestel in een grote dierenkliniek, zijn niet hetzelfde. Binnen de
diergeneeskunde bestaat er een enorme diversiteit in de toepassingen. Daarom is de risicoanalyse voor het gebruik van het toestel onontbeerlijk in de bepaling van de criteria.
Deze oorzaken maken het moeilijk om één algemene set van criteria voor alle toestellen
tegelijk op te stellen. De criteria gebruikt voor de toestellen dienen volgens een graduele
aanpak gebaseerd te worden op het type toestel, het type onderzoek dat er mee wordt
uitgevoerd en de gebruiksfrequentie van het toestel.
Er is geen controle op de CE-markering van de toestellen. Deze wordt immers niet gebruikt in
de diergeneeskunde: artikel 5 van het besluit van 2009 bepaalt alleen dat de
röntgenapparatuur en zijn onderdelen éénduidig geïdentificeerd moeten zijn. Het voorzien van
CE markering op elektrische toestellen (en de bijhorende conformering van deze toestellen)
is echter al een Europese verplichting voor medische hulpmiddelen sinds de inwerkingtreding
van de richtlijn van de Raad van 1993, omgezet in Belgische wetgeving door het Koninklijk
Besluit van 18 maart 1999 betreffende de medische hulpmiddelen. Binnen de
diergeneeskunde, waar het toestellenpark voor een stuk bestaat uit oudere- of
tweedehandstoestellen of uit toestellen die zijn samengesteld uit onderdelen van
verschillende herkomst (fabrikanten), is het voorzien van een CE markering voor het gehele
toestel vaak niet mogelijk. Er dient steeds minstens een risico-analyse uitgevoerd te worden
om de conformiteit van het toestel met de vereisten van het KB betreffende de medische
hulpmiddelen van 1999 na te gaan.
Aanbeveling: de Hoge Gezondheidsraad vraagt:
- dat het FANC snel werk maakt van het opstarten van een werkgroep met deskundigen
uit de sector, o.a. bestaande uit personen van de fysische controle, medische fysici en
dierenartsen om deze criteria te herzien.
- dat de minimumcriteria aangepast worden volgens een gegradueerde aanpak per
toestel en per toepassing op basis van een risico-analyse.
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2.1.2

Periodiciteit van de controle van de minimumcriteria

Het ontwerp van KB maakt enkel het volgende onderscheid m.b.t. de frequentie van de
controle van de toestellen (art. 11.§2.) :
De exploitant waakt erover dat een deskundige erkend in de fysische controle, vóór de eerste
ingebruikname en vervolgens minstens jaarlijks, nagaat of deze toestellen beantwoorden aan
de aanvaardbaarheidscriteria die door het Agentschap werden vastgesteld en dit op basis van
de door het Agentschap vastgestelde of goedgekeurde procedures.
Voor de röntgentoestellen die uitsluitend binnen één inrichting gebruikt worden, gebeurt deze
controle minstens om de drie jaar.

De Hoge Gezondheidsraad is van oordeel dat de aanbevolen controlefrequentie rekening
moet houden met een reeks criteria en niet alleen met het feit of het toestel al dan niet
uitsluitend binnen één instelling wordt gebruikt.
•

•

•

•

•

Eerst en vooral moet de precieze betekenis worden verduidelijkt van de formulering
"röntgentoestellen die uitsluitend binnen één inrichting gebruikt worden". Het is immers
niet duidelijk of dit betrekking heeft op alle toestellen, ongeacht of het vaste, mobiele
of verplaatsbare toestellen zijn4.
Een frequentere controle is voornamelijk nodig indien een toestel effectief “in het veld”
gebruikt wordt en hiervoor dus regelmatig het kabinet dient te verlaten. Men mag hierbij
ook de “handheld” toestellen zeker niet uit het oog verliezen. Daarentegen loopt een
“verplaatsbaar” toestel, dat steeds in hetzelfde lokaal gebruikt wordt, waarschijnlijk
minder kans op beschadiging.
Een ander belangrijk punt is de gebruiksfrequentie. Er zijn toestellen binnen (kleinere)
praktijken die slechts 3 keer per week gebruikt worden en andere waarmee meer dan
150 opnames per week gemaakt worden. Voor deze laatste groep is een meer
frequente controle inderdaad aangewezen.
Ook de grootte van het risico bij mogelijke incidenten speelt een rol. In de humane
geneeskunde is de gegenereerde dosis bij een incident een belangrijke richtlijn.
Binnen de radiotherapie worden toestellen bijvoorbeeld dagelijks gecontroleerd omdat
bij een incident de patiënt aan een zeer hoge dosis zou kunnen worden blootgesteld.
Ten slotte dient erop gewezen te worden dat, in tegenstelling tot de humane
geneeskunde, wanneer bij een toestel met een 3-jaarlijkse controlefrequentie een nonconformiteit wordt vastgesteld, het ontwerp van KB niet vereist dat de volgende
controle het jaar daarop dient te gebeuren om te vermijden dat deze non-conformiteit
jarenlang kan blijven bestaan.

