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Belangrijke opmerking
Dit advies werd uitgebracht naar aanleiding van een aanvraag van het FANC ontvangen op 27
januari 2009 betreffende een ontwerp van koninklijk besluit (KB) betreffende radioactieve
producten voor IN VITRO of IN VIVO gebruik in de geneeskunde, in de diergeneeskunde, in een
klinische proef of in een klinisch onderzoek. 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 12.08.2015 (KB van 12 juli
2015). 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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1. INLEIDING EN VRAAGSTELLING
Het koninklijk besluit van 20 juli 2001 vormt het algemeen reglement op de bescherming van de
bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen
(ARBIS). Hoofdstuk V (artikels 45 tot 49) van het ARBIS behandelt de niet-ingekapselde
radionucliden die in de geneeskunde en de diergeneeskunde gebruikt worden.
Het FANC acht het nodig om dit hoofdstuk V grondig te herzien. Het acht de uitvaardiging van
een volwaardig Koninklijk Besluit nuttig, eerder dan enkel de vervanging van hoofdstuk V van het
ARBIS.
Het ontwerp van koninklijk besluit heeft als doel:
1) de voorwaarden vast te leggen voor het op de markt brengen van radioactieve producten voor
in vivo en in vitro gebruik in de geneeskunde of de diergeneeskunde samen met de procedure
voor het bekomen van een vergunning daartoe;
2) de voorwaarden vast te leggen voor het gebruik van radioactieve producten in een klinische
studie samen met de procedure voor het bekomen van een vergunning daartoe;
3) de opdrachten van de erkende radiofarmaceuten vast te leggen alsook de voorwaarden voor
erkenning samen met de procedure tot het bekomen van deze erkenning. Het FANC motiveert
zijn bedoeling op basis van de ervaring bij de toepassing van het ARBIS en de noodzaak voor
opheldering en beheer van de raakvlakken met andere hoofdstukken van het ARBIS of andere
reglementeringen.
Het voorstel van koninklijk besluit houdt rekening met advies 8335 van de Hoge
Gezondheidsraad over een eerder voorstel tot wijziging van de artikels 47 en 47 bis van het
ARBIS en dat na de belangrijkste belanghebbenden te hebben geraadpleegd.
In zijn brief van 27/01/2009 verzoekt het FANC de HGR om vóór 30/04/2009 over dit ontwerp van
nieuw koninklijk besluit een advies uit te brengen.
Om op de vraag te kunnen antwoorden werd er een ad hoc werkgroep opgericht, bestaande uit
deskundigen in de volgende disciplines: radiofarmacie, stralingsbescherming, fysische controle,
nucleaire diergeneeskunde en nucleaire geneeskunde. Het advies berust op het standpunt van
deskundigen.
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2. CONCLUSIE
De Hoge Gezondheidsraad brengt volgend advies uit en doet de volgende aanbevelingen
betreffende het ontwerp van koninklijk besluit betreffende radioactieve producten voor in vitro of
in vivo gebruik in de geneeskunde, in de diergeneeskunde of in klinische studies.
Algemene opmerking: De HGR vindt de wijziging van hoofdstuk V van het koninklijk besluit
gegrond. De HGR wenst dat er op termijn een kaderwet uitgewerkt wordt om alle problemen
betreffende het gebruik van radionucliden in niet-ingekapselde vorm bij klinisch gebruik te
regelen. Hiervoor is overleg en coördinatie, in het bijzonder tussen het FANC en het FAGG,
nodig. Hierbij moet evenwel rekening worden gehouden met de voorrechten en specifieke
opdrachten van de beide agentschappen. Dit voorstel van het FANC mag echter worden
beschouwd als een zeer gedetailleerde operationele tekst waarin de beroepsbeoefenaars de
antwoorden op een aantal van hun vragen kunnen terugvinden. Aldus brengt de HGR een over
het algemeen gunstig advies uit, doch onder voorbehoud van de volgende opmerkingen:
1. De HGR waardeert dat er rekening gehouden wordt met zijn opmerkingen van advies
8335 over een eerder voorstel tot wijziging van de artikels 47 en 47 bis van het ARBIS.
