
Ophaalcampagne  
radioactief afval bij  

ziekenhuizen – voorjaar 2014 
NIRAS en ziekenhuizen maken samen werk van veilig  

beheer van radioactief afval



|  03

Inhoud

1. De ziekenhuiscampagne  
 van NIRAS: wat en waarom?

2. Geneeskundige toepassingen van  
ioniserende straling

3. Radioactief afval in ziekenhuizen

4. Het afvalbeheersysteem van NIRAS

5. Wie is wie? 

04 

10

16

20 

26

Radioactief afval in ziekenhuizen.



|  04 |  05

1 De ziekenhuiscampagne  
 van NIRAS: wat en waarom?

Heel wat ziekenhuizen bewaren hun afgekeurde en niet meer gebruikte radio-
actieve bronnen en hun radioactieve afval voordat ze het laten ophalen om het 
verder te laten beheren door NIRAS, de instelling die in België instaat voor het 
beheer van radioactief afval. 

Met de ziekenhuiscampagne willen NIRAS en het Federaal Agentschap voor 
Nucleaire Controle (FANC) de ziekenhuizen stimuleren om deze bronnen en dit 
afval gegroepeerd te laten ophalen. Deze campagne past in het kader van het 
afvalbeheersysteem van NIRAS, dat gebaseerd is op duurzaam afvalbeheer op 
korte en lange termijn. Het systeem is bedoeld om de bevolking en het leef milieu 
te beschermen tegen de risico’s van radioactief afval en geen buitensporige 
lasten over te dragen op de toekomstige generaties.

Daniel Désir, algemeen medisch directeur van 

het UVC Brugmann: “Dankzij de dienstverlening 

van NIRAS kunnen we het radioactieve afval 

met langlevende radio-isotopen efficiënt laten 

ophalen, met de zekerheid dat het een veilige 

bestemming krijgt. De gegroepeerde ophaling 

maakt de administratie voor ons bovendien 

een stuk eenvoudiger.

Marc Demarche, adjunct-directeur-

generaal van NIRAS: “Onze integrale 

beheeroplossingen zijn erop gericht de 

bevolking en het leefmilieu te beschermen 

tegen de risico’s van radioactief afval en geen 

buitensporige lasten over te dragen op de 

toekomstige generaties.

Radioactief afval wordt in een 
speciaal  daartoe bestemde 
verpakking getransporteerd.  
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1.1 De ziekenhuizen voorkomen radioactief  
 afval aan de bron

De medische wetenschap en de ziekenhuizen leveren grote inspanningen om het 
gebruik van ioniserende stralingen zoveel mogelijk te beperken. Dat doen ze om 
de patiënten en het medisch personeel te beschermen tegen de mogelijke risico’s 
van ioniserende straling. Zo maken nieuwe ontwikkelingen in de radiotherapie 
en medische beeldvorming het mogelijk om hetzelfde therapeutische of diagnos-
tische effect te verkrijgen met lagere dosissen. 

à De geneeskundige toepassingen van ioniserende straling bespreken we  
      op p. 10.

Daarnaast hebben de ziekenhuizen een systeem van zogenaamde vervalopslag 
dat ondersteund wordt door NIRAS en het FANC. Dat houdt in dat de ziekenhui-
zen afval, gecontamineerd met radioactieve stoffen met een halveringstijd van 
minder dan zes maanden, kunnen opslaan op hun eigen site tot de radioactiviteit 
nagenoeg volledig vervallen is. Na de vervalopslag op de ziekenhuissite en na 
controle door een erkende instelling kan het afval afgevoerd worden als niet-
radioactief afval. Dat afval wordt beheerd aan de bron en komt dus niet terecht in 
de beheerketen van radioactief afval.

à Het ontstaan van radioactief afval in ziekenhuizen en de vervalopslag   
      bespreken we op p. 16.