Aanbeveling: de Hoge Gezondheidsraad stelt voor dat:
- de werkgroep die door het FANC zou worden opgezet, de minimumcriteria herziet en
de frequentie van de controle van de toestellen vaststelt volgens een gegradueerde

4

Dit zijn de definities van het FANC voor de termen "vast", "mobiel" en "draagbaar": "Onder 'mobiele'
toestellen worden toestellen verstaan die ook buiten de vergunde inrichting gebruikt worden.
(…). Concreet kan men dus stellen dat vanaf het moment dat een toestel ook buiten de inrichting wordt
aangewend, het beschouwd wordt als een mobiel toestel. "
"Onder 'vast' toestel wordt verstaan een toestel dat uitsluitend in één enkel lokaal binnen de inrichting zal
gebruikt worden, ook al staat het op wielen.
Onder 'verplaatsbaar' toestel, een toestel dat in meerdere lokalen binnen de inrichting zal gebruikt worden.
Onder 'draagbaar' toestel, een toestel dat de gebruiker in de hand kan houden tijdens het gebruik.
"https://fanc.fgov.be/nl/professionelen/medische-inrichtingen/vergunnings-en-opleveringsproces/veelgesteldevragen (15.02.2019)
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-

2.1.3

aanpak gebaseerd op de risico analyse. Deze analyse houdt rekening met het type
toestel, de gebruiksfrequentie en de gebruikte protocollen.
bij vastgestelde non-conformiteit de controlefrequentie dient verhoogd te worden.
bovendien mogen hierin ook de toestellen gebruikt binnen de nucleaire geneeskunde
en, in voorkomend geval, de radiotherapie niet vergeten worden.
Controle van de minimumcriteria.