2. Aangezien er geen wettelijk diploma of specialisatie van een gezondheidsberoep met als
titel “radiofarmaceut” bestaat, behoort de enige officiële erkenning tot de bevoegdheid van
het FANC dat criteria inzake competenties en erkenning terzake moet opstellen.
4. De titel van het besluit zou moeten worden vervangen door “radioactieve producten voor
in vitro of in vivo gebruik in de geneeskunde, in klinische studies bij de mens of in de
klinische diergeneeskunde”.
5. De HGR vindt dat de erkenningscriteria kwantitatief verduidelijkt moeten worden. De
huidige tekst laat te veel onzekerheid inzake de criteria voor basisopleiding en
permanente vorming.
a. Men moet een duidelijk onderscheid maken tussen de studiepunten voor de
basisopleiding en de accreditatiepunten voor de permanente vorming.
b. De punten voor de basisopleiding moeten expliciet in artikel 53.5 (aantal uren of
studiepunten voor elk van de beschreven vakken) en/of in artikel 65.3 vermeld
worden.
c. Afdeling 3 (verlenging van erkenning) moet een expliciet cijfermatig vereiste
bevatten in termen van uren of accreditatiepunten voor de permanente vorming.
6. De rol van de commissie radiofarmacie zou op basis van de vorige opmerking explicieter
moeten worden. Artikel 65 kan er alleen maar duidelijker door worden:
a. De artikels 65.1 en 65.2 mogen als dusdanig behouden blijven.
b. Artikel 65.3 moet vervangen worden door “het uitbrengen van een generiek advies
met betrekking tot de studiepunten voor basisopleiding voor de kennisdomeinen
zoals bedoeld in artikel 53.5 en de accreditatiepunten voor permanente vorming
zoals bedoeld in artikel 59”.
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c. Artikel 65.4 moet vervangen worden door “het uitbrengen van een generiek advies
met betrekking tot de criteria waaraan de in artikel 53.6 bedoelde praktische
ervaring moet voldoen“.
d. Artikel 59 moet als volgt worden gewijzigd overeenkomstig de opgelegde
voorschriften voor de deskundigen in de medische stralingsfysica: “Deze aanvraag
bevat een activiteitenverslag waarvan inhoud en vorm door het FANC bepaald
worden”.
7. De termen “ingekapselde bronnen” moeten in de definities geschrapt worden aangezien
ze in het koninklijk besluit niet behandeld worden. De ingekapselde radioactieve bronnen
worden beschouwd als medische hulpmiddelen en zijn niet aan een radiofarmaceutische
controle onderworpen. Zolang het toepassingsgebied (afdeling 2) niet wordt aangepast,
lijkt het niet opportuun om ingekapselde bronnen in dit KB te behandelen. Er wordt
derhalve voorgesteld om aan artikel 3 een lid 3 toe te voegen (dit besluit is niet van
toepassing op), luidend als volgt: “ingekapselde radioactieve bronnen voor intern gebruik”
(waarbij de leden 3 en 4 respectievelijk 4 en 5 worden).
8. Om elke verwarring omtrent het toepassingsgebied uit te sluiten, zou in artikel 3, lid 3 (4
geworden) duidelijk moeten worden uitgesloten: “radioactieve producten en stoffen in
dierexperimenten en andere biomedische onderzoeken”.
Andere opmerkingen:
9. In artikel 1, paragraaf 2, is er een tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse en de Franse
versie.
10. In de Franse versie van de artikels 1.3 en 4.1 moet “médicament radiopharmaceutique”
vervangen worden door “radiopharmaceutique”.
11. In artikel 1.5 zou de definitie van de radionuclide-uitgangsstof beter vervangen worden
door “radionuclide dat voor de bereiding van een radiofarmacon wordt gebruikt,
uitgezonderd dat afkomstig van een radionuclidegenerator”.
