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BIJLAGE 7  VRAGENLIJST 1. STRATEGIEËN EN BELEID 
 

 
 

Nr. Element Cat. % Opmerkingen 
Realisatie 
datum 

ARBIS 

1.1 a. Heeft het ziekenhuis een missieverklaring? 
b. Heeft de dienst een missieverklaring? 
c. Houdt de missieverklaring van de dienst rekening met de 

missie en objectieven van het ziekenhuis? 

B     

1.2. Heeft de dienst een strategisch meerjarenplan dat 
a.  het medisch beleid 
b.  het financieel beleid  
van de komende jaren uitstippelt? 

B     

1.3. a. Maakt de dienst ieder jaar een beleidsplan? 
a.1 Worden hierin kwaliteitsobjectieven geformuleerd? 
a.2 Bezit de dienst een systeem om het beleidsplan en 

kwaliteitsobjectieven op te volgen en indien nodig te 
corrigeren? 

b. Maakt de dienst ieder jaar een jaarverslag?1 

B     

1.4 Vindt er overleg plaats tussen de dienst en de ziekenhuisdirectie 
betreffende het gamma aan klinische procedures aangeboden 
door de dienst? 

B     

1.5 a. Beschikt de dienst over een schriftelijk organogram?  
b. Is het up-to-date? 
c. Duidt het communicatiekanalen aan binnen de dienst? 

B     

                                                
1 Toelichting bij het opstellen van een jaarverslag bevindt zich in bijlage 1 
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Nr. Element Cat. % Opmerkingen 
Realisatie 
datum 

ARBIS 

1.6 Bestaan er duidelijke afspraken binnen de dienst betreffende zijn 
werking  
a. in geval van dringende aanvragen? 
b. buiten de normale werkuren? 
c. in geval van ziekte van de verschillende categorieën 

personeelsleden? 
d. in geval van verlof van de verschillende categorieën 

personeelsleden? 

B     

1.7 Bestaan er schriftelijke afspraken met  
a. andere klinische diensten 
b. de technische dienst 
van het ziekenhuis met aanduiding van ieders taken en 
verantwoordelijkheden? 

A    51.1.1c) 

1.8 a. Indien de dienst niet het volledige gamma aan procedures 
nucleaire geneeskunde aanbiedt, bestaat er dan een 
samenwerkingsakkoord met andere diensten nucleaire 
geneeskunde naar waar patiënten kunnen doorverwezen 
worden? 

b. Bepalen deze samenwerkingsakkoorden duidelijk de 
verantwoordelijkheid van beide diensten? 

B     

1.9 Als bepaalde klinische procedures worden uitgevoerd voor andere 
diensten nucleaire geneeskunde, worden de 
verantwoordelijkheden van beide diensten duidelijk omschreven 
in een samenwerkingsakkoord? 

B     
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BIJLAGE 8 VRAGENLIJST 2. ADMINISTRATIE EN BEHEER 
 

 
 

Nr. Element Cat. % Opmerkingen 
Realisatie 
datum 

ARBIS 

2.1 Ligt de eindverantwoordelijkheid voor een klinische procedure 
nucleaire geneeskunde bij een geneesheer-specialist in de 
nucleaire geneeskunde vergund door het FANC? 

A    51.3 

2.2 Bestaat er een SOP die vermeldt hoe gehandeld moet worden in 
het geval van 
a. ontbrekende aanvraagformulieren? 
b. onvolledige aanvraagformulieren? 

B     
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BIJLAGE 9 VRAGENLIJST 3. HUMAN RESOURCES 
 

 
 

Nr. Element Cat. % Opmerkingen 
Realisatie 
datum 

ARBIS 

3.1 Bezitten alle personen werkzaam op de dienst (inclusief de 
geneesheer-specialist met statuut van zelfstandige) over een 
schriftelijke functieomschrijving waarin hun taken en 
verantwoordelijkheden duidelijk omschreven staan? 

B     

3.2 Hebben alle personen werkzaam op de dienst een passende 
opleiding genoten om te kunnen voldoen aan hun 
functieomschrijving? 

A    25 
30.4§5 
47 

51.7.3 
53.1 
53.2 
53.4.2 
73.2 

3.3 Hebben alle beroepshalve blootgesteld personen werkzaam op de 
dienst een basisopleiding stralingsbescherming gevolgd 
a. geneesheer-specialist in de nucleaire geneeskunde? 
b. technoloog? 
c. verpleging? 
d. erkend medisch stralingsfysicus nucleaire geneeskunde (intern 

of extern)? 
e. deskundige fysische controle (intern of extern)? 
f. radiofarmaceut/ziekenhuisapotheker? 
g. kuispersoneel, technische dienst, brancardiers? 
h. andere (bijv. secretariaat, doctorandi, stagiaire,…)? 

A    25 
30.4§5 
47 

51.7.3 
53.1 
53.2 
53.4.2 
73.2 

3.4 Krijgt de beroepsblootgestelde personen bij indiensttreding 
instructies en opleiding over de lokale procedures en 
voorzorgsmaatregelen betreffende stralingsbescherming van 
patiënt en personeel? 

A    25§6 
53.2 
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Nr. Element Cat. % Opmerkingen 
Realisatie 
datum 

ARBIS 

3.5 Is er een gehandtekende verklaring van alle personeelsleden dat 
ze de lokale voorschriften betreffende stralingsbescherming 
gelezen en begrepen hebben? 

B     

3.6 Volgen alle personen werkzaam op de dienst algemene 
permanente vorming 
a. geneesheer-specialist in de nucleaire geneeskunde? 
b. technoloog? 
c. verpleging? 
d. erkend medisch stralingsfysicus nucleaire geneeskunde (intern 

of extern)? 
e. deskundige fysische controle (intern of extern)? 
f. radiofarmaceut/ziekenhuisapotheker? 
g. kuispersoneel, technische dienst, brancardiers? 
h. andere (bijv. secretariaat, doctorandi, stagiaire,…)? 

B     

3.7 Volgen alle beroepshalve blootgesteld personen werkzaam op de 
dienst permanente vorming stralingsbescherming 
a. geneesheer-specialist in de nucleaire geneeskunde? 
b. technoloog? 
c. verpleging? 
d. erkend medisch stralingsfysicus nucleaire geneeskunde (intern 

of extern)? 
e. deskundige fysische controle (intern of extern)? 
f. radiofarmaceut/ziekenhuisapotheker? 
g. kuispersoneel, technische dienst, brancardiers? 
h. andere (bijv. secretariaat, doctorandi, stagiaire,…)? 

A    25§4 
25§8 
51.7.5 
53.1§7 
53.2§1 
73.2 
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Nr. Element Cat. % Opmerkingen 
Realisatie 
datum 

ARBIS 

3.8 Worden de gevolgde opleidingen stralingsbescherming centraal 
geregistreerd (op dienst- of ziekenhuisniveau of nationaal) voor 
alle beroepshalve blootgesteld personen werkzaam op de dienst: 
a. geneesheer-specialist in de nucleaire geneeskunde? 
b. technoloog? 
c. verpleging? 
d. erkend medisch stralingsfysicus nucleaire geneeskunde (intern 

of extern)? 
e. radiofarmaceut/ziekenhuisapotheker? 
f. kuispersoneel, technische dienst, brancardiers? 
g. andere (bijv. secretariaat, doctorandi, stagiaire,…)? 

B     

3.9 Bestaat er binnen het ziekenhuis een systeem dat de 
opleidingsbehoeften van het personeel identificeert? 

B     

3.10 Heeft het personeel toegang tot wetenschappelijke vakliteratuur 
via e-learning, recente boeken of tijdschriften? 

B     
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BIJLAGE 10 VRAGENLIJST 4. STRALINGSBESCHERMING VAN HET PERSONEEL 
 EN HET LEEFMILIEU 
 

 
 

Nr. Element Cat. % Opmerkingen 
Realisatie 
datum 

ARBIS 

4.1 a. Is de dienst in het bezit van een oprichtings- en 
exploitatievergunning verleend door het FANC? 

b. Is ze up-to-date? 

A    3.1.b)3.b) 
5.1 
7.1 

4.2 Zijn grondplannen zichtbaar aangeplakt bij de ingang van de 
lokalen van de gecontroleerde zone? 

A    29.3 

4.3 Staan op de geafficheerde grondplannen  
a. de gecontroleerde zones 
b. de plaats van de vaste bronnen van ioniserende straling 
c. de normale uitgangen 
d. de nooduitgangen 
duidelijk aangeduid? 

A    29.3 

4.4 Zijn aan de ingang van ingedeelde en gecontroleerde zones 
duidelijk zichtbare stralingssymbolen aangebracht (in de lokale 
taal/talen)? 

A    23.1.1° 
31.2.a)+b) 

31.3 
52.2.3° 

4.5 Zijn er op de dienst goed zichtbare waarschuwingen aanwezig 
waarin gevraagd wordt eventuele zwangerschap te melden vóór 
de toediening van het radiofarmacon? 

A    51.5 

4.6 a. Zijn er geschreven, lokale voorschriften betreffende 
stralingsbescherming? 

b. Zijn ze conform de nationale of internationale richtlijnen? 

B     

4.7 Zijn er voorzieningen om, buiten de ogenblikken van gebruik, 
ongeoorloofde toegang te vermijden tot 
a. alle zones van het hot lab? 
b. het radioactief afvallokaal? 

A    27.4°e) 
37.1 

52.2.2° 
66.1 
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Nr. Element Cat. % Opmerkingen 
Realisatie 
datum 

ARBIS 

4.8 Zijn alle radioactieve bronnen  
a. geïdentificeerd 
b. gestockeerd in een geschikt lokaal 
c. opgenomen in de inventaris  
op een manier goedgekeurd door de (interne of externe) dienst 
voor fysische controle? 

A    27.4°g) 
29 
31.2 
31.4 
48 
52.2 
54.8.1 

54.8.2.c) 
4.9 Heeft de (interne of externe) dienst voor fysische controle de 

ruimtes en bijhorende collectieve beschermingsmiddelen 
goedgekeurd voor de toediening van  
a. radiofarmaca voor diagnose? 
b. radiofarmaca voor therapie? 
c. radioactieve aerosols? 
d. radioactieve gassen? 

A    27.4°h)+i) 
29 
52.2 
54.8.1 

4.10 Heeft de (interne of externe) dienst voor fysische controle de 
ruimtes en bijhorende collectieve beschermingsmiddelen 
goedgekeurd waarin patiënten verblijven na de toediening van  
a. radiofarmaca voor diagnose aan 

a.1  ambulante patiënten? 
a.2  gehospitaliseerde patiënten? 

b. radiofarmaca voor therapie aan 
b.1.  ambulante patiënten? 
b.2.  gehospitaliseerde patiënten? 

A    23.1.3° 
29 
33§2 
52.2 
54.8.1 

4.11 Heeft de (interne of externe) dienst voor fysische controle de 
persoonlijke beschermingsmiddelen (beschermende kledij, 
handschoenen, spuithulzen, manipulatietangen, enz.) 
goedgekeurd in type en aantal? 

A    23.1.2° 
23.1.3° 
27 
30.3 

52.2.4° 
4.12 Zijn er geijkte, functionerende meetinstrumenten aanwezig op de 

dienst voor de detectie van contaminatie van alle radio-isotopen 
opgenomen in de oprichtings- en exploitatievergunning verleend 
door het FANC? 

A    23.1.7° 
54.8.2.a) 
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Nr. Element Cat. % Opmerkingen 
Realisatie 
datum 

ARBIS 

4.13 Wordt voorafgaand aan de invoering van een nieuw type klinische 
procedure: 
a. dit gemeld aan en goedgekeurd door de (interne of externe) 

dienst voor fysische controle? 
b. formele risicoanalyses betreffende stralingsbescherming 

uitgevoerd van de dienst en de aanwezige 
beschermingsmiddelen door de (interne of externe) dienst 
voor fysische controle indien deze dienst dit nodig acht? 

A    23.1.5° 

4.14 Dragen alle beroepshalve blootgestelde personen werkzaam op 
de dienst een dosimeter op borsthoogte geleverd en uitgelezen 
door een dosimetrische dienst erkend door het FANC? 

A    

4.15 Wordt een pols- of vingerdosimeter gedragen door  
a. het personeel belast met de injecties 
b. het personeel van het hot lab 
indien nodig geacht door de (interne of externe) dienst fysische 
controle? 

A    

4.16 Wordt een elektronische dosimeter gedragen door  
a. het personeel belast met de injecties 
b. het personeel van het hot lab 
indien nodig geacht door de (interne of externe) dienst fysische 
controle? 

A    

23.1.10°c) 
30.6 

4.17 Worden er jaarlijks metingen uitgevoerd van de (strooi)straling 
rond een DEXA-systeem ter verificatie van het respecteren van de 
dosislimieten voor het personeel en het publiek? 

B     

4.18 Heeft de (interne of externe) dienst voor fysische controle de 
sanitaire installaties voor radioactieve patiënten (met/zonder 
opslagtanks) goedgekeurd? 

A    34 

4.19 Is er een apart toilet voor het personeel? B     
4.20 Is er een SOP die vermeldt hoe vloeibaar en vast radioactief afval 

moet worden beheerd? 
B     

4.21 Is er een SOP waarin vermeld staat hoe radioactieve 
patiëntenstalen (bloed, urine, enz.) moeten gemanipuleerd 
worden? 

B     
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BIJLAGE 11 VRAGENLIJST 5. STRALINGSBESCHERMING VAN DE PATIËNT 
 EN ZIJN DIRECTE OMGEVING 

 

 
 

Nr. Element Cat. % Opmerkingen 
Realisatie 
datum 

ARBIS 

5.1 Worden alle aanvragen voorafgaand aan de uitvoering van de 
klinische procedure beoordeeld, gerechtvaardigd en goedgekeurd 
door een geneesheer-specialist in de nucleaire geneeskunde 
vergund door het FANC voor wat betreft 
a. diagnostische procedures? 
b. therapeutische procedures? 

A    51.1.1.c) 
51.3§3 

a. Wordt de activiteit aanwezig in ieder individueel 
patiëntenpreparaat gemeten in het geval van 
a.1 diagnostische procedures? 
a.2 therapeutische procedures? 

A    51.2.2 
51.2.5 
51.4.§3 

5.2 

b. Wordt deze gemeten activiteit voor iedere patiënt genoteerd 
in het geval van 
b.1 diagnostische procedures? 
b.2 therapeutische procedures? 

B     

5.3 Zijn de toegediende activiteiten in overeenstemming met de 
nationale of internationale referentiewaarden voor wat betreft  
a. diagnostische procedures? 
b. therapeutische procedures? 

A    51.2.2 

5.4 Wordt de toegediende activiteit voor pediatrische patiënten 
aangepast in overeenstemming met nationale of internationale 
voorschriften voor wat betreft  
a. diagnostische procedures? 
b. therapeutische procedures? 

A    51.6.2§3 
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Nr. Element Cat. % Opmerkingen 
Realisatie 
datum 

ARBIS 

5.5. Wanneer de geneesheer-specialist in de nucleaire geneeskunde 
beslist om voor een individuele patiënt af te wijken van de 
referentiewaarde, wordt de rechtvaardiging hiervan genoteerd 
voor wat betreft 
a. diagnostische procedures? 
b. therapeutische procedures? 

A    51.2.2 

5.6 Krijgt de patiënt (of zijn wettelijke voogd) mondelinge instructies 
betreffende stralingsbescherming voorafgaand aan het verlaten 
van het ziekenhuis/instituut in het geval van  
a. diagnostische procedures? 
b. therapeutische procedures? 

A    51.2.4.c) 

5.7 Krijgt de patiënt (of zijn wettelijke voogd) schriftelijke instructies 
betreffende stralingsbescherming voorafgaand aan het verlaten 
het ziekenhuis/instituut in het geval van  
a. diagnostische procedures? 
b. therapeutische procedures? 

A    51.2.4.c) 

5.8 Wordt er geschreven, geïnformeerde toestemming verkregen van 
de patiënt (of zijn wettelijke voogd) voor de start van 
radionuclidentherapie? 

B     

5.9 Is er een (interne of externe) erkend medisch stralingsfysicus 
nucleaire geneeskunde beschikbaar die de effectieve dosis voor 
patiënten kan berekenen na toediening van een radiofarmacon? 

A    51.7.1 

5.10 Wordt vóór de toediening van het radiofarmacon  
a. aan iedere patiënt zijn naam, voornamen en geboortedatum 

gevraagd? 
b. de identiteit van de patiënt gecontroleerd aan de hand van 

een identificatiebandje? 

A    51.2.5 
51.4§3 

5.11 Wordt vóór de toediening van het radiofarmacon aan iedere 
vrouw van vruchtbare leeftijd gevraagd of ze  
a. zwanger is? 
b. borstvoeding geeft? 

A    51.1.1c) 
51.2.5 
51.4§3 
51.5 
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Nr. Element Cat. % Opmerkingen 
Realisatie 
datum 

ARBIS 

5.12 Wordt vóór de toediening van het radiofarmacon voor iedere 
patiënt gecontroleerd of hij/zij kort voordien een gelijk(w)aardig 
radiologisch of radio-isotopisch beeldvormend onderzoek heeft 
ondergaan? 

A    51.1.1c) 
51.2.5 
51.4§3 



 79 

BIJLAGE 12 VRAGENLIJST 6. KWALITEITSBORGINGSSYSTEEM 
 

 
 

Nr. Element Cat. % Opmerkingen 
Realisatie 
datum 

ARBIS 

6.1 Beschikt de dienst over SOP’s voor alle taken uitgevoerd door de 
dienst?2  

A    51.4§3 

6.2 Bevatten de SOP’s van klinische procedures uitgevoerd door de 
dienst, minstens de volgende gegevens (indien van toepassing):3 
a. doel van het onderzoek of het klinisch probleem? 
b. werkingsprincipe? 
c. indicaties en contra-indicaties? 
d. hoe een afspraak maken? 
e. voorbereiding van de patiënt? 
f. tijdsplan? 
g. onthaal van de patiënt? 
h. aanmaak van het radiofarmacon? 
i. toediening van het radiofarmacon? 
j. uitvoering van het onderzoek? 
k. reconstructie en verwerking? 
l. nazorg? 
m. beoordeling/protocollering? 
n. referenties? 
o. versie? 
p. persoon die valideert? 
q. persoon die goedkeurt? 

B     

6.3 Worden alle SOP’s minstens om de 3 jaar nagekeken en indien 
nodig aangepast? 

B     

6.4 Heeft de dienst een kwaliteitshandboek? 4 B     

                                                
2 Een lijst van SOP’s bevindt zich in bijlage 4 
3 Een voorbeeld van een SOP bevindt zich in bijlage 5 en 6 
4 Een extract uit een kwaliteitshandboek bevindt zich in bijlage 2 
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Nr. Element Cat. % Opmerkingen 
Realisatie 
datum 

ARBIS 

6.5 Is er een jaarlijks nazicht van de voor hem relevante delen van 
het kwaliteitshandboek door een (intern of extern) erkend 
medisch stralingsfysicus nucleaire geneeskunde? 

A    51.4§3 
51.7.1 

6.6 Is er een jaarlijks nazicht van de voor hem relevante delen van 
het kwaliteitshandboek door een ziekenhuisapotheker en/of een 
erkend radiofarmaceut? 