1.2 NIRAS staat in voor een veilig afvalbeheer

Het afval dat gecontamineerd is met radioactieve stoffen met een halveringstijd 
gelijk aan of langer dan zes maanden, komt niet in aanmerking voor vervalop-
slag op de ziekenhuissite. De ziekenhuizen zijn wettelijk verplicht om dat type 
afval door NIRAS te laten ophalen en beheren. Het opgehaalde afval wordt 
beheerd volgens het geïntegreerde beheersysteem van NIRAS. NIRAS zorgt voor 
de ophaling van het afval bij de ziekenhuizen en het transport naar de speciaal 
daartoe uitgeruste installaties en gebouwen geëxploiteerd door Belgoprocess 
(de industriële dochteronderneming van NIRAS). Daar wordt het afval verwerkt 
en opgeslagen in afwachting van zijn definitieve bestemming. Een nauwgezet 
opvolgingssysteem garandeert de traceerbaarheid van het afval in heel de be-
heerketen.

UVC Brugmann

Het radioactieve afval wordt 
opgeslagen in speciaal daartoe 
uitgeruste installaties en  gebouwen 
in Dessel, in afwachting tot berging. 



|  08 |  09

à Het afvalbeheersysteem van NIRAS bespreken we op p. 20. 

1.3 De ziekenhuiscampagne

Veel ziekenhuizen met een dienst voor radiotherapie of nucleaire geneeskunde 
hebben in de loop van de jaren afgekeurde of niet meer gebruikte radioactieve 
bronnen en/of radioactieve afvalstoffen voorlopig bewaard, in afwachting van 
hun ophaling. Voor die afvalstroom organiseert NIRAS, in samenwerking met 
het FANC, een gegroepeerde ophaling. De organisatie van een gegroepeerde 
ophaling is een stimulans voor de ziekenhuizen om de niet meer gebruikte 
radioactieve bronnen en het radioactieve afval dat ze in de loop der jaren hebben 
bewaard, te laten afvoeren. Bovendien kunnen de ziekenhuizen zo de admi-
nistratieve formaliteiten vereenvoudigen en de kosten beperken. NIRAS en 
het FANC schreven de ziekenhuizen aan met het verzoek deel te nemen aan die 
gegroepeerde ophaling van hun radioactieve afval.

1.4 Voordelen van de ziekenhuiscampagne

57 Belgische ziekenhuizen met een dienst voor radiotherapie en/of nucleaire 
geneeskunde hebben zich ingeschreven om hun afval gegroepeerd te laten opha-
len. Zo’n gegroepeerde ophaling heeft verschillende voordelen:

•	 het veilige beheer van het radioactieve afval op middellange en lange ter-
mijn is verzekerd; 

•	 de administratieve lasten voor de ziekenhuizen worden erdoor beperkt; 

•	 het transport en de verwerking van het afval verlopen kostenefficiënter als 
verschillende afvalpartijen samen getransporteerd en verwerkt kunnen 
worden.

NIRAS zorgt voor 
de ophaling en het 
transport van langlevend 
radioactief afval.  
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2 Geneeskundige toepassingen  
 van ioniserende straling

Het gebruik van radioactieve stoffen en ioniserende straling is niet meer weg te 
denken uit de gezondheidszorg. Medische specialismen zoals radiologie, nucleaire 
geneeskunde of radiotherapie zijn volledig gebaseerd op de toepassing ervan. Ioni-
serende straling wordt gebruikt voor zowel diagnostische als therapeutische doel-
einden, en voor de kalibratie van medische toestellen. Ofwel wordt de ioniserende 
straling van buitenaf toegediend, ofwel wordt de radioactieve bron bij de patiënt 
ingebracht. Bij verschillende toepassingen van ioniserende straling kan radioactief 
afval ontstaan.

 

2.1 Toepassingen van ioniserende straling

Diagnose

•	 Diagnose	stellen	met	behulp	van	straling:	radiologie
De meest gekende radiologische toepassing op basis van ioniserende straling is 
de klassieke röntgenfoto die artsen gebruiken om onder meer botbreuken vast te 
stellen. Die straling heeft de eigenschap makkelijk door alle weefsels te dringen, 
terwijl botten, die een dichtere structuur hebben dan het omliggende weefsel, 
de straling in veel mindere mate doorlaten. Ook de CT-scan is een voorbeeld van 
een diagnosetechniek op basis van ioniserende straling. Met behulp van straling 
wordt een hele reeks opnames gemaakt om er een driedimensionaal beeld van 
het lichaam of een lichaamsdeel mee te genereren. 