Aangezien enkel de stralingsbescherming van personen (practicus, gemachtigde, begeleider
en publiek) in de wetgeving werden opgenomen, stelt het ontwerp van KB dat de
stralingsdeskundige de minimale criteria volledig zelf dient na te gaan, met inbegrip van de
criteria die in de humane geneeskunde tot het takenpakket van de medisch fysicus behoren
(bv. de relatie tussen dosis en beeldkwaliteit).
Volgens de Hoge Gezondheidsraad is het echter niet aangewezen de medisch fysicus hierbij
a priori volledig uit te sluiten.
• In de humane geneeskunde maakt de controle van de technische criteria verplicht deel
uit van het takenpakket van de medische stralingsfysicus.
• De
stralingsdeskundige
mist,
vooral
voor
bepaalde
complexere
toestellen/toepassingen, zowel de opleiding als de meetapparatuur om deze controles
correct te kunnen uitvoeren.
• Op internationaal niveau is een hiervoor door het ICRP aangeduide werkgroep
momenteel de notie van “het dier als patiënt” aan het bespreken. Zijn verslag
hieromtrent zal in de nabije toekomst gepubliceerd worden. Op termijn is het dus te
voorzien dat ook de dosis voor het dier zal moeten bepaald en geoptimaliseerd
worden. De medisch fysicus zal hierin dus in de toekomst wellicht ook een rol te spelen
hebben.
Conform de graduele aanpak dient te worden bepaald welke controles door de
stralingsdeskundige worden uitgevoerd en welke (ook) door de medische fysicus kunnen
worden uitgevoerd.
Aanbeveling: De Hoge Gezondheidsraad stelt dus voor dat het aangepaste besluit waarin
de minimumcriteria worden vastgelegd, een tabel zou bevatten waarin per toestel- en
handelingstype wordt aangegeven welke controles er dienen te gebeuren (en eventueel door
wie).
2.2 De "gemachtigden"
De radiologische opnames van de dieren mogen voortaan worden gemaakt door een
“gemachtigde” onder de verantwoordelijkheid - en in aanwezigheid van - de practicus. In dit
ontwerp van KB betreft het een regularisatie van een reeds bestaande praktijk : er werken
toch al een 20-tal “de facto” gemachtigden, vooral in de grote praktijken / klinieken, die
momenteel ”getolereerd” worden.
Het is belangrijk dat deze gemachtigden, evenals de dierenartsen zelf, goed opgeleid zijn
omdat een degelijk radioprotectie beleid, en dus de bescherming van de volksgezondheid,
hier start. Er wordt echter geen overgangsperiode voorzien om deze personen op te leiden
volgens de eisen van het nieuwe KB.
Deze opleiding bestaat evenwel momenteel nog niet binnen België omdat dit begrip voorheen
niet voorkwam in de regelgeving. Deze personen kunnen zich dus niet op voorhand
conformeren naar de wetgeving en zullen dus illegaal werken wanneer het KB verschenen is.
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Net zoals in de humane geneeskunde zou men hier ook de expertise van personen die deze
functie ondertussen al jarenlang uitoefenen, moeten erkennen als een verworven recht. Voor
personen die het beroep al meer dan 3 jaar uitoefenen zou slagen in een kennisproef na een
georganiseerde korte opleiding voldoende moeten zijn.
De vooropleidingen van deze de facto gemachtigden zijn zeer uiteenlopend en zijn zeker niet
beperkt tot de bachelors “dierenartsassistenten” of “dierenzorg”. De HGR stelt vast dat:
•
de vereisten over de inhoud en praktijktesten van de opleiding, evenals wie deze
opleidingen mag aanbieden, slechts zeer vaag in het ontwerp van KB zijn opgenomen.
•
de dierenartspraktijken momenteel zelf “uitleg” geven aan personen die ze als
dusdanig tewerkstellen. Het resultaat is een grote verscheidenheid aan “opleidingen”
die niet van het niveau “niet-universitair hoger onderwijs” zijn (geëist Art 9, § 2 ) en
meestal ook niet gepaard gaan met een kennistest.
•
het kleine aantal personen die een dergelijke opleiding zou moeten volgen, maakt dat
hogescholen misschien niet geneigd zullen zijn een dergelijke opleiding aan te bieden.
De “gemachtigden” zullen dan veroordeeld zijn tot het volgen van opleidingen (met
kennistest) in het buitenland of tot het sprokkelen van hun opleiding in verschillende
deelrichtingen. Zeker binnen België zal het ook moeilijk zijn een ”stage” te doorlopen
die officieel erkend is.
•
voor sommige van deze gemachtigden zal het aantal uren opleiding voorgeschreven
door het ontwerp van KB onvoldoende zijn om hun theoretisch niveau bij te spijkeren.
Het is dus belangrijk dat de nadruk wordt gelegd op het minimum aantal uren.
De permanente vorming van de gemachtigden voorziet momenteel niet in het volgen van
seminaries. Het enkel bijwonen van de controles door de erkend deskundige en het nalezen
van de verslagen is echter niet voldoende om de kennis op peil te houden.
Aanbevelingen: de Hoge Gezondheidsraad beveelt bijgevolg het volgende aan:
1. Wat betreft de “de facto” gemachtigden die momenteel al deze functie uitoefenen.
•
Aangezien het bestaan van de gemachtigden op de werkvloer momenteel
“getolereerd” wordt, dient men uit te gaan van een principe van “verworven