C     

6.7 Zijn  
a. geneesheer-specialisten in de nucleaire geneeskunde 
b. technologen 
c. verpleging 
d. (intern of extern) erkend medisch stralingsfysicus nucleaire 

geneeskunde 
e. (interne of externe) dienst voor fysische controle 
f. radiofarmaceut/ziekenhuisapotheker 
g. secretariaat 
op de hoogte van en werken ze actief mee aan het 
kwaliteitsborgingssysteem van de dienst? 

B     

6.8 Is er een kwaliteitsborgingsysteem conform de internationale of 
nationale voorschriften voor 
a. dosiscalibratoren? 
b. bèta- en gammatellers? 
c. contaminatiemonitoren? 
d. planaire gammacamera’s? 
e. SPECT- en SPECT/CT-scanners? 
f. PET- en PET/CT-scanners? 
g. schildkliertellers? 
h. sentinelprobe? 
i. Aerosoltoedieningssystemen? 
j. ventilatiesystemen voor radioactieve gassen? 
k. DEXA-systemen? 

A    51.2.5 
51.4§3 
51.7.1 
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Nr. Element Cat. % Opmerkingen 
Realisatie 
datum 

ARBIS 

6.9 a. Worden de resultaten van alle hierboven vermelde 
kwaliteitsborgingprogramma’s geregistreerd? 

b. Wordt van deze resultaten trendanalyses uitgevoerd? 
c. Worden indien nodig correctieve acties ondernomen? 

A    51.2.5 
51.4§3 
51.6.5 
51.7.1 

6.10 Voert de dienst jaarlijks een zelfevaluatie of audit uit? B     
6.11 a. Is er een systeem om de patiënttevredenheid te evalueren? 

b. Is er een systeem om de tevredenheid van de verwijzende 
artsen te evalueren? 

C     

6.12 a. Is er een jaarlijks nazicht van de tijdslijnen van boeking tot 
uitvoering van het onderzoek en rapportering aan de 
verwijzende artsen? 

b. Wordt hiervan een verslag gemaakt? 
c. Wordt dit besproken met de verwijzende artsen 
d. Worden, indien nodig, correctieve acties ondernomen? 

C     

6.13 a. Is er een jaarlijks nazicht van de tijdslijnen van boeking tot 
uitvoering van de radionuclidentherapie? 

b. Wordt hiervan een verslag gemaakt? 
c. Wordt dit besproken met de verwijzende artsen? 
d. Worden, indien nodig, correctieve acties ondernomen? 

C     

6.14 Wordt vóór de aankoop van apparatuur altijd het advies gevraagd 
van  
a. een (interne of externe) erkend medisch stralingsfysicus 

nucleaire geneeskunde? 
b. de (interne of externe) dienst fysische controle? 

A     
 

51.7.1 
 

23.1.4 
6.15 Wordt enkel CE gemarkeerde apparatuur aangekocht? A    51.6.1 
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Nr. Element Cat. % Opmerkingen 
Realisatie 
datum 

ARBIS 

6.16 Zijn er onderhoudscontracten (intern of extern) voor: 
a. dosiscalibratoren? 
b. bèta- en gammatellers? 
c. contaminatiemonitoren? 
d. planaire gammacamera’s? 
e. SPECT- en SPECT/CT-scanners? 
f. PET- en PET/CT-scanners? 
g. schildkliertellers? 
h. sentinelprobe?  
i. aerosoltoedieningssystemen? 
j. ventilatiesystemen voor radioactieve gassen? 
k. DEXA-systemen? 

B     

6.17 Neemt de dienst deel aan kwaliteitsmanagementprogramma’s 
extern aan het ziekenhuis? 

B     

6.18 a. Maakt de dienst gebruik van een centraal (bijna-) 
incidentmeldingssysteem (op dienstniveau, op 
ziekenhuisniveau, op niveau van de erkende instelling, op 
nationaal of internationaal niveau)? 

b. Geven (bijna-)incidentmeldingen aanleiding tot correctieve 
acties en aanbevelingen? 

A     
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BIJLAGE 13_v3_20120308 VRAGENLIJST 7. KWALITEITSBEHEERSING VAN 
 BEELDVORMINGSAPPARATUUR EN DOSISCALIBRATOREN 
 

 
 

Nr. Element Cat. % Opmerkingen 
Realisatie 
datum 

ARBIS 

7.1 Zijn de SOP’s voor de bediening, kwaliteitsborging en -beheersing 
voor alle beeldvormingsapparatuur en dosiscalibratoren conform 
de handleidingen van de fabrikanten? 

A     

7.2 Zijn er documenten die de resultaten bevatten van de 
kwaliteitsbeheersing van  
a. beeldvormingsapparatuur? 
b. dosiscalibratoren? 

A    51.6.5 
51.7.1 
81.6.5§4 

7.3 Zijn er actieniveaus en verantwoordelijkheden gedefinieerd om te 
bepalen wanneer apparatuur moet worden  
a. hersteld? 
b. vervangen? 
c. uit dienst genomen? 

A    51.6.5 
81.6.5§4 

Beeldvormingapparatuur 

7.4 Wordt er dagelijks een visuele controle uitgevoerd van de  
a. detectorkoppen? 
b. collimatoren? 

A    51.6.5 
51.7.1 
81.6.5§4 

7.5 Is er een jaarlijkse controle van de intrinsieke uniformiteit en 
extrinsieke uniformiteit voor alle collimatoren door een (interne of 
externe) erkend medisch stralingsfysicus nucleaire geneeskunde?  

A    51.6.5 
51.7.1 
81.6.5§4 

7.6 Gebeurt er een trendanalyse van de resultaten van de 
tussentijdse controle van de uniformiteit door een (interne of 
externe) erkend medisch stralingsfysicus nucleaire geneeskunde? 

B     
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Nr. Element Cat. % Opmerkingen 
Realisatie 
datum 

ARBIS 

7.7 Is er een jaarlijkse controle van 
a. spatiale resolutie 
b. spatiale systeemresolutie 

b.1. kwalitatief 
b.2. kwantitatief 

door een (interne of externe) erkend medisch stralingsfysicus 
nucleaire geneeskunde? 

A    51.6.5 
51.7.1 
81.6.5§4 

7.8 Gebeurt er een trendanalyse van de resultaten van de 
tussentijdse controle van 
a. spatiale resolutie 
b. spatiale systeemresolutie 

b.1. kwalitatief 
b.2. kwantitatief  

door een (interne of externe) erkend medisch stralingsfysicus 
nucleaire geneeskunde? 

B     

7.9 Is er een jaarlijkse controle van de spatiale systeem lineariteit 
(distorsie) door een (interne of externe) erkend medisch 
stralingsfysicus nucleaire geneeskunde? 

A    51.6.5 
51.7.1 
81.6.5§4 

7.10 Gebeurt er een trendanalyse van de resultaten van de 
tussentijdse controle van de spatiale systeem lineariteit (distorsie) 
door een (interne of externe) erkend medisch stralingsfysicus 
nucleaire geneeskunde? 

B     

7.11 Is er een jaarlijkse controle van de gevoeligheid door een (interne 
of externe) erkend medisch stralingsfysicus nucleaire 
geneeskunde? 

A    51.6.5 
51.7.1 
81.6.5§4 

7.12 Gebeurt er een trendanalyse van de resultaten van de 
tussentijdse controle van de gevoeligheid door een (interne of 
externe) erkend medisch stralingsfysicus nucleaire geneeskunde? 

B     
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Nr. Element Cat. % Opmerkingen 
Realisatie 
datum 

ARBIS 

7.13 Is er een jaarlijkse controle van  
a. geometrie 
b. rotatiemiddelpunt (COR) 
c. homogeniteit van een volledige 
d. uitlijning SPECT-CT 
door een (interne of externe) erkend medisch stralingsfysicus 
nucleaire geneeskunde? 

A    51.6.5 
51.7.1 
81.6.5§4 

7.14 Gebeurt er een trendanalyse van de resultaten van de 
tussentijdse controle van  
e. geometrie 
f. rotatiemiddelpunt (COR) 
g. homogeniteit van een volledige 
h. uitlijning SPECT-CT 
door een (interne of externe) erkend medisch stralingsfysicus 
nucleaire geneeskunde? 

B     

7.15 Wordt voorafgaand aan een reeks opeenvolgende klinische 
onderzoeken met een DEXA-systeem een scan uitgevoerd op een 
antropomorf fantoom van de lumbale wervelzuil? 

B     

7.16 Is er een jaarlijkse controle van de DEXA-systemen door een 
(interne of externe) erkend medisch stralingsfysicus radiologie? 

A    51.6.5 

7.17 Gebeurt er, voor DEXA-systemen, op jaarlijkse basis een controle 
en trendanalyse van de resultaten van de 
a. bundelkwaliteit (HVL) 
b. beeldkwaliteit 
c. BMD (Bone Mineral Density)  
d. de patiëntendosis (intrede huiddosis) ten opzichte van 

nationale/internationale referentiedosissen 
door een (interne of externe) erkend medisch stralingsfysicus 
radiologie? 

B     
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Nr. Element Cat. % Opmerkingen 
Realisatie 
datum 

ARBIS 

Dosiscalibrator 
7.18 Is er een jaarlijkse controle van 

a. elektronische ruis 
b. achtergrondruis 
c. synchronisatie van de klok 
d. constantheid 
e. energierespons 
f. lineariteit 
g. reproduceerbaarheid 
h. isosensitiviteit 
door een (interne of externe) erkend medisch stralingsfysicus 
nucleaire geneeskunde? 

A    51.6.5 
51.7.1 
81.6.5§4 

7.19 Gebeurt er een trendanalyse van de resultaten van de 
tussentijdse controle van 
a. elektronische ruis 
b. achtergrondruis 
c. synchronisatie van de klok 
d. constantheid 
e. energierespons 
f. lineariteit 
g. reproduceerbaarheid 
h. isosensitiviteit 
door een (interne of externe) erkend medisch stralingsfysicus 
nucleaire geneeskunde? 

B     
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BIJLAGE 14 VRAGENLIJST 8. COMPUTERSYSTEMEN EN GEGEVENSVERWERKING 
 

 
 

Nr. Element Cat. % Opmerkingen 
Realisatie 
datum 

ARBIS 

8.1 Bestaan er afspraken (op dienst- of ziekenhuisniveau) betreffende 
de aankoop en de acceptatie van beeldvormende en 
beeldverwerkende 
a. hardware? 
b. software? 

B     

8.2 Bestaan er afspraken (op dienst- of ziekenhuisniveau) betreffende 
de aankoop en de acceptatie van upgrades van beeldvormende 
en beeldverwerkende  
a. hardware? 
b. software?  

B     

8.3 Is er een kwaliteitsmanagementsysteem voor intern aangemaakte 
software? 

B     

8.4 Zijn er (interne of externe) onderhoudscontracten voor 
beeldvormende en beeldverwerkende 
a. hardware? 
b. software? 

B     

8.5 Gebeurt er een evaluatie van de gegevensintegriteit na een 
belangrijke softwarerevisie voor 
a. telverliezen? 
b. dataframing? 
c. beeldkwantificatie? 
d. beeldberekening? 
e. berekening tijd-activiteitscurve? 

B     
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BIJLAGE 15 VRAGENLIJST 9. ACCEPTATIETESTEN 
 

 
 

Nr. Element Cat. % Opmerkingen 
Realisatie 
datum 

ARBIS 

9.1 Worden de in het lastenboek gevraagde toestelspecificaties 
gebruikt voor de acceptatietests? 

B     

9.2 Worden de acceptatietests uitgevoerd door  
ofwel een (interne of externe) erkend medisch stralingsfysicus 
nucleaire geneeskunde  
ofwel de fabrikant en gecontroleerd door een (interne of externe) 
erkend medisch stralingsfysicus nucleaire geneeskunde? 

A    51.6.4 

9.3 Worden intrinsieke NEMA-procedures uitgevoerd voor 
a. energieresolutie 
b. flood field uniformiteit? 
c. spatiale resolutie? 
d. spatiale lineariteit? 
e. telsnelheid (incl. maximale telsnelheid)? 
f. spatiale registratie van verschillende energievensters? 

A    51.6.4 

9.4 Worden extrinsieke (systeem) NEMA-procedures uitgevoerd voor 
a. flood field uniformiteit? 
b. spatiale resolutie met en zonder strooistraling? 
c. gevoeligheid van elke collimator? 
d. shielding van de detectorkop? 

A    51.6.4 
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Nr. Element Cat. % Opmerkingen 
Realisatie 
datum 

ARBIS 

9.5 Worden de acceptatietests voor SPECT (non-NEMA) uitgevoerd 
voor 
a. SPECT-rotatiecentrum? 
b. angulaire lineariteitsfouten? 
c. uniformiteit? 

c.1 uniformiteit tomografische coupes? 
c.2 rotatie-uniformiteit? 

d. systeemvolumegevoeligheid (NEMA)? 
e. tomografische resolutie? 

e.1 in lucht (NEMA)? 
e.2 in een verstrooiingsmedium (NEMA)? 

f. coupediktetest (IAEA)? 
g. controle van het totale prestatievermogen (spectrumfantoom 

(American Association of Physicists in Medicine (AAPM))? 
g.1 tomografische uniformiteit? 
g.2 tomografische resolutie (bolvormig, staafvormig)? 
g.3 contrast? 

A    51.6.4 

9.6 Worden specifieke tests uitgevoerd voor multipele 
detectorsystemen voor:  
a. multipele detectorregistratie? 
b. vergelijking gevoeligheid? 
c. vergelijking beeldpuntkalibratie? 
d. vergelijking rotatiecentrum? 

A    51.6.4 
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BIJLAGE 16 VRAGENLIJST 10. ALGEMENE ASPECTEN – DIAGNOSTIEK 
 

 
 

Nr. Element Cat. % Opmerkingen 
Realisatie 
datum 

ARBIS 

10.1 Is er tijdens de werktijden van de dienst steeds een arts 
beschikbaar om de vragen van de patiënt te beantwoorden? 

B     

10.2 Kan de patiënt tijdens zijn verblijf op de dienst nucleaire 
geneeskunde in de gaten gehouden worden? 

B     

10.3 Worden specifieke maatregelen voor pediatrische patiënten (bijv. 
dosisaanpassing, verdoving,…) beschreven in de klinische SOP’s? 

A    51.6.2§3 

10.4 Is er een arts aanwezig in de dienst tijdens de toediening van 
diuretica, ACE-remmers, contraststoffen,…? 

A     
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BIJLAGE 17 VRAGENLIJST 11. ALGEMENE ASPECTEN – RADIONUCLIDENTHERAPIE 
 

 
 

Nr. Element Cat. % Opmerkingen 
Realisatie 
datum 

ARBIS 

11.1 Is er tijdens de werktijden van de dienst steeds een arts 
beschikbaar om de vragen van de patiënt te beantwoorden? 

B     

11.2 Kan de patiënt tijdens zijn verblijf op de dienst nucleaire 
geneeskunde in de gaten gehouden worden? 

B     

11.3 Worden specifieke maatregelen voor pediatrische patiënten (bijv. 
dosisaanpassing, verdoving,…) beschreven in de klinische SOP’s? 

A    51.6.2§3 

11.4 Vermelden de SOP’s voor de verschillende types 
radionuclidentherapie de grenswaarde voor het ontslag van een 
patiënt uit het ziekenhuis? 

B     

11.5 Wordt de dosis afkomstig van een patiënt op 1m afstand en op 
borsthoogte  
a. gemeten 
b. genoteerd in het patiëntendossier 
vóór ontslag uit de dienst? 

B     

11.6 Is er een multidisciplinaire klinische follow-up van deze patiënten? B     
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BIJLAGE 18   EXTRACTEN ARBIS (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 STRALING) 
 

 
 
HOOFDSTUK II POLITIE VAN DE INGEDEELDE INRICHTINGEN 
 
Afdeling I Indeling van de inrichtingen waar handelingen uitgevoerd worden en van de beroepsactiviteiten waarbij natuurlijke 
stralingsbronnen worden aangewend 
 
Artikel 3 Indeling van de inrichtingen waar handelingen uitgevoerd worden 
 
3.1 De inrichtingen waar handelingen bedoeld in het eerste lid van artikel 1 worden uitgevoerd, worden in één van de volgende klassen ingedeeld 
b) klasse II: voor zover zij niet tot klasse I behoren: 

3. de inrichtingen waar één of meerdere van de volgende installaties ondergebracht zijn: 
b) de installaties waar gebruik wordt gemaakt van de intentionele toediening of de inbrenging in het lichaam of in een van de 

lichaamsholten, van radioactieve stoffen, al dan niet onder ingekapselde vorm, bij mensen of bij dieren, bestemd voor de 
diagnose, de behandeling of een medisch of diergeneeskundig onderzoek; 

c) klasse III: voor zover zij niet tot klasse I of II behoren, de inrichtingen waar één of meerdere van de volgende installaties zijn ondergebracht:  
1. de installaties waar radioactieve stoffen worden gebruikt of in het bezit gehouden, onder de vorm van afvalstoffen inbegrepen, en dit in 

omstandigheden die geen aanleiding geven tot een vrijstelling, met toepassing van artikel 3.1.d); 
 
Afdeling II Vergunningsstelsel 
 
Artikel 5 Algemeen vergunningsstelsel 
 
5.1 Oprichtings- en exploitatievergunning  
De inrichtingen van klasse I, II en III moeten een oprichtings- en exploitatievergunning hebben die is afgeleverd door de hierna bepaalde overheid. 
Vooraleer de aanvraag tot vergunning wordt ingediend, kan het Agentschap, op verzoek van de aanvrager, de erkende instelling aanwijzen die met 
de fysische controle wordt belast. 
[De vergunning kan voorwaarden bevatten die onder meer betrekking kunnen hebben op:  
– de verantwoordelijkheden; 
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– de minimale kwalificaties van het personeel; 
– de minimale prestatiecriteria voor de bronnen de broncontainers en de aanvullende uitrustingen; 
– de procedures en communicatiekanalen bij noodgevallen; 
– te volgen werkprocedures; 
– onderhoud van de uitrusting, de bronnen en de containers, 
– de te nemen maatregelen inzake beheer van afgedankte hoogactieve ingekapselde bronnen.] 
 
 
Artikel 7 Vergunningsstelsel van de inrichtingen van klasse II 
 
7.1 Overheid bevoegd voor het verlenen van de vergunning 
De inrichtingen van klasse II moeten een oprichtings- en exploitatievergunning hebben die door het Agentschap wordt verleend. 
 
 
Artikel 8 Vergunningsstelsel van de inrichtingen van klasse III 
 
8.1 Overheid bevoegd voor het verlenen van de vergunning van klasse III  
Voor de inrichtingen van klasse III, verleent het Agentschap de oprichtings- en exploitatievergunning, indien de exploitant een aangifte indient die 
beantwoordt aan de voorwaarden vermeld in artikel 8.2. 
 
