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ADVIES VAN DE HOGE GEZONDHEIDSRAAD nr. 9297
Het gebruik van CT buiten diensten voor medische beeldvorming in het
algemeen en binnen de operatiekamer in het bijzonder

In this scientific advisory report on public health policy, the Superior Health Council of
Belgium provides a legislation assessment about the conditions governing the use of CT
outside medical imaging departments.
It would like to provide to ionizing radiations risk managers, specific recommendations for
medical physicist and practitioners.
Versie gevalideerd op het College van
9 november - 20161
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INLEIDING EN VRAAGSTELLING

De Hoge Gezondheidsraad van België (HGR) werd om advies gevraagd door het Federaal
Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC). De adviesaanvraag heeft betrekking op de
voorwaarden voor het gebruik van CT-scanners buiten de diensten voor medische
beeldvorming (DMB) en meer specifiek in de operatiekamer, rekening houdend met de
rechtvaardigings- en optimalisatieprincipes zoals vermeld in het koninklijk besluit van
20/07/2001.
Deze CT-scanners kunnen als een brug beschouwd worden tussen diagnostische CT en
klassieke C-arm en O-arm. In België zijn er recent een aantal geïnstalleerd om onmiddellijk
de correcte plaatsing van chirurgisch materiaal te kunnen evalueren en waarvan het
belangrijkste doel het verkrijgen van een hogere beeldkwaliteit bij een lagere dosis is.
Het FANC vraagt om advies betreffende de volgende punten:
Vraag 1: Is het gebruik van CT-scanners buiten een dienst medische beeldvorming toegelaten
voor diagnostische beeldvorming en wat is de relatie ten opzichte van de diensten medische
beeldvorming en de verantwoordelijkheid van radiologen?
Vraag 2: Wat zijn de vereisten voor de gebruikers van deze uitrustingen buiten de dienst
medische beeldvorming?
Vraag 3: betreffende kwaliteitscontrole en kwaliteitsborging: Moet de intraoperatieve CT (i-CT)
voldoen aan de vereisten van het FANC-besluit van 18/02/2014 voor CT en/of zijn specifieke
criteria noodzakelijk?
Vraag 4: toepassingsgebied:
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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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In welke mate vallen CT-scanners buiten de DMB onder het register voor zware
apparatuur?
In de toekomst zullen meerdere toepassingen buiten de DMB plaatsvinden. Hoe moet het
gebruik van deze systemen worden toegelaten?
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AANBEVELINGEN















Een verduidelijking van de regelgeving betreffende het register voor zware medische
apparatuur is vereist inzake CT:
o er bestaat geen duidelijke of eenduidige definitie van een CT-scanner;
o er zouden verschillende categorieën van CT-scanners moeten worden
opgesteld op basis van hun specifiek gebruik: diagnostische CT enerzijds en
toepassingsspecifieke CT zoals i-CT anderzijds.
In de door het FANC verleende vergunning zou tussen deze twee categorieën een
onderscheid moeten worden gemaakt: i-CT zou tot een specifieke categorie moeten
behoren, naar analogie met PET- of SPECT CT-systemen.
Het gebruikt van CT buiten de DMB zou beperkt moeten worden tot specifieke nietradiologische diagnostische toepassingen in het belang van de patiënt.
Om het even welk gebruik van CT buiten de DMB is enkel toegestaan als aan alle
vereisten uit het KB van 20/07/2001 betreffende gebouw, personeel, enz. strikt
voldaan wordt.
Alle specifieke toepassingen met CT moeten gerechtvaardigd en volgens het ALARAprincipe worden uitgevoerd.
Rekening houdend met de bijzondere gevoeligheid van kinderen ten opzichte van
stralingen, moeten pediatrische toepassingen geval per geval strikt gerechtvaardigd
worden en moet er een grote inspanning geleverd worden om het gebruik van straling
te beperken.
Alle gebruikers, medische beoefenaars en helpers moeten voor het gebruik van een
CT-scanner een opleiding in stralingsbescherming krijgen, met inbegrip van een
specifieke opleiding verstrekt door de fabrikant. Het FANC zou erop moeten
aandringen/controleren dat deze vorming verstrekt wordt, voordat het toestel in
gebruik wordt genomen.
Voor de ingreep moeten schriftelijke medische procedures bestaan, naast schriftelijke
procedures voor CT voor helpers, die door een medische fysicus worden
goedgekeurd.
Betreffende aanvaardbaarheid en kwaliteitscontrole moet het toevoegen van een
bijlage bij het FANC-besluit van 18/02/2014 overeenkomstig de voorstellen onder
4.3 worden aangemoedigd.
Een vergelijkende studie (dosis en beeldkwaliteit) van de verschillende modaliteiten (iCT, O-arm, 3D C-arm) in de OK in België, financieel ondersteund door de overheden,
moet worden aangemoedigd.
De toelating en het gebruik van een ander 3D mobiel systeem dan i-CT zou moeten
worden toegelicht.
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Sleutelwoorden en MeSH descriptor terms
MeSH terms*
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MeSH (Medical Subject Headings) is the NLM (National Library of Medicine) controlled vocabulary thesaurus used for indexing
articles for PubMed http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh.
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METHODOLOGIE

