
Parlementaire vraag van mevrouw Nahima Lanjri aan de vice-eersteminister en 

minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale 

Culturele Instellingen, over "de omzetting van de EU-richtlijn inzake straling" 

(nr. 8140) 

  

06.01 Nahima Lanjri (CD&V): Mevrouw de minister, deze vraag gaat over de omzetting 

van de Europese richtlijn 2004/40. Het gaat om de veiligheid van mensen in 

elektromagnetische velden. Ze is intussen ook goedgekeurd in het Europees Parlement. 

Oorspronkelijk bleek deze richtlijn bedoeld te zijn om de veiligheid te garanderen van mensen 

onder radarinstallaties, gsm-masten en hoogspanningslijnen, en bij hoogspanningscabines. 

Dat is uiteraard te begrijpen. Algauw bleek echter dat er eigenlijk geen uitzondering was 

voorzien voor medische doeleinden en dat die richtlijn ook sloeg op de toepassing van een 

MRI. 

  

De medische wereld schrok in 2006 wakker. Ze zijn zich ervan bewust geworden en hebben 

bij Europa verkregen dat die richtlijn, die eigenlijk tegen 1 april 2008 had moeten omgezet 

zijn, voor vier jaar werd uitgesteld om de bedenkingen vanuit de medische wereld en de 

patiëntenbeweging te bekijken. Er werd dus tijd gegeven om meer informatie te verzamelen 

en wetenschappelijk onderzoek te verrichten naar de mogelijke schade – als die er zou zijn – 

bij het gebruik van MRI. 

  

In maart 2012 zou toch over de richtlijn worden gestemd, om nadien in Belgische wetgeving 

omgezet te worden. Dat is over minder dan twee maanden. Het zou natuurlijk nefast zijn als 

wij plots in onze ziekenhuizen geen MRI’s meer zouden mogen gebruiken. Een beperking of 

verbod op een aantal medische en klinische radiologische handelingen kan uiteraard een 

kwaliteitsverlies inhouden van diagnose en behandeling van bepaalde ziekten. 

  

Mevrouw de minister, ik heb twee vragen. 

  

Wat is de stand van zaken met betrekking tot het wetenschappelijk onderzoek dat intussen is 

uitgevoerd inzake de mogelijke schadelijke werking van MRI en NMR? Zijn er zaken 

waarvan bewezen is dat ze schadelijk zouden zijn? Zijn er hypothetische potentiële nadelen? 

  

Welk standpunt heeft Europa intussen ingenomen? Welk standpunt neemt u als minister van 

Volksgezondheid in? Zult u al dan niet trachten om die richtlijn bij te sturen op Europees 

niveau of is Europa reeds van plan om ze bij te sturen en alleszins een uitzondering te maken 

voor medische toepassingen? Ik begrijp de geest van die oorspronkelijke EU-richtlijn, maar ik 

meen dat het medisch gebruik daar niet onder had moeten vallen. 

  

06.02 Minister Laurette Onkelinx: Mijnheer de voorzitter, eerst en vooral moet ik zeggen 

dat de Europese richtlijn, waarnaar u verwijst, binnen de bevoegdheid valt van de minister 

van Werk. De richtlijn handelt over de bescherming van de werknemers. Het gaat hier dus 

niet om een richtlijn ter bescherming van de volksgezondheid in het algemeen. Bijgevolg is er 

op dit ogenblik geen sprake van een beperking of verbod op diagnostisch onderzoek. 

  

De introductie van de MRI in de geneeskunde heeft geleid tot een revolutionaire verbetering 

in de diagnostische beeldvorming, voornamelijk van gedeelten van het menselijke lichaam 

waarbij de conventionele beeldvormende technieken minder optimale resultaten opleveren. 

Bovendien laten nieuwe MRI-technieken ook toe functionele metingen te verrichten. 

  



Het opleggen van beperkende maatregelen inzake MRI-onderzoeken zou niet alleen een 

belangrijk verlies in diagnostische efficiëntie betekenen, maar ook impliceren dat er opnieuw 

een verschuiving zou zijn naar diagnostische hulpmiddelen zoals CT-scan die gebruikmaken 

van ioniserende stralen. Dit zou betekenen dat de blootstelling aan ioniserende bestraling, 

zowel voor de patiënten als voor de werknemers, zou toenemen. Dit houdt een belangrijk 

risico in aangezien dergelijke straling op lange termijn kwaadaardige aandoeningen kan 

veroorzaken. Ik herinner u in dit kader aan het feit dat de Belgische bevolking veel meer is 

blootgesteld aan ioniserende stralen dan onze buurlanden, bijvoorbeeld drie keer meer dan in 

Nederland. 