 
 
HOOFDSTUK III ALGEMENE BESCHERMING 
 
Afdeling I Basisnormen betreffende de bescherming tegen blootstelling aan ioniserende stralingen 
 
Artikel 20 Beperking van de doses 
 
20.1 Beperking van de doses met betrekking tot handelingen 
20.1.1 Algemene bepalingen 
20.1.1.1. De beperking van de individuele en collectieve doses die resulteren uit de blootstelling aan ioniserende stralingen in het kader van 
handelingen dient gebaseerd te zijn op de volgende algemene principes:  
a) de verschillende soorten handelingen die kunnen leiden tot een blootstelling aan ioniserende stralingen, moeten, vooraleer ze de eerste maal 

worden vergund of worden aangenomen voor veralgemeend gebruik, worden gerechtvaardigd door de voordelen die ze bieden, nadat met 
alle voor- en nadelen werd rekening gehouden, deze op het gebied van de gezondheid inbegrepen. Daarom dient een studie ter 
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rechtvaardiging te worden toegevoegd aan de dossiers voor de aanvraag van een vergunning met toepassing van dit reglement. De 
vergunning die wordt verleend geldt als rechtvaardigingsbewijs.  
De rechtvaardiging van de types van bestaande handelingen kan het voorwerp uitmaken van een herziening door het Agentschap elke keer 
dat nieuwe en belangrijke kennis betreffende hun doeltreffendheid of hun gevolgen werd verworven. Met toepassing van dit principe kunnen 
bepaalde types van bestaande handelingen, waardoor personen van het publiek, leerlingen of studenten of beroepshalve blootgestelde 
personen kunnen worden blootgesteld aan ioniserende stralingen, worden verboden door de Koning op voorstel van het Agentschap en na het 
advies van de Hoge Gezondheidsraad en/of van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk, al naargelang het geval; 

b) elke blootstelling dient zo laag als redelijkerwijze mogelijk te worden gehouden, rekening gehouden met economische en sociale factoren. In het 
kader van de optimalisering, kunnen bepaalde dosisbeperkingen als algemene regel worden opgelegd door het Agentschap voor elke bron, 
handeling of taak vermeld in dit reglement. Op basis van deze dosisbeperkingen kan het Agentschap andere dosisniveaus, zoals 
onderzoeksniveaus, vaststellen, alsook afgeleide niveaus, met de bedoeling om retrospectief na te gaan of de vastgelegde dosisbeperkingen 
worden nageleefd.  
In het bijzonder zijn de lozingsvergunningen, die afgeleverd worden aan de inrichtingen van klasse I en II, gebaseerd op het naleven van een 
dosisbeperking, voor de blootstelling van personen van het publiek, kinderen inbegrepen. Deze dosisbeperking wordt vastgesteld door de 
overheid die bevoegd is voor het toekennen van de vergunning, nadat de exploitant werd geraadpleegd; ze bedraagt een fractie van de limiet 
voor de effectieve dosis voor de personen van het publiek; ze heeft enkel betrekking op de blootstelling die verband houdt met de 
desbetreffende inrichting; 

c) onverminderd de bepalingen betreffende de blootstelling met speciale vergunning, evenals betreffende de blootstelling bij ongeval en de 
blootstelling in een noodsituatie, mag de som van de opgelopen doses en van de volgdoses door de verschillende handelingen, de in deze 
afdeling vastgestelde dosislimieten voor de beroepshalve blootgestelde personen, de leerlingen en de studenten, alsmede de personen van 
het publiek, niet overschrijden.  

Het principe dat onder c) wordt vermeld is niet van toepassing op de blootstelling van individuen ten gevolge van onderzoeken of medische 
behandelingen waaraan ze worden onderworpen. Elke medische blootstelling moet evenwel medisch verantwoord worden en dient op een zo laag als 
redelijkerwijze mogelijk niveau te worden behouden, dit overeenkomstig de bepalingen van artikel 51. 
Het onder c) vermelde principe is evenmin van toepassing op de blootstelling van personen die met kennis van zaken en geheel vrijwillig, als privé-
personen, meewerken bij de hulp en steun aan patiënten die een medische diagnose of behandeling ondergaan. Voor de stralingsbescherming van 
deze personen dienen de rechtvaardigings- en optimaliseringsprincipes onder een dosisbeperking in acht te worden genomen; dit betekent dat, onder 
een dosisbeperking, er dient te worden getracht om een zo laag mogelijke dosis als redelijkerwijze mogelijk te verkrijgen, nadat er rekening werd 
gehouden met alle aspecten van het probleem (gezondheids-, economische, psychologische, sociale aspecten,... ); een dergelijke dosisbeperking is 
evenwel niet rigide en er dient rekening te worden gehouden met het belang, zowel van de patiënt als van de personen die hem/haar bijstaan, 
evenals met het aantal behandelingen dat voorzien is en met hun spreiding in de tijd. Deze dosisbeperking wordt vastgesteld door de geneesheer die 
medisch verantwoordelijk is voor de blootstelling, in voorkomend geval rekening houdend met de richtlijnen en aanbevelingen van het Agentschap en 
in overleg met de erkende deskundige in de medische stralingsfysica. 
Ten slotte is het onder c) vermelde principe evenmin van toepassing op de blootstelling van vrijwilligers die, naar behoren ingelicht, deelnemen aan 
bepaalde medische en biomedische onderzoeksprogramma's. Voor elk onderzoeksproject van dit type dient er een dosisbeperking te worden 
vastgesteld voor die personen waarvoor geen enkel rechtstreeks medisch voordeel kan worden verwacht door deze blootstelling. Deze 



 95 

dosisbeperking wordt vastgesteld door de geneesheer die medisch verantwoordelijk is voor de blootstelling, waar nodig, rekening houdend met de 
richtlijnen en aanbevelingen van het Agentschap en na raadpleging van een erkende deskundige in de medische stralingsfysica. Indien deze 
vrijwilligers behoren tot het personeel van de inrichting waar dit onderzoek plaatsvindt, moet ook de arbeidsgeneesheer die verantwoordelijk is voor 
de medische opvolging van deze personen, geraadpleegd worden. Deze dosisbeperking dient te worden goedgekeurd door het comité voor ethiek dat 
dit onderzoek begeleidt, onverminderd de bepalingen van het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot vaststelling van de normen waaraan de 
ziekenhuizen en hun diensten dienen te beantwoorden. 
De drie principes die worden vermeld onder a), b) en c) hierboven dienen, in het kader van het vergunningsstelsel bepaald in afdeling II van 
hoofdstuk II, het voorwerp uit te maken van een bijzondere aandacht zowel van de aanvrager als van de overheid, de raden en de commissies of de 
comités die betrokken zijn bij bovenvermeld vergunningsstelsel. 
Wanneer het Agentschap het noodzakelijk acht, kan het limieten opleggen die lager zijn dan de dosislimieten vastgesteld in deze afdeling. 
Onverminderd de bepalingen van dit reglement, zal er worden toegezien op de strikte naleving van de voorschriften van het koninklijk besluit van 
27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, het koninklijk besluit van 27 maart 1998 
betreffende de Interne Dienst voor preventie en bescherming op het werk, het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten 
voor preventie en bescherming op het werk en het koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende de opdrachten en de werking van de comités voor 
preventie en bescherming op het werk. 
 
 
Afdeling II Fysische en medische controle 
 
Artikel 23 Fysische controle 
 
23.1. De exploitant, en bij ontstentenis het ondernemingshoofd moet een dienst voor fysische controle inrichten, die op een algemene wijze belast is 
met de inrichting van en het toezicht over de nodige maatregelen om de naleving te verzekeren van de bepalingen van dit reglement, alsook van de 
besluiten en beslissingen van het Agentschap, genomen met toepassing van dit reglement, betreffende de veiligheid en de gezondheid van de arbeid, 
de veiligheid en de salubriteit van de buurt, uitgezonderd de bepalingen voorbehouden aan de medische controle. 
Die controle omvat onder meer:  
1° de afbakening en de signalisatie van de gecontroleerde zones; 
2° het onderzoek en de controle van de bestaande beschermingsinrichtingen en -middelen; 
3° het voorstellen van de aanvullende beschermingsmiddelen en aangepaste werkprocedures welke die dienst nodig acht; hierbij houdt hij rekening 

met het optimaliseringsprincipe bedoeld in artikel 20.1.1.1; 
4° het onderzoek en de voorafgaande goedkeuring van de ontwerpen van installaties, die een gevaar voor blootstelling of criticaliteit inhouden en 

van hun inplanting in de inrichting, wanneer er voor die ontwerpen geen nieuwe vergunning volgens hoofdstuk II nodig is; 
5° het onderzoek en de voorafgaande goedkeuring van de proefnemingen, proeven, behandelingen en manipulaties die wegens hun aard of de 

omstandigheden gevaar zouden kunnen opleveren en die niet vroeger in een gelijke vorm door de dienst voor fysische controle werden 
goedgekeurd; 

6° de ontvangst van de nieuwe installaties bedoeld in punt 4 hierboven, wat de fysische controle op de bescherming betreft; 
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7° het toezicht op de juiste werking en gebruik van de meetinstrumenten; 
8° het onderzoek en de voorafgaande goedkeuring van de ontwerpen voor het vervoer van radioactieve stoffen of splijtstoffen binnen of buiten de 

inrichting en die niet vroeger in een gelijke vorm door de dienst voor fysische controle werden goedgekeurd; 
9° het toezicht op het inpakken, het laden en het lossen van radioactieve stoffen of splijtstoffen binnen de inrichting. Hiervoor gaat de dienst voor 

fysische controle na of de van kracht zijnde reglementaire bepalingen nageleefd worden, deze betreffende het vervoer inbegrepen; 
10° de volgende bepalingen:  

a) het bepalen van de intensiteit van de straling en de aanduiding van de aard van de straling in de betrokken plaatsen; 
b) het bepalen van de radioactieve besmettingen, de aanduiding van de aard van de besmettende radioactieve stoffen, hun activiteit, hun 

volumetrische en oppervlakteconcentratie, hun fysische toestand en zo mogelijk hun chemische toestand; 
c) het bepalen, in overleg met de erkende geneesheer belast met het medisch toezicht op de werknemers, externe werkers inbegrepen:  

– van de individuele doses, met inbegrip van de doses voortvloeiend uit inwendige blootstelling en deze te wijten aan blootstellingen 
bij ongeval, bewust aanvaarde uitzonderlijke blootstellingen en blootstellingen in noodgeval; 

– van de radioactieve besmettingen van personen die ontsmettingsmaatregelen met medische tussenkomst met zich mee hebben 
gebracht; 

11° het bepalen van de omstandigheden waarin de blootstellingen bij ongeval plaatsvonden; 
12° de studie van de nodige maatregelen om elk incident, elk ongeval, elk verlies of elke diefstal van radioactieve stoffen of splijtstoffen te 

voorkomen; 
13° het onderzoek en de voorafgaande goedkeuring van de stopzetting van de activiteit en de ontmanteling van de installaties (met inbegrip van de 

gebouwen die deze bevatten) wanneer deze geen nieuwe vergunning vereisen overeenkomstig hoofdstuk II; 
14° het opstellen en het bijhouden in een register, volgens de modaliteiten bepaald in artikel 23.2 hieronder, van de inventaris van de vloeibare en 

gasvormige radioactieve lozingen, evenals van de inventaris van de vaste radioactieve afvalstoffen, die opgeslagen zijn en verwijderd werden, 
de afvalstoffen die kunnen worden verwijderd, gerecycleerd of hergebruikt met toepassing van artikel 35.2 inbegrepen; 

15° het onderzoek en de voorafgaande goedkeuring van de voorstellen tot vrijgave, de meetprocedures en -technieken om de overeenstemming met 
de vrijgaveniveaus na te gaan inbegrepen, voor zover die niet vroeger werden goedgekeurd met toepassing van dit reglement voor de zelfde 
materialen en de zelfde procedures; 

16° de uitvoering van tests, op basis van internationaal aanvaarde normen teneinde de integriteit van elke hoogactieve ingekapselde bron te 
controleren en te handhaven; 

17° de regelmatige en minstens jaarlijkse verificaties van de hoogactieve ingekapselde bronnen en in voorkomend geval de uitrusting en die de 
bronnen bevatten, teneinde na te gaan of deze nog aanwezig zijn op de plaats waar ze gebruikt worden of opgeslagen zijn en kennelijk nog 
in goede staat zijn. 
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Artikel 25 Informatie en vorming van de werknemers, leerlingen, studenten en personen die kunnen worden blootgesteld aan 
ioniserende stralingen 
 
Onverminderd de opdrachten van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk, de bevoegdheden van het comité voor bescherming 
en preventie op het werk en de bepalingen van de artikelen 17, 21 en 29 van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake 
het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, en onverminderd de bepalingen van artikel 37quater, zorgt de exploitant, en bij 
ontstentenis het ondernemingshoofd, voor de informatie van de werknemers die kunnen blootgesteld worden aan ioniserende stralingen, en dit vóór 
hun tewerkstelling op de werkpost. 
De informatie heeft in het bijzonder betrekking op:  
a) de arbeidsrisico's op het vlak van de gezondheid en de eventuele eerste hulp; 
b) de basisnormen in verband met de bescherming tegen de blootstelling aan ioniserende stralingen, zoals bepaald in Afdeling I van dit hoofdstuk; 
c) de regels van goede praktijk die een doeltreffende bescherming waarborgen en de te nemen collectieve en individuele voorzorgen; 
d) de betekenis van waarschuwingstekens, symbolen en vermeldingen waarvan het gebruik door dit reglement is opgelegd; 
e) de onderrichtingen in noodgeval op het niveau van de werkpost en de noodplannen van de onderneming; 
f) het belang van de naleving van de technische en medische voorschriften; 
g) [het veilig beheer van hoogactieve ingekapselde bronnen en mogelijke risico's van hoogactieve ingekapselde bronnen waarop een passende 
controle wegvalt.] 
Daarenboven zal een bijzondere aandacht worden besteed aan de informatie van de vrouwen. De aandacht van deze vrouwen zal gevestigd worden 
op het risico van ioniserende stralingen voor het embryo en de foetus en dus op de noodzaak van een zo vroeg als mogelijke aangifte van de 
zwangerschap. Ze zullen eveneens geïnformeerd worden over het risico om de zuigeling bij de borstvoeding te besmetten in geval van radioactieve 
besmetting van het lichaam. 
De informatie zal herhaald worden in functie van de behoeften en minstens eens per jaar. 
Die informatie moet in schriftelijke vorm aan de betrokken personeelsleden ter beschikking gesteld worden. 
Naast de informatie organiseert de exploitant, en bij ontstentenis het ondernemingshoofd, voldoende en aangepaste vorming voor iedere werknemer, 
speciaal gericht op zijn werkpost of functie en dit betreffende de aanwending van toestellen en stoffen die ioniserende stralingen uitzenden. 
Deze vorming wordt inzonderheid gegeven:  
– bij indienstneming; 
– bij overplaatsing of verandering van functie; 
– bij verandering van of invoering van een nieuw arbeidsmiddel; 
– bij invoering van een nieuwe technologie. 
Deze vorming wordt aangepast aan de aard en het niveau van de risico's en wordt, indien nodig, op gezette tijden herhaald. 
Nauwkeurige onderrichtingen betreffende de bediening en het gebruik van de installatie, de normaal en bij ongeval te treffen voorzorgsmaatregelen 
en de diverse na te leven verbodsbepalingen worden zichtbaar op alle plaatsen aangeplakt waar zulks noodzakelijk blijkt. 
De leerlingen en de studenten van 16 jaar of meer die zich voorbereiden op een beroep waarbij zij aan ioniserende stralingen zullen worden 
blootgesteld, of die uit hoofde van hun studie gebruik moeten maken van bronnen, dienen, vanwege het ondernemingshoofd, van dezelfde 
informatie en vorming te genieten. 
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Het ondernemingshoofd vergewist er zich daarenboven van dat de personen, die niet tot het eigen personeel van de onderneming behoren maar die 
in zijn onderneming zullen blootgesteld worden aan ioniserende stralingen, de nodige informatie en vorming bezitten. In het tegenovergestelde geval 
organiseert hij deze zelf. 
De kosten van de informatie en de vorming mogen niet ten laste zijn van de werknemers of van de externe werkers. 
De informatie en de vorming wordt gegeven tijdens de werktijd. 
 
 
Afdeling III Algemene beschermingsmiddelen en –procedés 
 
Artikel 27 Veiligheidsfactor 
 
De ondernemingen dienen beschermingsmiddelen in het werk te stellen die toelaten een doeltreffende bescherming, zoals bepaald in artikel 2, te 
verzekeren. 
De toestellen en installaties die niet of niet meer beantwoorden aan de bepalingen van dit reglement moeten buiten gebruik gesteld worden tot aan 
de vastgestelde tekortkomingen is verholpen. 
Voor de toepassing van het eerste lid, worden de volgende veiligheidsfactoren als fundamenteel beschouwd en alleen of gezamenlijk aangewend:  
1° Bescherming door de afstand: In dit geval worden de onontbeerlijke maatregelen getroffen om de onvrijwillige benadering van de bronnen 

doelmatig te verhinderen. 
2° Bescherming door pantsering van de bronnen: Wanneer de pantsering het enig gebruikte beschermingsmiddel is, mag de bij aanraking van het 

oppervlak van de pantsering ontvangen dosis niet meer dan 0,02 millisievert per uur bedragen. 
3° Bescherming van de lokalen met schermen: In dit geval moeten de in de schermen aangebrachte openingen desnoods van doelmatige 

beschermingsmiddelen voorzien zijn. 
4° Bescherming door het voorkomen van besmettingen: In dit geval worden de volgende beginselen nageleefd:  

a) men gebruikt bij voorkeur ingekapselde bronnen; 
b) men gebruikt radioactieve stoffen met de zwakst mogelijke radiotoxiciteit; 
c) men gebruikt de geringst mogelijke hoeveelheden radioactieve stoffen; 
d) men vermijdt de verspreiding van radioactieve stoffen; 
e) men vermijdt verlies of diefstal van radioactieve stoffen; 
f) men vangt zorgvuldig de radioactieve afvalstoffen op; 
g) men houdt een nauwkeurige boekhouding van de radioactieve stoffen bij, wat onder meer moet toelaten ze op elk ogenblik efficiënt te 

lokaliseren; 
h) de uitrusting van het arbeidslokaal wordt aangepast aan de activiteit, aan de radiotoxiciteit en aan de fysische en chemische kenmerken 

van de in bezit gehouden of gebruikte radioactieve stoffen, alsook aan de voorziene bewerkingen; 
i) de radioactieve stoffen in niet-ingekapselde vorm worden slechts behandeld in de lokalen die zodanig ontworpen en/of uitgerust zijn dat de 

eventuele besmettingen gemakkelijk kunnen worden verwijderd; 
j) er wordt een zodanige werkmethode aangenomen dat het risico voor besmetting van de personen tot het minimum wordt beperkt. 
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5° Bescherming door beperking van de blootstellingstijd: 
Deze bescherming kan worden verkregen door de verplaatsingssnelheid van de bron, door de snelheid waarmee de behandeling of de bewerking 
geschiedt of door de beperking van de werktijd en de beurtregeling van het personeel. 
Onverminderd de bepalingen van artikel 20.1 dient bij de studie en het ontwerp van beschermingsmiddelen, evenals bij hun gebruik in de bestaande 
installaties, bij voorrang beroep gedaan te worden op collectieve beschermingsmiddelen die het stralings- en besmettingsniveau beperken, eerder 
dan op individuele beschermingsmiddelen. 
 
 
Artikel 29 Bescherming van de lokalen 
 
29.1. De inplanting van de gebouwen die deel uitmaken van de gecontroleerde zone of die een dergelijke zone op de site omvatten, wordt zo 
bestudeerd dat brand-, overstromings- of ontploffingsgevaar tot het uiterste wordt beperkt. 
 