12. De Franse versie van artikel 1.11 zou anders geformuleerd kunnen worden: “le
pharmacien responsable pour l’assurance et la maîtrise de la qualité...”.
13. De Franse en de Nederlandse versies moeten samenhangend zijn: leden 1, 2, 4, 5
(Franse versie); leden 1, 2, 3, 4 (Nederlandse versie). Het nieuwe artikel 3 dient ook
rekening te houden met onze opmerking nr. 7.
14. In artikel 6 zouden de termen “ten behoeve van de stralingsbescherming” beter
vervangen worden door “ten einde de stralingsbescherming te optimaliseren”.
15. Artikel 8.5 d: Het kan nuttig zijn om er de volgende verduidelijking aan toe te voegen:
“overeenkomstig het gebruik der talen zoals voorgeschreven door de heersende
administratieve regels”.
16. In artikel 33, punt 5 toevoegen :“in het proces inzake fabricage, analyse en
kwaliteitscontrole” en dient punt 9 geschrapt te worden.
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17. In artikel 33 moet er aan punt 12.b worden toegevoegd: ”de verantwoordelijke, erkende
radiofarmaceut en de goedkeuring van zijn betrokkenheid bij de voorgestelde klinische
studie”.
18. In artikel 33, punt 12.c vervang “indien de verantwoordelijke, erkende radiofarmaceut
geen werknemer is van de aanvrager of van de instelling waar de klinische studie wordt
uitgevoerd, een afschrift van het contract afgesloten tussen de erkende radiofarmaceut en
de aanvrager of de instelling” door “indien de verantwoordelijke, erkende radiofarmaceut
geen werknemer is van de aanvrager of van de instelling waar de klinische studie wordt
uitgevoerd, een afschrift van de overeenkomst of het contract afgesloten tussen de
erkende radiofarmaceut en de aanvrager”.
19. Artikel 33, punt 13 (aanvraagprocedure voor een klinische studie) moet de verwachte
dosimetriegegevens per proefpersoon behandelen.
20. Artikel 33 zou een lid 16 moeten bevatten waarin gepreciseerd wordt dat “voor bepaalde
gegevens van de bovenvermelde lijst vrijstelling kan worden bekomen in geval van louter
academische klinische studies (niet door de farmaceutische industrie gesponsord)”.
21. Artikel 56: De termijn van zes maanden om de erkenningsbeslissing te betekenen wordt
door de HGR niet als redelijk beschouwd. Een termijn van drie maanden lijkt beter
aangewezen.
22. Artikel 60: moet verwijzen naar artikel 65 i.p.v. naar artikel 64.
23. Artikel 66: de aanwezigheid van een ziekenhuisapotheker in die commissie is voor
discussie vatbaar aangezien de erkenning van radiofarmaceuten zowel op apothekers
met een ziekenhuisactiviteit als met een industriële activiteit slaat. Het enige
competentiecriterium is de radiofarmaceutische kennis, ongeacht de plaats van bereiding.
24. In artikel 66, punt 1 vervang :“onderwijzend personeel of personeel met emeritaat van de
universiteiten” door de woorden “personeel verbonden aan een universiteit”.
25. Artikel 66.3 : een “apotheker” van het FAGG door een “vertegenwoordiger” van het FAGG
vervangen.
26. In artikel 66 wordt de verwijzing naar het gebruik der talen in het eerste lid beter
geschrapt want dit spreekt vanzelf overeenkomstig het gebruik der talen zoals
voorgeschreven door de van kracht zijnde administratieve modaliteiten.