  

De risico’s van blootstelling aan MRI-toestellen zijn te catalogiseren als risico ten gevolge 

van blootstelling aan statische magnetische velden, maar ook ten gevolge van blootstelling 

aan tijdveranderlijke magnetische veldgradiënten en aan radiofrequenties. Het 

wetenschappelijk onderzoek inzake de risicostratificatie op ongewenste effecten op korte en 

lange termijn is nog volop aan de gang. Het IARC, International Agency for Research on 

Cancer, beschouwt statische magnetische velden niet als kankerverwekkend, maar vermeldt 

wel dat radiofrequente straling mogelijks een carcinogeen potentieel zou hebben. 

  

De mogelijk nadelige effecten op de gezondheid van blootstelling aan elektromagnetische 

velden bij MRI zijn weliswaar zeldzaam, maar moeten verder grondig worden geëvalueerd. 

Bijkomende onderzoeken en debatten met deskundigen zijn noodzakelijk. 

  

Het WHO maakte op zijn website kenbaar dat het een formal risk assessment met alle 

bestudeerde health outcomes inzake elektromagnetische velden zal publiceren in 2012. Dit 

document zal voor de experts van belang zijn om een wetenschappelijk gefundeerd debat over 

het onderwerp te voeren. Ik zal aan de Hoge Gezondheidsraad vragen eerdere adviezen inzake 

de risico’s van blootstelling van de bevolking aan niet-ioniserende stralingen te actualiseren, 

en dit met bijzondere focus op het gebruik ervan door de MRI-diagnostiek. 

  

06.03 Nahima Lanjri (CD&V): Mevrouw de minister, ik dank u voor uw uitgebreide en 

deels ook technische antwoord. Ik begrijp dat het wetenschappelijke onderzoek over de 

mogelijke gevolgen nog volop aan de gang is.  

  

U hebt het er niet over gehad dat de Belgische toepassingen binnenkort zouden moeten 

worden aangepast. Kortom, voorlopig komen er in de medische wereld — ondanks de 

Europese richtlijn — geen aanpassingen, en worden MRI en MR gewoon gebruikt zoals 

vandaag? Als ik het goed begrijp, gebeuren er wel verdere onderzoeken, maar de Europese 

richtlijn wordt nog niet omgezet? 

  

U zegt dat deze risicoanalyse bedoeld is voor de mensen die ermee werken. Dat klopt. Dat 

had ik moeten zeggen. Ik neem aan dat er op korte termijn geen beperkende maatregelen 

komen voor de artsen en verpleegkundigen die de MRI-scans uitvoeren? Dat zou nefast zijn. 

  

De voorzitter: Mevrouw Lanjri, mag ik u erop wijzen dat een Europese richtlijn door het 

Parlement wordt omgezet? Zij komt hoe dan ook nog naar het Parlement. 

  

06.04 Nahima Lanjri (CD&V): Dat klopt. Die richtlijn komt trouwens eerst naar deze 

commissie, of naar de commissie voor de Sociale Zaken. Maar als wij de richtlijn moeten 

omzetten, zitten wij toch met een probleem wat onze gezondheidswerkers betreft? Ik neem 

aan dat er ook voor hen voor een aanpassing gezorgd moet worden? 



  

Ik weet dat er nog onderzoek bezig is. Moeten wij uitstel vragen aan Europa, en zeggen dat 

wij dit niet op die manier kunnen toepassen? Dit zorgt immers voor problemen voor de 

mensen die de MRI-scans moeten uitvoeren. 

  

06.05 Minister Laurette Onkelinx: Dat geldt voor elk land in Europa. Ik wil de richtlijn 

graag bestuderen, al behoort zij niet tot mijn specifieke bevoegdheid. 

  

Wij zullen daarover binnenkort kunnen discussiëren met de minister van Werk.  

  

L'incident est clos. 

Het incident is gesloten. 
 


