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Betreft : Oprichtings- en exploitatievergunning voor een ingedeelde inrichting met toepassing
van het Koninklijk Besluit van 20 juli 2001.

Geachte,

Gelieve hierbij de oprichtings- en exploitatievergunning voor uw inrichting te willen vinden,

Voor inventarisatiedoeleinden hebben we u het exploitatienummer 1547 toegekend. U wordt verzocht
dit nummer steeds in uw briefwisseling met ons te vermelden.

De voorschriften van het Koninklijk Besiuit 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, moeten strikt gevolgd worden.

De erkende instelling "AIB-Vincotte Controlatom" wordt, in toepassing van artikel 23.5 van het KB van
20 juli 2001, aangeduid om de opdrachten van de fysische controle in uw inrichting uit te voeren.

We vestigen eveneens uw aandacht op het feit dat de installaties, die het voorwerp uitmaken van de
vergunning, slechts in dienst kunnen genomen worden nadat een volledig gunstig proces-verbaal werd
opgesteld door de bovenvermelde erkende instelling (artikel 15 van het KB van 20 juli 2001).

U kunt, mocht u zulks nodig achten, beroep indienen tegen deze beslissing overeenkomstig de
bepalingen opgenomen in 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. Na beëindiging van deze procedure staat beroep open bij de Raad van State,
Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, waar u een verzoekschrift kan indienen tot schorsing en/of
nietigverklaring van de beslissing. Dit verzoekschrift moet ingediend worden binnen de 60 dagen te
rekenen vanaf de kalenderdag die volgt op de betekening van onderhavig schrijven. De
vormvoorschriften van die verzoekschriften staan omschreven in het K.B. van 5.12.91 (schorsing) en in
het besluit van de Prins Regent van 23.08.48 (nietigverklaring).

Hoogachtend,
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OPRICHTINGS- EN EXPLOITATIEVERGUNNING
VAN EEN INRICHTING VAN KLASSE 11
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Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle,

Gelet op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het
leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het
Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle;

Gelet op 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, hierna genoemd het Algemeen Reglement, en Inzonderheid op de
artikelen 3, 5.4, 7 en 12;

Gelet op de vergunning Nr. FANC 5171/BHO-1547-C van 13 oktober 2008 verleend door het
Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle aan "Sint-Elisabethziekenhuis VZW" met exploitatie
zetel gelegen te 2300 TURNHOUT, Rubensstraat 166;

Gelet op de interne nota 006-149N, zoals laatst gewijzigd, houdende de delegatie van
ondertekeningsbevoegdheid bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle;

Gelet op de aanvraag tot overdracht van 18 oktober 2010 door de heer Felix VANBEL, Algemeen
Directeur, en door de heer Jeroen HENDRICKX, Directeur Facilitair Management, bekomen op 21
oktober 2010, en op de aanvullende inlichtingen bekomen op 30 november 2010 en 22 februari
2011;

Overwegende dat geen wijzigingen aangebracht worden die tot een verhoging van het
radioiogische risico van een reeds eerder vergunde inrichting leiden, kan er afgeweken worden
van artikel 7.3 van het Algemeen Reglement;

Beslist:

Artikel 1.- Aan "AZ Turnhout vzw - Campus Sint - Elisabeth"met exploitatiezetel gelegen
te 2300 TURNHOUT, Rubensstraat 166, wordt vergunning verleend voor het in
bezit houden en het uitbaten aldaar van:

a. HoogActieve Ingekapselde Bronnen (HAlS - maximale ogenblikkelijke
hoeveelheden)

192Ir: 500 GBq (bij bronwissel maximaal 814 GBq toegelaten)

b. Ingekapselde bronnen (maximale ogenblikkelijke hoeveelheden);

137 Cs: 7 GBq

c. 1251 zaadjes voor brachytherapie (maximale ogenblikkelijke hoeveelheid: 10
GSq)

Nr. FANC 10759 /BHO-1547-D liS



cl. 192Ir draden voor brachytherapie (maximale ogenblikkelijke hoeveelheid:
12GBq)

e. Niet ingekapselde bronnen (maximale ogenblikkelijke hoeveelheden):

3H: 20 MBq

"C: 12 GBq

14C: 15 MBq

18F: 12 MBq

32p: 500 MBq

SiCr: 500 MBq

57Co: 1 GBq

58mCO!'8CO: 1 MBq

59Fe: 40 MBq

67Ga: 2 GBq

68Ge: 100 MBq

75Br: 7.4 GBq

77Br: 1.48 GBq

81Rb/81mKr: 600 MBq

89Sr: 1 GBq

9Dy: 4 GBq

99Mor"'Tc: 120 GBq

111In: 1 GBq

1231: 1 GBq
1251: 50 MBq
1311: 20 GBq

133Ba: 15 GBq

153Sm: 20 GBq

153Gd: 15 GBq

16'Er: 200 MBq

186Re: 5 GBq

201TI: 1 GBq

f. X-stralen toestellen (maximum aantal):

3 vaste X-stralen toestellen (film of gedigitaliseerd - met een topspanning van maximum
150 kV);