Bij interventionele radiologie worden medische handelingen uitgevoerd in het 
lichaam van de patiënt via een klein aanprikgaatje door de huid, met naalden, 
voerdraden en katheters, onder visuele controle met radiologische technieken 
zoals röntgendoorlichting of CT. Een voorbeeld van het gebruik van interventio-
nele radiologie is het plaatsen van stents om bloedvaten te verwijden.

Het maken van een röntgenfoto op zich brengt geen radioactief afval met zich 
mee.

•	 Diagnose	stellen	door	gebruik	te	maken	van	een	radioactieve	stof:		
nucleaire	geneeskunde

Men onderscheidt ‘in-vivo-diagnostiek’ en ‘in-vitro-diagnostiek’. Bij de in-vivo-
diagnostiek wordt een lage activiteit van een radioactieve ‘tracer’ in het lichaam 
gebracht. Die toediening kan gebeuren via injectie, orale inname of inademing.

Bij heel wat geneeskundige 
toepassingen wordt 
gebruikgemaakt van 
radioactieve stoffen en 
ioniserende straling. 
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Afhankelijk van het orgaan dat onderzocht wordt, maakt men gebruik van een 
specifieke tracer. Zo wordt radioactief jood gebruikt voor onderzoeken aan de 
schildklier. De tracer zendt straling uit in het lichaam van de patiënt; die wordt 
gedetecteerd door een camera en omgezet in een tweedimensionaal of driedi-
mensionaal beeld. Voorbeelden zijn de botscan om afwijkingen in het bot vast te 
stellen of de hersenscan in het kader van de parkinsondiagnose. Anders dan de 
anatomische beelden die een radiografie voortbrengt, maakt nucleaire medi-
sche beeldvorming het mogelijk om de werking van een orgaan of weefsel in het 
lichaam te meten of in beeld te brengen. In-vitro-diagnostiek omvat de laborato-
riumbepalingen waarbij een specifieke radioactieve stof wordt toegevoegd aan 
een staal dat bij een patiënt werd afgenomen (bijv. bloed, urine, biopsie ...)

Therapie

•	 Ziekte	behandelen	met	bestraling:	radiotherapie
Met een bestralingsinstallatie wordt de ioniserende straling maximaal gericht 
op de lichaamszone waar de te behandelen tumor zich bevindt. Zo worden de 
tumorcellen vernietigd, terwijl de schade aan de gezonde, omliggende weefsels 
tot een minimum beperkt blijft. Een bestralingssessie is meestal zeer kort (en-
kele minuten) en wordt verschillende keren herhaald om de tumoren volledig te 
vernietigen.

•	 Ziekte	behandelen	door	(tijdelijk)	inbrengen	van	een	radioactieve	
bron	in	patiënt:	brachytherapie

Naast het toedienen van externe bestraling kan ook een kleine stralingsbron tij-
delijk of permanent vlak bij of in de te behandelen tumor ingebracht worden. Dat 

heet brachytherapie. Ook hier wordt de behandeling gericht op het vernietigen 
van de tumorcellen en het beperken van de schade van het omringende weefsel.

•	 Ziekte	behandelen	door	toediening	van	een	radioactieve	stof:		
radionuclidentherapie

Bij radionuclidentherapie wordt gebruik gemaakt van een radioactieve stof die 
door middel van de stofwisseling van de patiënt na orale inname, inspuiting of 
inademing naar de te behandelen plaats in het lichaam wordt getransporteerd. 
In tegenstelling tot de straling die gebruikt wordt bij diagnostiek (die de camera 
moet kunnen bereiken), heeft de straling van het gekozen radionuclide voor the-
rapie maar een heel kort bereik in weefsel. Als de radioactieve straler is opgeno-
men door het te behandelen weefsel (bijv. een tumor), komt het grootste deel van 
de straling niet buiten het te behandelen weefsel. Zo wordt het weefsel als het 
ware dus ‘van binnenuit’ behandeld, terwijl er weinig schade wordt aangebracht 
aan het omliggende weefsel.

Kalibratie

Meettoestellen voor ioniserende stralingen moeten op regelmatige basis gekali-
breerd worden. Dat ijkproces zorgt ervoor dat meettoestellen steeds uitgaan van 
eenzelfde nulpunt. Het ijken gebeurt met behulp van een radioactieve bron. 

