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DE WETGEVING OMTRENT IONISERENDE STRALING (ARBIS) WERD GEWIJZIGD. 
WAT IS DE IMPACT VOOR EEN TANDARTS?

Het Koninklijk Besluit van 6 december 2018 bepaalt dat er vanaf 1 januari 2019 een aantal aanpassingen in het 
Algemeen Reglement op de Bescherming tegen de gevaren van Ioniserende Straling (ARBIS) van toepassing zijn. 
Inrichtingen van klasse III, zoals een tandartspraktijk, hebben nog de tijd tot 31/12/2020 om hun interne organisatie 
hierop af te stemmen zodat ze wettelijk in orde zijn. 

We zetten hieronder alle punten die voor u als tandarts belangrijk zijn, even kort op een rij.

Organisatie dienst voor fysische controle

Het nieuwe KB bepaalt dat er een interne dienst voor Fysische Controle moet worden opgericht. U moet voor de 
jaarlijkse fysische controle uiteraard nog steeds beroep doen op een erkende instelling voor fysische controle, 
zoals Vinçotte Controlatom. Maar nu moet u ook minstens een diensthoofd fysische controle en een Agent 
voor de Stralingsbescherming aanduiden. In de praktijk kan dit dezelfde persoon zijn en is dit bijvoorbeeld de 
tandarts zelf. 

In de nieuwe wetgeving staat dat tandartsen die actief zijn in inrichtingen van klasse III zijn vrijgesteld van het 
volgen van de theoretische basisopleiding die nodig is voor het uitoefenen van deze functies. Op voorwaarde dat 
ze vergund zijn overeenkomstig artikel 53 van het ARBIS (gebruikersvergunning), voor de handelingen die in hun 
inrichting worden verricht. Een tandarts die bijvoorbeeld werkt in een privékabinet moet dus geen basisopleiding 
volgen om aangesteld te kunnen worden als diensthoofd fysische controle of Agent voor de Stralingsbescherming. 
Vanaf 2021 zal iedere tandarts die deze functies heeft gekregen, hiervoor wel jaarlijks één uur permanente vorming 
moeten volgen. 
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Uitvoeren van bepaalde extra taken

Indien u bent aangesteld als diensthoofd fysische controle en/of Agent voor de Stralingsbescherming bent u 
verantwoordelijk voor de uitvoering van een aantal taken. Hieronder staan een aantal concrete voorbeelden voor 
een tandartspraktijk vermeld en hoe deze uitgevoerd kunnen worden.

• Controleren dat de maatregelen, regels en werkprocedures inzake stralingsbescherming nageleefd worden 
en de procedures en risicoanalyses bijhouden/bijwerken. Dit kan bijvoorbeeld zijn:

• Toezicht op het correct dragen van de dosismeters.
• Toezien dat er geen personeel aanwezig is in de gecontroleerde zone tijdens het nemen van een RX 

opname.

• De nodige informatie bezorgen aan het beroepshalve blootgesteld personeel (indien dit in voor u van 
toepassing is). 

• Controleren of de beschermingsmiddelen beschikbaar zijn, in goede staat van werking verkeren en correct 
worden gebruikt. 

• Zijn alle loodschorten nog in goede staat?
• Werkt de visuele en/of auditieve signalisatie van het toestel wanneer u een foto neemt?
• Zijn alle stralingssymbolen nog aanwezig?

• Dringende maatregelen nemen in geval van een incident of ongeval.

• Contact opnemen met uw erkend deskundige/erkende instelling indien er iets werd gewijzigd aan uw 
installatie

• Bijvoorbeeld indien u een RX-toestel wegneemt, bijplaatst of vervangt.

 

Verplicht melden van incidenten

De tandarts, aangesteld als intern diensthoofd fysische controle, moet bepaalde incidenten/gebeurtenissen, 
bijvoorbeeld een accidentele bestraling, verplicht melden aan het FANC en zijn erkende instelling. Hiervoor werd 
een technisch reglement opgesteld, dat ter beschikking staat op de website van het FANC. Deze melding moet 
binnen de 48 uur na de gebeurtenis of de vaststelling ervan naar event@fanc.fgov.be worden verstuurd. 

Voor een aantal gebeurtenissen moet u echter direct contact opnemen met het FANC en uw erkende instelling. Dit 
is bijvoorbeeld het geval bij een verlies, diefstal of poging tot diefstal van 1 van uw RX-toestellen.

In overleg met uw erkend deskundige moet u ook uw incidentprocedure aanpassen zodat deze conform is met het 
nieuwe technisch reglement. Vinçotte Controlatom kan u hiervoor een aangepast document bezorgen.   

 

https://fanc.fgov.be/nl/system/files/2019-02-26-tr-significante-gebeurtenissen.pdf
mailto:event%40fanc.fgov.be?subject=
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Verplicht doorsturen van de fysieke inventaris naar FANC

Daarnaast is het sinds 01/01/2019 verplicht om een inventaris bij te houden van alle aanwezige toestellen die 
ioniserende stralingen kunnen uitzenden. Deze moet u ook maandelijks, via uw erkende instelling die instaat 
voor de fysische controle, elektronisch doorsturen naar het FANC. Enkel in geval er niets is gewijzigd, dient er 
geen nieuwe gegevens-overdracht te gebeuren. Let wel, zelfs een bezoek van de deskundige fysische controle 
of stralingsfysica wordt beschouwd als een wijziging, aangezien ook de gegevens van deze controles moeten 
worden doorgestuurd.

Vinçotte Controlatom werkt echter met een digitale applicatie die in verbinding staat met het FANC. Hierdoor 
gebeurt de gevraagde gegevens-overdracht iedere dag volledig automatisch. Indien u dus zowel voor de 
stralingsfysica als voor de fysische controle rekent op de diensten van Vinçotte Controlatom, bent u zeker dat u 
in orde bent want zij beschikken in dit geval over alle nodige gegevens. U dient hiervoor dus niets meer te doen. 
Indien beide controles niet door Vinçotte Controlatom worden uitgevoerd, zou het echter kunnen dat u hiermee 
niet in orde bent. 

Welke maatregelen moet u dus nemen?

Tandartsen hebben tijd tot uiterlijk 31/12/2020 om de organisatie van de interne dienst Fysische Controle in orde 
te brengen. De overgangsmaatregelen gelden voor alle organisaties die op 1 januari 2019 een vergunning of 
erkenning in hun bezit hadden. In geval van wijziging van uw vergunning of erkenning blijft de overgangsperiode 
geldig.

Maar iedere tandarts zou nu al volgende stappen moeten ondernemen:

• Vastleggen van de organisatie van uw toekomstige interne dienst voor fysische controle 

• Aanpassen van uw incidentprocedure

• Uw erkende instelling (indien nodig) de gegevens bezorgen voor het doorsturen van de fysieke inventaris

Heeft u nog vragen of wil u een offerte aanvragen? 

Contacteer ons via mail op controlatom@vincotte.be

mailto:controlatom%40vincotte.be?subject=