29.2. In elke inrichting worden de lokalen zó ingericht dat de besmette zones snel door de personen kunnen ontruimd en onmiddellijk afgezonderd 
worden van het uitwendig milieu 
 
29.3. De grondplannen worden zichtbaar aangeplakt bij de ingang van de lokalen van de gebouwen waar een gecontroleerde zone bestaat evenals 
in de administratieve gebouwen. Die plannen duiden de gecontroleerde zones, de plaats van de vaste bronnen van ioniserende straling en de 
normale uitgangen en de nooduitgangen aan. 
 
29.4. Teneinde de risico's van besmetting te verminderen, dienen de gecontroleerde en bewaakte zones die deel uitmaken van een inrichting van 
klasse I of een inrichting van klasse II, en waar niet-ingekapselde bronnen worden aangewend, door een blinde muur of een vrije ruimte gescheiden 
te worden van volgende lokalen:  
a) de zalen voor lezingen, cursussen en schouwspelen; 
b) de refters, keukens en elke andere plaats waar eetwaren worden bewaard, bereid en/of geconsumeerd; 
c) elk lokaal waar een werkzaamheid wordt uitgeoefend, die op die plaats niet onontbeerlijk is voor de werking en het gebruik van de beschouwde 

inrichting van klasse I of klasse II. 
Indien er echter een verbinding tussen deze twee types lokalen moet bestaan, moet deze, uit het oogpunt van het besmettingsrisico, een ten minste 
evenwaardige veiligheid vertonen als dewelke geboden door een vrije ruimte. 
 
 
Artikel 30 Individuele bescherming van de personen in de gecontroleerde zones 
 
30.1 Toegang tot de gecontroleerde zones 
Het is verboden in de gecontroleerde zones te gaan of er te verblijven zonder nominatieve vergunning van het ondernemingshoofd of zijn 
afgevaardigde. Deze vergunning mag niet verleend worden zonder dienst- of beroepsredenen. 
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De in deze zones toegelaten personen worden ingeschreven in een daartoe bestemd register met vermelding van hun identiteit en, in voorkomend 
geval, van het doel van hun bezoek. 
De bepalingen van voorgaand lid zijn niet toepasselijk op de hospitalisatie-inrichtingen. 
De voorafgaande vergunning van het ondernemingshoofd moet verleend worden aan de vertegenwoordigers van de erkende instelling die belast is 
met de controles voorzien bij dit reglement. Ze is niet vereist voor het personeel van het Agentschap dat belast is met het toezicht. De inschrijving 
van deze laatsten in voormeld register mag in geen geval een belemmering zijn voor het uitvoeren van hun opdracht. 
 
30.3 Individuele beschermingsuitrusting 
Iedere persoon die een gecontroleerde zone betreedt wordt voorzien van een aangepaste individuele beschermingsuitrusting die hij achterlaat bij de 
uitgang. 
Iedere persoon die een gecontroleerde zone in een inrichting van klasse I of II betreedt, waar niet-ingekapselde bronnen behandeld worden, draagt 
een aangepaste beschermingskledij. De beschermingskledij en -uitrusting moeten kunnen geïdentificeerd worden en elke dienst bezit een herkenbaar 
type ervan met betrekking tot het beoogde activiteitsniveau. Ze worden bij het ingangssas, in een ander kleedhokje dan dat voor de stadskledij, 
geborgen. Ze mogen in geen geval gedragen worden buiten de lokalen waarvoor ze bestemd zijn. 
Ondoordringbare handschoenen worden gedragen tijdens de bewerking waarbij gevaar voor besmetting van de handen bestaat. 
Wanneer ze niet aan de beschermingstoestellen of -middelen bevestigd zijn, worden die handschoenen gewassen voor ze uitgetrokken worden, zodra 
de behandeling beëindigd is. 
Iedere persoon die een wonde of huidletsel aan de handen vertoont, meldt dit onmiddellijk. Hij mag geen bewerkingen uitvoeren zonder 
geneeskundige machtiging. 
De werkkledij en het beschermingsmaterieel (handschoenen, maskers, enz...), worden geregeld getest met het oog op hun doeltreffendheid en hun 
besmettingsniveau; ze zijn het voorwerp van bijzondere voorzorgsmaatregelen tijdens het reinigen en het gebeurlijk wassen en ze ondergaan de 
gepaste ontsmettingen. 
 
30.4 Aangestelde voor de bewaking  
Onverminderd de opdrachten van de dienst voor preventie en bescherming op het werk en onder meer van de dienst voor fysische controle, alsook 
van de erkende instellingen en geneesheren, duidt het ondernemingshoofd voor elke gecontroleerde zone een persoon aan die er zorg voor draagt 
dat de veiligheidsmaatregelen worden nageleefd en dat de beschermingsmiddelen in goede staat van werking verkeren. 
Die aangestelde wordt beschouwd als adjunct van het hoofd van de dienst voor fysische controle overeenkomstig artikel 23. 
Bij ongeval, en inzonderheid bij onvoorziene verspreiding van radioactieve stoffen, is die aangestelde gelast de dringende beschermingsmaatregelen 
te treffen en onmiddellijk de dienst voor preventie en bescherming op het werk en voor medische en fysische controle te verwittigen. 
Die aangestelde is bovendien gelast het personeel op geregelde tijdstippen te herinneren aan de bij ongeval te volgen richtlijnen. Hij brengt de 
hierboven vermelde diensten van de onderneming op de hoogte van elke toestand die hij abnormaal vindt. 
Met toepassing van artikel 25 dient voor de aangestelde voor de bewaking een specifieke aangepaste vorming te worden voorzien. 
 
30.6 Meting van de doses 
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De exploitant van een inrichting, onderworpen aan een vergunning krachtens hoofdstuk II, of aan de reglementaire voorschriften van toepassing op 
de vergunde beroepsactiviteiten krachtens artikel 9.3, dient erop toe te zien dat de dosimetrie, die in dit artikel wordt vereist, wordt uitgevoerd en hij 
dient de kosten hiervan te dragen. 
Elke beroepshalve blootgestelde persoon dient een dosimeter te dragen op borsthoogte, behalve in geval van uitsluitende blootstelling aan 
betastralers met lage energie (< 200 keV). Hiervoor zal een aangepaste monitoring worden voorzien. 
Indien men het risico loopt op een niet onbelangrijke bestraling van een weefsel (bijvoorbeeld de ooglens), of van een bepaald orgaan, of van een 
specifiek lichaamsdeel (bijvoorbeeld de handen), dan dient de persoon in kwestie één of meer bijkomende dosimeters te dragen waardoor de doses 
op die plaatsen kunnen worden gecontroleerd, dit op voorstel van de dienst voor fysische controle en van de erkende geneesheer. Die dosimeter of 
dosimeters zullen steeds worden gedragen indien de bestraling kan leiden tot doses die groter zijn dan drie tienden van één van de dosislimieten die 
in artikel 20.1.3 worden vastgesteld voor de ooglens, de huid, de handen, de voorarmen, de voeten en de enkels. Indien dit het geval is en het 
tevens aangewezen is een loodschort te dragen, dient men in elk geval twee dosimeters te dragen, één boven en één onder de loodschort. 
Indien de persoon een dosis kan oplopen van meer dan 500 microsievert per week, dient deze eveneens ter hoogte van de borst een rechtstreeks 
afleesbare dosimeter te dragen of één die toelaat de opgelopen dosis op zijn minst dagelijks te kunnen bepalen. Het operationele systeem dat in 
dergelijke gevallen in werking wordt gesteld, dient op zijn minst een dagelijks dosisbeheer toe te laten. 
In de nabijheid van neutronenbronnen, dient de dosimeter toe te laten de opgelopen neutronendosis te bepalen. 
Op de werkplaatsen waar het risico op een criticaliteitsongeval bestaat, is men verplicht een criticaliteitsdosimeter te dragen. 
Nabij een bron van trage neutronen moet de dosimeter toelaten de ontvangen neutronendosis te bepalen. 
Iedere persoon onderworpen aan blootstelling met speciale vergunning of aan een blootstelling in een noodsituatie, draagt een dosimeter met 
alarmstelsel of, bij gebrek hieraan, een dosimeter met rechtstreekse aflezing. 
De ontvangen doses door iedere leerling(e) of student(e) bedoeld in de eerste twee leden van artikel 20.6, moeten op dezelfde wijze gecontroleerd 
worden als deze beschreven voor de beroepshalve blootgestelde personen, in het bijzonder door het dragen van een (of meerdere) aangepaste 
individuele dosimeter(s). 
Elke in een gecontroleerde zone toegelaten bezoeker of werknemer draagt dezelfde dosimeters als de in die zone tewerkgestelde werknemers. 
De maatregelen worden genomen om de resultaten van de uitgevoerde metingen in de archieven te bewaren samen met de documenten die een 
onbetwistbare identificatie van de belanghebbende personen verzekeren. Elke werknemer heeft toegang tot de dosisgegevens die op hem betrekking 
hebben, inclusief de resultaten van de metingen die eventueel gebruikt zijn om die te schatten en de resultaten van de aan de hand van meting op 
de werkplaats verrichte bepalingen van de door hem ontvangen dosis. 
De verschillende types persoonlijke dosimeters en hun uitleessysteem maken het voorwerp uit van een voorafgaandelijke erkenning door het 
Agentschap. Indien het Agentschap van oordeel is dat de gevraagde erkenning niet kan worden toegekend wordt dit vooraf aan de aanvrager 
medegedeeld, waarbij wordt verduidelijkt dat hij het recht heeft om binnen de dertig kalenderdagen vanaf de kennisgeving gehoord te worden. 
De erkenning bepaalt het gebruiksgebied van de dosimeters en de geldigheidsduur van de erkenning. 
De individuele monitoring van de werkers berust op metingen die worden uitgevoerd door een door het Agentschap erkende dosimetrische dienst. De 
erkenningscriteria en -modaliteiten worden door het Agentschap vastgesteld. De erkenning van de dosimetrische diensten kan de erkenning van de 
gebruikte types persoonlijke dosimeters omvatten. De erkende dosimetrische diensten kunnen evenwel eveneens gebruik maken van de types van 
persoonlijke dosimeters die overeenkomstig de bepalingen van dit artikel werden erkend. 
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Artikel 31 Waarschuwingstekens, symbolen en vermeldingen 
 
31.2. Het waarschuwingsteken moet voorkomen:  
a) bij elke toegang van iedere gecontroleerde zone; 
b) op de toegangsdeuren van de lokalen waarin één of meerdere radioactieve stoffen worden aangewend, opgeslagen of in bezit gehouden; 
c) op de recipiënten waarin zich radioactieve stoffen bevinden; 
d) op elk toestel dat ioniserende stralingen uitzendt, met uitzondering van de toestellen die de inrichtingen waar zij in bezit gehouden of aangewend 

worden kunnen doen indelen onder de inrichtingen van klasse IV bedoeld bij artikel 3.1.d), 1, 3 en 5. 
 
31.3. Onder het waarschuwingsteken moeten, zichtbaar en leesbaar, alle aanvullende inlichtingen voorkomen die bestemd zijn om de blootgestelde 
personen te waarschuwen voor de gevaren die zij kunnen lopen. In ieder geval worden volgende vermeldingen aangebracht: 
“Zeer hoge stralingsintensiteit”, wanneer de dosis die aan de individuele personen kan worden afgeleverd gewoonlijk 1 millisievert per uur 
overschrijdt. In dergelijk geval gaat deze vermelding, wanneer ze op de toegangsdeur van een lokaal is aangebracht, gepaard met een geluids- en/of 
visuele signalisatie, behalve indien de toegang alleen mogelijk is na toelating van een bevoegd persoon of onder toezicht van de dienst voor fysische 
controle. Deze signalisatie werkt permanent of treedt in werking van zodra iemand de toegangsdeur van het lokaal opent of er binnentreedt. 
“Hoge stralingsintensiteit”, wanneer de dosis die aan de individuele personen kan worden afgeleverd gewoonlijk 0,2 millisievert per uur overschrijdt. 
“Ioniserende stralingen”, wanneer de dosis die aan de individuele personen kan worden afgeleverd gewoonlijk 20 microsievert per uur overschrijdt. 
“Gevaar voor radioactieve besmetting”, wanneer niet-ingekapselde bronnen opgeslagen of aangewend worden. 
 
31.4. Op elke recipiënt die radioactieve stoffen bevat, moeten bovendien, op zichtbare wijze, de volgende inlichtingen voorkomen:  
a) de hoeveelheden van de verscheidene aanwezige stoffen; 
b) de fysische en chemische toestand van die stoffen; 
c) hun activiteiten; 
d) de aard van de uitgezonden straling; 
e) het dosistempo aan het buitenoppervlak of op 1 m. Deze bepaling is niet van toepassing op de laboratoriumrecipiënten tijdens hun gebruik door 

een operator en zolang deze aanwezig blijft; 
f) [voor hoogactieve ingekapselde bronnen: het unieke identificatienummer. Dit nummer wordt op de bron en de broncontainer gegraveerd of 

gestempeld voorzover dit praktisch uitvoerbaar is. Indien dit niet praktisch uitvoerbaar is of in geval het gaat om transportcontainers die 
opnieuw kunnen worden gebruikt, is op de broncontainer tenminste informatie over de aard van de hoogactieve ingekapselde bron 
aangebracht.] 

 
 
Afdeling IV Radioactieve afvalstoffen 
 
Artikel 33 Toepassingsgebied 
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De radioactieve afvalstoffen van de inrichtingen die het voorwerp uitmaken van een vergunning krachtens hoofdstuk II, wordt onderworpen aan de 
bepalingen van deze afdeling. De radioactieve stoffen die niet werden verzameld en die afkomstig zijn van patiënten waaraan radioactieve stoffen 
werden toegediend voor medische doeleinden en die, onverminderd de bepalingen van artikel 54.8.2.d), de krachtens hoofdstuk II vergunde 
inrichting hebben verlaten, worden niet onderworpen aan de bepalingen van de artikelen 33 tot 37. 
Het Agentschap kan bepaalde verplichtingen vaststellen met betrekking tot de voorwaarden inzake de hospitalisatie, het ontslag uit het ziekenhuis en 
de ambulante verzorging van patiënten waaraan, voor geneeskundige doeleinden, via het metabolisme, radioactieve stoffen werden toegediend. 
Elke, zelfs potentiële, producent van radioactieve afvalstoffen moet zich inschrijven bij NIRAS en moet, in voorkomend geval, met deze instelling een 
overeenkomst afsluiten met betrekking tot het beheer van het geheel van de radioactieve afvalstoffen. 
Het Agentschap sluit met NIRAS een overeenkomst met het oog op de wederzijdse uitwisseling van informatie en raadpleging betreffende de 
aspecten van het beheer van radioactieve afvalstoffen die de uitoefening van de bevoegdheden van beide instellingen kunnen beïnvloeden. 
 
 
Artikel 34 Opvangen, behandelen en verwijderen van vloeibare afvalstoffen 
 
34.1. De lozing van vloeibare radioactieve afvalstoffen in de bodem is verboden. 
 
34.2. De lozing van radioactieve vloeibare afvalstoffen in de oppervlaktewateren of in de riolering is verboden wanneer de concentratie aan 
radionucliden, uitgedrukt in Bq/l, het duizendste overschrijdt van de limiet van de jaarlijkse opname door ingestie voor een volwassen persoon van 
het publiek, berekend volgens de bepalingen van Bijlage III, punt D. De waarden zijn gegeven in tabel H1 van dezelfde bijlage. 
De vergunningen afgeleverd aan de inrichtingen van klasse I en II, overeenkomstig de bepalingen van dit reglement, mogen van dit verbod afwijken. 
In dit geval stellen ze hetzij de ogenblikkelijke en gemiddelde maximaal toelaatbare concentraties vast van de radionucliden die in de afvalstoffen 
kunnen aanwezig zijn, hetzij de totale activiteit die in een bepaalde tijdsduur mag geloosd worden, hetzij beide tegelijkertijd. 
 
34.3. De vloeibare afvalstoffen waarvan de concentratie aan radionucliden groter is dan de limieten die worden vastgesteld in artikel 34.2, of dan de 
voorwaarden die worden vastgesteld in de afgeleverde vergunningen en die daarom dus niet kunnen worden geloosd, dienen te worden opgeslagen 
in hermetisch gesloten recipiënten waardoor er voldoende bescherming wordt geboden, met het oog op hun behandeling of met het oog op hun 
eventuele lozing nadat de activiteit werd teruggebracht tot de limieten bepaald in artikel 34.2 door verval of na verdunning; dit laatste procédé mag 
enkel worden gebruikt indien dit expliciet is toegestaan in de vergunning. In elk geval moeten de recipiënten die radioactieve vloeibare afvalstoffen 
bevatten, worden opgeslagen in een systeem dat eventuele lekken doeltreffend kan opvangen. 
 
34.4. Tijdens de ganse duur van de opslag en de behandeling, worden die maatregelen getroffen die noodzakelijk zijn om elk risico op verspreiding 
van radioactieve stoffen, in welke vorm ook, te vermijden en om te voorkomen dat de radioactieve vloeistoffen ongecontroleerd zouden gaan gisten. 
De behandeling is aangepast aan de aard, de toxiciteit en de activiteit van de aanwezige radionucliden. 
Het radioactieve slib of neerslag die worden verkregen na behandeling, worden na eventuele droging behandeld als vaste afvalstoffen. 
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34.5. De totale activiteit van de vloeibare radioactieve afvalstoffen die worden geloosd moet zo laag gehouden worden als redelijkerwijze mogelijk is. 
Het Agentschap kan, via een algemene richtlijn gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, limieten opleggen voor de totale activiteit van de vloeibare 
radioactieve afvalstoffen, die binnen een bepaald tijdsbestek, door een bepaalde inrichting mogen worden geloosd. 
 
 
Artikel 35 Opvangen, behandelen en verwijderen van vaste afvalstoffen 
 
35.3. De meetprocedures en -technieken om de overeenkomst na te gaan met de vrijgaveniveaus bepaald in bijlage IB of in de vergunning, of om 
een nagenoeg volledig verval te waarborgen van radioactieve stoffen met een halveringstijd van minder dan zes maand, dienen conform te zijn met 
de richtlijnen die desgevallend door het Agentschap werden opgesteld of goedgekeurd. Elke vrijgave is onderworpen aan het akkoord van de dienst 
voor de fysische controle van de exploitant en verloopt overeenkomstig de gedetailleerde schriftelijke procedures die door deze worden uitgewerkt. 
Dit akkoord dient te worden bevestigd door de erkende instelling, voor zover een dergelijke vrijgave niet voorafgaandelijk werd goedgekeurd, in 
toepassing van dit reglement, voor hetzelfde materiaal en volgens dezelfde procedures. 
 
 
Artikel 37 Opslagplaatsen voor radioactieve afvalstoffen 
 
37.1. De radioactieve vloeibare en vaste afvalstoffen die niet kunnen worden verwijderd, worden opgeslagen en bewaard in recipiënten die op 
gepaste wijze worden gesloten en opgeborgen in brandveilige lokalen, die voor dit gebruik worden voorbehouden en met een sleutel worden 
afgesloten, zodat elke verspreiding van radioactieve stoffen kan worden vermeden. Wanneer deze afvalstoffen worden opgeslagen met de bedoeling 
later te worden vrijgegeven na verval, dan dienen deze het voorwerp uit te maken van een selectieve inzameling op basis van schriftelijke procedures 
die werden goedgekeurd door de dienst voor fysische controle, ten einde aan de bron te sorteren en de afvalstoffen die radionucliden met lange 
levensduur bevatten, in het bijzonder de alfastralers en de zuivere bètastralers, afzonderlijk te bewaren. 
 
