Afleveren aan de patiënt van een kaart met de gegevens
betreffende het radioactief product dat hem toegediend
werd
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Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) vraagt het advies van de
nationale raad van de Orde der artsen betreffende het afleveren aan de patiënt van
een kaart met de gegevens betreffende het radioactief product dat hem toegediend
werd, met als doel de stralingsbescherming te verzekeren.
Advies van de nationale raad :
In zijn vergadering van 18 juni 2016 heeft de nationale raad van de Orde der artsen het
kaartmodel onderzocht voorgesteld door het Federaal Agentschap voor Nucleaire
Controle (FANC) bestemd voor de patiënt die een radioactieve behandeling kreeg, met
als doel de stralingsbescherming te verzekeren.
1°/ De arts die aan een patiënt radioactieve producten toedient, licht hem, wanneer
deze het ziekenhuis verlaat, in over de beschermingsmaatregelen die moeten
genomen worden om zijn omgeving, de bevolking in het algemeen en het leefmilieu te
beschermen.
In de situaties waarin de patiënt niet in staat is deze maatregelen toe te passen,
bijvoorbeeld bij bewusteloosheid of zelfs overlijden, kan de informatie in verband met
zijn radioactiviteit ontbreken en zo een gevaar met zich mee brengen.
Het bij zich dragen van een kaart waarop de radioactiviteit vermeld staat is een middel
om dit risico te verminderen.
Het doel van dergelijke kaart is het beschermen van de gezondheid van de personen
die in contact komen met een patiënt die potentieel opwekker van radioactiviteit is
door te vermijden dat ze blootgesteld worden aan onnodige stralingen. Ze kan ook
nuttig zijn voor een patiënt die radioactief getest wordt bij een controle van
radioactiviteit.
Het model voorgelegd door het FANC bevat de volgende informatie :
- identificatie van de patiënt (naam, voornaam en geboortedatum)
- toegediend isotoop (vorm, toegediende activiteit en datum van toediening)
- gegevens van de arts verantwoordelijk voor de behandeling en de instelling
- contactgegevens van het FANC
- duur van de voorzorgsperiode gedurende dewelke de patiënt de kaart bij zich moet
dragen.
De kaart bestaat in het Nederlands en in het Frans.

2°/ De nationale raad is van mening dat de patiënt ingelicht moet worden over en
verantwoordelijk gemaakt moet worden voor de risico's die zijn omgeving, de
gezondheidswerkers die hem verzorgen, de derden met wie hij in contact komt en het
leefmilieu lopen.
De specialist verantwoordelijk voor zijn behandeling (arts nuclearist of radiotherapeut)
moet hem de maatregelen van stralingsbescherming uitleggen die tijdens de
voorzorgsperiode dienen te worden genomen.
De kaart die het FANC voorstelt maakt deel uit van deze maatregelen.
De patiënt dient zich ervan bewust te zijn dat deze kaart persoonlijke gegevens bevat
in verband met zijn gezondheid en dat het eerste doel ervan is dat zij gelezen wordt
door elke persoon die tussenkomt in geval van ongeval, teneinde de gezondheid van
deze laatste te beschermen.
Over de gegevens die te lezen staan op de kaart, heeft de nationale raad geen
opmerkingen te formuleren.

