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ADVIES VAN DE HOGE GEZONDHEIDSRAAD nr. 9385 

 
Ontwerp van 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 
 

In this scientific advisory report on public health policy, 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, of the workers and of the environment against the 

danger of ionizing radiation, more particularly concerning a ban on specific practices. 

 
Versie gevalideerd op het College van 

Mei 20171 

 
 

Belangrijke opmerking  

Dit advies werd uitgebracht naar aanleiding van een aanvraag van de Minister van 

Binnenlandse Zaken ontvangen op 20 oktober 2016 betreffende een ontwerp van koninklijk 

besluit (KB) 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. 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 24.05.2018 (KB van 4 mei 

2018). 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 

De minister van Binnenlandse Zaken heeft op 20 oktober 2016 een brief gericht aan de Hoge 

Gezondheidsraad (HGR) waarin het advies van de HGR verzocht wordt over een ontwerp tot 

wijziging van het koninklijk besluit 20 juli houdende algemeen reglement op de bescherming 

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

stralingen. Deze wijziging betreft een verbod op 4 type handelingen: 

- het gebruik van americium-241 bronnen voor de meting van vulhoogte van recipiënten 

bij de vervaardiging van drank; 

- het gebruik van draagbare intraorale tandradiografietoestellen in inrichtingen waar 

geen patiënten verblijven; 

- het gebruik van toestellen en bronnen die ioniserende straling voortbrengen voor de 

detectie van extra prestatieverhogende apparatuur in het kader van de wielersport; 

- het gebruik van draagbare röntgentoestellen voor de niet-destructieve controle van 

leidingen. 
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II CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 

 
De Raad is verheugd over het initiatief van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle 
en vaardigt een gunstig advies uit over het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het 
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, met name 
artikel 64. 
 
Deze wijziging betreft het verbod op 4 type handelingen krachtens het 
rechtvaardigingsprincipe: 
 

- het gebruik van americium-241 bronnen voor de meting van vulhoogte van recipiënten 
bij de vervaardiging van drank; 

- het gebruik van draagbare intraorale tandradiografietoestellen in inrichtingen waar 

geen patiënten verblijven; 

- het gebruik van toestellen en bronnen die ioniserende straling voortbrengen voor de 

detectie van extra prestatieverhogende apparatuur in het kader van de wielersport; 

- het gebruik van draagbare röntgentoestellen voor de niet-destructieve controle van 

leidingen. 

 

Betreffende het gebruik van americium-241 bronnen voor het meten van de vulhoogte van 
recipiënten bij de vervaardiging van drank, heeft de Raad al in zijn brief van 3 juni 2015 zijn 
steun uitgesproken voor de ontradende aanpak van het Agentschap tegenover dit type 
handeling, een aanpak die op termijn alleen maar strenger zal worden, wegens het bestaan 
van geldige alternatieven die minder veiligheids- en stralingsbeschermingsrisico's inhouden. 
De Raad geeft dus zijn goedkeuring aan het huidige voorstel van het Agentschap om deze 
handeling (vanaf 1 januari 2017) te verbieden en op termijn (tegen 31 december 2020) de 
bronnen te verwijderen die in het kader van deze handeling in bezit zijn. 
De Raad onderstreept dat bij talrijke andere handelingen gebruik gemaakt wordt van 
ingekapselde bronnen die americium-241 of andere radionucliden bevatten en dat het is 
aangewezen dat het Agentschap ook aandacht besteed aan de noodzaak van een eventuele 
herziening van de rechtvaardiging ervan, in het licht van nieuwe en belangrijke kennis 
betreffende hun doeltreffendheid of gevolgen of wegens het opduiken van alternatieven die 
minder risico's inhouden voor de veiligheid en/of stralingsbescherming (artikel 20.1.1.1 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). 
 