recht”, conform de aanpak die ook gevolgd werd voor de “helpers” binnen de
humane geneeskunde. Personen die al geruime tijd (bv. > 3 jaar) de taak van
gemachtigde uitvoeren binnen de klinieken dienen erkend te worden na het
volgen van een speciaal daarvoor ingerichte korte opleiding.
2. Voor de toekomstige gemachtigden:
•
Nieuwe gemachtigden dienen wel de in het KB voorgestelde opleiding te
volgen.
•
Het organiseren van deze opleidingen zou best gecentraliseerd ingevoerd
worden, bv. door hogescholen of door een instituut voor permanente vorming,
en dit in het hele land.
•
De organisatie van deze opleidingen is dringend, aangezien er geen
overgangsperioden werden voorzien.
•
Bovendien moet er gespecifieerd worden welk orgaan zal nagaan of de
georganiseerde opleiding van een voldoende hoog niveau is en bovendien
praktijkopleiding bevat. Het is belangrijk dat het FANC minstens een zicht heeft
op de inhoud van de opleidingen.
3. Wat betreft de permanente vorming voor de gemachtigden, dient in de tekst expliciet
opgenomen te worden dat deze ook seminaries dient te bevatten. Dit naar analogie met de
permanente vorming van de dierenartsen.
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2.3 Dosisbeperkingen voor de begeleiders5 van de dieren
In de diergeneeskunde wordt een dier meestal begeleid (behalve wanneer de
diergeneeskundige blootstelling onder diepe sedatie of algemene verdoving gebeurt). Dit is
een groot verschil met de humane geneeskunde, waarin de meeste patiënten niet begeleid
worden.
Het KB stelt dat er dosisbeperkingen kunnen worden opgesteld voor de begeleiders van de
dieren (art. 5). Voor begeleiders die regelmatig dieren vergezellen (bv. voor de keuring van
paarden in grote stallen) kunnen de gecumuleerde dosissen aanzienlijk zijn. De frequentie
van het nemen van radiografieën buiten het kabinet neemt bovendien nog steeds toe.
De HGR vraagt zich echter af op welke elementen deze dosisbeperkingen gebaseerd zullen
zijn. Tot op heden werden er immers nog geen studies gepubliceerd waarin de dosis voor de
begeleiders werd gemeten. Daarbij stelt zich ook de vraag hoe er kan worden nagegaan of
de dosisbeperkingen gerespecteerd worden wanneer deze personen geen dosimeter dragen.
Aanbevelingen: de Hoge Gezondheidsraad doet de volgende voorstellen op basis van een
risico-analyse:
•
De begeleiders, die in veel gevallen vrijwilligers zijn, dienen expliciet op de hoogte
gesteld te worden van de verschillende risico’s die ze lopen, inclusief het risico van
blootstelling aan ioniserende stralingen. Deze informatie valt onder de
verantwoordelijkheid van de practicus.
•
Bij toepassingen buiten de praktijkruimte dient steeds een perimeter aangeduid te
worden die bovendien bewaakt wordt (volgens een graduele aanpak gebaseerd op de
bestaande procedures binnen de industriële radiografie).
•
Zwangere vrouwen mogen de ruimtes waarin ioniserende straling wordt afgegeven (of
de perimeter bij onderzoeken buiten de praktijkruimte) niet betreden. Een pictogram
“verboden voor zwangere vrouwen” dient te worden aangebracht op de
toegangsdeuren tot de praktijkruimte.
•
Studenten worden binnen het kader van hun opleiding beschouwd als beroepshalve
blootgestelde personen en dienen dus een dosimeter te dragen. De dosimeter moet
verstrekt worden door de universiteit / hogeschool of door de praktijkbegeleider.
•
Geen enkele persoon jonger dan 18 jaar mag als begeleider optreden.
•
Voor grote stallen dient de dierenarts, in samenspraak met de staluitbater en de dienst
voor fysische controle procedures op te stellen die nagaan dat het niet steeds dezelfde
persoon is die het paard vasthoudt. Indien dit niet mogelijk is, zal de begeleider
ingeschreven worden als een beroepshalve blootgestelde persoon en een dosimeter
dragen.
2.4 Opleiding van de dierenartsen
Radiologie
De opleidingsvereisten werden vanaf begin jaren 2000 geïmplementeerd in het bestaande
curriculum. Er kan dus van worden uitgegaan dat alle recent afgestudeerde dierenartsen de
juiste opleiding gevolgd hebben. Ook de vereiste permanente vorming van de dierenartsen
wordt al verschillende jaren georganiseerd tijdens “Expovet”.
Desondanks wordt op het terrein vastgesteld dat de radioprotectie te velde soms nog sterk te
wensen overlaat: bv. de vele “vingers” zichtbaar in de foto’s vanuit de dierenartsenpraktijken,
de niet-vergunde röntgentoestellen, het hoge aantal foto’s die soms zonder rechtvaardiging
De HGR merkt onder punt 3 (“kleinere aandachtspunten”) op dat de term die in de Franse versie
van het ontwerp van KB wordt gebruikt (“conducteurs”) niet geschikt is, in tegenstelling tot de term
“begeleiders” in de Nederlandstalige versie, en dus dient vervangen te worden.
5
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opnieuw worden gemaakt …. Tot op heden worden hierop slechts zeer sporadisch inspecties
op het terrein uitgevoerd, hoewel deze mogelijkheid wel werd voorzien in art. 23.1.1. van het