Na analyse van de vraag hebben het College en, in voorkomend geval, de voorzitter van het
domein "fysische agentia" en de voorzitter van de werkgroep de nodige expertises bepaald.
Op basis hiervan werd een ad-hocwerkgroep opgericht met experten in de volgende
disciplines: medische beeldvorming, neurochirurgie, stralingsbescherming en medische
fysica. De experten van de werkgroep hebben een algemene belangenverklaring en een adhocverklaring ingevuld en de Commissie voor Deontologie heeft het potentieel risico op
belangenconflicten beoordeeld.
Het advies berust op een overzicht van de wetenschappelijke literatuur, zowel uit
wetenschappelijke tijdschriften als uit rapporten van nationale en internationale organisaties
die in deze materie bevoegd zijn (peer-reviewed), alsook op het oordeel van de experten.
Nadat de werkgroep het advies had goedgekeurd, werd het ten slotte gevalideerd door de
Raad.
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UITWERKING EN ARGUMENTATIE

Lijst van afkortingen
ALARA: As Low As Reasonably Achievable - Zo laag als redelijk mogelijk
ARBIS: Algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en
het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen (koninklijk besluit van
20/07/2001)
BVZF: Belgische Vereniging van Ziekenhuisfysici
CBCT: Cone beam CT
CT: Computed tomography - Computertomografie
DMB: Dienst medische beeldvorming
DRN: diagnostische referentieniveaus
FANC: Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
i-CT: Intraoperatieve CT
IQ: Image quality - Beeldkwaliteit
OK: Operatiekamer
PACS: Picture archiving and communication system
PET-CT: Hybride beeldvormingstoestel dat bestaat uit een PET-scanner
(positronemissietomografie) en een CT-scanner
QC: Quality control - Kwaliteitscontrole
RIZIV: Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
SB: Stralingsbescherming
SPECT-CT: Hybride beeldvormingstoestel dat bestaat uit een SPECT-scanner (single
photon emission computed tomography) en een CT-scanner
TMB: Technoloog medische beeldvorming

Definities
CT: de definitie van CT is onduidelijk in de Belgische wetgeving. Zoals vermeld in de lijst van
zware medische apparatuur is CT gewoon "transversale axiale tomografie" in plaats van
"transversale axiale computertomografie".
i-CT: (draagbare) transversale axiale computertomografie gebruikt voor intraoperatieve
doeleinden, met een typische 360 graden rotatietijd onder de 1 seconde.
CBCT: cone beam computed tomography met een typische 360 graden (of gedeeltelijk)
rotatietijd langer dan 2 seconden (RP 162), gebruikt voor meerdere toepassingen zoals
dentale of beeldgeleide radiotherapie; deze toepassingen vallen buiten de reikwijdte van dit
advies.
O-arm: 3D C-arm met een flatpanel detector, intraoperatieve CBCT met navigatie,
handelsmerk van Medtronic, geïntroduceerd in 2005, met typische 360 graden rotatietijden
boven de 20 seconden.
C-arm: enkel voor 2D-beelden, statisch en dynamisch (fluoroscopie).
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3D C-arm: aanpassing van het C-arm systeem door het toevoegen van een rotatiemotor,
hogere isocentrische precisie en toevoeging van CBCT-algoritmen, 3D-beeldvorming is met
deze systemen sinds 2001 in OK beschikbaar. Typische gedeeltelijke (bv. 200°)
buisrotatietijden bedragen meer dan 4 sec.

4.1

Het gebruik van CT-scanners buiten diensten voor medische beeldvorming

Het gaat hier uitsluitend om transversale axiale computertomografie toestellen (CT en i-CT,
mobiel of niet), niet om CBCT met uitzondering van vergelijkbare elementen met O-arm
aangetroffen in meerdere OK (+/-300 systemen wereldwijd) voor een gelijkaardig gebruik als
de i-CT en de 3D C-arm (honderden systemen wereldwijd).
Rekening houdend met het aantal van deze 3D CBCT mobiele systemen en de bijhorende
dosis voor de patiënt en het personeel, is er een toelichting bij de vergunning van hun gebruik
nodig.
Klassieke CT-scanners worden buiten de DMB gebruikt voor beeldvorming bij radiotherapie
en sinds meerdere jaren in het OK, op rails of wielen, voor neurochirurgie en orthopedische
chirurgie; honderden van deze units zijn wereldwijd geïnstalleerd. Sommige installaties
kunnen 2 zalen bedienen (Hosoda et al, 2011).
Van AIRO Brainlab i-CT (32 slices) met extra grote diameter zijn sinds 2014 ongeveer
50 systemen geïnstalleerd, waaronder 4 in België.
Samsung-Neurologica biedt 2 modellen aan: Ceretom voor hoofd CT, 8 slice CT met een
kleine diameter en Bodytom portable full body CT 32 slice, als een oplossing voor
beeldvorming in meerdere afdelingen (multi-departmental).
Het FANC vraagt om advies inzake de volgende punten:
4.1.1

