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ADVIES
over het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende
algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het
gevaar van de ioniserende stralingen*
Op vraag van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) onderzocht de Academie het ontwerp
van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op
de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende
stralingen.
De Academie staat positief tegenover de doelstellingen en de uitvoering van de door het FANC voorgestelde
wijzigingen van het koninklijk besluit van 2001. Zij wenst niettemin enkele aanpassingen, meestal ter verdere
verduidelijking van de tekst.
Art. 4. “De bescherming van het ongeboren kind mag niet lager zijn dan ....”. “Lager” is een onnauwkeurige
vertaling van “inférieure” en wordt best vervangen door “minder goed”. Verder, bij “van zodra de vrouw de
exploitant informeert over haar zwangerschap” nemen wij aan dat hieromtrent een duidelijke regelgeving bestaat
(bv. richtlijnen opgenomen in het arbeidsreglement).
Art. 6. 30.6. Meting van de dosis. “In geval er geen geschikte dosimeter bestaat, wordt voorzien in een aangepaste
monitoring”. Duidelijkheid is gewenst i.v.m. de omstandigheden, het instrumentarium en de verantwoordelijke
persoon. Verder is ook verduidelijking gewenst omtrent de “erkende arts” (pagina 6, lijn 7). Paragraaf 7 (pagina
6) omtrent het bewaren van de metingresultaten “in de archieven” vraagt om verduidelijking omtrent de aard van
deze archieven, de plaats waar zij zich dienen te bevinden en de persoon die ervoor verantwoordelijk is.
Art. 9. Paragraaf 2. De Academie vindt een driejaarlijkse controle ruimschoots voldoende; deze mening geldt ook
voor de toestellen die buiten de inrichting gebruikt worden (zie laatste zin van deze paragraaf).
Art. 11. pagina 11, paragraaf e. “De stage voldoet aan het stageprogramma vastgesteld door het Agentschap” zou
best aangevuld worden met “na overleg met de Universiteiten”. Bij de criteria voor de erkenning van deskundige
in de medische stralingsfysica (Art. 51.7.3), spreekt de Academie haar bezorgdheid uit omtrent het ontbreken van
specifiek diergeneeskundige vaardigheden bij deze deskundige die geacht wordt in de klinieken de controles uit te
voeren.
Art. 12. 53.5.3. Verzocht wordt om in de eerste zin het woord “tandradiografie” te vervangen door
“tandheelkundige diagnose” omdat deze term breder is en beter het gebruik in de praktijk omschrijft. In de laatste
paragraaf, wordt aan “specifieke complementaire opleiding voor bepaalde toepassingen opleggen” best
toegevoegd “in overleg met de Universiteiten”.

*

Het advies werd voorbereid door een bijzondere commissie, samengesteld uit de collegae M. Mareel, A. De Schryver, A.
de Kruif en D. Declerck voor de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België en M. van Eijkeren als extern
deskundige.
De vaste commissie voor de uitoefening van de adviesbevoegdheid van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van
België, samengesteld uit de academieleden G. De Backer (voorzitter), B. Himpens (algemeen secretaris), M. Ieven, W.
Stevens, A. Van Steirteghem, S. Scharpé, M. Temmerman, G. Laureys, J. Denekens, A. de Kruif, L. Maes en D. Declerck,
keurde het advies goed ter vergadering van 25 oktober 2008.
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Art. 13. Om redenen van gelijkvormigheid met de 120 studiepunten in Art. 11, worden de “40 uur waarvan 20 %
praktijk” best vervangen door “4 studiepunten waarvan minstens 10 uur praktijk”.
In paragraaf 2, zou best het aantal uren opleiding vermeld worden zoals dat ook voor de tandartsen (10 uren)
gedaan werd (zie pagina 12, laatste paragraaf). In de laatste paragraaf van Art. 13 wordt aan “specifieke
complementaire opleiding voor bepaalde toepassingen opleggen” best toegevoegd “in overleg met de
Universiteiten”.
Art. 14. Enige duidelijkheid omtrent de onder 69.3 vermelde “voorwaarden met betrekking tot de behandeling van
lijken” is aangewezen.
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