ALARA: minimale blootstelling bij diagnoses  
en behandelingen
Bij elk soort diagnostisch onderzoek of behandeling wordt het ALARA-
principe toegepast (As Low As Reasonably Achievable; zo laag als redelij-
kerwijs mogelijk) om de blootstelling van de patiënt aan ioniserende stra-
ling tot een minimum te beperken. Zo is er in de medische beeldvorming 
een evolutie naar technieken en apparatuur die met een lagere stralings-
dosis dezelfde beeldkwaliteit bereiken. De dienst nucleaire geneeskunde 
van het UVC Brugmann slaagde er bijvoorbeeld in om de stralingsdosis 
ten gevolge van het gebruik van radio-isotopen voor nucleaire diagnos-
tische toepassingen met ongeveer 25 procent te reduceren, zonder dat de 
beeldvorming aan kwaliteit inboet. 

Bij het maken van een röntgenfoto wordt 
gebruikgemaakt van ioniserende straling. 
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Wetenschappelijk onderzoek

Naast de behandeling van patiënten kunnen radioactieve tracers gebruikt 
worden in wetenschappelijk onderzoek. Tracermoleculen maken het bijvoor-
beeld mogelijk om biochemische processen op cellulair niveau te bestuderen. 
Ook wordt ioniserende straling gebruikt om bepaalde medische instrumenten te 
steriliseren.

Ontstaan van radioactief medisch afval

De medische toepassingen waarbij ioniserende straling of radioactieve stoffen 
worden gebruikt, uitgezonderd radiologische beeldvorming, kunnen radioac-
tief afval voortbrengen. Het gaat daarbij onder meer om gebruikte radioactieve 
bronnen. Ook alle materialen die tijdens het stellen van een diagnose of bij de 
behandeling met de radioactieve stof in contact zijn gekomen, kunnen ra-
dioactief besmet zijn. Ook als een patiënt een radioactieve stof inneemt, is hij 
gedurende een korte periode zelf licht radioactief. Al het afval dat de patiënt 
voortbrengt, moet mogelijk als dusdanig behandeld en beheerd worden. Al het 
materiaal zoals de toestelonderdelen kan geactiveerd worden tijdens het gebruik 
van ioniserende straling. Dit materiaal kan bij definitieve ontmanteling ook als 
radioactief medisch afval beschouwd worden.

2.2 Reglementering

Het gebruik van ioniserende straling in ziekenhuizen is onderworpen aan 
de principes van stralingsbescherming die zijn vastgelegd in het Algemeen	
	Reglement	op	de	Bescherming	tegen	het	gevaar	van	Ioniserende	
	Stralingen	(ARBIS) (20 juli 2001). Die principes zijn bedoeld om zowel de 
bevolking, het medisch personeel, de patiënt als het leefmilieu te beschermen 
tegen de gevaren van ioniserende straling.

Welke ziekenhuizen moeten het ARBIS volgen?

Zowel ziekenhuizen van klasse II als klasse III zijn onderworpen aan het ARBIS:

•	 Inrichtingen klasse II: ziekenhuizen waar radiotherapeutische en/of toepas-
singen in de nucleaire geneeskunde plaatsvinden. 

•	 Inrichtingen klasse III: ziekenhuizen waar enkel gebruik wordt gemaakt 
van röntgentoestellen voor diagnose en/of met een laboratorium waar 
kleine hoeveelheden radioactieve stoffen worden gehanteerd. 

Beide categorieën moeten een oprichtings- en exploitatievergunning hebben om 
de bronnen die ioniserende stralingen kunnen uitzenden te mogen gebruiken 
en/of in bezit te mogen hebben. Die vergunning wordt uitgereikt door het FANC.

Ook de personen die betrokken zijn bij geneeskundige stralingstoepassingen, 
moeten een vergunning van het FANC hebben. Het gaat om artsen, tandartsen, 
dierenartsen, apothekers-biologen, scheikundigen, biochemici … Hun vergun-
ning wordt aangepast aan de soort stralingstoepassingen waarbij ze betrokken 
zijn. 

Voor bepaalde handelingen met radio-isotopen is de exploitant van de inrichting 
wettelijk verplicht zich te laten bijstaan door gespecialiseerd personeel, bijvoor-
beeld deskundigen in de stralingsfysica. Ook verpleegkundigen, technologen 
medische beeldvorming en laboranten die te maken krijgen met de toepassingen 
van ioniserende straling, moeten een aangepaste opleiding volgen.