Enkel voor beeldvorming

Is het intraoperatief gebruik van een CT-toestel ter vervanging van standaard beeldvorming
voor, tijdens en na de ingreep gerechtvaardigd?
Ja, dit gebruik is gerechtvaardigd aangezien een draagbare i-CT nuttige real time informatie
tijdens neurochirurgie verstrekt (positie van implantaten, stimulatie elektroden, enz.) en eerder
in het verlengde van neuronavigatie dient te worden beschouwd dan als een standaard
beeldvormingstoestel. Het kan een positieve impact op de interventietijd en de veiligheid van
de patiënt hebben. In geval van twijfel zou zonder deze i-CT het misschien nodig zijn om de
beeldvorming buiten de operatiekamer te herhalen en daarna voor nieuwe chirurgie te moeten
terugkeren. Dankzij i-CT is beeldvorming op elk ogenblik mogelijk zonder de patiënt te
verplaatsen.
Op het einde van de heelkundige procedure kan de positieverificatie onmiddellijk in de
operatiekamer gebeuren in de positie waarin de patiënt zich bevindt, waardoor zijn/haar
transfer naar de dienst medische beeldvorming en een verplaatsing op een andere CT-tafel
vermeden wordt. De technische haalbaarheid en bruikbaarheid van draagbare i-CT bij
beeldgeleide heelkundige resectie van hooggradige gliomen werd onderzocht door G.M.V.
Barbagallo en zijn groep (Barbagallo et al, 2015). De rol van i-CT bij het vroeg identificeren
van complicaties tijdens neurochirurgie werd ook beklemtoond door Hosoda (Hosoda et al.,
2011) en de impact op heelkundige strategieën van verschillende neuroheelkundige
procedures werd geanalyseerd door Carlson (Carlson et al, 2012).
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Het gebruik ervan in plaats van standaard beeldvormingstoestellen lijkt gerechtvaardigd want:
De beelden verkregen met i-CT voor verificatie kunnen door het neuronavigatiesysteem
geïntegreerd en gebruikt worden. Dit is niet het geval voor alle andere standaard
beeldvormingssystemen.
Niettemin moet de beeldkwaliteit minstens even goed zijn als die van standaardsystemen en
moeten de doses uitgezonden naar het personeel en indien mogelijk naar de patiënt lager
zijn. Dit moet geverifieerd worden door een gekwalificeerde deskundige in de medische
stralingsfysica, die de totale dosis aan de patiënt in aanmerking neemt, met inbegrip van de
postoperatieve CT indien nodig.
Chirurgen, verpleegkundigen en radiologen bedienen bij i-CT de CT zoals in een dienst
medische beeldvorming, aan het bedieningspaneel beschermd door loodglas en in een
aangepaste bedieningsruimte goedgekeurd door een deskundige in stralingsbescherming. De
te nemen veiligheidsmaatregelen, goedgekeurd door de deskundige in stralingsbescherming,
zorgen ervoor dat het personeel niet dicht bij de patiënt moet staan. De dosis aan het
personeel is in deze situatie dus lager dan de dosis ontvangen met standaard
fluoroscopiesystemen. Dit werd aangetoond door Tabaree et al. 2013 in een kadaverstudie
naar het plaatsen van pedikelschroeven waarbij een O-armsysteem met navigatie vergeleken
werd met een conventioneel fluoroscopiesysteem (C-arm). Anderzijds waren de doses aan de
kadavers hoger, maar in de C-armgroep was er een postoperatieve CT-scan nodig, hetgeen
het verschil in totale dosis tussen de twee groepen verkleint. Zhang en zijn groep (2009)
hebben in hun dosimetriestudie, waarin de O-arm vergeleken werd met de 64 slice CT,
beoordeeld dat de O-arm patiëntdosis ongeveer de helft bedroeg van de CT. In een studie
gevoerd door V. Weir in 2015 werd een gelijkaardige vergelijking gemaakt tussen de AIRO iCT en een 64 slice CT en kwam men tot het besluit dat onder identieke technische
omstandigheden, de stralingsdosis (mGy/mAs) van de AIRO hoger ligt dan die van de 64 slice
CT.
Wat patiëntdoses betreft kunnen er in de internationale literatuur zeer weinig studies
gevonden worden die i-CT vergelijken met standaard fluorobeeldtechnieken. In een studie
over een antropomorf mannelijk fantoom, bepaalde Norah A. Foster (2016) orgaandoses uit
puntmetingen met Mosfet dosimeters geplaatst op 11 plaatsen en berekende ze de effectieve
dosis aan het fantoom. Dit resulteerde in een lagere dosis aan patiënten met fluoroscopische
systemen dan met de drie CT's (twee i-CT en een O-arm). Het valt op te merken dat er een
significant verschil is tussen flatpanel scanners (CBCT) en een conventionele CT op het vlak
van dosisdistributie en effectieve doses, hetgeen de vergelijking moeilijk maakt.
Voor België is er op dit ogenblik geen vergelijkende studie beschikbaar over de doses
uitgezonden door de verschillende modaliteiten, hier zou verder onderzoek naar moeten
worden gevoerd.
Indien ja, bestaan er verplichte vereisten overeenkomstig het ARBIS en moeten ze gevolgd
worden?
Alle vereisten, zonder enige uitzondering, betreffende de bescherming tegen ioniserende
straling in het gebouw, voor personeel en publiek enz. zijn strikt van toepassing. Wat betreft
het gebouw kunnen deze vereisten "zeer streng" zijn, als de CT werkelijk mobiel is en in
verschillende operatiekamers kan gebruikt worden: elke CT moet worden afgeschermd en
uitgerust zijn met adequate persoonlijke bescherming volgens de principes van
dosisbeperking. Dit is de reden waarom, voor het ogenblik in België, sommige i-CT's niet echt
mobiel zijn en enkel gebruikt worden in de bestemde kamer. De i-CT moet natuurlijk een CEconformiteitscertificaat hebben en voldoen aan alle vereisten uit de door het FANC verleende
vergunning aan het ziekenhuis.
Bovendien is een toegang tot een PACS of een ander archiveringssysteem noodzakelijk.
Rapportering van technische dosisdescriptoren gebeurt zoals voor eender welke CT.
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4.1.2