 
 
HOOFDSTUK V IN DE GENEESKUNDE OF DIERGENEESKUNDE GEBRUIKTE NIET-INGEKAPSELDE RADIONUCLIDEN 
 
Artikel 46 Controle 
 
46.1. De onderneming vertrouwt de controle op de conformiteit en de kwaliteit van de radionucliden of van de bereidingen die er bevatten toe aan 
een apotheker, erkend overeenkomstig de bepalingen van artikel 47. 
Indien de onderneming niet beschikt over een erkende apotheker kan ze beroep doen op een laboratorium erkend krachtens de wetgeving 
betreffende de geneesmiddelen, waarin de controles onder de verantwoordelijkheid van een erkende apotheker worden uitgevoerd. 
Bedoelde laboratoria of ondernemingen moeten beschikken over aangepaste lokalen, producten en de nodige apparatuur voor de uitvoering van de 
controle op de radionucliden of de bereidingen die er bevatten. 
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Deze controle heeft betrekking op de farmacologische en fysicochemische kwaliteiten van de radionucliden of van de bereidingen die er bevatten; de 
erkende apotheker voert deze controle uit ofwel tijdens de fabricatie, ofwel op het eindproduct, ofwel, indien hij zulks nodig acht, zowel tijdens de 
fabricatie als op het eindproduct. 
 
46.2. De door de erkende apotheker naargelang de vereiste frequentie uitgevoerde controles en de resultaten ervan worden ingeschreven in een 
register dat in de onderneming wordt bijgehouden en steeds ter beschikking blijft van het bevoegd personeel van het Agentschap en van de 
Algemene Farmaceutische Inspectie van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu. 
De registers worden gedurende dertig jaar bewaard in de inrichting; zij kunnen op elk ogenblik geraadpleegd worden door het Agentschap. 
 
46.3. De onderneming moet na elk trimester een gedetailleerd overzicht aan het Agentschap overmaken, waarin de producten, bedoeld in 
artikel 45.1.1, worden opgesomd die aan elke gebruiker werden geleverd, met opgave van de totale activiteit per nuclide. 
 
 
Artikel 47 Erkenning van de met de controle belaste apothekers 
 
Voor de uitoefening van de in dit hoofdstuk bepaalde controle kunnen door het Agentschap apothekers worden erkend die het bewijs leveren van 
een voldoende praktijk en van kennis in radiobiologie en in farmacologie van de radioactieve stoffen. 
De apotheker die de erkenning wenst te bekomen richt zijn aanvraag tot de directeur-generaal van het Agentschap. 
De aanvraag omvat de volgende gegevens en documenten:  
– naam, voornamen, hoedanigheid en woonplaats van de aanvrager; 
– een afschrift van de diploma's van hoger onderwijs, waaruit zijn universitaire bekwaming in de radiobiologie, de farmacologie van de radioactieve 

stoffen en de stralingsbescherming blijkt; 
– een getuigschrift van goed zedelijk gedrag; 
– een bewijs dat hij een praktische ervaring heeft van ten minste één jaar op het gebied van de radiobiologie en van de farmacologie van de 

radionucliden. 
Het Agentschap legt het dossier van de aanvraag voor advies voor aan de commissie voor erkenning van apothekers bedoeld in artikel 47bis. 
De bevoegde kamer van de Commissie brengt zijn advies uit binnen drie maanden na ontvangst van het volledig dossier. Zij kan de aanvrager 
ontbieden en ondervragen. 
Indien het Agentschap van oordeel is dat de gevraagde erkenning niet kan worden toegekend, wordt dit vooraf aan de aanvrager medegedeeld, 
waarbij wordt verduidelijkt dat hij het recht heeft om binnen de dertig kalenderdagen vanaf de kennisgeving gehoord te worden. 
 
Artikel 48 Etiketteren van de recipiënten 
 
Op de recipiënten, flessen of ampullen met niet-ingekapselde radioactieve stoffen, voor geneeskundig of diergeneeskundig gebruik verspreid, komen 
op zeer leesbare wijze, buiten de in artikel 31 bepaalde algemene vermeldingen, de inlichtingen voor betreffende de aard van die stoffen, de datum 
van de bereiding, hun geldigheidsduur, hun halveringstijd, alsook de wijze van toediening. 
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Ook komt de naam van de erkende apotheker er op voor alsmede het attest van conformiteit met het geneeskundig of diergeneeskundig voorschrift. 
Indien de flessen en ampullen te klein zijn om er het voorziene etiket op aan te brengen, mogen er vermeldingen in code op aangebracht worden, 
voor zover er een document met hetzelfde codenummer en de vereiste vermeldingen bijgevoegd wordt. 
 
 
 
HOOFDSTUK VI GENEESKUNDIGE EN DIERGENEESKUNDIGE TOEPASSINGEN VAN IONISERENDE STRALINGEN 
 
 
Artikel 50 Definities en Toepassingsgebied 
 
50.1. Definities  
Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder: 
klinische audit: een stelselmatige analyse of het stelselmatig doorlopen van medisch-radiologische procedures ter verbetering van de kwaliteit en de 

resultaten van de patiëntenzorg via een gestructureerde doorlichting waarbij radiologische handelingen, procedures en resultaten worden 
getoetst aan de overeengekomen normen voor goede radiologische praktijk, waarna de handelingen, waar zulks wenselijk is, worden 
gewijzigd en waarna zo nodig nieuwe normen worden toegepast; 

medische verantwoordelijkheid: de verantwoordelijkheid toegewezen aan een practicus betreffende individuele medische blootstellingen, meer 
bepaald: de rechtvaardiging; de optimalisering; de klinische evaluatie van het resultaat; de samenwerking ten aanzien van de praktische 
aspecten, waar nodig, met andere specialisten en het personeel; waar noodzakelijk het inwinnen van gegevens over eerdere onderzoeken; 
het onmiddellijk verstrekken van bestaande radiologische gegevens en/of dossiers aan andere practici en/of voorschrijvende artsen, 
naargelang het geval; in voorkomend geval het verstrekken van informatie aan patiënten en andere betrokken personen over het risico van 
ioniserende stralingen; 

diagnostische referentieniveaus: de dosisniveaus in de medische radiodiagnostiek en, in het geval van radiofarmaca, de hoeveelheden die voor 
karakteristieke onderzoeken worden toegediend, voor groepen patiënten van standaardafmetingen of standaardfantomen voor breed 
gedefinieerde soorten apparatuur. Deze niveaus zouden voor standaardprocedures niet mogen worden overschreden wanneer ten aanzien 
van diagnostische en technische prestaties goede en normale praktijken in acht worden genomen; 

bevolkingsonderzoek: een procedure waarbij radiologische installaties worden gebruikt voor de vroegtijdige diagnose bij risicogroepen van de 
bevolking; 

individuele schade: klinisch waarneembare schadelijke gevolgen die tot uiting komen bij personen of hun nakomelingen en die onmiddellijk of 
vertraagd optreden; in het laatste geval betekent dit meer een waarschijnlijkheid dan een zekerheid dat zij optreden; 

medisch-radiologische procedure: om het even welke procedure inzake medische blootstelling; 
medisch-juridische procedures: procedures uitgevoerd voor verzekeringstechnische of juridische doeleinden, zonder medische indicatie; 
patiëntendosis: de dosis die betrekking heeft op patiënten of andere personen die medische blootstellingen ondergaan; 
patiëntendosimetrie: de dosimetrie die betrekking heeft op patiënten of andere personen die medische blootstellingen ondergaan; 
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praktische aspecten: de fysieke uitvoering van een blootstelling als bedoeld in artikel 50.2.2 en de daarmee verband houdende aspecten, waaronder 
het hanteren en gebruiken van radiologische apparatuur, en het evalueren van technische en fysische parameters, waaronder de 
stralingsdoses, de ijking en het onderhoud van de apparatuur, de bereiding en de toediening van radiofarmaca en de ontwikkeling van films; 

practicus: arts of tandarts die bevoegd is om de medische verantwoordelijkheid te dragen bij een individuele medische blootstelling; 
kwaliteitsborging: alle geplande en systematische verrichtingen die noodzakelijk zijn om voldoende zekerheid te krijgen dat een structuur, een 

systeem, een component van een uitrusting of een procedure naar behoren en in overeenstemming met overeengekomen normen 
functioneert; 

kwaliteitsbeheersing: maakt deel uit van de kwaliteitsborging. Het geheel van verrichtingen (programmeren, coördineren, uitvoeren) die bedoeld zijn 
om de kwaliteit te handhaven of te verbeteren. Zij omvat monitoring, evaluatie en handhaving op het vereiste niveau van alle prestaties van 
de apparatuur die gedefinieerd, gemeten en beheerst kunnen worden; 

radiologisch: betrekking hebbend op radiodiagnostische en radiotherapeutische procedures en op de interventieradiologie of op andere opsporings- of 
geleidingsprocedures; 

radiologische installatie: een installatie waar zich radiologische uitrustingen bevinden; 
radiodiagnostisch: betrekking hebbend op in vivo diagnostische toepassingen van de nucleaire geneeskunde en op medische of tandheelkundige 

diagnostische radiologie; omvat eveneens de invasieve procedures (open, endoscopische of percutane, al dan niet endovasculaire) met een 
diagnostisch en/of therapeutisch doel, geleid d.m.v. medische beeldvorming op basis van ioniserende stralingen, ongeacht het beoogde 
orgaan of de bedoelde lichaamsstreek; 

radiotherapeutisch: betrekking hebbend op de radiotherapie, met inbegrip van de nucleaire geneeskunde voor therapeutische doeleinden; 
interventionele radiologie: elke invasieve procedure, chirurgische ingrepen inbegrepen (open procedures, endoscopische procedures, al dan niet 

percutane endovasculaire procedures) in het kader van diagnose en/of therapie, die gericht worden via beeldvorming met ioniserende stralen, 
van om het even welk orgaan of lichaamsdeel. 

 
50.2. Toepassingsgebied 
50.2.1. Dit hoofdstuk is van toepassing op het in bezit houden en op het gebruik voor medische doeleinden, in de geneeskunde en in de 
diergeneeskunde - hierin inbegrepen voor doeleinden van bevolkingsonderzoek, van wetenschappelijk onderzoek of in het kader van medisch-
juridische procedures - van bronnen van ioniserende stralingen en van alle radiologische installaties. Het is eveneens van toepassing, in het 
algemeen, op de blootstelling voor medische doeleinden beschreven in artikel 50.2.2, onder andere, op hun rechtvaardiging, hun optimalisering, de 
verantwoordelijkheden, de te volgen procedures en op de schatting van de opgelopen doses. 
50.2.2. Dit hoofdstuk is onder meer van toepassing op de volgende blootstellingen van personen voor medische doeleinden:  
a) de blootstelling van patiënten in het kader van hun persoonlijke medische diagnose of behandeling; 
b) de blootstelling van personen in het kader van het beroepshalve medisch toezicht; 
c) de blootstelling van personen in het kader van bevolkingsonderzoeksprogramma's; 
d) de blootstelling van gezonde personen of van patiënten die vrijwillig deelnemen aan medische of biomedische onderzoeksprogramma's, 

diagnostisch of therapeutisch; 
e) de blootstelling van personen in het kader van medisch-juridische procedures. 
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Dit hoofdstuk is eveneens van toepassing op personen die, met kennis van zaken en uit eigen vrije wil, maar niet beroepshalve, andere personen 
bijstaan die een medisch onderzoek of een medische behandeling ondergaan.] 
 
 
Artikel 51 Algemene bepalingen 
 
51.1. Rechtvaardiging van de medische blootstellingen 
51.1.1. Medische blootstellingen moeten voldoende netto voordeel opleveren wanneer de totale potentiële diagnostische of therapeutische 
voordelen, waaronder begrepen het directe medische voordeel voor de betrokken persoon en het maatschappelijke voordeel, worden afgewogen 
tegen de individuele schade die een blootstelling zou kunnen veroorzaken, rekening houdend met de doeltreffendheid, evenals met de voordelen en 
de risico's van andere beschikbare technieken die hetzelfde oogmerk hebben maar die geen of minder blootstelling aan ioniserende stralingen met 
zich meebrengen.  
In het bijzonder:  
a) dient, overeenkomstig de bepalingen vermeld in artikel 20.1.1.1, eerste lid, a), elk nieuw type handeling die een blootstelling voor medische 

doeleinden zoals beoogd in artikel 50.2.2, of die een blootstelling voor diergeneeskundige doeleinden met zich meebrengt, te worden 
gerechtvaardigd alvorens het voor de eerste maal wordt vergund of alvorens een aanvang te maken met een veralgemeende aanwending in 
de medische sector; 

b) kunnen, overeenkomstig de bepalingen vermeld in artikel 20.1.1.1, tweede lid, a), de bestaande types handelingen die een blootstelling voor 
medische doeleinden, zoals beoogd in artikel 50.2.2, of die een blootstelling voor diergeneeskundige doeleinden met zich meebrengen, 
worden herbekeken in het licht van nieuwe en belangrijke gegevens met betrekking tot hun doeltreffendheid of hun gevolgen; 

c) zijn alle individuele blootstellingen voor medische doeleinden, vooraf gerechtvaardigd door de personen die er krachtens de bepalingen van dit 
reglement verantwoordelijk voor zijn, met inachtneming van de specifieke doelstellingen van de blootstelling en de kenmerken van de 
betrokken persoon. Indien het type handeling die een blootstelling voor medische doeleinden met zich meebrengt, in het algemeen niet 
gerechtvaardigd is, kan een welbepaalde individuele blootstelling van dit type toch gerechtvaardigd zijn onder bijzondere omstandigheden, 
welke geval per geval moeten geëvalueerd worden. De voorschrijvende arts en de practicus trachten elk, waar zulks mogelijk is, voorafgaande 
diagnostische informatie of nuttige medische dossiers betreffende de geplande blootstelling te verkrijgen en ze onderzoeken deze teneinde 
elke nodeloze blootstelling te voorkomen. In het geval van een vrouw in de vruchtbare leeftijd, dienen zowel de voorschrijvende arts als de 
practicus bij haar te informeren naar de mogelijkheid van een zwangerschap of het geven van borstvoeding; in de mate dat zulks mogelijk is, 
dient het antwoord van de patiënte te worden vermeld in het dossier. De voorschrijvende arts en de practicus dienen de noodzakelijke 
onderlinge contacten te onderhouden ten einde de overdracht van nuttige informatie te kunnen verzekeren of desgevallend, de 
rechtvaardiging of de keuze van het onderzoek te bespreken. De voorschrijvende arts en de practicus nemen de voorschrijfcriteria beoogd in 
artikel 51.3, 5de lid in acht, evenals de stralingsdoses die worden opgelopen bij de beoogde onderzoeken. De practici dienen de 
radiodiagnostische beelden en hun protocols ter beschikking te stellen van iedere arts die door de patiënt wordt geraadpleegd; 

d) moeten medische blootstellingen met het oog op biomedische en medische research worden onderzocht, in overeenstemming met artikel 11 van 
de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon, door het voor deze research ingestelde comité voor ethiek, met 
toepassing van de bepalingen van het koninklijk besluit van 12 augustus 1994 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot 
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vaststelling van de normen waaraan de ziekenhuizen en hun diensten moeten beantwoorden; de practici die de medische 
verantwoordelijkheid dragen voor de medische blootstelling voor biomedische en medische onderzoeksdoeleinden dienen rekening te houden 
met de Europese aanbevelingen hieromtrent; 

e) wordt bijzondere aandacht geschonken aan de rechtvaardiging van medische blootstellingen die geen direct medisch voordeel opleveren voor de 
persoon die de blootstelling ondergaat en meer in het bijzonder voor blootstellingen in het kader van medisch-juridische procedures. 

51.1.2. De blootstelling van personen die, met kennis van zaken en uit eigen vrije wil, maar niet beroepshalve, andere personen onderworpen aan 
medische blootstellingen hulp en steun verlenen, dient een voldoende netto voordeel te bieden, rekening houdend met de voordelen voor de 
personen in kwestie, de rechtstreekse medische voordelen voor de patiënt en de individuele schade die de blootstelling zou kunnen veroorzaken. 
51.1.3. Elke blootstelling die niet kan worden gerechtvaardigd is verboden. 
 
51.2. Optimalisering van de medische blootstelling 
51.2.1. Elke dosis ten gevolge van medische blootstellingen voor radiologische doeleinden, met uitzondering van radiotherapeutische procedures, 
moet zo laag worden gehouden als redelijkerwijze mogelijk is om toe te laten de vereiste diagnostische informatie te bekomen, rekening houdend 
met economische en sociale factoren.  
Voor alle medische blootstellingen van personen voor radiotherapeutische doeleinden worden de blootstellingen van de doelvolumes geval per geval 
gepland, rekening houdend met het feit dat de doses voor de volumes en de weefsels buiten de doelvolumes zo gering als redelijkerwijze mogelijk 
moeten zijn, rekening houdend met economische en sociale factoren en op voorwaarde dat ze in overeenstemming zijn met de radiotherapeutische 
doeleinden van de blootstelling. 
51.2.2. Voor radiodiagnostisch onderzoek, zoals bedoeld in artikel 50.2.2, eerste lid, a), b), c), en e), moeten de meest gepaste beschikbare 
diagnostische referentieniveaus worden gebruikt in het kader van de kwaliteitsborging, rekening houdend met de Europese diagnostische 
referentieniveaus, in alle gevallen waar dergelijke niveaus bestaan. Om een vergelijking te kunnen maken met deze diagnostische referentieniveaus, 
waakt de exploitant erover dat de gemiddelde patiëntendosis wordt bepaald voor de types van onderzoek, met de frequentie en volgens de 
procedure gedefinieerd door het Agentschap. In geval deze niveaus worden overschreden, waakt de exploitant er over dat een onderzoek wordt 
uitgevoerd en dat desgevallend correctieve acties worden ondernomen.  
De gedane vaststellingen, de resultaten van het onderzoek en de correctieve acties worden opgetekend in het register waarvan sprake in het laatste 
lid van artikel 51.7.1. 
51.2.3. Voor elk medisch of biomedisch onderzoeksproject, zoals bedoeld bij artikel 50.2.2, eerste lid, d):  
a) moeten de betrokken personen hieraan vrijwillig deelnemen; wanneer het personen betreft die deel uitmaken van het personeel van de inrichting 

waar het onderzoek plaatsvindt, dient het comité voor ethiek dat het onderzoek begeleidt, zich ervan te vergewissen dat geen enkele druk 
werd uitgeoefend op deze personen en dat ze zich op elk ogenblik uit dit onderzoek kunnen terugtrekken, zonder dat dit negatieve gevolgen 
voor hen inhoudt; 

b) moeten de betrokken personen volledig en objectief en op een verstaanbare manier worden ingelicht over de risico's van deze blootstelling, met 
inbegrip over de aard ervan en over de kans dat ze optreden; 

c) moet er een dosisbeperking worden vooropgesteld, overeenkomstig de bepalingen van artikel 20.1.1.1; 
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d) worden voor patiënten die zich vrijwillig onderwerpen aan een experimentele diagnostische of therapeutische handeling en die hieruit een 
diagnostisch of therapeutisch voordeel zouden moeten kunnen halen, de richtniveaus voor de doses geval per geval vastgesteld door de 
practicus in overleg met een deskundige in de medische stralingsfysica; 

e) moet het onderzoeksprotocol goedgekeurd worden door het comité voor ethiek dat het onderzoek begeleidt, daarbij inbegrepen de elementen die 
aantonen dat het rechtvaardigingsprincipe en het optimaliseringsprincipe bedoeld in de punten a) en b) van artikel 20.1.1.1. werden 
nageleefd, en in het bijzonder de dosisbeperking. De adviezen van de deskundige in de medische stralingsfysica en, in voorkomend geval, van 
de arbeidsgeneesheer, worden toegevoegd aan het dossier dat aan het comité voor ethiek wordt toegestuurd. 