7 verplaatsbare X-stralen toestellen (film of gedigitaliseerd - met een topspanning van
maximum 133 kV);

1 tandradiografietoestel (1 intra-oraal met een topspanning van maximum 70 kV);
1 CT scan (met een topspanning van maximum 145 kV);
1 mammografietoestel (met een topspanning van maximum 50 kV);
1 therapiesimulator (met een topspanning van maximum 150 kV);
1 botdensitometer (met een topspanning van maximum 140 kV);
1 SPECT-CT (met een topspanning van maximum 140 kV).

g. Eén (1) lokaal voor de opslag van radioactief afval (al dan niet onder
ingekapselde vorm) afkomstig van de normale vergunde aktiviteiten van het
ziekenhuis, in afwachting van de verwijdering ervan. Deze lokalen kunnen
gebruikt worden voor de vervalstockage van de radionucliden met een
halveringstijd van minder dan 6 maanden. Voor de andere radionucliden
moet, binnen de 6 maanden na aankomst in het lokaal, een notificatie tot
verwijdering ingediend worden bij de NIRA5. Voor de andere radionucliden
moet, binnen de 6 maanden na aankomst in het lokaal, een notificatie tot
verwijdering ingediend worden bij de NIRA5.

h. Eén (1) afgeschermde hospitalisatiekamer ingericht voor metabole therapie
enlofbrachytherapie

Artikel 2.- De voorschriften van het Koninklijk Besluit van 20 juli 2001 houdende Algemeen
Regiement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het
leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen, hierna genoemd het
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Algemeen Reglement, moeten strikt nageleefd worden. Bovendien moet een
speciale aandacht besteed worden aan het volgende:

a. Het in bezit houden en het uitbaten van voornoemde bronnen die ioniserende
stralingen kunnen uitzenden, dient het voorwerp uitgemaakt te hebben van een
risicoanalyse en dient in de planning van de preventie en de uitvoering van het
beleid van de inrichting met betrekking tot het welzijn van de werknemers bij het
werk geïntegreerd te worden. Deze integratie dient In overleg met de erkende
instelling uitgevoerd te worden.

b. Werkprocedures dienen opgesteld en nageleefd te worden. Ze omvatten zowel
situaties van normaal als van abnormaal functioneren van de bronnen die
ioniserende stralingen kunnen uitzenden.

c. Op de door het personeel ontvangen dosissen dient nauwlettend te worden
toegezien. Desgevallend dienen collectieve en persoonlijke beschermings
middelen en/of werkprocedures aangepast te worden.

d. Voor elke bron die ioniserende stralingen kan uitzenden, dient de goede plaatsing
en de goede werking van de veiligheidsmiddelen (signalisatie, afsluiter,
noodstop...) regelmatig gecontroleerd worden. Een procedure betreffende een
periodieke verificatie van deze veiligheidsmiddelen dient opgesteld en nageleefd
te worden. Deze dient voorafgaandelijk goedgekeurd te worden door de erkende
instelling. De uitvoering van de testen en elke afwijking dienen in het register van
fysische controle opgenomen te worden.

e. De nodige toestellen om de aard en de intensiteit van de uitgezonden stralingen
te bepalen en om de naleving van de beschermingsregels te verzekeren dienen
beschikbaar zijn.

f. Indien de aard en de activiteit van de radionucliden dit vereisen, zijn de middelen
voor afstandsbediening beschikbaar.

g. De maatregelen dienen genomen te worden om de verspreiding van de
radionucliden (vluchtige verbinding inbegrepen, zaadjes...) te vermijden en om
de lozingslimiet voor effluenten niet te overschrijden (rekening houdend met de
optelregel voor radionucliden).

h. De nodige veiligheidsmaatregelen inzake het ontvangen en het tijdelijk opslaan
voor en na gebruik van de bronnen die ioniserende stralingen kunnen uitzenden,
bij het intern verplaatsen van radioactieve bronnen en bij het gebruiken van
verplaatsbare X-stralen toestellen dienen genomen te worden.

Deze worden voorafgaandelijk door de dienst voor fysische controle goedge
keurd.

i. De procedures voor de recuperatie en/of inveiligheidstelling van bronnen/be
smettingen die ioniserende stralingen kunnen uitzenden na een eventueel
incident (brand, overstroming) dienen te bestaan. Deze dienen door de dienst
voor fysische controle goedgekeurd te worden.

j. Een correct bijgehouden inventaris van de lokalen, waar bronnen die Ioniserende
stralingen kunnen uitzenden bewaard/gebruikt worden, met vermelding van de
aard, de maximale mogelijke ogenblikkelijke hoeveelheid per lokaal en het al dan
niet ingekapseld zijn van de radioactieve bronnen, de piekspanning en de
stroomsterkte voor de X-stralentoestellen evenals een beschrijving van de
collectieve beschermingsmiddelen en de evacuatiecircuits voor de effluenten,
dient op elk ogenblik beschikbaar te zijn. Deze gegevens dienen, evenals de in
artikel 2.i vermelde procedures, in het brandweerinterventiedossier van de
inrichting opgenomen worden.

k. Het toedienen van radionucliden dient te gebeuren in een daarvoor voorbe
houden lokaal/kamer.
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Artikel 3.- Het materieel en de toestellen voor medische doeleinden moeten aan de van
toepassing zijnde regelgeving voldoen (camera's, negatoscoop, ontwikkelingstoestel,
beeldversterker...).