Voor diagnostische doeleinden

Is het gebruik van CT voor radiologische diagnostische doeleinden buiten de dienst medische
beeldvorming toegelaten?
Een verschillend gebruik van CT, mobiel of niet, buiten de dienst medische beeldvorming moet
in beschouwing worden genomen:
Draagbare i-CT in de operatiekamer, zoals beschreven onder 4.1 zou niet voor
medische diagnostiek vergund mogen worden, aangezien de beeldkwaliteit onvoldoende is
voor diagnostische doeleinden. Het gebruik moet beperkt zijn tot verificatie.
Diagnostische CT moet in de DMB plaatsvinden onder de verantwoordelijkheid van de
radioloog en door technologen in medische beeldvorming (TIM) worden uitgevoerd. In de
meeste Belgische ziekenhuizen ligt de spoeddienst dicht bij de DMB en diagnostische CT
vereist door de "spoedspecialist" kan in de DMB plaatsvinden en de diagnoses kunnen met
de radioloog besproken worden. Sommige ziekenhuizen hebben echter een CT-scanner
specifiek op de spoeddienst. In dit geval moet de CT-scanner van dezelfde kwaliteit zijn als
die gebruikt in de DMB en kan de scanner vergund worden voor diagnostische doeleinden die
onder de verantwoordelijkheid van een radioloog vallen.
Een vergelijkbare situatie is het gebruik van vaste CT-scanners in vrachtwagens, bijvoorbeeld
tijdens verbouwingen of na rampen. De vrachtwagen vormt in dit geval het verlengde van de
DMB.
In België wordt diagnostische CT, op dit ogenblik, niet elders gebruikt en komt mobiele
CT enkel in de operatiekamer voor. Dit zal in de toekomst misschien veranderen, zie verder
onder vraag 4.
PET-CT en SPECT-CT worden hier buiten beschouwing gelaten, aangezien het
gebruik ervan duidelijk gedefinieerd wordt in de wetgeving.
Indien ja, aan welke voorwaarden moet volgens het ARBIS voldaan worden?
Voor de specifieke situatie van CT in de spoeddienst of in de vrachtwagen zijn alle vereisten,
zonder enige uitzondering, betreffende de bescherming tegen ioniserende straling in het
gebouw, voor personeel en publiek enz. strikt van toepassing. De vereisten voor de gebruikers
zijn dezelfde als die in de DMB en een door een radioloog geschreven protocol moet aan het
onderzoek verbonden zijn. Deze vereisten gelden voor elke toepassing in de toekomst.
4.1.3

Relatie met de dienst medische beeldvorming

Moet een CT-scanner altijd onder de verantwoordelijkheid van de dienst medische
beeldvorming vallen?
Overeenkomstig artikel 53.1 van het ARBIS is het gebruik van een radiologische installatie
voorbehouden voor artsen die een passende opleiding in stralingsbescherming hebben
genoten en een persoonlijke vergunning verleend door het FANC hebben ontvangen.
Als de CT-scanner gebruikt wordt voor medische diagnostiek is art. 53.3.1 van toepassing, de
vergunning wordt enkel aan radiologen verleend.
Wanneer de CT-scanner voor diagnostische doeleinden wordt gebruikt, moet dit dus onder
de verantwoordelijkheid van een radioloog gebeuren, ongeacht of de CT zich binnen of buiten
de DMB bevindt.
Als het gebruik beperkt wordt tot andere specifieke toepassingen, kan de CT-scanner gebruikt
worden onder de verantwoordelijkheid van een vergunde arts, vermeld in art. 53.1, zoals
bijvoorbeeld een neurochirurg met een specifieke opleiding in stralingsbescherming.
De werkgroep beveelt niettemin aan om bij elk gebruik van CT nauw samen te werken met de
dienst medische beeldvorming. De installatie en de implementatie van scanprotocollen van
mobiele CT's zouden onder de verantwoordelijkheid van de dienst medische beeldvorming
moeten gebeuren, in nauwe samenwerking met de medische fysici.
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Alle gebruikers moeten de voorschriften van het FANC volgen wat betreft het gebruik van een
uitrusting die ioniserende stralingen voortbrengt.
Dienen de beelden bij diagnostisch gebruik steeds door een radioloog geïnterpreteerd te
worden?
Ja, zoals voor alle beelden die voor medisch-diagnostische doeleinden verworven worden, is
dit al het geval, bijvoorbeeld voor de CT-beelden gebruikt voor diagnose van een PET-CTscanner.
Alle aanvragen voor onderzoeken met een mobiele CT-scanner zouden moeten verlopen
overeenkomstig de vereisten in artikel 17 van de vigerende wetgeving (Medische
Beeldvorming - Radiologie) en uitmonden in een officieel rapport van een radioloog.

