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Vilvoorde, postdatum 

Blootstellings- en ontsmettingstabel 
Personen beroepshalve blootgesteld aan ioniserende 

stralingen. 

Geachte klant, 

Zoals elk jaar hebben wij voor u de blootstellingstabellen afgeprint 
(deze dienstverlening is uw abonnement inbegrepen) en herhalen we de 
door u te volgen procedure. 

Eenmaal het centraal dosis registratiesysteem van het FANC (Federaal 
Agentschap voor Nucleaire Controle) volledig operationeel is, zal u van 
deze administratie bespaard blijven. Dit is nog steeds in opstartfase 
maar wij geven uw data reeds electronisch door. Daarom is het cruciaal 
dat onderstaande gegevens correct zijn. Wij houden u uiteraard op de 
hoogte van wijzigingen in de wetgeving hierover. 

Op uw verzoek, hebben we de tabellen rechtstreeks 
naar uw bedrijfsarts doorgestuurd. 
Na ondertekening zullen zij deze naar u terugsturen. 

Te volgen procedure : 

ONDERTEKENEN 
ERKENDE Heeft de tabellen nagekeken, 
BEDRIJFSARTS ondertekend en naar u doorgestuurd. 

ONDERNEMING 
Gelieve de tabellen te laten ondertekenen 
door de werkgever of zijn afgevaardigde 

Ondememingsnumrner : BE 0407933795 
Banken : 000-0203513-07 210-041 1806-93 3 10-0591050-18 552-2998600-87 435-4131521-80 



Na het dubbel ondertekenen (onderneming en bedrijfsarts), dienen de 
nodige copies te worden gemaakt en dienen deze exemplaren te 
worden verdeeld volgens de wettelijke bepalingen: 

VERDELING 

Klasseren in uw eigen dossier: 
1 exemplaar "Fysische Controle - Ioniserende Stralingen" 

(niet terugsturen naar Controlàtom)-

1 exemplaar 
Klasseren in medisch dossier van de werknemer 
(terug te sturen naar de bedrijfsarts) 

Opmerking : 

Op vraag van het FANC (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle) 
moet er geen exemplaar worden doorgestuurd naar de FOD -
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De gegevens vermeld op 
de tabellen zullen door ons worden overgemaakt aan de Bevoegde 
Overheid. 

Indien u vragen heeft, aarzel niet om ons te contacteren: 

Secretariaat dosimetrie 
Ann Delcour 
tel. 02/674.51 .28 
dosimetrie@vincotte. be 

Dr Sc. Michel Gaelens 
Directeur 



VINCOTTE 
CU ril HllL~TO~I 

NOTA BETREFFENDE DE GEDEELTELIJKE BLOOTSTELLINGEN 

De codes die worden gebruikt om de oorsprong van de gedeeltelijke blootstelling aan 
te duiden zijn, volgens het K.B. van 25.04.1997: 

(01) : huid 

(02) : ooglens 

(03): hand 

{04} : voorarm 

{05) : voeten 

(06) : enkels 

(07) : andere lichaamsdelen 

(08) : Dosis zoals gemeten door de do.sismeter gedragen boven de loodschort 

Opmerking: 

In het geval er een dosismeter onder en boven de loodschort gedragen 
wordt, gebeurt er een automatische dosisberekening om hiermee 
rekening te houden. 
De Hp(1 0) dosis (geheel) is dan samengesteld met 100 % van de dosis 
onder de loodschort plus 10 % (standaard) van de dosis gemeten boven 
de loodschort. 

Gelieve een kopie van deze nota mee te sturen met de exemplaren van de 
"8/ootstel/ings- en ontsmettingstabe/" bestemd voor de Arbeldgeneesheer. 





BLOOTSTELLINGS-EN ONTSMETTINGSTABEL 
Codex over het Welzijn op het werk, artikel 27 van het koninklijk besluit van 25 april 1997 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's voortkomende uit ioniserende straling. 