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3. UITWERKING EN ARGUMENTATIE
3.1 Uitwerking
In zijn publicatie HGR nr. 8335 (2007) vond de Hoge Gezondheidsraad het gegrond en nuttig om
de artikels 47 en 47 bis van het ARBIS over de erkenning van radiofarmaceuten, de
erkenningscommissie en de erkenningsvoorwaarden te herzien. In diezelfde tekst wenste de
HGR eveneens een herziening van de artikels 45 en 46 die handelen over de vergunningen en
de controle van radionucliden die in niet-ingekapselde vorm in de geneeskunde en de
diergeneeskunde gebruikt worden. Dit voorstel van koninklijk besluit beantwoordt aan die
verwachting door een operationele tekst te verschaffen. Het toepassingsgebied ervan dekt
verschillende domeinen van de geneeskunde waar de “radiofarmaceut” de kwaliteit van een
radioactief product moet waarborgen: diagnostisch gebruik in vitro (radioimmunoassay),
diagnostisch gebruik in vivo en therapeutisch gebruik (metabolische radiotherapie), en dat zowel
in de geneeskunde als in de diergeneeskunde. Het gebruik van radioactieve producten in het
kader van klinische proeven in de geneeskunde of de diergeneeskunde wordt eveneens
bestreken.
In het toepassingsgebied van de tekst zitten echter niet de radiofarmaca bereid uitgaande van
radionuclidengeneratoren of radionucliden-uitgangstoffen waarvoor een vergunning werd
verleend voor het ter beschikking stellen volgens de bepalingen van dit besluit en voor het in de
handel brengen volgens de bepalingen van het koninklijk besluit van 14 december 2006
betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik.
De HGR vindt de wijziging van hoofdstuk V van het koninklijk besluit gegrond. De HGR wenst dat
er op termijn een kaderwet uitgewerkt wordt om alle problemen betreffende het gebruik van
radionucliden in niet-ingekapselde vorm bij klinisch gebruik te regelen. Hiervoor is overleg en
coördinatie, in het bijzonder tussen het FANC en het FAGG, nodig. Een eerste
overlegvergadering tussen leden van het FANC, het FAGG en beroepsbeoefenaars van de
radiofarmacie werd in de lente 2008 gehouden om de wetgevingsmoeilijkheden en de soms
tegenstrijdige wetgevingen in verband met de bereiding, het gebruik van radiofarmaca en de
verantwoordelijkheid voor hun bereiding afhankelijk van de productieplaats vast te stellen. In
afwachting van een tekst resulterend uit die brede samenwerking (die waarschijnlijk grondige
wijzigingen met perfecte coördinatie tussen de verschillende wetteksten zal vereisen) kan dit
voorstel van het FANC worden beschouwd als een zeer gedetailleerde operationele tekst waarin
de beroepsbeoefenaars de antwoorden op een aantal van hun vragen kunnen terugvinden.
Het toepassingsgebied moet in de titel van het koninklijk besluit opnieuw geformuleerd worden
zodat alle aspecten op niet-ambigue wijze omvat worden. In de titel moet duidelijk worden gesteld
dat de radioactieve producten die in het niet-klinisch onderzoek, hetzij in vitro, hetzij op
proefdieren worden gebruikt, niet onder het toepassingsgebied vallen. Zo stelt de HGR voor om
dat als volgt opnieuw te definiëren: “radioactieve producten voor in vivo of in vitro gebruik in de
menselijke geneeskunde, in klinische studies op mensen of in de klinische diergeneeskunde”. De
vraag naar de noodzaak om de radioactieve producten voor diergeneeskundig gebruik in dit
besluit op te nemen, werd gesteld. Ondanks het zeer beperkte volume van de toepassingen van
radionucliden in dit domein zou het niet-opnemen ervan kunnen leiden tot de circulatie van nietingekapselde radioactieve producten zonder controle door een radiofarmaceut. Daarom acht de
HGR het nuttig en wenselijk om ook het diergeneeskundig gebruik in dit besluit op te nemen.
Anderzijds is de HGR van oordeel dat het gerechtvaardigd is de in vitro toepassingen in het kader
van dit KB te behouden om geen nieuw KB te moeten opstellen voor producten waarvan de
verhandeling duidelijk afneemt en die op termijn kunnen verdwijnen. Tot slot meent de HGR dat
ingekapselde bronnen die als medische hulpmiddelen en niet als geneesmiddelen worden
beschouwd duidelijk in artikel 3 van het voorstel van KB van het toepassingsgebied moeten
worden uitgesloten.