Betreffende het gebruik van draagbare intraorale tandradiografietoestellen in inrichtingen 
waar geen patiënten verblijven, verwijst de Raad naar zijn advies nr. 9103 van 28 mei 2015 
betreffende voorwaarden met betrekking tot gerechtvaardigd gebruik van mobiele, draagbare 
röntgentoestellen en meer bepaald wat betreft de tandzorg.  
In dat advies benadrukte de Raad dat in het geval van het gebruik van draagbare 
röntgentoestellen zonder statief, de gebruiker de röntgenbuis dan in de hand moet houden 
tijdens de bestraling, hetgeen vragen oproept betreffende de stralingsbescherming van de 
gebruiker die ter hoogte van handen, armen en zelfs op het gehele lichaam een verhoogde 
dosis kan oplopen. "Tevens kan er geen goede beeldkwaliteit gegarandeerd worden wegens 
een verhoogd risico op bewegingsartefacten, een eventuele slechte uitlijning en een 
problematische oriëntatie van de röntgenbundel t.o.v. de beelddetector. Daarenboven kan de 
bundelkwaliteit verzwakken na een reeks opnamen door het successief belasten van de 
batterij van het toestel. De betrokken toestellen zijn bovendien mobiel en kunnen daardoor 
ook gebruikt worden buiten gecontroleerde zones. Daar stelt zich een eventueel probleem van 
afscherming voor het beroepshalve blootgesteld personeel en/of de begeleiders van de 
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patiënt en het publiek." De Raad besloot dat het gebruik van draagbare röntgentoestellen 
enkel voor heel specifieke en gedefinieerde toepassingen gerechtvaardigd kan worden en dat 
deze toestellen enkel kunnen gebruikt worden "wanneer geen beroep kan worden gedaan op 
een toestel dat meer garanties biedt inzake veiligheid". De Raad voegde daaraan toe: "In de 
tandradiografie moet het gebruik beperkt worden tot patiënten die zich niet kunnen 
verplaatsen". 
Meer in detail, in het kader van het afbakenen van het toepassingsgebied in tandradiografie 
bevestigde de Raad de beperking tot "mondzorg in verzorgingsinstellingen voor 
ouderen/gehandicapten die zich moeilijk kunnen verplaatsen naar een ziekenhuis of private 
tandartsenpraktijk". De Raad vermelde ook een andere groep patiënten met bijzondere noden 
aan mondzorg, namelijk gehospitaliseerde patiënten die hun kamer niet mogen of niet kunnen 
verlaten (bv. patiënten behandeld met chemotherapie en/of in isolatie) en die om die reden 
met een mobiel, draagbaar toestel mogen onderzocht worden aan bed. 
De Raad besloot uitdrukkelijk dat het toepassingsgebied niet verder dient uitgebreid te 
worden. 
Het verbod voorgesteld door het Agentschap is dus in overeenstemming met de 
aanbevelingen uit het advies 9103 van de Raad. 
Om elke foute interpretatie te vermijden adviseert de Raad echter aan het Agentschap om in 
het verslag aan de koning de noties zoals "draagbaar röntgentoestel" of "inrichting" waar 
patiënten "verblijven" goed te preciseren en definiëren. 
 
Wat betreft het gebruik van toestellen en bronnen die ioniserende straling voortbrengen voor 
de detectie van extra prestatieverhogende apparatuur in het kader van de wielersport, gaat 
de HGR akkoord met het voorstel van het FANC om deze handeling te verbieden, aangezien 
die niet gerechtvaardigd kan worden. 
 
Wat betreft het gebruik van draagbare röntgentoestellen voor de niet-destructieve controle 
van leidingen, gaat de HGR akkoord met het voorstel van het FANC om deze handeling te 
verbieden, aangezien die niet gerechtvaardigd kan worden. 
 
 
  



 

 

Hoge Gezondheidsraad 
www.hgr-css.be 

 
− 5 − 

 
 

III METHODOLOGIE 

 
Na analyse van de vraag hebben het College en de voorzitter van het domein Ioniserende 
Stralingen de nodige expertises bepaald. Op basis hiervan werd een ad-hocwerkgroep 
samengesteld. De experten van de werkgroep hebben een algemene en ad hoc 
belangenverklaring ingevuld en de Commissie voor Deontologie heeft het potentieel risico op 
belangenconflicten beoordeeld. 
 
Na goedkeuring van het advies door de werkgroep werd het advies tot slot gevalideerd door 
het College. 
 
Sleutelwoorden en MeSH descriptor terms2 

 
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. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
  

 
2 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. 

MeSH terms*  Keywords Sleutelwoorden Mots clés Schlüsselwörter 

Radiation 
protection 

 Justification Rechtvaardiging Justification Rechtfertigung 

 Radiation 
protection 

Stralingsbescherming Radioprotection Strahlenschutz 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh
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IV 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: (samenstelling en werking). 

 

Alle 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 deelgenomen aan het opstellen en goedkeuren van het advies. 
Het voorzitterschap werd waargenomen door Patrick SMEESTERS en het wetenschappelijk 
secretariaat door Eric JADOUL. 
 
COTTENS Eric 
EGGERMONT Gilbert 
HOORNAERT Marie-Thérèse 
MOMMAERT Chantal 

Stralingsbescherming 
Stralingsbescherming 
Medische fysica 
Stralingsbescherming 

Ex-FANC 
VUB 
CH Jolimont 
Bel V 

MONSIEURS Myriam Stralingsbescherming UGent 

SAMAIN Jean-Paul Stralingsbescherming UMons 

SMEESTERS Patrick Stralingsbescherming, 
Radiobiologie 

UCL 

VANMARCKE Hans Stralingsbescherming SCK-CEN 

 
De vertegenwoordigers van de volgende administraties werden gehoord: 
 
JANSSENS Alexandra  FANC 
SCHRAYEN Virginie  FANC 
VANDENSANDE Ellen  FANC 

 

  

http://www.health.belgium.be/eportal/Aboutus/relatedinstitutions/SuperiorHealthCouncil/about-us/composition/index.htm?fodnlang=nl
http://www.health.belgium.be/eportal/Aboutus/relatedinstitutions/SuperiorHealthCouncil/conflictsofinterests/index.htm?fodnlang=nl
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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 1.500 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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