4.2

De gebruiker van CT-scanners buiten de dienst voor medische beeldvorming
(DMB)

Voor het gebruik van een CT-scanner is het koninklijk besluit van 20 juli 2001 van toepassing
houdende het algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers
en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen (ARBIS).
Hoofdstuk VI "geneeskundige en diergeneeskundige toepassingen van ioniserende
stralingen":
Artikel 50 bepaalt dat elke instelling een geldige vergunning moet hebben voor het gebruik
van een dergelijk toestel, zoals dit geldt voor
elke radiologische installatie voor medische doeleinden in de geneeskunde en
diergeneeskunde (art. 50.2.1)
in het bijzonder voor de blootstelling van patiënten in het kader van hun persoonlijke
medische diagnose of behandeling (art. 50.2.2).
Artikel 51.3 en 53 bepalen verder dat "elke medische blootstelling, bedoeld in artikel
50.2.2 wordt uitgevoerd onder de medische verantwoordelijkheid van een practicus, vergund
overeenkomstig de bepalingen van artikelen 53, 54.3 en 54.5. c)". Deze practici moeten
houders zijn van een wettelijk diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde, of de
academische graad van arts of het diploma van dierenarts. De hierboven bedoelde
vergunningen worden enkel verleend aan de personen die een bekwaamheid op het gebied
van stralingsbescherming hebben verworven en die een passende opleiding hebben genoten
die is afgestemd op de methodes en technieken die worden toegepast, naargelang het geval,
in de geneeskunde of in de dierengeneeskunde, in de medische, diergeneeskundige of
tandheelkundige radiologie, in de radiotherapie of de nucleaire geneeskunde voor mens of
dier.
De opleiding voor humane toepassingen besteedt een bijzondere aandacht aan "de medische
blootstelling van kinderen, aan deze uitgevoerd in het kader van medische
bevolkingsonderzoeksprogramma's, en aan deze waarbij aan de patiënt hoge doses worden
toegediend, zoals bijvoorbeeld bij interventionele radiologie, computertomografie en
radiotherapie".
De vergunning kan beperkt zijn:
a) in de tijd;
b) tot bepaalde bronnen van ioniserende stralingen en radiologische uitrustingen;
c) tot bepaalde toepassingsvormen van de ioniserende stralingen.
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Artikel 51.3 vermeldt ook dat "Onverminderd de wettelijke en reglementaire bepalingen
betreffende de geneeskundepraktijk en de bepalingen van artikel 51.7, kunnen de praktische
aspecten van de procedure of een deel daarvan, door de practicus bedoeld in het vorige lid
worden gedelegeerd aan een of meerdere personen die gemachtigd zijn om ter zake
werkzaam te zijn in een erkend specialisatiegebied".
Artikel 53.2 specificeert dat deze help(st)ers verple(e)g(st)ers, paramedici en gelijkgestelden
zijn enz. die alleen mogen werken volgens de instructies en onder de werkelijke controle en
verantwoordelijkheid van personen die vergund zijn met toepassing van artikel 53.1., voor
zover ze een "opleiding hebben genoten die overeenstemt met hun beroepsbezigheden". De
vereisten voor deze opleiding worden gespecificeerd in artikel 53.2: de opleiding moet
betrekking hebben op de aangewende technieken en een bijzondere aandacht besteden aan
de medische blootstelling waarbij aan de patiënt hoge doses worden toegediend, zoals
bijvoorbeeld bij interventionele radiologie, computertomografie en radiotherapie.
Dit betekent dat patiënten door een helper kunnen gescand worden, maar enkel onder de
verantwoordelijkheid van de practicus en dat zowel de medische practici als de helpers een
specifieke opleiding moeten hebben gevolgd. Mobiele CT komt echter niet specifiek aan bod
tijdens de opleiding van artsen of helpers.
De werkgroep van de HGR:
Is van mening dat het grootste verschil tussen mobiele en vaste CT-toestellen niet de
technologie is, maar de verschillende omstandigheden waarin het toestel wordt gebruikt;
beveelt aan dat aangezien mobiele CT-scanners nog niet gebruikelijk zijn, er een
specifieke praktijkopleiding moet verstrekt worden aan alle vergunde beroepsbeoefenaars die
met een individueel mobiel CT-toestel werken. De opleiding moet ruimer zijn dan de opleiding
verstrekt door de fabrikant van het mobiele CT-toestel en onder meer specifiek handelen over:
dagelijkse check-up, kwaliteitsborging en protocollen voor stralingsbescherming:
beveelt ook aan dat het FANC erop aandringt/controleert dat deze opleiding verstrekt
wordt, voordat het toestel in gebruik wordt genomen.