ARBIS.
Binnen de humane geneeskunde werd dit opgelost door inspecties aan de ziekenhuizen door
het FANC, waarbij werd nagegaan of de instelling, de artsen, de medisch fysici en de helpers
over de juiste basisopleiding en permanente vorming beschikten. Dit zou analoog binnen de
diergeneeskunde georganiseerd moeten worden, maar maakt vooralsnog geen deel uit van
het ontwerp van KB.
Aanbevelingen: de Hoge Gezondheidsraad beveelt aan dat:
•
de inspectie op het terrein door het FANC van de dierenartsenpraktijken en ambulante
praktijken die gebruik maken van draagbare toestellen, uitgebreid en geïntensiveerd
dient te worden, op een gelijkaardige manier als de inspecties die binnen de humane
geneeskunde worden uitgevoerd.
•
er een interessante praktisch gerichte permanente vorming dient voorzien te worden
om het bewustzijn bij de dierenartsen op het terrein te vergroten.
•
de vergunningen van de dierenartsen beter beperkt zouden worden in de tijd. De hervergunning van deze dierenartsen door het FANC kan dan afhangen van het aantonen
van het volgen van voldoende uren permanente vorming in het toepassingsgebied van
de praktijk, net zoals dit momenteel gebeurt voor de dierenartsen vergund voor
nucleaire geneeskunde.
Nucleaire geneeskunde en radiotherapie
De groep dierenartsen die actief zijn in deze gebieden is uiteraard veel kleiner. Momenteel
bestaan er binnen België 3 vergunde praktijken nucleaire geneeskunde en nog geen
radiotherapie.
De vereiste opleiding bestaat momenteel niet als een geheel in België. De dierenarts moet
dus de opleidingsuren bij elkaar “sprokkelen” over verschillende bestaande opleidingen in
binnen- en buitenland.
Permanente vorming nucleaire geneeskunde of radiotherapie worden bovendien ook niet
gegeven tijdens Expovet. Er worden wel geregeld opleidingen georganiseerd in binnen
(Ugent) - en buitenland.
Aanbevelingen: De Hoge Gezondheidsraad beveelt aan:
•
om het bijwonen van seminaries specifiek op te nemen binnen de permanente vorming
van de dierenartsen nucleaire geneeskunde of radiotherapie.
•
om een praktische permanente vorming (bv. beste praktijk oefeningen, …) voor deze
specifieke deelgebieden te organiseren binnen de gespecialiseerde Belgische
klinieken.
2.5 Ontslagcriterium van 20 µSv/h op 1m voor dieren behandeld in de nucleaire
geneeskunde
Het ontslagcriterium (dosistempo van 20 µSv/h op 1 m) voor dieren die behandeld werden
binnen de nucleaire diergeneeskunde werd letterlijk overgenomen uit de humane nucleaire
geneeskunde en heeft als doel de blootstelling aan ioniserende straling voor de eigenaar van
het dier na het onderzoek thuis te beperken.
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Dit criterium is echter niet direct relevant:
• Uit ervaring van de UGent blijkt dat bij alle dieren het dosistempo onmiddellijk na
toediening van het radiofarmacon vaak al lager is dan 20 µSv/h; dit is inclusief bij katten
die behandeld werden met 131I als therapie en botscintigrafie bij paarden. Het
dosistempo van katten bij ontslag 5 dagen na therapie met 131I kon niet gerelateerd
worden aan de dosis opgelopen door de eigenaren thuis. (Peremans et al. 2008).
• Binnen de diergeneeskunde is het bovendien niet evident om een dosistempo meting
bij het dier uit te voeren.
o Voor grote dieren (paarden) kan het dosistempo in het lichaam aanzienlijk
verschillen tussen verschillende locaties.
o De uitgeplaste urine op de stalbedding of in de kattenbak geeft al snel een
hoger dosistempo dan het dier zelf.
o Het is bovendien ook niet ALARA om dieren uit de (gecontamineerde) stal te
halen alleen om het dosistempo te kunnen meten.
Voorts wordt in het verslag aan de Koning bepaald dat het dier de inrichting slechts mag
verlaten eens het dosistempo op 1 m voldoet “aan de specifieke criteria bepaald in een
toekomstig technisch reglement van het Agentschap". De HGR betreurt dat dit document niet
beschikbaar was voor het opstellen van dit advies.
Het dosistempo op 1m houdt verder ook geen rekening met het contaminatierisico voor de
begeleiders van de dieren.
Het is vooral wegens dit contaminatierisico dat paarden na botscintigrafie gedurende 24 h in
de kliniek op stal gehouden worden en dat katten na 131I therapie gedurende 5 dagen in isolatie
blijven.
Aanbeveling: De hoge gezondheidsraad is van mening dat:
• het ontslagcriterium van 20 µSv/h ter beperking van het bestralingsrisico op zich niet
relevant is en minstens uitgebreid dient te worden met een criterium dat rekening houdt
met het contaminatierisico.
• deze criteria bovendien in het kader van de graduele aanpak per toepassing bepaald
dienen te worden op basis van de resultaten van een specifieke risico-analyse,
goedgekeurd door de stralingsdeskundige.
• het technisch reglement dat door het FANC zal worden gepubliceerd, rekening moet
houden met deze opmerkingen en de verantwoordelijkheden van elk van de betrokken
partijen duidelijk specificeren.

