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Organisatie van AV Controlatom – wachtrol

Incident

- zonder besmetting

- met een belangrijke besmetting

PlanPlan



AV Controlatom =

18 erkend deskundigen fysische controle

45 jaar ervaring in de stralingsbescherming

Ervaring in verschillende types installaties :
ziekenhuizen, industrieën, transporten, laboratoria, …

Multi-competenties : fysische controle, dosimetrie,
stralingsfysica controle, gammaspectrometrie
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Deskundige van wacht :

- min. 5 jaar ervaring bij AVC

- « full » klasse II  deskundige (erkenning + ervaring)

- « beschikbaarheid »

Nu :

- 7 deskundigen

- planning opgemaakt voor 3 maand, informatie naar het FANC
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Permanentie - wachtrol

• Gedurende de kantooruren : 

naargelang de beschikbaarheid van de deskundigen

• Wacht :

buiten de kantooruren, 24u/24, 7d/7, 365d/jaar

één enkel telefoonnummer

onmiddellijke doorschakeling naar de GSM van de 
deskundige van wacht



Altijd iemand bereikbaar !

Tijd die nodig is voor een interventie ? 

telefonisch antwoord : onmiddellijk

interventie : - deskundige van wacht
- collega die het « dichtst bij » is en/of

de installatie kent
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Materiaal

- Interne procedures

- Vergunningen transport ADR 7

urgentiedienst

- Lijst met nuttige telefoonnummers

- Referentiedocumenten (ADR, ARBIS …) 
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Materiaal :

- Verschillende detectoren (dosisdebietmeters, contaminatie-
meters, dosismeters)

- Basismateriaal : handschoenen, tyvec, veiligheidsmateriaal ...

- Wagen : GPS – carkit – reservewiel

- Transportkit (conform ADR7)
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Voorbeeld van een incident
zonder besmetting



Verloop
– Oproep naar AV Controlatom rond 15u30

Incident met gammagrafietoestel : geblokkeerde bron.
Afgebakende zone op ~ 30 m (aan afbakening : 10 µSv/h)
Verwijderen van niet professioneel blootgestelde

werknemers

– Aankomst van AV Controlatom ter plaatse rond 17u15 
(100 km)

Reeds ontvangen dosissen voor de aanwezige personen
– Radioloog : 316 µSv (voor de dag)
– Siteverantwoordelijke NDO : 60 µSv

– Aankomst van de verantwoordelijken NDO rond 18u15
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IrIr--192192

2590 2590 GBqGBq (75 Ci)(75 Ci)

Dose rate op 1 m : 350 Dose rate op 1 m : 350 mSvmSv/h/h
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– van 17u15 tot 18u15 : afbakening en evaluatie

– van 18u15 tot 19u00 : evaluatie van de mogelijkheden en 

interventiemateriaal installeren

– 19h00 : begin interventie
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19u15 : de 19u15 : de bronbron isis binnengebrachtbinnengebracht

LaatsteLaatste actieactie : <  2 min.: <  2 min.



Ontvangen dosis
Bedrijf van NDO

Tussenkomende partij 1: 98,3 µSv
Tussenkomende partij 2 : 44,1 µSv
Radioloog : 390 µSv (hele dag)

Deskundige AVC : 58,5 µSv
Kraanmachinist : 140 µSv
Verantwoordelijke NDO betrokken bedrijf : 150 µSv

Besluit
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Snelheid van aankomst ter plaatse

Tijd nemen om na te denken

Opleiding en bekwaamheid van de 
tussenkomende partijen



Voorbeeld van een incident
met een belangrijke besmetting



Verloop
– Oproep naar AV Controlatom op een maandag rond 15u45

Belangrijke besmetting van meerdere lokalen met 131I,

hulp nodig !

– Aankomst van AV Controlatom ter plaatse rond 16u15, en …

Verrassing !
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2 patiënten met 200 mCi (7,4 GBq) (ontslagen vrijdag en maandag)

T0 : vrijdagavond : Lek opgemerkt door het detectiesysteem op de kuip
geen alarmverslag…

T+1 : Lek opgemerkt zaterdagmorgen …
niet geïdentificeerd als radioactief opgekuist

T+1 : seminarie met ~100 p. met lunch in de hal ….

Zaterdag namiddag : lek maar onmogelijk om de oorsprong te vinden

T+2 : Zondag : -
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Uitgang naar
Buitenplaats

Tehnisch
Lokaal

Lift

Vestiaire

Naar apotheker hal 

Kanalisatie
(afvoer van de

Toiletten)

Radiator

WC

WC

Nooduitgang

Auditorium

brandhaspel

Zuil
Kast

Afbakening
gecontroleerde zone



T+3 : Maandagmorgen : normale schoonmaak van de hele zone

Namiddag : oorsprong ontdekt : radioactief !

Starten van de eigenlijke interventie ! 

Identificatie en eerste schoonmaak door de stralingsfysici

Bij aankomst van AV Controlatom :

- afgebakende zone

- bedrijfsarts en directie verwittigd
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Toilet 1 Toilet 2

Technische koker

Vals plafond van de hal Vertikaal deel
in de hal

Tegel kelder-
verdieping

Opslaglokaal
Informatica

Afvallokaal
Nucleaire Geneeskunde

Kuip 1 Kuip 2



Dringende interventie met AV Controlatom :

- evaluatie van de besmette oppervlakte

- evaluatie van de activiteitniveau’s

- evaluatie van de ontsmetting

- terugroeping van de betrokken personen

- evaluatie van de externe verspreiding van de besmettingen

- opstellen van een actieplan
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Naar hal

RUST

PARENTERAAL

Limiet Zone

Hal

VOORRAAD
BAXTER Hal

Apotheek

= kast

= besmette zone

Apotheek

BAXTER
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19u00 : oproep naar het FANC

22u00 – 0u00 : briefing met directie, IDPB, FANC, AVC, 

verantwoordelijk personeel van de betrokken diensten.

01u00 – 02u00 : opstellen van een eerste verslag
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T+4 : Dinsdag : 12u00 – 16u30 : interventie ter plaatse

- volledige afbakening
- poging tot ontstopping van de kanalisatie
- controle van het personeel en het materiaal

16u30 – 17u30 : vergadering (directie, AVC)

T+5 : Woensdag : 12u00 – 16u30 : interventie ter plaatse

- afbakening

- poging tot ontstopping van de kanalisatie

16u30 – 18u00 : vergadering (directie, AVC)
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Toilet 1 Toilet 2

Technische koker

Vals plafond van de hal Vertikaal deel
in de hal

Tegel kelder-
verdieping

Opslaglokaal
Informatica

Afvallokaal
Nucleaire Geneeskunde

Kuip 1 Kuip 2





T+10 : Maandag : 13u – 19u : behandeling op site 
en vergadering (directie, AVC, FANC)

T+14 : Vrijdag : evaluatie ter plaatse

Volledig incidentverslag (27 blz) voor het FANC

Tcontinu : Opstellen van verbeteringsacties

T+4maand : « Einde » van het incident : vrijgave van de zones
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Besluit

- Ernstig probleem, veel betrokken personen, lokalen, materialen,

- Afsluiten van grote oppervlaktes,

+ Zeer lage radiologische impact

+ REX : uit de fouten leren !

+ Grote beschikbaarheid en motivatie van iedereen.
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Bedankt voor uw aandacht


