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ADVIES
over een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de bescherming tegen ioniserende straling in de
diergeneeskundige praktijk*
De Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België (KAGB) ontving vanwege het Federaal Agentschap voor
Nucleaire Controle (FANC) een vraag om advies over een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de
bescherming tegen ioniserende straling in de diergeneeskundige praktijk. Het is de bedoeling dat dit besluit in de
plaats komt van hoofdstuk VI 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 ioniserende stralingen
(ARBIS), voor wat betreft de diergeneeskundige toepassingen.
De KAGB is het globaal eens met het voorgestelde KB, in het bijzonder met de opleiding zoals vermeld in art. 12
voor gebruik van röntgen apparatuur en die nu reeds vervat zit in de huidige opleiding.
De KAGB is echter van mening dat inzake de bijzondere voorschriften voor gebruik van niet-ingekapselde bronnen
of brachytherapie met betrekking tot de bijkomende opleiding (art. 14 en art. 17) deze een aberrant hoog aantal
uren omvat, aangezien het hier niet om een specialisatie op zich gaat, zoals in de humane geneeskunde. De KAGB
stelt dan ook voor het aantal uren opleiding aanzienlijk te reduceren, tot 40 à maximaal 60, met focus op
praktijkervaring (bv. bijhouden logboek …).

*

Het advies werd voorbereid door een bijzondere commissie, samengesteld uit de academieleden A. de Kruif (voorzitter), S.
Geerts, B. Goddeeris, A. Houvenaghel, S. Scharpé, S. Stroobants (secretaris), K. Van Reeth en J. Vercruysse. De bijzondere
commissie beraadslaagde op 29 januari 2011.
De vaste commissie voor de uitoefening van de adviesbevoegdheid van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van
België, samengesteld uit de academieleden G. De Backer, D. Declerck, A. de Kruif (algemeen secretaris), J. Denekens, B.
Himpens (voorzitter), M. Ieven, G. Laureys, L. Maes, S. Scharpé, W. Stevens, M. Temmerman en A. Van Steirteghem, keurde
het advies goed op 26 februari 2011.
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