3. KLEINERE AANDACHTSPUNTEN:
Naast de bovenstaande opmerkingen, die van bijzonder belang zijn voor de volksgezondheid,
zijn er in verschillende artikelen van het ontwerp van KB nog een aantal punten waarop de
HGR het FANC attent zou willen maken.
•

Artikel 6 bepaalt het volgende:
Art. 6: De practicus informeert vrouwelijke begeleiders over de potentiële risico’s van
blootstelling aan ioniserende stralingen in geval van een zwangerschap of het geven van
borstvoeding conform de bepalingen van artikel 31.6 van het algemeen reglement.

De HGR merkt op dat artikel 31.6 van het ARBIS niet bestaat en dat deze verwijzing dus moet
worden aangepast.
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•

Artikel 7 bepaalt het volgende:

-

Art. 7: De practicus draagt de diergeneeskundige verantwoordelijkheid voor elke individuele
diergeneeskundige blootstelling en meer bepaald voor:
(...)
de samenwerking ten aanzien van de praktische aspecten waar nodig met andere specialisten
en het personeel;
in voorkomend geval het verstrekken van informatie over de risico’s van ioniserende stralingen
aan betrokken personen

Met betrekking tot de "diergeneeskundige verantwoordelijkheid" wijst de HGR op het feit dat
de formulering “andere specialisten" gepreciseerd moet worden, omdat niet duidelijk is of het
gaat om erkend deskundigen in de fysische controle, experten in de medische stralingsfysica
of andere dierenartsen.
In datzelfde artikel is de HGR van oordeel dat "in voorkomend geval" moet worden geschrapt:
de informatie moet altijd gegeven worden.
•

Artikel 8,§1 luidt als volgt:
Art. 8,§1. Diergeneeskundige blootstellingen mogen enkel worden uitgevoerd door de dierenartsen
bedoeld in de wet van 28 augustus 1991 op de uitoefening van de diergeneeskunde, die tevens
een diploma, een getuigschrift of een attest kunnen voorleggen waaruit blijkt dat zij een passende
opleiding in de stralingsbescherming van universitair niveau hebben genoten zoals bepaald in
artikels 12, 17 en 22 van onderhavig besluit en dat zij daarover met succes een kenniscontrole
hebben ondergaan.
Diploma’s die in België als equivalent van het in het eerste lid genoemde diploma erkend of
verklaard zijn, hebben dezelfde uitwerking.