Bij een scan wordt met 
behulp van straling een hele 
reeks opnames gemaakt om 
er een driedimensionaal 
beeld mee te genereren. 
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3 Radioactief afval  
 in ziekenhuizen

Het gebruik van radioactieve stoffen in medische toepassingen brengt onvermijde-
lijk afval met zich mee. Om welke soorten radioactief afval gaat het? En hoe moeten 
ziekenhuizen met dat afval omgaan? 

3.1 Soorten medisch radioactief afval

Radioactieve afvalstoffen zijn stoffen waarvoor binnen het ziekenhuis geen ver-
der gebruik meer is gepland, zoals resten van radioactieve tracers. 

Radioactieve afval in de ziekenhuizen komt hoofdzakelijk voor in vloeibare of 
vaste vorm en is heel divers, van geactiveerde onderdelen van een bestralings-
installatie tot (mogelijk) radioactief besmette injectienaalden, handschoenen, 
potjes ... en afval afkomstig van gehospitaliseerde patiënten aan wie een radioac-
tieve stof werd toegediend (bijv. lakens ...).

3.2 Beheer van radioactief afval door het   
 ziekenhuis – vervalopslag

Ziekenhuizen kunnen afval dat gecontamineerd is met radioactieve stoffen met 
een halveringstijd van minder dan zes maanden, opslaan tot de radioactiviteit 
nagenoeg volledig vervallen is. De gehanteerde meetprocedures en -technieken 
bij de vrijgave dienen conform de richtlijnen van het FANC te zijn. Bovendien 
moet de dienst voor fysische controle zijn akkoord geven voor elke vrijgave en 

moet een erkende instelling dit akkoord bevestigen.

Radioactief afval wordt 
opgehaald in een speciale 
transportverpakking. 

Bij vervalopslag blijft het 
radioactieve afval op de site 
van het ziekenhuis tot de 
radioactiviteit nagenoeg 
volledig vervallen is.  
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3.3 Beheer van het afval door NIRAS –  
 ophaling

Afval, gecontamineerd met radio-
actieve stoffen met een halverings-
tijd gelijk aan of langer dan zes 
maanden, moet worden beheerd 
door NIRAS. Voor een individuele 
afvalophaling nemen de zieken-
huizen contact op met NIRAS. De 
gegroepeerde ophaling door NIRAS, 
in samenwerking met het FANC, is 
een stimulans voor de ziekenhuizen 
om het radioactieve afval dat ze in 
de loop der jaren hebben bewaard, te 
laten afvoeren. Bovendien kunnen 
ze zo de administratieve formali-
teiten vereenvoudigen en de kosten 
beperken. 

Halveringstijd 
De halveringstijd is de tijd waarin de helft van de radioactiviteit vervalt 
of verdwijnt. De halveringstijd van radioactief afval wordt bepaald door 
de radio-isotopen die erin aanwezig zijn. De halveringstijd is specifiek en 
kenmerkend voor elke radionuclide. Voor sommige is dat maar enkele 
seconden, voor andere duizenden of zelfs miljoenen jaren. 

Voorbeelden van halveringstijden van isotopen  
gebruikt in de geneeskunde

Iodium-131 (diagnostiek en radionuclidentherapie): 8 dagen 
Iridium-192 (brachytherapie): 74 dagen 
Americium-241 (kalibratie): 432,2 jaar 

Afval opgehaald tijdens de ziekenhuiscampagne
 
Tijdens de ziekenhuiscampagne werd het volgende afval opgehaald: 628 
radioactieve bronnen, 0,5 ton vast brandbaar afval, 1 m3 compacteerbaar 
afval. Na verwerking blijven er zeven vaten van 400 liter over. 

De ziekenhuiscampagne kostte in totaal 710.000 euro. Dat omvat de 
administratie, de voorbereiding, de verpakking, het transport, de verwer-
king en de kosten voor het verdere beheer van het afval.

Kalibratie

Aantal bronnen

8 16

Diagnose

Radiotherapie

Diversen

313291

Bij de gegroepeerde 
ophaling worden 
ook vloeistoffen 
opgehaald. 