Artikel 4.- Conform voornoemd Algemeen Reglement, mogen bronnen van ioniserende
stralingen voor medische doeleinden enkel gebruikt worden onder de medische
verantwoordelijkheid van een practicus die over de vereiste persoonlijke vergunning
beschikt.

Artikel 5.- Conform voornoemd Algemeen Reglement, wat betreft tandheelkunde, zijn de
licentiaten in de tandheelkunde en de houders van een bekwaamheidsgetuigschrift
van tandarts er toe gehouden persoonlijk de tandradiografieën uit te voeren en over
de vereiste persoonlijke vergunning te beschikken.

Artikel 7.- Voor onderzoeken/experimenten waarvoor een gunstig advies van de ethische
commissie vereist is, dient een kopij van het gunstig advies voorafgaandelijk aan de
onderzoeken/experimenten aan het FANC overgemaakt te worden.

Artikel 8.- De radionucliden, ongeacht de vorm waarin zij aan de patiënten toegediend worden,
dienen te voldoen aan de van toepassing zijnde regelgeving en criteria betreffende
de radiofarmaca en de geneesmiddelen of producten die als dusdanig beschouwd
worden.

Artikel 9.- Wanneer radionucliden aan patiënten toegediend worden, dient aan de betrokken
patiënten schriftelijk de nodige uitleg gegeven te worden betreffende de te nemen
veiligheidsvoorzieningen inzake de aanwezigheid van de radionucliden in het lichaam
en/of van de eventuele verwijdering ervan uit het lichaam nadat zij het ziekenhuis
verlaten hebben.

Artikel 10.- Een intern kwaliteitscontrolesysteem, gebaseerd op principes van goede beroeps
praktijk (onder andere met betrekking tot radiofysica) dient ingesteld en toegepast
te worden.
Speciale aandacht dient besteed te worden in geval van aanwending van nieuwe
technieken en/of nieuwe toepassingen.

Artikel 11.- Onverminderd de bepalingen van artikel 12 van voornoemd Algemeen Reglement
dient iedere wijziging of uitbreiding van de inrichting (beschermingsmiddelen,
werkprocedures, lokalisatie van de toestellen/bronnen...) die een potentiële impact
kan hebben op het radiologische risico voorafgaandelijk goedgekeurd te worden
door de erkende instelling en vermeld te worden in het register van de fysische
controle.
Ze dient het voorwerp uit te maken van een risicoanalyse en dient in de planning
van de preventie en de uitvoering van het beleid van de inrichting met betrekking
tot het welzijn van de werknemers bij het werk geïntegreerd te worden.

Artikel 12.- De dienst voor fysische controle moet in het bezit zijn van een geldig gunstig
verslag van de brandweerdienst.

Artikel 13.- Conform voornoemd Algemeen Reglement zijn de HoogActieve Ingekapselde
bronnen (HAlS) het onderwerp van een specifieke opvolging (levensloopfiche,...)

Artikel 14.- In het geval van verwijdering of overdracht aan derde van een radioactieve bron
dient de dienst voor fysische controle een verwijderingscertificaat van NlRAS voor
deze radioactieve bron of een ontvangstattest van de bestemmeling waarbij deze
verzekert dat hij beschikt over een exploitatievergunning dienaangaande, in zijn
bezit te hebben.
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Artikel 15.- De vrijgave van radioactieve afvalstoffen dient te gebeuren conform voornoemd
Algemeen Reglement. De schriftelijke vrijgaveprocedures dienen voorafgaandelijk
door de erkende instelling te worden goedgekeurd.

ArtikeI16.- In het geval van verwijdering of overdracht aan derde van een X-stralentoestel dient
er een ontvangstattest van de bestemmeling waarbij deze verzekert dat hij verzekert
dat hij beschikt over een exploitatievergunning dienaangaande of een attest van
buitengebruikstelling voor een X-stralen toestel aanwezig te zijn in het register van
de fysische controle.

Artikel 17.- Er wordt afgeweken van de formaliteiten van artikel 7.3 van het Algemeen
Reglement.

Artikel 18.- De vergunning de vergunning Nr. FANC 5171/BHO-1547-C van 13 oktober 2008
verleend door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle aan "Sint
Elisabethziekenhuis VZW" met exploitatiezetel gelegen te 2300 TURNHOUT,
Rubensstraat 16~ wordt opgeheven.

Artikel 19.- Deze vergunning wordt verleend tot 12 december 2020.

Gegeven te Brussel, 15 HAART 2011

.-====--=tFT,wAr ======
Dr. Patric VAN DER DONCKf, FBCPM

Directeur Departement Gezondheid & Leefmilieu
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