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Om tot een volledig operationele tekst te komen, moet het besluit preciezer stellen welke rol de
erkenningscommissie van de radiofarmaceuten moet spelen en welke voorwaarden moeten
worden vervuld om de erkenning te verkrijgen of te verlengen.
De HGR vindt dat de erkenningscriteria kwantitatief verduidelijkt moeten worden. De huidige tekst
laat te veel onzekerheid inzake de criteria voor basisopleiding en permanente vorming. Men moet
een duidelijk onderscheid maken tussen de studiepunten voor de basisopleiding en de
accreditatiepunten voor de permanente vorming. De punten voor de basisopleiding moeten
expliciet in artikel 53.5 (aantal uren of studiepunten voor elk van de beschreven vakken) en/of in
artikel 65.3 vermeld worden). Afdeling 3 (verlenging van erkenning) moet een expliciet cijfermatig
vereiste bevatten in termen van uren of accreditatiepunten voor de permanente vorming.
De rol van de commissie radiofarmacie zou op basis van de vorige opmerking explicieter moeten
worden. Artikel 65 kan er alleen maar duidelijker door worden: De artikels 65.1 en 65.2 mogen als
dusdanig behouden blijven. Artikel 65.3 moet vervangen worden door “het uitbrengen van een
generiek advies met betrekking tot de studiepunten voor basisopleiding en permanente vorming
voor de kennisdomeinen zoals bedoeld in artikel 53.5”. Artikel 65.4 moet vervangen worden door
“het uitbrengen van een generiek advies met betrekking tot de criteria waaraan de in artikel 53.6
bedoelde praktische ervaring moet voldoen “. Tot slot is de HGR van oordeel dat een termijn van
zes maanden om een advies uit te brengen niet redelijk is voor een aanvraag om erkenning als
radiofarmaceut.
In verband met het gebruik van radioactieve producten in een klinische studie wenst de HGR een
aantal nuttige voorstellen aan dit ontwerp KB toe te voegen. Het betreft vooral artikel 33 over de
aanvraagprocedure. Het gaat in het bijzonder om talrijke klinische studies waarbij radioactieve
producten worden gebruikt die niet door de industrie worden gesponsord maar die in het kader
van louter academische onderzoeken worden uitgevoerd. Daarom moet worden vermeld dat de
verantwoordelijkheid voor de in dit kader gebruikte producten niet bij de radiofarmaceut
verbonden aan een aanvragende industrie ligt maar wel bij de radiofarmaceut die een
overeenkomst of een contract met de instelling waar de klinische proef wordt uitgevoerd,
afgesloten heeft. Dit wordt in onze voorstellen 16 tot 20 weerspiegeld.
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5. SAMENSTELLING VAN DE WERKGROEP
Al de deskundigen hebben op persoonlijke titel aan de werkgroep deelgenomen. De namen
van de leden en de deskundigen van de HGR worden met een asterisk * aangeduid.
De volgende deskundigen hebben hun medewerking verleend bij het opstellen van het advies:
CAVELIERS Vicky
COVENS Peter*
EGGERMONT Gilbert*
GALLEZ Bernard
JAMAR François*
PEREMANS Kathelijne
PERSIJN Koen
POELART Marc
THIERENS Hubert*

(Radiofarmacie, VUB)
(Stralingsbescherming, fysische controle, VUB)
(Stralingsbescherming, VUB)
(Radiofarmacie, UCL)
(Nucleaire geneeskunde, UCL)
(Nucleaire diergeneeskunde, UGent)
(Fysische controle)
(Fysische controle, UCL)
(Fysische controle, UGent)

De administratie werd vertegenwoordigd door:
DELATTIN Robert
FREMOUT An

(FAGG)
(FANC)

Het voorzitterschap werd verzekerd door François JAMAR en het wetenschappelijk secretariaat
door Eric JADOUL.
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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 25-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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