Het totale aantal opgehaalde bronnen 
tijdens de ziekenhuiscampagne, 
ingedeeld per toepassing.
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4 Het afvalbeheersysteem  
 van NIRAS

NIRAS heeft een afvalbeheersysteem ontwikkeld om mens en milieu te beschermen 
tegen de mogelijke gevaren van radioactief afval. Het systeem is gebaseerd op de 
insluiting van de radioactieve stoffen, zodat die niet in het leefmilieu kunnen ontsnap-
pen, en op de afscherming van de ioniserende straling. Het afvalbeheersysteem van 
NIRAS is een integraal beheersysteem. Het omvat het inventariseren van afval, de op-
haling en het transport, de verwerking en de opslag, en het beheer op lange termijn.

4.1 Het afvalbeheer in stappen
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Figuur 4. Het beheersysteem van NIRAS voor al het radioactieve afval. Het beheersysteem is 
gecertificeerd volgens de internationale norm ISO 9001: 2008.

2.2. De verwerking van radioactief afval

Afvalproducenten kunnen voor verschillende afvalfracties beslissen of ze zelf 

hun radioactieve afval verwerken, of dat ze het overbrengen naar Belgoprocess 

in Dessel om het daar te laten verwerken. Als de producenten het afval zelf ver-

werken, moet het toegepaste verwerkingsprocedé – net zoals bij Belgoprocess – 

eerst door NIRAS erkend worden. 

Bij de verwerking van radioactief afval wordt het volume gereduceerd en het 

afval gestabiliseerd en ingesloten. 

Het volume reduceren. Belgoprocess heeft specifieke installaties en technolo-

gieën om het volume van verschillende soorten radioactief afval te verkleinen. 

Vast brandbaar afval wordt tot as herleid in een industriële verbrander. De as die 

de radioactieve deeltjes bevat, wordt in een stalen vat gestort, dat samengedrukt 

wordt	door	een	pers	(2000	ton).	De	vrijgekomen	rookgassen	worden	gefilterd	

en na controle geloosd via een schoorsteen. Vast niet-brandbaar, maar wel pers-

baar afval wordt verzameld in een stalen vat en dan samengedrukt door een pers 

(2000	ton).	Het	product	van	die	bewerking	is	een	schijf.
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Het volume van vloeibaar radioactief afval kan op twee manieren worden gere-

duceerd:	via	een	chemische	behandeling	(vervlokking)	of	door	thermische	be-

handeling	(indamping).	Het	resultaat	is	een	radioactief	slib.	Bepaalde	vormen	

van vloeibaar afval kunnen ook verbrand worden. 

Ingekapselde radioactieve bronnen afkomstig van ontmantelingsacties worden 

gereduceerd in volume door de niet-radioactieve delen te scheiden van de ra-

dioactieve delen. 

Het afval stabiliseren en insluiten. Het afval dat het resultaat is van de vo-

lumereductie, wordt vastgezet en ingesloten in een vat of container. Zo wordt 

een vast, stabiel geheel gevormd. Dat noemt men conditioneren. Door conditi-

onering voorkomt men dat de radio-isotopen zich verspreiden in de omgeving. 

Elk vat met verwerkt afval krijgt een identificatie, zodat men de inhoud en oor-

sprong van het afval steeds kan nagaan. De volledige verwerking en conditione-

ring gebeuren altijd op een manier die veilig is voor werknemers en omgeving.

2.3. Tussentijdse opslag

Nadat het radioactieve afval op de 

juiste manier verwerkt is – bij Belgo- 

process of bij de producent zelf – 

wordt het tijdelijk opgeslagen in de 

speciaal hiervoor ontworpen opslag-

gebouwen bij Belgoprocess in Des-

sel. Het afval wacht hier tot het ge-

borgen kan worden en wordt zolang 

veilig opgeslagen. De aangepaste opslaggebouwen schermen de straling van het 

afval af naar buiten toe. Belgoprocess beschikt over specifieke opslaggebouwen 

voor laagactief geconditioneerd afval, middelactief geconditioneerd afval, hoog-

actief verglaasd afval en alfahoudend afval. Het stapelen van de vaten gebeurt met 

rolbruggen, die vanuit een afgeschermde controlekamer bestuurd worden. Dat 

systeem beschermt de werknemers bij het stapelen van de vaten of containers.  

