Geachte mevrouw
Geachte heer
De regelgeving rond stralingsbescherming werd onlangs verduidelijkt en gewijzigd. Enkele wijzigingen
hebben een impact op tandartspraktijken die gebruik maken van röntgentoestellen.
Om het gemakkelijker te maken om na te gaan of u aan de wettelijke verplichtingen
voldoet, hebben we een checklist gemaakt van de belangrijkste punten voor uw praktijk.
Al van toepassing:
o

Alle gebruikers van röntgentoestellen zijn geregistreerd bij het FANC. Enkel mondhygiënisten
en verpleegkundigen mogen assisteren. Zij moeten zelf niet geregistreerd zijn.

o

Ik hou een inventaris van al mijn röntgentoestellen bij en waak erover dat ook mijn erkende
instelling voor fysische controle steeds over een up-to-date versie ervan beschikt. Deze
instelling maakt deze inventaris vervolgens maandelijks aan het FANC over. Enkel in geval er
niets is gewijzigd, moet er geen nieuwe gegevensoverdracht gebeuren.

o

In deze gevallen neem ik eerst contact op met mijn deskundige erkend in de fysische controle:
1. ik wil een nieuwe praktijk opstarten;
2. ik wil een röntgentoestel plaatsen, vervangen of verplaatsen;
3. ik wil een röntgentoestel in gebruik nemen na herstel van een technisch defect dat met een
mogelijk stralingsrisico gepaard ging (bv. vervanging van de röntgenbuis, werken aan de
afscherming van het toestel, …);
4. ik wil stoppen met het gebruik van röntgentoestellen in mijn praktijk.
Hij zal mij begeleiden om de volgende stappen te zetten.

o

Ik gebruik nooit een nieuw, gewijzigd of verplaatst toestel vooraleer mijn erkende deskundige
in de medische stralingsfysica het heeft vrijgegeven voor klinisch gebruik en mijn deskundige
erkend in de fysische controle het heeft opgeleverd. Daarenboven bevestig ik, of het
(toekomstige) hoofd van mijn dienst voor fysische controle, de gunstige oplevering ervan vóór
zijn ingebruikname aan het FANC via reception@fanc.fgov.be en dit ingeval de plaatsing (of de
interne verplaatsing) van dit toestel heeft geleid tot het verlenen van een nieuwe vergunning
voor mijn praktijk. Ik kan hiervoor gebruik maken van een formulier op de website van het
FANC.

o

Ik kan de vergunning voor het gebruik van röntgentoestellen in mijn praktijk overdragen aan
iemand anders. Daarvoor moeten we wel allebei de aanvraag ondertekenen.

Van toepassing vanaf 2021:

o

Ik zorg voor een interne dienst voor fysische controle vóór 1 januari 2021. Deze dienst bestaat
minstens uit een hoofd van deze dienst en een agent voor de stralingsbescherming. In de
praktijk kan dit dezelfde persoon zijn. Ik kan die dienst zelf leiden, maar ik kan de leiding ook
doorgeven aan een van mijn medewerkers die daarvoor is opgeleid. Dit geldt eveneens voor
de uitvoering van de functie van agent voor de stralingsbescherming.

o

Als ik bezoek krijg van mijn deskundige erkend in fysische controle, dan moet het hoofd van mijn
interne dienst voor fysische controle en de agent voor de stralingsbescherming (indien van
toepassing) hem vergezellen tijdens het bezoek. Op die manier kunnen eventuele verbeteracties
en vragen samen worden besproken. Dit geldt ook voor de permanente opleiding (minstens 1 uur
per jaar) van het hoofd van de dienst voor fysische controle en de agent voor de
stralingsbescherming.

Voor meer informatie kan u terecht bij uw erkende instelling voor fysische controle en uw deskundige erkend in
de fysische controle. U vindt uiteraard ook meer info op de website van het FANC:

•
•
•

Website FANC → professionelen → medische inrichtingen
Website FANC → professionelen → fysische contrôle
Website FANC → professionelen → medische professionelen → tandheelkunde
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