51.2.4. Voor de personen die, met kennis van zaken en uit eigen vrije wil, maar niet beroepshalve, patiënten hulp en steun verlenen die een 
diagnose of een medische behandeling ondergaan:  
a) moeten dosisbeperkingen worden vastgesteld, overeenkomstig de bepalingen van artikel 20.1.1.1; 
b) worden de voorwaarden van stralingsbescherming van deze personen vastgesteld door de arts die de medische verantwoordelijkheid voor de 

blootstelling draagt en die, in voorkomend geval, hierbij de richtlijnen van het Agentschap volgt en, in voorkomend geval, rekening houdt met 
de aanbevelingen van het Agentschap; 

c) in het geval een patiënt een behandeling of een diagnose door middel van radionucliden ondergaat, moet de arts die de medische 
verantwoordelijkheid voor de blootstelling draagt, aan de patiënt of zijn wettelijke voogd schriftelijk instructies overhandigen om, voor de 
personen die rechtstreeks of onrechtstreeks met de patiënt in contact komen, de doses en de besmetting zo laag te houden als redelijkerwijze 
mogelijk is en moet hij objectieve en begrijpelijke informatie verstrekken over de risico's van ioniserende stralingen. Deze schriftelijke 
instructies worden door de arts verstrekt vóórdat de patiënt het ziekenhuis of de kliniek of elk andere gelijksoortige instelling verlaat. De 
inhoud van deze instructies volgt, in voorkomend geval, de richtlijnen van het Agentschap en houdt, in voorkomend geval, rekening met de 
aanbevelingen van het Agentschap. 

51.2.5. Het optimaliseringproces omvat de keuze van de uitrusting, het continu genereren van de adequate diagnostische informatie of van de 
therapeutische resultaten, evenals de praktische aspecten, de kwaliteitsborging, de kwaliteitsbeheersing inbegrepen, het onderhoud en de 
aanpassingen, de optimalisering van het afvalbeheer, de evaluatie van de doses en activiteiten toegediend aan de patiënt en de verificatie van alle 
getroffen maatregelen om de kans en de omvang van accidentele of niet-intentionele doses, opgelopen door de patiënt, het personeel of de 
omgeving, te beperken. 
 
51.3. Verantwoordelijkheden  
Elke medische blootstelling, bedoeld in artikel 50.2.2 wordt uitgevoerd onder de medische verantwoordelijkheid van een practicus, vergund 
overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 53, 54.3 en 54.5. c). 
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. 
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 51.1.1 en onverminderd de wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende de geneeskundepraktijk, 
zijn zowel de voorschrijvende arts als de practicus, ieder op zijn niveau, betrokken bij de rechtvaardiging van de medische blootstelling. 
Voor onderzoeken in het kader van medisch-juridische procedures stelt het Agentschap de te volgen procedures vast. 
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Het Agentschap stelt aan de artsen die de medische blootstellingen voorschrijven, de gepaste beschikbare aanbevelingen betreffende de 
voorschrijfcriteria, met vermelding van de stralingsdoses, ter beschikking. 
 
51.4. Procedures  
Voor elk door het Agentschap gedefinieerd type van handeling of radiologisch onderzoek, zijn voor elke uitrusting schriftelijke procedures opgesteld 
en ter beschikking, onder de verantwoordelijkheid van de practicus. 
Klinische audits worden uitgevoerd in de radiologische installaties die door het Agentschap worden aangeduid en volgens de door het Agentschap 
bepaalde of goedgekeurde modaliteiten. 
De exploitant waakt er over dat, voor de radiologische installaties van zijn inrichting, de gepaste programma's inzake kwaliteitsborging uitgewerkt 
worden, met inbegrip van maatregelen inzake kwaliteitsbeheersing, de evaluatie van de doses of van de activiteiten, toegediend aan de patiënt, en 
het opstellen van maatregelen om de kans en de omvang van een accidentele of niet-intentionele dosis, opgelopen door de patiënt, te verminderen, 
evenals het toezicht op de uitvoering van deze maatregelen. Overeenkomstig de bepalingen van artikel 51.7 moet de exploitant erover waken dat hij 
zich voor het op punt stellen en het realiseren van deze taak verzekert van de actieve medewerking van een deskundige in de medische 
stralingsfysica. 
Radionucliden in niet-ingekapselde vorm mogen enkel worden gebruikt indien er voldaan is aan de bepalingen van hoofdstuk V. 
 
51.5. Bijzondere bescherming gedurende de zwangerschap en de borstvoedingsperiode  
Indien een zwangerschap niet kan worden uitgesloten, dient, in functie van het soort medische blootstelling, bedoeld in artikel 50.2.2, in het 
bijzonder indien het betrekking heeft op het abdomen en de bekkenstreek, bijzondere aandacht te worden besteed aan de rechtvaardiging, 
inzonderheid de hoogdringendheid, en aan de optimalisering van de medische blootstelling, zowel rekening houdend met de blootstelling en de 
gezondheid van de zwangere vrouw als met die van het ongeboren kind. 
In het geval van borstvoeding gevende vrouwen, moet in de nucleaire geneeskunde, volgens het soort onderzoek of medische behandeling, 
bijzondere aandacht worden besteed aan de rechtvaardiging, inzonderheid de hoogdringendheid en aan de optimalisering van de medische 
blootstelling, zowel rekening houdend met de blootstelling en de gezondheid van de vrouw als met die van het kind. 
De noodzakelijke maatregelen worden getroffen, bijvoorbeeld door het uithangen van waarschuwingen in de wachtzalen, om vrouwen die een 
medische blootstelling moeten ondergaan, attent te maken op het belang van het inlichten van de voorschrijvende arts en de practicus over het 
bestaan of over de mogelijkheid van een zwangerschap of het geven van borstvoeding. 
 
51.6. Uitrustingen 
51.6.1. De toestellen, bedoeld in artikel 50.2.1, bestemd voor het gebruik in de geneeskunde, dragen, wanneer ze in de handel worden gebracht, 
een EG-markering overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 18 maart 1999 betreffende de medische hulpmiddelen.  
Onverminderd de andere bepalingen van dit reglement, blijft het in bezit houden en/of het gebruik van toestellen die in de handel werden gebracht 
vóór 14 juni 1998 toegelaten voor zover zij beantwoordden aan de van kracht zijnde reglementaire bepalingen betreffende het in de handel brengen. 
In geval van weigering tot het in de handel brengen of het in gebruik nemen, wordt de procedure gevolgd die beschreven is in artikel 15 van het 
koninklijk besluit van 18 maart 1999 betreffende de medische hulpmiddelen. 
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51.6.2. 
§ 1. Alle toestellen voor de radiodiagnose van personen met uitzondering van de toestellen voor de intra-orale tandradiografie en van de toestellen 

voor de botdensitometrie, moeten uitgerust zijn met een geschikt systeem, voor zover dit in de handel voorhanden is, dat toelaat de 
gedurende de radiologische procedure door de patiënt opgelopen dosis te bepalen.  
Het Agentschap stelt de modaliteiten vast voor het meten van de doses, de registratie en de behandeling van de gegevens. 

§ 2. Alle toestellen voor fluoroscopie moeten voorzien zijn van een toestel voor de controle van het dosistempo. 
De fluoroscopische onderzoeken zonder beeldversterking of gelijkwaardige techniek zijn verboden. 

§ 3. Een specifieke radiologische uitrusting of aangepaste parameters moeten worden gebruikt voor de medische blootstellingen:  
– van kinderen; 
– uitgevoerd in het kader van een bevolkingsonderzoeksprogramma; 
– waarbij de patiënt aan hoge doses wordt blootgesteld, zoals bij de interventionele radiologie of de computertomografie. 

51.6.3. De toestellen bedoeld in artikel 50.2.1 die uitsluitend bestemd zijn voor gebruik in de diergeneeskunde, voldoen aan de laatste officiële 
gepubliceerde editie van de internationale norm IEC 601-1-3, “Medical equipment - part 1: general requirements for safety, 3. Collateral standard: 
General requirements for radiation protection in diagnostic X-ray equipment”. 
51.6.4. Onverminderd de bepalingen van artikel 10, § 11 van het koninklijk besluit van 18 maart 1999 betreffende de medische hulpmiddelen, 
gebeurt het in ontvangst nemen van de toestellen die aangewend worden bij blootstellingen bedoeld in artikel 50.2.2, vóór de eerste ingebruikname 
van de uitrustingen voor medische doeleinden, door een deskundige in de medische stralingsfysica waarvan sprake in artikel 51.7. Het Agentschap 
kan de voor de inontvangstname te gebruiken procedures vaststellen. 
51.6.5. De exploitant van een inrichting waarin bronnen van ioniserende stralingen en/of radiologische installaties worden gebruikt bij blootstellingen 
bedoeld in artikel 50.2.2, waakt er over dat een deskundige in de medische stralingsfysica, waarvan sprake in artikel 51.7 minstens jaarlijks nagaat of 
elk toestel dat in de inrichting wordt gebruikt, beantwoordt aan de aanvaardbaarheidscriteria die door het Agentschap werden bepaald of 
goedgekeurd.  
De deskundige in de medische stralingsfysica stelt een verslag op betreffende de controle aangaande de conformiteit met de 
aanvaardbaarheidscriteria en maakt dit over aan de dienst voor fysische controle die dit bewaart in het register van de fysische controle. In 
dringende gevallen wordt een kopie van dit verslag onverwijld naar het Agentschap gestuurd. Op het einde van elk burgerlijk jaar maakt de erkende 
instelling aan het Agentschap een lijst over van de toestellen die niet beantwoorden aan de aanvaardbaarheidscriteria, evenals van de toestellen die 
niet het voorwerp hebben uitgemaakt van voornoemd verslag. 
Overeenkomstig artikel 27 moeten de toestellen die niet aan de aanvaardbaarheidscriteria beantwoorden, buiten gebruik worden gesteld zolang aan 
de vastgestelde gebreken niet verholpen is. 
 
51.7. Bijstand door in de medische stralingsfysica erkende deskundigen 
51.7.1. Rol van de deskundige in de medische stralingsfysica  
Onverminderd de bepalingen van artikel 23 en van het koninklijk besluit van 5 april 1991 houdende vaststelling van de normen waaraan een dienst 
radiotherapie moet voldoen om erkend te worden als zware medisch-technische dienst zoals bedoeld in artikel 44 van de wet op de ziekenhuizen, 
gecoördineerd op 7 augustus 1987, ziet de exploitant van inrichtingen waarin installaties voor radiodiagnose, radiotherapie of nucleaire geneeskunde 
in vivo voorkomen, erop toe te beschikken over de bijstand van deskundigen in de medische stralingsfysica voor de organisatie van en de toepassing 
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van de maatregelen die nodig zijn om de stralingsbescherming te verzekeren van personen die blootstellingen voor medische doeleinden ondergaan 
zoals bedoeld in artikel 50.2.2. 
Deze maatregelen omvatten ondermeer:  

– de toestelgebonden dosimetrie; 
– daar waar aangewezen, in samenwerking met het medische team, medewerking aan de patiëntgebonden dosimetrie; 
– daar waar aangewezen, het verlenen van advies bij de voorbereiding van de lastenboeken bestemd voor de aankoop van nieuwe toestellen; 
– de keuze, ontvangst en calibratie van instrumenten en meettoestellen voor dosimetrie en meting van de activiteit; 
– de uitwerking, invoering en opvolging van procedures voor kwaliteitsbeheersing; 
– medewerking, in samenwerking met het medische team, aan projecten voor de optimalisering van de door de patiënt opgelopen dosis; 
– de kwaliteitsbeheersing van de toestellen. 

In het algemeen zullen het aantal deskundigen in de medische stralingsfysica, hun bevoegdheidsgebied, hun beschikbaarheid en de modaliteiten van 
de bijstand afhangen van de aard en het volume van de te vervullen opdrachten en ondermeer van het aantal uitrustingsstukken, van het type en de 
complexiteit van de technieken, van het aantal handelingen waarvoor de tussenkomst van een deskundige in de medische stralingsfysica vereist is, 
van het aantal patiënten en van de door hen gelopen risico's. 
In het bijzonder is in elke dienst radiotherapie de aanwezigheid van ten minste één deskundige in de medische stralingsfysica, bekwaam in de 
betrokken materie, voltijds vereist. Bij standaard therapeutische nucleairgeneeskundige handelingen en bij diagnostische nucleairgeneeskundige 
handelingen, moet er een deskundige in de medische stralingsfysica, bekwaam in de betrokken materie, beschikbaar zijn. Bij de andere radiologische 
handelingen moet er een deskundige in de medische stralingsfysica, bekwaam in de betrokken materie, ingezet worden, volgens de 
noodwendigheden die voortvloeien uit dit reglement en, in het bijzonder voor optimaliseringsdoeleinden, met inbegrip van de patiëntendosimetrie en 
de kwaliteitsborging. 
Elke tussenkomst van een deskundige in de medische stralingsfysica wordt opgetekend in een register; de registers worden gedurende dertig jaar 
bewaard in de inrichting; zij kunnen op elk ogenblik geraadpleegd worden door het Agentschap. 
51.7.2. Verplichting tot erkenning van de deskundigen in de medische stralingsfysica  
De deskundigen in de medische stralingsfysica waarvan sprake in artikel 51.7 moeten, voorafgaandelijk aan de uitoefening van hun opdrachten, 
overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 51.7.3 en 51.7.4 erkend zijn door het Agentschap in één of meerdere van de volgende 
bevoegdheidsgebieden: de radiotherapie, de nucleaire geneeskunde in vivo, de radiologie. 
51.7.3. Criteria voor de erkenning van deskundigen in de medische stralingsfysica  
Om erkend te kunnen worden als deskundige in de medische stralingsfysica, dient de kandidaat houder te zijn van een van de onder punt a) 
hieronder beschreven basisdiploma's en van een diploma, certificaat of een ander document welk attesteert dat de hogere universitaire of 
interuniversitaire opleiding in de medische stralingsfysica, beschreven in onderstaand punt b) werd gevolgd en dat de kandidaat met goed gevolg een 
kenniscontrole heeft ondergaan. Dit diploma, certificaat of ander document zal het (de) verworven bevoegdheidsgebied(en) moeten vermelden  
a) De kandidaat voor de erkenning als deskundige in de medische stralingsfysica dient houder te zijn van een universitair diploma van licentiaat in 

de fysica of scheikunde of een diploma van burgerlijk ingenieur of een diploma van industrieel ingenieur kernenergie of een in België erkend 
of gelijkwaardig verklaard diploma.  
De houders van andere basisdiploma's kunnen in aanmerking komen als kandidaat voor de erkenning indien zij het bewijs leveren dat hun 
opleiding gelijkwaardig is. 
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b) De kandidaat voor de erkenning als deskundige in de medische stralingsfysica in een bijzonder bevoegdheidsgebied moet daarenboven met vrucht 
een universitaire of interuniversitaire opleiding in de medische stralingsfysica hebben doorlopen welke aan de volgende voorwaarden 
beantwoordt: de duur van deze opleiding bedraagt minstens twee jaar, waarin minstens 600 uren theoretisch en praktisch onderricht over de 
drie gebieden, te weten de radiotherapie, de nucleaire geneeskunde in vivo en de radiologie, en een klinische stage van minstens één jaar in 
het bevoegdheidsgebied waarvoor de erkenning wordt aangevraagd. 

Het theoretisch en praktisch onderricht omvat minstens volgende vakken:  
– beginselen van de anatomie 
– beginselen van de fysiologie 
– kernfysica en nucleaire scheikunde 
– beginselen van de radiobiologie 
– beginselen van de radiopathologie 
– dosimetrie 
– opsporing en meting van ioniserende stralingen 
– stralingsbescherming 
– wetgeving 
– technologie (toestellen voor radiologie, radiotherapie, nucleaire geneeskunde in vivo) 
– productie van radionucliden 
– elementen van klassieke veiligheid 
– kwaliteitsborging 
– radiologische technieken 
– speciale technieken 

De kandidaat voor de erkenning als medisch stralingfysicus in meerdere bevoegdheidsgebieden moet, bovenop de hierboven beschreven opleiding, 
een klinische stage doorlopen van minstens één jaar voor de radiotherapie en van minstens zes maanden voor de radiologie of de nucleaire 
geneeskunde in vivo. 
De opleiding 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. 
51.7.4. Erkenningsmodaliteiten van de deskundigen in de medische stralingsfysica  
De erkenningsaanvragen worden per aangetekende brief naar het Agentschap gestuurd; deze bevatten alle inlichtingen of documenten die door het 
Agentschap worden vereist. 
De erkenning wordt door het Agentschap verleend of geweigerd na advies van de medische jury. 
Indien het Agentschap van oordeel is dat de gevraagde erkenning niet kan worden toegekend, wordt dit vooraf aan de aanvrager medegedeeld, 
waarbij wordt verduidelijkt dat hij het recht heeft om binnen de dertig kalenderdagen vanaf de kennisgeving gehoord te worden. 
In de erkenning worden de voorwaarden met betrekking tot de geldigheidsduur en de aard van de bedoelde installaties of uitrustingen bepaald; de 
erkenning kan beperkt worden tot sommige ingedeelde inrichtingen. 
51.7.5. Permanente vorming  
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De in de medische stralingsfysica erkende deskundige is ertoe gehouden zijn kennis en bekwaamheid op peil te houden en te vervolmaken in het 
kader van een permanente vorming op universitair niveau. 
Het Agentschap stelt, na advies van de medische jury, de minimumvereisten vast voor de permanente vorming en gaat na of aan die criteria werd 
voldaan. 
51.7.6. Activiteitsverslag  
De in de medische stralingsfysica erkende deskundige stuurt aan het Agentschap, na een eerste activiteitsperiode van 3 jaar en vervolgens, onder 
voorbehoud van een andersluidende beslissing van het Agentschap, na elke activiteitsperiode van 6 jaar, een activiteitsverslag waarvan de inhoud en 
de vorm worden bepaald door het Agentschap. De medische jury brengt advies uit over de kwaliteit van de activiteitsverslagen.] 
 