Figuur 5. De vaten worden gestapeld met behulp van 
een rolbrug. 

Het afval sorteren en identificeren

Radioactief afval met een halveringstijd van meer dan zes maanden vergt een 
specifiek beheer waarvoor NIRAS instaat. Om het radioactieve afval verder opti-
maal te kunnen beheren zijn een nauwgezette identificatie en sortering noodza-
kelijk. Elk soort radioactief afval vereist immers een aangepast verwerkingspro-
cedé. In het kader van de ziekenhuiscampagne wordt op enkele maanden tijd een 
grote hoeveelheid afval opgehaald. Voor elk geïnventariseerd afvalartikel werd 
de verwerking op voorhand uitgestippeld.

Voordat het afval wordt opgehaald, wordt het geïnventariseerd (welke afval-
partijen wil het ziekenhuis laten ophalen?) en geïdentificeerd (over welk soort 
afval gaat het?). In de voorbereiding van deze campagne maakte elk ziekenhuis, 
in samenwerking met AIB Vinçotte Controlatom (AVC) of zijn eigen dienst voor 
fysische controle, een gedetailleerde inventaris op van het aangeboden afval.

In de opslaggebouwen, 
geëxploiteerd door 
Belgoprocess in Dessel, 
worden de vaten gestapeld 
met behulp van een rolbrug. 

Het beheersysteem van NIRAS voor al het radioactieve afval. Het 
beheersysteem is gecertificeerd volgens de internationale norm 
ISO 9001:2008.



|  22 |  23

Vervolgens bepaalt NIRAS het verwerkingsscenario voor elke afvalpartij. Dat 
scenario omvat de verschillende verwerkingsstappen die nodig zijn om het afval 
om te vormen tot een stabiel eindproduct dat kan worden opgeslagen. 

Het afval ophalen en transporteren

NIRAS zorgt voor de ophaling van het afval bij de ziekenhuizen en het transport 
naar de speciaal daartoe uitgeruste installaties en gebouwen geëxploiteerd door 
Belgoprocess, de industriële dochteronderneming van NIRAS. Daar wordt het 
afval verwerkt en opgeslagen in afwachting van zijn definitieve bestemming. 
Een nauwgezet opvolgingssysteem garandeert de traceerbaarheid van het afval 
in heel de beheerketen. 
 

Het afvalvolume reduceren, stabiliseren en insluiten

Het doel van de verwerking is het afvalvolume te verminderen en de radioacti-
viteit te concentreren. Elke soort radioactief afval vraagt een eigen, specifieke 
manier van verwerken. 

•	 Brandbaar	afval	wordt	verbrand. Vast brandbaar afval wordt verbrand 
bij een temperatuur van 900°C en tot as herleid in een industriële verbran-
dingsinstallatie. Daarbij blijft ongeveer 2% van het oorspronkelijk volume 
over. Alle radioactieve partikels worden uit de lucht gefilterd. De lucht die 
naar buiten gaat, wordt constant gecontroleerd. De overblijvende radioac-
tieve assen worden ingesloten. 

•	 Niet-brandbaar,	maar	persbaar	afval	wordt	geperst	om	het	volume	te	
beperken. Vast afval dat niet brandbaar, maar persbaar is, wordt in stalen 
vaten van 220 liter geplaatst en samengeperst onder een druk van 2000 ton. 
Door de vaten samen te persen, worden schijven verkregen met een dikte 
van ongeveer 25 cm. Onbrandbaar en niet-persbaar afval wordt in stukken 
versneden.

•	 Ingekapselde	radioactieve	bronnen,	dit	zijn	bronnen	die	gehecht	zijn	
aan	of	omhuld	zijn	door	niet	radioactief	materiaal,	worden	gere-
duceerd	in	volume. De niet-radioactieve delen worden zoveel mogelijk 
gescheiden van de radioactieve delen om het volume te beperken.

Het afval dat na deze verwerkingsstappen overblijft, wordt ingesloten en geïm-
mobiliseerd in vaten. Het resultaat is een stabiel eindproduct dat veilig opgesla-
gen kan worden.

Het afval opslaan bij Belgoprocess

De vaten met het verwerkte afval worden opgeslagen in speciaal daartoe uitgerus-
te gebouwen. De gebouwen zijn zo ontworpen dat ze mens en milieu beschermen 
tegen mogelijke schadelijke effecten. Hoewel de opslag van het radioactieve afval 
veilig is op korte en middellange termijn, is dat slechts een tijdelijke oplossing. 