De HGR heeft 2 opmerkingen over dit artikel. De eerste heeft betrekking op de equivalentie
van de diploma's: in praktijk blijkt echter dat dierenartsen uit een ander land minstens nog
een opleiding in de Belgische wetgeving dienen te volgen. Het diploma is dus niet direct
equivalent. Dit dient duidelijker gespecificeerd te worden.
Voorts lijken artikels 8,§1 en 9,§1 in tegenstelling met elkaar.
Art. 9,§1. Gemachtigden mogen de bronnen die ioniserende stralingen kunnen uitzenden alleen
gebruiken voor diergeneeskundige blootstellingen volgens de instructies, in fysieke aanwezigheid
en onder de werkelijke controle en verantwoordelijkheid van de practicus.

De term “Dierenartsen” heeft enkel betrekking op dierenartsen die de vereiste opleiding
stralingsbescherming genoten hebben (art 8). Ze zijn de enigen die de blootstelling kunnen
uitbesteden aan opgeleide gemachtigden, het is dus niet "de practicus" die dat mag doen (art
9). De twee taalversies moeten in dit verband worden aangepast.
•

Verder bepaalt artikel 9,§1 dat deze gemachtigden deze blootstellingen enkel "in fysieke
aanwezigheid" van de practicus mogen uitvoeren. De tekst van het KB dient aangepast te
worden zoals deze in de uitleg aan de koning waarin de vereisten voor de fysieke
aanwezigheid voor de verschillende disciplines beter werden uitgelegd.

In deze tekst dient bovendien “kabinet” steeds vervangen te worden door “praktijk”.
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•

Artikel 9,§2 heeft betrekking op de opleiding van de gemachtigden.
Art 9,§2. De exploitant van de inrichting waakt er over dat de gemachtigden een passende opleiding
hebben genoten en dat zij daarover met succes een kenniscontrole hebben ondergaan. Deze
opleiding stemt overeen met hun beroepsbezigheden zoals bepaald in artikels 14, 19 en 24 van
onderhavig besluit en is van een niveau dat minstens overeenstemt met dat van het niet-universitair
hoger onderwijs.

Er wordt een minimum aantal uren gespecificeerd. Dit aantal uren zou hoger moeten zijn voor
personen die een minimale of onvoldoende basisopleiding gevolgd hebben en dus meer
moeten inhalen.
•

Artikel 10,§2 bepaalt dat:
Art. 10,§2. Het Agentschap kan de inhoud van de in de eerste paragraaf bedoelde programma’s
preciseren.

De formulering « Het Agentschap kan …preciseren » moet worden vervangen door «het
Agentschap zal .... in functie van de ontwikkelingen preciseren»
•

Artikel 10,§3 bepaalt het volgende:
Art. 10,§3. In kader van een noodsituatie kan afgeweken worden van de bepalingen in §1 en §2,
maar blijft de practicus, in afwezigheid van de schriftelijke procedures, verantwoordelijk voor de
diergeneeskundige blootstelling.

De HGR stelt zich vragen rond de omstandigheden waaronder mag worden afgeweken van
§1 en §2. Dit moet worden gepreciseerd, want de notie van "noodsituatie" in de
diergeneeskunde is te vaag. Er moeten procedures bestaan om dergelijke situaties te regelen.

•

Artikel 16 bepaalt dat de practicus die gebruik wil maken van stralingsbronnen voor
diergeneeskundige externe radiotherapie en brachytherapie hiervoor door het Agentschap
moet zijn vergund. De HGR is van oordeel dat hier moet worden verwezen naar de tekst over
de medische jury.
•
Artikel 18 heeft betrekking op de permanente vorming van practici die wensen gebruik
te maken van stralingsbronnen voor diergeneeskundige externe radiotherapie en
brachytherapie en bepaalt het volgende:
Art. 18. (...) De vorming slaat minstens op:
schriftelijke kennisname van de bevindingen van de deskundige erkend in de fysische controle na
elk evaluatiebezoek zoals bepaald in artikel 23.1.3.2. van het Algemeen Reglement.