51.8. Bescherming van het personeel 
Het personeel van de inrichtingen in dewelke handelingen worden gesteld zoals bedoeld in artikel 50.2, ongeacht of het gaat om gebruikers van 
bronnen van ioniserende stralingen, hun helpers of enige andere personeelscategorie, hierin inbegrepen de leerlingen, stagiairs en studenten evenals 
het onderhoudspersoneel, geniet van de beschermingsmaatregelen voorzien in dit reglement en dit ongeacht hun statuut, de zelfstandigen 
inbegrepen. Zij worden ondermeer onderworpen aan de bepalingen opgenomen in de artikelen 20 en 21 inzake de basisnormen betreffende de 
blootstelling aan ioniserende stralingen. 
Bijzondere aandacht wordt besteed aan de bescherming van zwangere vrouwen of vrouwen die mogelijk zwanger zijn en vrouwen tijdens de periode 
van borstvoeding. De bepalingen van de artikelen 20.1.1.3. en 25 worden met bijzondere aandacht toegepast ondermeer op het medisch en ander 
personeel dat tewerkgesteld is als zelfstandige.] 
 
Artikel 52 Algemene bepalingen betreffende de inrichtingen en de lokalen 
 
52.1. Inrichtingen  
De in artikel 50.2 bedoelde bronnen van ioniserende straling en radiologische installaties mogen alleen in bezit worden gehouden in inrichtingen die 
overeenkomstig de in hoofdstuk II bepaalde procedure regelmatig vergund zijn. 
 
52.2. Lokalen 
Onverminderd de bepalingen van hoofdstuk III, voldoen de lokalen waar de in artikel 50.2 bedoelde bronnen van ioniserende straling en 
radiologische installaties zich bevinden of worden aangewend aan de volgende voorwaarden: 
1° langs de buitenzijde van de lokalen, op elke bereikbare plaats waar personen kunnen verblijven, kan de ontvangen dosis geen 0,02 millisievert per 

week bereiken, onder de gewone werkingsvoorwaarden van de installaties; 
2° de lokalen moeten op slot kunnen worden gedaan; nochtans moet het altijd mogelijk zijn deze te verlaten; 
3° met uitzondering van de behandelingskamers van de tandartsen waar een speciaal voor de tandradiografie ontworpen toestel is opgesteld, dient 

het symbool van de radioactiviteit, evenals de in artikel 31 bepaalde vermeldingen, op de deuren te worden aangebracht; 
4° de personeelsleden, evenals elke persoon die zich in de omgeving van de gebruiker bevindt zijn beschermd door middel van de in hoofdstuk III, 

afdeling III, opgelegde beschermingsmiddelen en procédés. De individuele beschermingsuitrusting is beschikbaar in de lokalen van bewaring 
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of gebruik. De nodige maatregelen worden genomen om, overeenkomstig de artikelen 51.1 en 51.2, iedere nodeloze blootstelling van de 
patiënt te vermijden. 

Voor wat betreft de kamers bestemd voor de opname van zieken die drager zijn van bronnen, moeten de wanden, rekening houdend met de 
bezettingsgraad van de lokalen, een dosisbeperking van 0,5 millisievert per persoon en per jaar, voor elke persoon die geen beroepshalve 
blootgestelde persoon is en een taak verricht in een aangrenzend vertrek, evenals voor elke zieke in een aangrenzende kamer (de vertrekken en 
kamers gesitueerd op de niveaus hoger of lager inbegrepen), zelfs in het geval van een uitzonderlijk langdurige hospitalisatie, kunnen verzekeren.] 
 
 
Artikel 53 Bepalingen betreffende de gebruikers 
 
53.1. Algemene Bepalingen  
Onverminderd de bepalingen van de wetten en reglementen betreffende de geneeskunde, de veiligheid en de hygiëne van de werknemers, de 
veiligheid, de hygiëne en het comfort van de zieken, mogen de in artikel 50.2 bedoelde bronnen van ioniserende stralingen en radiologische 
uitrustingen alleen worden gebruikt door de houders van het wettelijk diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde, of de academische 
graad van arts of het diploma van dierenarts en die hiervoor vergund zijn door het Agentschap. 
De apothekers en licentiaten in de scheikunde, die vooraf bevoegd worden geacht om bioklinische analyses uit te voeren, enerzijds krachtens het 
koninklijk besluit van 5 november 1964 tot vaststelling van de voorwaarden voor de machtiging van de apothekers die bevoegd zijn om bioklinische 
analyses te verrichten en anderzijds krachtens het koninklijk besluit van 23 juni 1975 betreffende de erkenning van licentiaten in de wetenschappen, 
groep scheikundige wetenschappen, met het oog op het uitvoeren van bioklinische laboratoriumonderzoeken, kunnen eveneens een vergunning 
verkrijgen van het Agentschap. Deze is beperkt tot de radionucliden in niet-ingekapselde vorm bestemd voor diagnostische doeleinden en mag 
slechts toegekend worden voor zover het in vitro analyses betreft en de belanghebbenden de voorschriften van artikel 53.4 in acht nemen. 
De licentiaten in de tandheelkunde en de houders van een bekwaamheidsgetuigschrift van tandarts kunnen van het Agentschap een vergunning 
verkrijgen voor het gebruiken van röntgenstralen voortbrengende toestellen die speciaal voor de tandradiografie zijn ontworpen. 
De in vorige leden bedoelde vergunningen worden enkel verleend aan de personen die een bekwaamheid op het gebied van de stralingsbescherming 
hebben verworven, alsmede 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 de 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. 
Op verzoek van het Agentschap of op eigen initiatief mag de medische jury adviezen uitbrengen over de geldigheidsvoorwaarden van de in dit artikel 
vermelde vormingen. 
De vergunde artsen, tandartsen en dierenartsen zijn ertoe gehouden hun kennis en bekwaamheid op het gebied van de stralingsbescherming op peil 
te houden en te vervolmaken, in het kader van een permanente vorming op universitair niveau. 
De vergunningsaanvraag wordt bij aangetekend schrijven gericht aan het Agentschap op een formulier waarvan het model door het Agentschap is 
vastgesteld. 
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De vergunningen worden verleend rekening houdend met, enerzijds, de bekwaamheid van de aanvrager, en anderzijds, de aard en de 
gebruiksomstandigheden van deze toestellen of stoffen. De bekwaamheid van de aanvrager wordt beoordeeld volgens zijn diploma's, getuigschriften 
en titels en volgens elk wetenschappelijk of professioneel element waarvan hij het bewijs kan leveren. 
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. 

Indien het Agentschap van oordeel is dat de gevraagde vergunning niet kan worden toegekend, wordt dit vooraf aan de aanvrager medegedeeld, 
waarbij wordt verduidelijkt dat hij het recht heeft om binnen de dertig kalenderdagen vanaf de kennisgeving gehoord te worden. 
Voor elke wijziging van werkzaamheden, buiten de beperkingen die in de vergunning worden aangegeven, dient een nieuwe aanvraag ingediend. 
 
53.2. Help(st)ers 
§ 1. Verple(e)g(st)ers, paramedici en gelijkgestelden mogen de in artikel 50.2 bedoelde bronnen van ioniserende stralingen en radiologische 

uitrustingen alleen gebruiken voor geneeskundige doeleinden volgens de instructies en onder de werkelijke controle en verantwoordelijkheid 
van personen die vergund zijn met toepassing van artikel 53.1. 
De exploitant van de inrichting ziet erop toe dat de in het eerste lid van artikel 53.2 § 1 bedoelde help(st)ers een opleiding hebben genoten 
die overeenstemt met hun beroepsbezigheden. 
Op eenvoudige vraag van het Agentschap, moet de exploitant bij machte zijn om voor elk van deze help(st)ers, een diploma, een getuigschrift 
of een attest van bekwaamheid voor te leggen, waaruit blijkt dat zij een gepaste opleiding hebben gevolgd van een niveau dat op zijn minst 
overeenstemt met dat van het niet-universitair hoger onderwijs, en dat in totaal minstens 50 uur omvat, waarvan ten minste 20 % praktijk, 
en dat zij met succes een kenniscontrole betreffende deze opleiding hebben ondergaan. In het geval het aanwenden van röntgenstralen 
beperkt is tot de botdensitometrie, is deze opleiding herleid tot een totaal van minstens 8 uur, waarbij bijzondere aandacht besteed wordt aan 
botdensitometrie. 
Bovenvermelde opleiding heeft betrekking op de aangewende technieken, de gezondheidseffecten van de blootstelling aan ioniserende 
stralingen, de praktische regels van de stralingsbescherming, met inbegrip van hun fysische grondslagen, de wetgeving inzake 
stralingsbescherming, de kwaliteitsborging en, in het bijzonder de procedures inzake de kwaliteitsbeheersing van de gebruikte toestellen. De 
opleiding 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. 
Voor de nucleaire geneeskunde en/of de radiotherapie dient men daarenboven een gepaste aanvullende opleiding van 10 uur gevolgd te 
hebben en met succes een kenniscontrole betreffende deze opleiding ondergaan te hebben. 
De exploitant waakt er over dat de in artikel 53.2 bedoelde personen van een permanente vorming in de betrokken materie genieten. 

§ 2. Wat de tandheelkunde betreft, zijn de licentiaten in de tandheelkunde en de houders van een bekwaamheidsgetuigschrift van tandarts er toe 
gehouden persoonlijk de tandradiografieën uit te voeren. 

§ 3. Wat de diergeneeskunde betreft, zijn de dierenartsen er toe gehouden persoonlijk de radiografieën en -scopieën uit te voeren. 
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53.3. Specifieke bepalingen voor de verschillende categorieën, met uitzondering van de nucleaire geneeskunde  
53.3.1. Voor wat het gebruik van röntgenstralen voor medisch-diagnostische doeleinden betreft wordt de vergunning enkel toegekend aan de 
artsen die een diploma, een getuigschrift of een attest van bekwaamheid in het diagnostische gebruik van röntgenstralen kunnen voorleggen 
waaruit blijkt dat zij een opleiding van universitair niveau hebben genoten welke minstens 45 uren theorie en 30 uren praktijk omvat en hierover 
met succes een kenniscontrole hebben ondergaan.  
De hierboven bedoelde opleiding slaat op de in de radiologie aangewende technieken, de gezondheidseffecten van de blootstelling aan ioniserende 
stralingen, de praktische regels van stralingsbescherming met inbegrip van hun fysische grondslagen, de wetgeving inzake stralingsbescherming, de 
methodes voor het meten van stralingen, de schatting en beoordeling van de doses waaraan de patiënt tijdens radiologische onderzoeken blootstaat. 
De artsen die vóór 1 juli 1994 werden erkend als houders van de bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in de röntgendiagnose worden 
geacht voldaan te hebben aan de hiervoor beschreven opleidingsvereisten. 
53.3.2. Indien het gebruik van röntgenstralen beperkt is tot botdensitometrie door middel van een toestel met ingebouwde, vaste röntgenbuis, kan 
een vergunning worden verleend aan de artsen die een diploma, een getuigschrift of een attest van bekwaamheid kunnen voorleggen, waaruit blijkt 
dat zij een specifiek op deze toepassing gerichte opleiding inzake stralingsbescherming van universitair niveau hebben genoten welke ten minste 8 
uren omvat en hierover met succes een kenniscontrole hebben ondergaan. 
53.3.3. Voor wat het gebruik van röntgenstralen voor de tandradiografie betreft, wordt de vergunning enkel verleend aan de practici die een 
diploma of een getuigschrift of een attest kunnen voorleggen waaruit blijkt dat zij een opleiding in de stralingsbescherming van universitair niveau 
hebben genoten en hierover met succes een kenniscontrole hebben ondergaan.  
De hierboven bedoelde opleiding slaat op de gezondheidseffecten van de blootstelling aan ioniserende stralingen, de praktische regels van 
stralingsbescherming met inbegrip van hun fysische grondslagen en de methodes voor het meten van stralingen, de wetgeving inzake 
stralingsbescherming en de schatting en de beoordeling van de doses waaraan de patiënt blootstaat, evenals hun distributie, naargelang de 
aangewende technieken voor tandradiografische onderzoeken. 
De practici die vóór 1 juli 1994 gekwalificeerd waren om de tandheelkunde te beoefenen, worden geacht voldaan te hebben aan de hiervoor 
beschreven opleidingsvereisten. 
53.3.4. Wat betreft het gebruik van toestellen en het in bezit houden en het gebruik van radionucliden in het kader van de radiotherapie, wordt de 
vergunning enkel verleend aan geneesheren-specialisten die een diploma, een getuigschrift of een attest kunnen voorleggen waaruit blijkt dat zij 
een opleiding van universitair niveau hebben gevolgd die minstens 120 uren theorie en 80 uren praktijk omvat en is afgestemd op de kernfysica, de 
methodes voor het meten van stralingen, de radiochemie, de stralingsbescherming, de wetgeving inzake stralingsbescherming, de radiotoxicologie, 
de radiobiologie en de dosimetrie in de radiotherapie, en dat zij hierover met succes een kenniscontrole hebben ondergaan.  
De artsen die vóór 1 juli 1994 werden erkend als houder van de bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in de radiotherapie of radio- en 
radiumtherapie, worden geacht aan de hiervoor beschreven opleidingsvereisten te hebben voldaan. 
Het Agentschap kan het verlenen van een vergunning afhankelijk maken van de naleving van de voorwaarden, die het kan vaststellen en die o.a. 
betrekking hebben op de voorwaarden voor de hospitalisatie en voor het ontslaan uit het ziekenhuis van patiënten die met radionucliden werden 
behandeld en eveneens op de voorwaarden inzake de ambulante behandeling van deze patiënten. 
53.3.5. Van de personen die vergund zijn vóór 1 juli 1994 en die een wijziging melden van hun adres en/of van de plaats(en) waar zij hun activiteit 
uitoefenen wordt aangenomen dat zij voldaan hebben aan de gepaste opleidingsvoorwaarden beschreven in de artikelen 53.3.1, 53.3.2, 53.3.3 of 
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53.3.4, al naargelang hun vergunning werd verleend voor doeleinden van medische radiodiagnostiek, van botdensitometrie, van tandradiografie of 
van radiotherapie. 
53.3.6. Voor de gebruikers van toestellen en van radionucliden in het kader van de radiotherapie, maakt de bekwaamheid van de aanvrager op het 
gebied van de stralingsbescherming en in de voormelde disciplines het voorwerp uit van een advies van de medische jury. 
53.3.7. Voor wat het gebruik van röntgenstralen voor diagnostische doeleinden in de dierengeneeskunde betreft wordt de vergunning enkel 
toegekend aan de dierenartsen die een diploma, een getuigschrift of een attest van bekwaamheid in het diagnostische gebruik van röntgenstralen 
kunnen voorleggen waaruit blijkt dat zij een opleiding van universitair niveau hebben genoten welke minstens 40 uren omvat, waarvan 20 % 
praktijk, en hierover met succes een kenniscontrole hebben ondergaan.  
De hierboven bedoelde opleiding slaat op de in de radiologie aangewende technieken, de gezondheidseffecten van de blootstelling aan ioniserende 
stralingen, de praktische regels van stralingsbescherming met inbegrip van hun fysische grondslagen, de wetgeving inzake stralingsbescherming, de 
methodes voor het meten van stralingen, de schatting en beoordeling van de doses waaraan de dierenarts, zijn help(st)ers of personen van het 
publiek tijdens radiologische onderzoeken kunnen blootgesteld worden. 
De dierenartsen die vóór de inwerkingtreding van dit besluit hun diploma behaalden en die de hierboven bedoelde opleiding niet volledig gevolgd 
hebben, dienen, eventueel in het kader van de permanente vorming, de hierboven bedoelde opleiding te vervolledigen en dit ten laatste twee jaar na 
de inwerkingtreding van dit besluit. 
 
53.4. Specifieke bepalingen voor de nucleaire geneeskunde  
53.4.1. Voor het in bezit houden of het gebruik van de radionucliden bestemd voor de in vivo of in vitro diagnostiek of voor de therapie in het kader 
van de nucleaire geneeskunde is een vergunning vereist die door het Agentschap wordt verleend en die voorbehouden is aan de in artikel 53.1, lid 1 
en 2, bedoelde personen.  
Die vergunning slaat op de aard en op de hoeveelheid van de radionucliden die deze personen mogen in bezit houden en gebruiken, afhankelijk van 
de plaatsen en lokalen van bewaring en van gebruik, evenals op de toepassingsvormen die deze personen mogen aanwenden. 
Het Agentschap kan het verlenen van een vergunning afhankelijk maken van de naleving van voorwaarden die onder andere betrekking hebben op 
de voorwaarden voor de hospitalisatie en voor het ontslaan uit het ziekenhuis van patiënten die met radionucliden werden behandeld en eveneens op 
de voorwaarden inzake de ambulante behandeling van deze patiënten. 
53.4.2. De vergunningen bedoeld in artikel 53.4.1 worden enkel verleend aan de aanvragers die een getuigschrift of een attest kunnen voorleggen 
waaruit blijkt dat zij een opleiding van universitair niveau hebben gevolgd die minstens 120 uren theorie en 80 uren praktijk omvat en slaat op de 
kernfysica, de methodes voor het meten van stralingen, de radiochemie, de stralingsbescherming, de wetgeving inzake stralingsbescherming, de 
radiotoxicologie, de radiobiologie en de radiofarmacie, en met succes een kenniscontrole hebben ondergaan.  
Van de personen vergund vóór 1 juli 1994 die een nieuwe vergunning vragen om reden van wijziging van de plaats(en) waar zij hun activiteit 
uitoefenen, wordt aangenomen dat zij voldoen aan de opleidingsvoorwaarden beschreven in het voorgaande lid. 
De artsen die vóór 1 juli 1994 erkend zijn als houder van de bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in de nucleaire geneeskunde of in de 
klinische biologie en in de nucleaire in vitro geneeskunde evenals de apothekers-biologen of gelijkgestelden die vóór 1 juli 1994 bevoegd waren voor 
de in vitro toepassingen van radionucliden, worden geacht aan de hierboven beschreven opleidingsvereisten te hebben voldaan. 
De bekwaamheid van de aanvrager van de vergunning maakt het voorwerp uit van een advies van de medische jury en heeft betrekking op de 
diploma's, getuigschriften en titels. 
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Voor de artsen slaat het advies bovendien ook op elk door de betrokkene ter overtuiging ingediend element, dat door de jury bevredigend wordt 
geacht. Voor de dierenartsen verstrekt de jury een advies op grond van de wetenschappelijke en beroepselementen die de aanvrager voorlegt. 
 
53.5. Diploma's die in België als equivalent van de in de bepalingen van artikel 53 genoemde diploma's erkend of verklaard zijn, hebben dezelfde 
uitwerking. 
 
 
Artikel 54 Bijzondere aanvullende bepalingen 
 
54.1. Wat de uitsluitend voor de radioscopie bestemde toestellen betreft:  
a) is het toestel zodanig uitgerust dat de onderzoekende persoon en elke persoon die zich in de omgeving van de gebruiker bevindt tegen de 

rechtstreekse en de secundaire stralingen beschermd worden; 
b) bevat het toestel de nodige onderdelen om de doorsnede van de nuttige bundel te beperken tot de kleinste waarde die met de noodwendigheden 

van het onderzoek verenigbaar is; 
c) zijn de röntgenbuis en de beeldversterker onderling verbonden en/of behoorlijk gealigneerd. 
Rechtstreekse radioscopische onderzoeken zonder beeldversterking zijn verboden. 
 