4.3

Kwaliteitscontrole en kwaliteitsborging van CT-scanners die in de operatiekamer
(OK) gebruikt worden (i-CT)

Op voorstel van het FANC werd dit deel tijdens een vergadering van de werkgroep radiologie
(CT) van de BVZF besproken.
4.3.1

Gelden voor CT-scanners in de OK dezelfde criteria als voor scanners bestemd voor
diagnostische doeleinden in de dienst radiologie?

Ten eerste is het koninklijk besluit houdende het ARBIS overal van toepassing, net zoals de
Europese Richtlijn van december 2013 (EU 2013).
De werkgroep is het ermee eens dat het basisdocument voor kwaliteitsborging en
kwaliteitscontrole van CT-scanners in de OK de tekst is die op dit ogenblik van toepassing is
voor CT-scanners die in de dienst medische beeldvorming (DMB) voor diagnostische
doeleinden worden gebruikt (KB 2014).
De werkgroep legt de nadruk op de volgende aspecten in het bijzonder:
(1) De introductie van een mobiele CT-scanner in de OK vereist een vergelijkbare
rechtvaardiging als voor de introductie van andere nieuwe systemen met
röntgenstralen. Voor de rechtvaardiging worden alle belangrijke aspecten van de
nieuwe situatie vergeleken met de vroegere situatie zonder het nieuwe systeem.
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De rechtvaardiging kan taakspecifiek zijn. In dit bijzondere geval omvat de
rechtvaardiging: patiëntdosis, prestatie van het systeem en veiligheid van de volledige
CT-geleide procedure.
Vaak zal de nieuwe modaliteit andere procedures vervangen: een CT in de OK kan in
de plaats komen van een CT-scan voorafgaand aan de procedure, fluoroscopie tijdens
de procedure en een CT-scan na de ingreep. De volledige dosis moet in beschouwing
worden genomen. Vervolgens zijn de patiëntveiligheid in het algemeen dankzij kortere
procedures, minder complicaties en mogelijk een betere levenskwaliteit door
verplaatsing te vermijden, belangrijke aandachtspunten.
(2) Overeenkomstig het ARBIS is een medisch-fysische acceptatietest en vervolgens een
vrijgave van het systeem verplicht vóór de klinische ingebruikname van het systeem
(KB 2001).
(3) Voor de medisch-fysische acceptatietest worden waar mogelijk alle huidige testen
gebruikt die in het FANC-besluit beschreven worden en gaat er een bijzondere
aandacht uit naar dosisverificatie en beeldkwaliteit. Hiernaast moeten ook de
stralingsbescherming van het personeel, de accuraatheid van biopsiesystemen,
navigatiesystemen, enz. door deskundigen geverifieerd worden.
(4) Patiëntdoses zouden moeten worden vergeleken met doses uit alternatieve voorheen
bestaande procedures, waarbij andere toestellen zoals een 3D C-arm of een O-arm
gebruikt werden.
a. Het vergelijken van effectieve doses is een aanvaarde methode. Eerst moet
worden nagegaan of dezelfde omzettingsfactoren gebruikt kunnen worden
om vanuit de (aangegeven) CTDIvol de effectieve dosis te kunnen
berekenen.
b. Dosisindicatoren moeten in het algemeen correct zijn. Het is goed bekend
dat het concept van CTDI beperkingen heeft voor bredere stralenbundels.
Een mogelijke verificatieprocedure is de methode voorgesteld door het
IAEA (IAEA 2011).
c. Zoals vermeld in RP 162 moeten dosisreducerende technieken zoals
buisstroommodulatie op elke nieuwe CT-uitrusting aanwezig zijn. Het al of
niet gebruik ervan moet beslist worden afhankelijk van de heelkundige
situatie (aanwezigheid van metallisch materiaal enz.).
4.3.2