Metalen 220-litervaten 
worden onder een druk van 
2000 ton samengeperst.
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Het beheer op lange termijn

Om radioactief afval veilig te beheren op lange termijn moet het afval zo lang als 
nodig afgeschermd worden van mens en milieu. Laag- en middelactief, kortle-
vend afval (categorie A-afval) zal worden geborgen in de oppervlaktebergingsin-
stallatie die NIRAS naar verwachting vanaf 2020 zal beginnen te exploiteren in 
Dessel. Rond het langetermijnbeheer van hoogactief en/of langlevend afval (cate-
gorie B&C-afval) wordt in België al meer dan veertig jaar wetenschappelijk onder-
zoek gevoerd. Dat onderzoek focust op geologische berging in diepe kleilagen.

4.2 Financiering van het afvalbeheer

De kosten voor het integrale afvalbeheer – van ophaling tot berging – worden 
gedragen door de producenten van het afval, in dit geval de ziekenhuizen.

Monitoring aan de hand van stralingsmetingen 
Bij de ophaling van het radioactieve materiaal wordt streng toegezien op 
de veiligheid van mens en omgeving. Om de veiligheid te garanderen en 
de aanwezigheid van schadelijke straling en besmetting uit te sluiten, 
worden op verschillende momenten tijdens de ophaling stralingsmetin-
gen uitgevoerd: 

•	 meting aan de buitenkant van het voorverpakte afval;
•	 meting na het plaatsen van het voorverpakte afval in de transport-

verpakking.

Bij zeer specifieke transporten van hoogradioactieve materialen vinden 
ook de volgende metingen plaats: 

•	 meting aan de buitenkant van het transportmiddel, om ervoor te 
zorgen dat het afval dat samen in het transportmiddel is geplaatst, 
ook nog aan de veiligheidsvereisten voldoet;

•	 meting op twee meter afstand van het transportmiddel.

Het radioactieve afval met een 
halveringstijd gelijk aan of 
meer dan zes maanden wordt 
opgehaald bij de ziekenhuizen 
en getransporteerd naar 
Belgoprocess in Dessel. Daar 
wordt het verder veilig beheerd.
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5 Wie is wie?
NIRAS 
NIRAS staat in voor het veilige en duurzame beheer van al het radioactieve afval 
in België. NIRAS haalt het radioactieve afval op bij de producenten, zorgt voor 
het transport, de verwerking en de tussentijdse opslag, in afwachting van zijn 
definitieve berging.

Belgoprocess 
Belgoprocess is de industriële dochteronderneming van NIRAS. Belgoprocess 
staat in voor de verwerking van de radioactieve afvalstoffen en voor de tussen-
tijdse opslag van het geconditioneerde afval in afwachting van zijn definitieve 
bestemming. 

UVC Brugmann 
Het Universitair Verplegingscentrum Brugmann, een openbaar ziekenhuis van 
de stad Brussel binnen het IRIS-net, schreef zich in voor de ophaalcampagne. Het 
UVC Brugmann telt 854 bedden en stelt 3500 medewerkers tewerk. Het zieken-
huis noteert gemiddeld zo’n 28.000 opnames per jaar. Het UVC Brugmann inves-
teert sterk in de bescherming van zijn patiënten, het personeel en de omgeving 
tegen de risico’s van radioactieve straling. 

FANC 
Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle heeft als opdracht de bevol-
king, de werknemers en het leefmilieu doeltreffend te beschermen tegen het 
gevaar van ioniserende straling. Het FANC reikt onder meer de exploitatiever-
gunning uit aan de ziekenhuizen. 

AIB Vinçotte Controlatom (AVC) 
AIB Vinçotte Controlatom (AVC) heeft als taak de bescherming te verzekeren 
voor de werknemers in het nucleaire milieu, de bevolking en het leefmilieu ten 
opzichte van de medische, industriële en natuurlijke bronnen van ioniserende 
stralingen. AVC voert voorafgaande studies van de installaties, controleert de 
sites, zorgt voor de opleiding van het personeel en ziet toe op de ophaling en het 
transport van het radioactieve afval.
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