54.2. Wat de voor de radiografie bestemde toestellen betreft:  
a) zijn de bepalingen van artikel 54.1. a) en b) van toepassing; 
b) hebben de lokalen zulke afmetingen dat men zich gemakkelijk rond de tafels kan bewegen en dat de gebruiker en elke andere persoon op een 

voldoende afstand van de bron en de nuttige bundel kunnen blijven; 
c) zijn de plaatsen waar de gebruiker en elke andere persoon zich moeten ophouden en die tijdens de verrichtingen aan straling kunnen blootgesteld 

zijn, zoals het bedieningsbord, beschermd; 
d) zijn de toestellen uitgerust met elementen die een nauwkeurige lokalisatie van de nuttige bundel mogelijk maken. 
 
54.3. Voor wat de radiografie van de mens betreft, met uitzondering evenwel van de radiografieën van de ledematen, dient de arts erkend te zijn als 
houder van een der bijzondere beroepstitels van geneesheer-specialist. 
Het onderzoek van de borstkas met röntgenstralen mag worden verricht, zonder de voorwaarden te vervullen geformuleerd in deze paragraaf, door 
de begunstigden van de erkenning, afgeleverd door de Minister tot wiens bevoegdheid de volksgezondheid behoort, in uitvoering van artikel 3 van 
het ministerieel besluit van 22 juni 1948 betreffende de erkenning van de radiologische diensten en van de geneesheren-radiologen wat de 
arbeidsbescherming betreft. 
 
54.4. Wat het bijzonder geval van voor de tandradiografie bestemde toestellen betreft:  
a) het toestel is specifiek voor dat gebruik ontworpen en alleen daartoe bestemd; het is van een doeltreffende bescherming voorzien en zo in het 
lokaal opgesteld dat geen van de personen die er werken of er verblijven een dosis kunnen ontvangen die 0,1 millisievert per week bedraagt; 
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b) de doorsnede van de bundel is strikt beperkt tot de te radiograferen zone en bij het nemen van de foto's is de bundel zo gericht dat de 
blootstelling van het organisme van de patiënt tot het minimum wordt beperkt. 
 
54.5. Wat de voor de radiotherapie bestemde apparaten betreft:  
a) de ontkleedkabines zijn gelegen buiten de zaal waar het apparaat werkt. De bedieningsborden staan buiten de behandelingszaal. Het kijkgaatje, 

wanneer dit bestaat, waarborgt eenzelfde bescherming als die welke door de wanden verzekerd wordt. De patiënt kan rechtstreeks of 
onrechtstreeks geobserveerd worden. De patiënt, het bedieningsbord van de toestellen en de deuren die tot de radiotherapiezaal toegang 
verlenen, staan gedurende de werking onder bestendig toezicht van het personeel dat aangesteld is voor het toedienen van de stralingen.  
In het geval van een speciaal voor de contacttherapie bestemd toestel hoeven deze aanvullende schikkingen niet te worden geëist; 

b) een oproepinrichting maakt het de patiënt mogelijk in verbinding te komen met de bedieningszaal. Door middel van een tijdschakelaar wordt de 
duur van de blootstelling gecontroleerd en onderbroken na de gestelde tijd.  
De gebruiker beschikt over een toestel waarmee de per tijdseenheid toegediende dosis kan worden gemeten. 
Indien in eenzelfde lokaal verscheidene apparaten zijn opgesteld, is er een voorziening die verhindert dat meer dan één apparaat tegelijk in 
werking wordt gesteld; 

c) de gebruiker van installaties, die voor toepassing op de mens zijn bestemd, is erkend als houder van de bijzondere beroepstitel van geneesheer-
specialist in de radiotherapie-oncologie. 

De speciaal voor de contacttherapie bestemde toestellen mogen echter worden gebruikt door houders van de bijzondere beroepstitel van 
geneesheer-specialist in de dermato-venereologie die het bewijs van hun bekwaamheid in het gebruik van deze toestellen hebben geleverd. 
 
54.6. Wat de voor de telegammatherapie bestemde toestellen betreft:  
a) zijn de bepalingen van artikel 54.5 van toepassing; 
b) zijn de toestellen ontworpen om, in elke omstandigheid, het ongecontroleerd vrijkomen of de verspreiding van de radioactieve bron te 
voorkomen. Er is een voorziening die toelaat zich op elk ogenblik, vanaf het bedieningsbord, rekenschap te geven van de positie van de radioactieve 
bronnen, en in voorkomend geval van de afsluiters. 
 
54.7. Wat de deeltjesversnellers betreft:  
a) zijn de bepalingen van artikel 54.5 van toepassing; 
b) wordt op de eventueel geïnduceerde radioactiviteit toezicht gehouden. 
 
54.8. Bepalingen betreffende de radionucliden  
54.8.1. Lokalen 
Naast de bepalingen van artikel 52.2, zijn de volgende voorschriften van toepassing op de lokalen waar radionucliden gebruikt of bewaard worden: 
a) de radionucliden mogen alleen bewaard worden in lokalen die voor dit doel bestemd zijn; 
b) die lokalen beschikken over een ruimte die uitsluitend is bestemd voor het opslaan van radioactieve stoffen. Die ruimte maakt een doeltreffende 

bescherming mogelijk tegen de blootstelling en tegen de eventuele verspreiding van die stoffen en biedt voldoende waarborgen tegen 
diefstal; 
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c) wanneer niet-ingekapselde bronnen in bezit gehouden en gebruikt worden, zijn de lokalen uitgerust met:  
1° de aangepaste middelen om de radioactieve stoffen, die zouden verspreid worden, snel op te vangen; 
2° de middelen om, zonder blootstelling te veroorzaken, de vloeibare of vaste radioactieve afvalstoffen die in elk stadium van het in bezit 

houden of gebruiken kan ontstaan, te kunnen opvangen en opslaan, zolang als het nodig is om deze afvalstoffen onschadelijk te 
maken of vooraleer die naar een behandelingsinstallatie af te voeren; 

3° de middelen om de besmetting van de atmosfeer te voorkomen. Indien deze onafwendbaar is, maken geschikte voorzieningen het mogelijk 
alle gevaar voor besmetting van de lokalen en de omgeving te voorkomen; 

d) wanneer de hoeveelheden en de aard van de radionucliden aanleiding geven tot de indeling van de inrichting in klasse II, mogen de muren, de 
vloer en de werkoppervlakken van de werklokalen noch scheuren, noch voegen vertonen. Zij zijn glad, ondoordringbaar en gemakkelijk te 
onderhouden en te ontsmetten. 

54.8.2. Verplichtingen inzake bescherming en toezicht  
De persoon die vergund is om radionucliden in bezit te houden en te gebruiken:  
a) beschikt, naargelang de gebruikte stoffen en de vormen van toepassing, over de nodige toestellen om de aard van de uitgezonden stralingen te 

bepalen, om tot het meten ervan over te gaan tijdens de toepassing van de gebruikstechniek, alsmede om de naleving van de 
beschermingsregels te verzekeren; 

b) beschikt, indien de aard en de activiteit van de radionucliden dit vereisen, over de middelen voor afstandsbediening; 
c) beschikt over een bestendige inventaris van de bronnen en van de verplaatsingen ervan; 
d) treft, in geval van therapeutische toepassingen, de nodige maatregelen om te voorkomen dat de patiënten, die dragers zijn van radionucliden, een 

significatief risico zouden uitmaken voor de blootstelling van de personen die zich in hun omgeving bevinden. Desnoods neemt hij daartoe zijn 
toevlucht tot geschikte hospitalisatievoorwaarden; 

e) oefent, wanneer ingekapselde bronnen voor de contactcurietherapie en de interstitiële curietherapie worden gebruikt regelmatig toezicht uit op de 
ongeschonden toestand van de bronnen. Bovendien worden de naalden, platen, enz. die radioactieve stoffen bevatten, ten minste eenmaal 
per jaar gecontroleerd door de dienst voor fysische controle van de inrichting of door het Agentschap of door de door het Agentschap 
aangewezen erkende instelling; 

f) treft de nodige maatregelen om de toegang tot de lokalen en een doeltreffende bescherming in de zin van artikel 2 te verzekeren voor de persoon 
belast met de uitoefening van het toezicht op de galenische bereiding van inspuitbare radio-farmaceutische bereidingen, overeenkomstig het 
koninklijk besluit van 4 maart 1991 houdende vaststelling van de normen waaraan een ziekenhuisapotheek moet voldoen om te worden 
erkend. 

 
54.9. De medische jury  
De medische jury wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van het Agentschap en uit andere persoonlijkheden gekozen wegens hun 
wetenschappelijke bekwaamheid: specialisten in de stralingsbescherming, deskundigen in de medische stralingsfysica in de drie gebieden bedoeld in 
artikel 51.7 (radiotherapie, nucleaire geneeskunde in vivo, radiologie), artsen erkend als houder van de bijzondere beroepstitel van geneesheer-
specialist in de arbeidsgeneeskunde, van geneesheer-specialist in de radiotherapie-oncologie, van geneesheer-specialist in de röntgendiagnose, van 
geneesheer-specialist in de nucleaire geneeskunde en van geneesheer-specialist in de klinische biologie en in de nucleaire in vitro geneeskunde en 
apothekers-biologen of gelijkgestelden bevoegd voor de in vitro toepassingen van radionucliden. 
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De leden van deze jury worden aangeduid door het Agentschap. Twee leden van de jury, een geneesheer en een niet-geneesheer, worden 
aangeduid uit leden van de Hoge Gezondheidsraad. 
De voorzitter wordt aangeduid onder de leden die geen deel uitmaken van het Agentschap voor een hernieuwbare periode van 3 jaar. 
Het secretariaat wordt waargenomen door een vertegenwoordiger van het Agentschap die geen deel uitmaakt van de jury. 
Alle leden van de jury beschikken over een beslissende stem, met uitzondering van de leden die deel uitmaken van het personeel van het 
Agentschap. Zij beschikken slechts over een raadgevende stem. Het lid van de jury dat een direct of indirect belang heeft bij een vraag voor advies 
voorgelegd aan de medische jury meldt dit aan deze laatste. Deze verklaring wordt opgenomen in de notulen van de vergadering. Het lid in kwestie 
mag niet deelnemen aan de beraadslaging over, noch aan de stemming met betrekking tot deze vraag. 
Het Agentschap stelt de werkingsregels van de jury vast. De samenstelling van de jury wordt aangepast volgens de onderwerpen bedoeld in de 
volgende paragraaf. Desalniettemin moet de jury in alle mogelijke samenstellingen het evenwicht behouden tussen leden van het medisch korps, 
deskundigen in de medische stralingsfysica en specialisten in de stralingsbescherming. 
De jury wordt ermee belast een advies uit te brengen over de volgende onderwerpen en dit voor individuele dossiers of op algemene wijze, al 
naargelang de vraag van het Agentschap:  

– de erkenningsaanvragen van de deskundigen in de medische stralingsfysica; 
– de minimale vereisten voor de permanente vorming van de deskundigen in de medische stralingsfysica; 
– de kwaliteit van de activiteitsverslagen van de deskundigen in de medische stralingsfysica; 
– de erkenningsaanvragen van de geneesheren belast met het medisch toezicht voorzien in onderhavig reglement; 
– de bekwaamheid inzake stralingsbescherming van de aanvrager van de vergunning voor het in bezit houden of het gebruik van de radionucliden 

bestemd voor de in vivo of in vitro diagnostiek of voor de therapie in het kader van de nucleaire geneeskunde; 
– de bekwaamheid inzake stralingsbescherming van de aanvrager van een vergunning voor het gebruik van toestellen en van radionucliden in het 

kader van de radiotherapie, op het gebied van de stralingsbescherming en voor de materies aangehaald in artikel 53.3.4. 
De medische jury kan tevens op verzoek van het Agentschap of op eigen initiatief een advies verlenen over de geldigheidsvereisten van de 
opleidingen bedoeld in artikel 53. 
Het Agentschap kan tevens een advies inwinnen over elke punt dat betrekking heeft op de toepassing van dit hoofdstuk en op artikel 75. 
De adviezen van de medische jury zijn niet bindend. 
Het Agentschap informeert de jury over het gevolg dat het verleent aan de adviezen.] 
 
 
Artikel 55 Slotbepalingen 
 
55.1. Schorsing, opheffing en intrekking van de vergunning, de goedkeuring of de erkenning 
Onverminderd de toepassing van de artikelen 16 en 79.2 kan het Agentschap de in dit hoofdstuk bedoelde vergunningen, goedkeuringen of 
erkenningen, geheel of gedeeltelijk schorsen, opheffen of intrekken wanneer de in de artikelen 50 tot 54 of de in de vergunningen, goedkeuringen of 
erkenningen bepaalde voorwaarden niet worden nageleefd, of wanneer de door de aanvrager medegedeelde inlichtingen niet met de werkelijkheid 
overeenstemmen. 
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Indien het Agentschap meent een vergunning, goedkeuring of erkenning geheel of gedeeltelijk te moeten schorsen, opheffen of intrekken, wordt dit 
vooraf aan de houder medegedeeld, waarbij wordt verduidelijkt dat hij het recht heeft om gehoord te worden binnen de door het Agentschap 
vastgestelde termijn. 
 
55.2. Tegen de beslissingen van het Agentschap kan binnen de dertig kalenderdagen vanaf de kennisgeving bij de Minister tot wiens bevoegdheid 
de binnenlandse zaken behoren, beroep worden aangetekend, hetgeen de getroffen beslissing niet schorst.] 
 
 
 
HOOFDSTUK X UITZONDERLIJKE MAATREGELEN 
 
Artikel 66 Maatregelen in verband met de diefstal of het verlies van radioactieve stoffen 
 
66.1. Iedere persoon die radioactieve stoffen in zijn bezit heeft, moet de nodige maatregelen treffen om diefstal, verlies of verduistering van die 
stoffen te voorkomen. Daartoe worden ondermeer de volgende voorzorgen getroffen:  
a) buiten de ogenblikken van hun gebruik, worden de bronnen veilig opgesloten of stevig bevestigd, zodat ze niet kunnen verplaatst worden zonder 

tussenkomst van de verantwoordelijke personen; 
b) tijdens het vervoer worden de verpakkingen van de bronnen doelmatig afgegrendeld zodat elk buitenkomen of lek verhinderd wordt zonder 

tussenkomst van de verantwoordelijke persoon, welke ook de positie van de bron mocht zijn; 
c) de behandelingen en het vervoer van bronnen gebeuren volgens een programma dat toelaat op elk ogenblik het door de bronnen afgelegde 

traject juist te bepalen. 
 
 
 
HOOFDSTUK XII ERKENNING VAN DE DESKUNDIGEN, DE INSTELLINGEN EN DE GENEESHEREN 
 
Artikel 73 Erkenning van de deskundigen 
 
73.2. Om erkend te kunnen worden, moet elke deskundige aan volgende voorwaarden voldoen:  
1. onderdaan zijn van één van de Lidstaten van de Europese Unie; 
2. van zijn burgerlijke en politieke rechten genieten; 
3. voldaan hebben aan de militiewetten; 
4. een voldoend geachte ervaring bezitten in het domein van de kernwetenschappen en de stralingsbescherming; 
5. de noodzakelijke meet- en controleapparatuur kunnen gebruiken; 
6. van onberispelijk gedrag zijn; 
7. voor de deskundigen bevoegd in de fysische controle van klasse I:  
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a) in het bezit zijn van het diploma van natuurkundig ingenieur of ingenieur in de kernwetenschappen of dat van licentiaat in de natuur- of 
scheikunde of dat van burgerlijk ingenieur of ieder diploma dat aan de houder ervan een vorming verschaft die de Wetenschappelijke 
Raad geschikt oordeelt voor de beoogde opdracht.  
Uitgezonderd voor de eerste twee, moeten de houders van deze diploma's bovendien titularis zijn van het aanvullend diploma of 
certificaat van postuniversitaire studies in de kernwetenschappen, verstrekt door een universiteit of een gespecialiseerde instelling 
waarvan het peil door de Wetenschappelijke Raad gelijkwaardig geoordeeld wordt, of voor die Raad van gelijkwaardige kennis 
getuigen; 

b) een gunstig advies ontvangen van de Wetenschappelijke Raad. Die Raad kan de aanvrager oproepen en horen. Indien de Raad van oordeel 
is dat er geen gunstig advies kan gegeven worden, wordt dit vooraf aan de aanvrager medegedeeld, waarbij wordt verduidelijkt dat hij 
het recht heeft om door de Raad gehoord te worden indien hij daartoe verzoekt binnen de dertig kalenderdagen vanaf de 
kennisgeving. De Raad kan ook een technische jury samenstellen aan wie de deskundige het bewijs van zijn theoretische en praktische 
kennis moet leveren; 

8. voor de deskundigen bevoegd in de fysische controle van klasse II:  
in het bezit zijn van het diploma van burgerlijk ingenieur of van licentiaat in de natuur- of scheikunde, of van industrieel ingenieur met een 
specialisatie in het domein van de kernwetenschappen of elk ander diploma, dat aan de houder ervan een vorming verschaft die het 
Agentschap geschikt oordeelt voor de beoogde opdracht. 
Het Agentschap kan ook een technische jury samenstellen aan wie de deskundige het bewijs van zijn theoretische en praktische kennis moet 

leveren; 
9. een basisopleiding in de stralingsbescherming te hebben gevolgd, die beantwoordt aan de volgende voorwaarden:  

– van universitair niveau zijn; 
– minstens 120 uur bedragen, en handelen over de volgende onderwerpen: kernfysica, stralingsfysica, radiochemie, nucleaire 
meettechnieken, praktische dosimetrie, radiobiologie en de basisprincipes van de stralingsbescherming, en de 
stralingsbeschermingspraktijk, met inbegrip van de Europese en Belgische reglementering en wetgeving; 

– een praktijkgedeelte omvatten, en met succes een kennistest hebben afgelegd. 
Bij de aanvraag tot verlenging van de erkenning moet de deskundige het bewijs leveren dat hij zijn kennis en zijn bekwaamheid op peil houdt en 
verder ontwikkelt, ook op het gebied van de stralingsbescherming, in het kader van een permanente vorming van universitair niveau. 
 
 
 
HOOFDSTUK XIV SLOTBEPALINGEN 
 
Afdeling III Straf- en slotbepalingen 
 
Artikel 81 Overgangsbepalingen 
 
81.6 Overgangsbepalingen en tijdelijke bepalingen betreffende hoofdstuk VI 
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81.6.5. De bepalingen bedoeld in artikel 51.6.3. worden van kracht op 1 januari 2011. 
Tot 1 januari 2011 worden de toestellen bedoeld in artikel 50.2.1. die uitsluitend bestemd zijn voor gebruik in de diergeneeskunde, goedgekeurd 
door het Agentschap dat hiertoe de criteria vastlegt. 
Ingeval van typetoestellen dient de producent of de invoerder de goedkeuringsaanvraag in op een formulier waarvan het model door het Agentschap 
is vastgesteld. Indien het Agentschap oordeelt dat de gevraagde goedkeuring niet kan worden verleend, dan informeert het de aanvrager hiervan op 
voorhand, met de expliciete vermelding dat hij het recht heeft om binnen de dertig kalenderdagen vanaf de kennisgeving te worden gehoord. 
In afwachting van de bepaling of de goedkeuring door het Agentschap van de aanvaardbaarheidscriteria, krachtens artikel 51.6.5, moeten de 
aanvaardbaarheidscriteria gedefinieerd in de publicatie Stralingsbescherming 91 van de Europese Commissie (Luxemburg, 1997) worden gebruikt. 