Specificeer andere criteria indien nodig

(1) Als niet aan de grenswaarden van de conventionele CT-scanners voldaan wordt, moet
de medische fysicus vanuit zijn persoonlijk oordeel een passende acceptatietest
opzetten en de grenswaarden die van toepassing zijn op klassieke CT-scanners aan
de specifieke situatie van een CT in een OK aanpassen. De diagnostische
referentieniveaus (DRN) berekend per CT-scan van een i-CT-scanner mogen voor
dezelfde anatomische streek de DRN van standaard CT-scanners niet overschrijden.
De in België toe te passen criteria voor CT-scanners (KB 2014) zijn de beste basis
voor een toegewezen protocol voor een CT-scanner in de OK. Aangezien de systemen
meestal eenvoudiger zijn, kunnen sommige testen niet toepasbaar zijn. Indien een of
meerdere testen niet worden uitgevoerd op de CT in de OK, moet de medische fysicus
zijn beslissing rechtvaardigen.
(2) Specifieke prestaties, dosimetrie of veiligheidsaspecten ontbreken mogelijk in het
huidige protocol (KB 2014). De volgende zaken zouden ook getest of minstens
geverifieerd moeten worden:
a. stabiliteit van het systeem na verschillende gebruiknames van de CTscanner, via bijvoorbeeld het controleren van incrementaties tussen
opeenvolgende slices.
b. Reproduceerbaarheid van de positioneringsaccuraatheid van het systeem
ten opzichte van de patiënt.
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c. Verificatie van de filtratie van röntgenstralen. Sommige CT-scanners
kunnen een heel beperkte filtratie hebben.
Dit heeft gevolgen voor de verhouding van perifere dosismetingen ten
opzichte van centrale dosismetingen. Indien deze verhouding erg verschilt
ten
opzichte
van
standaard
CT-scanners
moeten
nieuwe
omzettingsfactoren ontwikkeld worden om CTDI naar effectieve dosis om
te zetten.
d. Overbeaming.
e. De kwaliteit van de beelden en het omgevingslicht in de operatiekamers;
f. Attenuatie en kromming van de tafel.
(3) Sommige systemen hebben een protocol om de standvastigheid te controleren. Er
bestaan
geen
specifieke
regels
of
protocollen
die
dagelijkse
kwaliteitscontrolemetingen opleggen, ze zouden tot de algemene praktijk moeten
behoren. Huidige QC van de i-CT zou in een frequent QC-programma moeten worden
opgenomen totdat het bewezen is dat het systeem voldoende stabiel is.
Het testen van de i-CT kan zeer tijdrovend zijn. Na een passende opleiding om de
apparatuur te gebruiken, moet er genoeg tijd besteed worden aan de acceptatietesten en
daarna aan de periodieke kwaliteitscontrole.
De werkgroep beveelt aan om het FANC-besluit van 18/02/2014 houdende de minimale
aanvaardbaarheidscriteria voor CT-scanners aan te vullen met een bijlage voor
toepassingsspecifieke CT-scanners.
4.4
4.4.1

Toepassingen
Het register van zware medische apparatuur en de relatie tussen de verschillende
officiële instanties (federale en regionale)

In welke mate vallen CT's (al dan niet toepassingsspecifiek) onder het register van zware
medische apparatuur?
Het Belgisch regelgevend kader voor mobiele CT-scanners is onduidelijk. De wet van 10 juli
2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen bepaalt in artikel 51 dat zware
medische apparaten toestellen of uitrustingen zijn voor onderzoek of behandeling die duur zijn
hetzij door hun aankoopprijs, hetzij door de bediening ervan door hoog gespecialiseerd
personeel.
Volgens artikel 52 van dezelfde wet kan de koning de lijst vaststellen van toestellen die als
zware medische apparatuur moeten worden beschouwd. Een dergelijke lijst wordt verstrekt
door het koninklijk besluit van 25 april 2014 houdende de lijst van zware medische apparatuur
in de zin van artikel 52 van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en
andere verzorgingsinrichtingen. In deze lijst wordt in artikel 1,1° de CT-scanner als een zwaar
medisch apparaat vermeld. Er wordt verder geen type CT-scanner gespecificeerd. Daarom is
de enige conclusie dat elk type CT-scanner, met inbegrip van een mobiele CT-scanner,
gekwalificeerd wordt als een zwaar medisch apparaat, zolang er geen wetgeving is die iets
anders bepaalt.
Medische beeldvormingstoestellen zoals O-armen en C-armen worden niet vermeld in de lijst
van zware medische apparatuur, noch CBCT gebruikt voor radiotherapie of dentale CBCT.
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Hoe moeten de verschillende betrokken instanties hiermee omgaan?
Verschillende instanties zijn betrokken:
De lijst van zware medische apparatuur hangt af van de federale overheidsdienst
Volksgezondheid, maar de beperking van het aantal van sommige van deze toestellen (MRI,
PET) wordt gereguleerd door de deelentiteiten, die hier nu voor bevoegd zijn. Tot nu toe
bestaat er geen beperking van het aantal CT-scanners, maar dit verandert misschien in de
nabije toekomst. CT-scanners in de spoeddiensten zijn opgenomen in het register en kunnen
een identificatienummer krijgen als er zich een vergunde dienst medische beeldvorming in het
ziekenhuis bevindt en als de medische onderzoeken geïnterpreteerd worden door een
vergunde radioloog. Het gebruik is diagnostisch. Dit is nu ook zo voor i-CT wanneer een
protocol wordt uitgevoerd door een radioloog, zelfs als het doel van deze CT geen medische
diagnose is.
De HGR beveelt aan om specifieke identificatienummers toe te kennen aan vaste of mobiele
CT's die gebruikt worden voor specifieke, niet medisch-diagnostische, toepassingen buiten de
DMB.
Het RIZIV (Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering) vergoedt enkel de
onderzoeken die verricht werden met een geregistreerd medisch toestel en als het aantal
onderzoeken geteld wordt.
Voor PET-CT wordt een specifieke code gebruikt, een gelijkaardige
regel zou moeten worden toegepast voor de facturatie van specifieke CT-toepassingen buiten
medische diagnostiek. Niettemin bestaat er voor neurochirurgie een code voor
neuronavigatie, die al de fusie van beelden met diagnostische beelden omvat.
Het FANC verleent aan de ziekenhuizen een vergunning om medische toestellen te
exploiteren die ioniserende stralingen voortbrengen. De werkgroep beveelt aan dat
toepassingspecifieke CT-scanners, zoals i-CT, apart van de diagnostische CT-scanners
vermeld worden, zoals dit al gedaan wordt voor hybride toestellen zoals PET-CT of SPECT
CT.
Een goed overleg tussen de verschillende overheidsinstanties is nodig.
4.4.2