De HGR merkt op dat de formulering "schriftelijke kennisname" op verschillende manieren
kan worden geïnterpreteerd en dat de praktische uitvoering van deze kennisname beter
gespecificeerd dient te worden. Er moet worden toegevoegd dat het document moet worden
ondertekend door de dierenarts, waardoor hij aansprakelijk is.
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•

Doorheen de tekst in de Franse versie van het ontwerp van KB:
▪ De term "optimalisation" moet worden vervangen door "optimisation"
▪

De HGR is van oordeel dat de term “conducteur” niet geschikt is, in
tegenstelling tot de term die in de Nederlandstalige versie van het ontwerp van
KB wordt gebruikt (“begeleider”) en dat deze dus zou moeten worden vervangen
, bv. door de term “accompagnateur”, conform met de terminologie die in de
Nederlandse versie wordt gebruikt alsook met de terminologie in de richtlijn,
overweging 31.6

V REFERENTIES
- Europese Unie. Richtlijn 93/42/EEG van de Raad van 14 juni 1993 betreffende
medische hulpmiddelen. PB L169 van 12 juli 1993, blz. 1 - 43.
- Europese Unie. 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, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom en 2003/122/Euratom.
PB L13 van 17 januari 2014, blz. 1 - 73.
- FANC – Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. Besluit van 29 juli 2009
houdende de minimumcriteria waaraan röntgenapparatuur voor diagnostisch gebruik in de
diergeneeskunde dient te voldoen. BS van 01 september 2009.
- Koninkrijk België. Koninklijk besluit van 18 maart 1999 betreffende de medische
hulpmiddelen. BS van 14 april 1999, blz. 12105.
- Koninkrijk België. 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. BS van 30 augustus 2001, blz. 28909.
- Peremans K, Vandermeulen E, van Hoek I, Daminet S, Vermeire S, Bacher K.
Interference of iohexol with radioiodine thyroid uptake in the hyperthyroid cat. J Feline Med
Surg 2008;10:460-5.

31 “In de praktijk van de diergeneeskunde wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van
ioniserende straling voor beeldvorming, vaak met tweedehandse instrumenten afkomstig uit de
medische sector. Vooral bij grotere dieren, of bij de toediening van radiofarmaceutica aan dieren,
bestaat er een groot risico op hoge beroepsmatige blootstelling en op blootstelling van begeleidende
personen. Dit vereist passende informatieverstrekking aan en opleiding van dierenartsen en hun
personeelsleden.” (richtlijn 2013/59/Euratom)
6

Hoge Gezondheidsraad
www.hgr-css.be

− 21 −

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 het wetenschappelijk secretariaat door Sandrine EVERAERT en Evelyn HANTSON.
BACHER Klaus

Stralingsbescherming, medische
stralingsfysica
BALSAT Alain
Arbeidsgeneeskunde,
stralingsbescherming
BUSONI Valeria
Diergeneeskunde, medische
beeldvorming in diergeneeskunde
HOORNAERT MarieStralingsbescherming, medische
Thérése
stralingsfysica
LIBBRECHT Julien
Ethiek
MALCHAIR Françoise
Medische stralingsfysica
MONSIEURS Myriam
Fysische Controle,
stralingsbescherming
PEREMANS Kathelijne Nucleaire diergeneeskunde
PIRLET Véra
Fysische controle,
stralingsbescherming
SERET Alain
Medische stralingsfysica
SMEESTERS Patrick
Radiobiologie
VAN DER VEKENS Elke Diergeneeskunde, medische
beeldvorming in diergeneeskunde

UGent
SPMT ARISTA
ULiège
Ex-CH Jolimont La
Louvière, ex-Ulg
EHB
CHU Liège, Zéphyra
UGent
UGent
ULiège
ULiège
ex-UCL, ex-FANC
UGent

De volgende experten werden gehoord maar waren niet betrokken bij de goedkeuring van het
advies.
JOOSTENS Zoë
Diergeneeskunde, medische
Equitom
beeldvorming in diergeneeskunde
MANCHE Bernard
Fysische controle,
Techni-Test
stralingsbescherming
SONCK Michel
Fysische controle,
Controlatom,
exstralingsbescherming, radio- ecologie AFCN
VAN GYSEGHEM JeanMarc
VANDENBERGHE Filip

Wetgeving

UNamur

Diergeneeskunde, medische
beeldvorming in diergeneeskunde

De Bosdreef

De volgende administraties/ministeriële kabinetten werden gehoord:
JANSSENS Alexandra

Medische inrichtingen

FANC

VANDENSANDE Ellen

Juriste

FANC
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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.
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