Door de werkgever te verstrekken inlichtingen 

A. Betreffende de onderneming Jaar: 2016 

1. naam KON. BELG. INSTITUUT VOOR NATUURWETENSCHAPPEN-

2. adres : 

3. aansluitingsnummer R.S.Z. · 

Vautierstraat 29, 1000 BRUSSEL 

001-1000-06 KBO :353070496 

4. hoofdactiviteit : 72190: Overig speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied Code: 

klasse van de inrichting : 2 

5. bronnen : GAMMABETA 

apparaten - installaties : Industrie! X-Stralengeneratoren 

6. benaming van de arbeidsgeneeskundige dienst: ARISTA-

B. Bettreffende de werknemer 
1. naam,voornaam: LEDUC THIERRY 

2. adres: 

3. geboorteplaats- en datum : 

nationaliteit : 

rue des vignes 23, 4040 HERSTAL 

malmedy 12/04/1967 

BE 

4. activiteiten van de werknemer: 

aard van bronnen of apparaten-installaties : 

5. nr.lijfrenterekening : 

6. datum van indiensttreding : 23/04/2001 

Effectieve dosis op 31 december 2015 0.370 

MAAND 
Uitwendige blootstelling (mSv) 
Geheel Gedeeltelijk 

1 

2 

3 0.230 0.250 (01) 

4 

5 

6 0.300 0.320 (01) 

7 

8 

9 0.220 0.250 (01) 

10 

11 

12 0.410 0.470 (01) 

JAARTOTAAL 1.160 1.290(01) 

- Blootstelling bij ongeval-in nodgeval 

- Dosis in het abdomen, in voorkomend geval : 

mSv Datum: 

mSv Datum: 

geJM>l'kge:'>l.§er of van zijn afgevaardigde 

fiiU8ft.um8 

SWALUS Wouter 
Preventieadviseur 

(mSv) 

Stamnummer: 005316/00-/01 01 

Geslacht: M 

Nr rijksregister: 670412/267-32 

Datum van vertrek : 

Erkenningsnr van de dosismeter: FANC/37076/DD/E/F 

Inwendige blootstelling (mSv) 
OPMERKINGEN Orgaan Besmettend agens ontsmetting Te verwachten dosis 

-- ---·--

- Bewust aanvaarde uitzonderlijke blootstelling : mSv Datum: 

-Overschrijding van de dosis van 20 mSv voor 12 glijdende opeenvolgende maanden: Neen 

Duur: 

Stempel en handtekening van de erkende geneesheer 





BLOOTSTELLINGS-EN ONTSMETTINGSTABEL 
Codex over het Welzijn op het werk, artikel27 van het koninklijk besluit van 25 april1997 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's voortkomende uit ioniserende straling. 

Door de werkgever te verstrekken inlichtingen 

A. Betreffende de onderneming Jaar: 2016 

1. naam KON. BELG. INSTITUUTVOOR NATUURWETENSCHAPPEN-

2. adres: 

3. aansluitingsnummer R.S.Z. 

Vautierstraat 29, 1000 BRUSSEL 

001-1000-06 KBO :353070496 

4. hoofdactiviteit : 72190: Overig speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied Code: 

klasse van de inrichting : 2 

5. bronnen : GAMMABETA 

apparaten - installaties : Industrie! X-Stralengeneratoren 

6. benaming van de arbeidsgeneeskundige dienst: ARISTA-

B. Bettreffende de werknemer 

1. naam, voornaam : DECREE SOPHIE 

2. adres: 

3. geboorteplaats- en datum : 

nationaliteit : 

rue de mant 68, 5530 GODIN NE 

ixelles 09/12/1980 

BE 

4. activiteiten van de werknemer : 

aard van bronnen of apparaten-installaties : Industrie! X-Stralengeneratoren 

5. nr.lijfrenterekening : 

6. datum van indiensttreding : 01/01/2014 

Effectieve dosis op 31 december 2015 0.100 

MAAND 
Uitwendige blootstelling (mSv) 
Geheel Gedeeltelijk 

1 

2 

3 0.200 0.200 (01) 

4 

5 

6 0.180 0.210 (01) 

7 

8 

9 0.340 0.340 (01) 

10 

11 

12 0.390 0.430 (01) 

JAARTOTAAL 1.110 1180 (01) 

- Blootstelling bij ongeval-in nodgeval 

- Dosis in hel abdomen, in voorkomend geval : 

mSv Datum: 

mSv Datum: 

Handtekening van de werkgever of van zijn afgevaardigde 

mutll'umVI) 

Datum: SWALUS Wouter 
Prevtmtieadviseur 

(mSv) 

Stamnummer: 005316/00-/01 02 

Geslacht: V 

Nr rijksregister: 801209/212-21 

Datum van vertrek : 

Erkenningsnr van de dosismeter : FANC/37076/DD/E/F 

Inwendige blootstelling (mSv) 
OPMERKINGEN Orgaan Besmettend agens ontsmetting Te verwachten dosis 

- Bewust aanvaarde ullzonderlijke blootstelling : msv Datum: 

- Overschrijding van de dosis van 20 mSv voor 12 glijdende opeenvolgende maanden: Neen 

Duur: 

Stempel en handtekening van de erkende geneesheer 