In de komende jaren zullen andere toepassingen ontwikkeld worden, in welke mate
zal het gebruik van deze CT-toestellen buiten de DMB toegelaten worden?

Mobiele CT-toestellen kunnen ook gebruikt worden voor:
- neurochirurgie op de dienst intensieve zorgen voor onstabiele patiënten. Het risico
op hersenbeschadiging kan aanzienlijk verminderd worden wanneer de patiënt niet
bewogen wordt. Bij luchtwegstenting en het bepalen van het longvolume, kunnen
pediatrische patiënten op de intensieve zorgen ook baat hebben bij het gebruik van
mobiele CT;
- C-arm CBCT wordt al gebruikt bij brachytherapie (Dieter Ritter et al.) om de positie
van 125I zaden op het einde van de implantatie te verifiëren en om die te kunnen vergelijken
met de CT-scan een maand na de implantatie, een i-CT kan op dezelfde manier gebruikt
worden;
- mobiele CBCT-toestellen om extremiteiten te scannen, worden zowel in de
geneeskunde als in de dierengeneeskunde gebruikt;
- mobiele units voor de behandeling van beroertes met Ceretom zijn al beschikbaar in
de VS om de intra-arteriële revascularisatie te versnellen (Cerejo, R., et al., 2015);
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- bij rampen met een hoog dodental kan een CT-toestel ook voor forensische
doeleinden gebruikt worden, het toestel wordt meestal in een vrachtwagen geïnstalleerd;
- in de VS wordt massascreening uitgevoerd met een CT-toestel in een vrachtwagen
en mobiele CT-toestellen zijn bedoeld om ook in patiëntenkamers gebruikt te worden;
Enz.
Nieuwe toepassingen kunnen vergund worden als:
ze gerechtvaardigd zijn en als er geen andere techniek bestaat die minder stralingen
voortbrengt en een gelijkaardig resultaat kan leveren;
de baten voor de patiënt het gebruik van een CT-toestel buiten de DMB
rechtvaardigen;
voor de onderzoeken de voorschriften inzake kwaliteit en stralingsbescherming
worden nageleefd. De vereisten vermeld in het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende
het algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het
leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen (ARBIS) zijn onverminderd van
toepassing.
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6

SAMENSTELLING VAN DE WERKGROEP

De samenstelling van het Bureau en het College alsook de lijst met de bij KB benoemde
experten zijn beschikbaar op de website van de HGR: samenstelling en werking.
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 verzekerd door Marie-Thérése HOORNAERT en
het wetenschappelijk secretariaat door Eric JADOUL.
BIELEN DIDIER
BOSMANS Hilde
BULS Nico
CLAPUYT Philippe
GOFFIN Tom
GREFFE Jean-Louis
HOORNAERT MarieThérése
MALCHAIR Françoise
MONSIEURS Myriam
SMEETS Peter
TACK Denis

radioloog
ziekenhuisfysicus, medische
stralingsfysica
ziekenhuisfysicus, medische
stralingsfysica
radioloog
advocaat
ziekenhuisfysicus
ziekenhuisfysicus, medische
stralingsfysica
ziekenhuisfysicus, medische
stralingsfysica
fysieke controle,
stralingsbescherming
radioloog
radioloog

UZ Leuven
UZ Leuven
UZ Brussel
UCL
Ordomedic
CHU Charleroi
CH Jolimont
ULG
UGent
UZ Gent
CH EpiCURA

De volgende experten werden gehoord maar hebben niet deelgenomen aan de goedkeuring
van het advies.
CHASKIS Cristo
DELCORPS Xavier

neurochirurg
fysieke controle,
stralingsbescherming

CHU Charleroi
Controlatom

De volgende administraties/ministeriële kabinetten werden gehoord:
DEPAU Isabelle
FREMOUT An
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FANC
FANC

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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