
 

Dosisbeheersing in verband met zwangerschap

Citation for published version (APA):
Huyskens, C. J. (1995). Dosisbeheersing in verband met zwangerschap. (Technische Universiteit Eindhoven.
Stralingsbreschermingsdienst rapport; Vol. 12357). Technische Universiteit Eindhoven.

Document status and date:
Gepubliceerd: 01/01/1995

Document Version:
Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be
important differences between the submitted version and the official published version of record. People
interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the
DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above, please
follow below link for the End User Agreement:
www.tue.nl/taverne

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
openaccess@tue.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 24. May. 2023

https://research.tue.nl/nl/publications/9d62a4f8-8309-4e2d-bebe-1482ad061d80


SBD 12357 Dosisbeheersing in verband met zwangerschap - 1 -

DOSISBEHEERSING IN VERBAND MET ZWANGERSCHAP 

In de zorg voor stralingsbescberrning bij radiologiscbe beroepswerkzaarnheden wordt in beginsel 
geen onderscbeid gemaakt tussen mannen en vrouwen. Voor zover bet de bescberming van de 
werkers zelf betreft gelden voor iedereen dezelfde normen en voorscbriften. Voor vrouwen die 
zwanger zijn en ook voor vrouwen die mogelijk zwanger kunnen zijn gelden ecbter aanvullende 
normen voor dosisbeperking met bet oog op bescberming van bet ongeboren kind. 
In wettelijke voorscbriften zijn die aanvullende normen, evenals de algemeen geldencie normen 
geformuleerd als recbten en plicbten voor de verantwoordelijke leiding zowel als voor de werken
den zelf. De nadruk wordt daarbij nog vaak gelegd op de voorgescbreven dosislimieten, maar in 
de praktijk komt bet vooral neer op een goede preventieve aandacbt voor de organisatie van de 
werkzaarnheden en bet inricbten van de werkomstandigbeden. Wettelijke dosislimieten op jaarbasis 
zijn immers niet de belangrijkste en zeker niet de enige norm voor stralingsbescberrning. Dosisli
mieten gelden als uiterste bovengrens van blootstelling waarbij eerst altijd voldaan moet warden 
aan de belangrijkste normen, nl. (1) bet verrnijden van onnodige stralingsblootstelling, en (2) de 
optimalisatie van bescherming op grond van bet ALARA-beginsel. 

Beschermingsnorm 

Op grand van de wetgeving is de verantwoordelijke leiding (namens de werkgever) verplicbt er 
voor te zorgen dat de blootstelling van een zwangere vrouw tijdens baar beroepswerkzaarnheden 
zo gering is als redelijkerwijs baalbaar en dat baar arbeidsomstandigheden van zodanige aard zijn 
dat gewaarborgd is dat de equivalente dosis voor de foetus niet meer bedraagt dan de speciale 
dosislimiet. Het uitgangspunt voor normstelling is dat het ongeboren kind zoveel mogelijk dient te 
warden bescbermd als betrof bet een lid van de bevolking. Het ongeboren kind is immers geen 
radiologiscb werker. 
Op grand van de meest recente ICRP-aanbevelingen (uit 1990) wordt in de (toekomstige) ricbtlijnen 
voor stralingsbescberming van de Europese Unie uitgegaan van een dosislirniet van 1 millisievert 
voor bet foetus over de bele periode van zwangerschap. Deze dosisbegrenzing voor bet ongeboren 
kind is strenger dan in de buidige Nederlandse wetgeving vastligt. Volgens bet Nederlandse Besluit 
Stralenbescberming geldt (nog) een dosislimiet van 5 rnillisievert. De ICRP-aanbeveling en de 
toekomstige Europese ricbtlijn zijn ook strenger dan de anno 1992/1993 voorgestelde Nederlandse 
beleidsvoomemens. Het is ecbter te verwacbten dat de Nederlandse wetgeving tocb uiteindelijk de 
ICRP-aanbevelingen en de Europese richtlijn zal volgen. Daarom kan men er beter vanuit gaan dat 
de "1 millisievert dosislimiet" voor bet foetus in de praktijk al geldt. Voor bet goede be grip moet 
warden opgemerkt dat deze speciale dosislirniet betrekking beeft op de (lokale) equivalente 
orgaandosis voor bet foetus, of een daarmee overeenkomend orgaan in de buikstreek. Het gaat niet 
om de effectieve dosis voor de vrouwelijke werker. 

Om juridiscbe redenen heeft de speciale dosislimiet voor bet ongeboren kind formeel betrekking 
op de periode van zwangerscbap, vanaf bet moment dat de werkgever daarvan op de hoogte is 
gesteld. Het is een wettelijke verplichting om dat te doen. De melding vari zwangerschap kan direct 

* gebeuren bij de SBD of aan de bedrijfsarts, wanneer men daaraan de voorkeur geeft. De 
bedrijfsarts moet dan zorgen dat de SBD biervan op de boogte wordt gesteld. Vanzelfsprekend 
moet de privacy van de mededeling warden gerespecteerd. Deze wettelijke verplichting tot 

* SBD wordt hier gebruikt als afkorting van StralingsBeschermingsDienst of StralingsBeschermingsDeskundige 
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aanmelding van de zwangerschap houdt logisch verband met het feit dat een werkgever en dus ook 
de lokale verantwoordelijke leiding slechts formeel verantwoordelijk kan worden gehouden voor 
adequate bescherming, wanneer men op de hoogte is. 

Stralingseffecten 

Het ongeboren kind is gevoeliger voor straling dan volwassenen. In bijzonder geldt dit voor de 
embryonale fase, omdat dan in alle organen en weefsels in hoog tempo celdelingen plaatsvinden 
die nodig zijn voor de orgaanontwikkeling. De aard van de effecten hangt sterk af van het 
ontwikkelingsstadium. 
In de allereerste week wanneer nog geen innesteling van de vrucht heeft plaatsgevonden, is er als 
het ware sprake van een "alles of niets" effect. Aangenomen wordt dat elke transformatie van de 
bevruchte eicel leidt tot, overigens onwaameembaar, beeindiging van de ontwikkeling. 
De orgaanvorming bij het embryo begint vanaf ongeveer de derde week na bevruchting. Transfor
maties op cellulair niveau kunnen dan leiden tot storingen en misvormingen. 
Aangenomen mag worden dat de eventuele afwijkingen of misvormingen (teratogene effecten) ten 
gevolge van bestraling tijdens de eerste helft van de zwangerschap van het deterministische type 
zijn. Daarvoor geldt een drempeldosis van tenminste 50 millisievert. 

Vanaf de derde week na innesteling tot aan het eind van de zwangerschap moet rekening worden 
gehouden met het mogelijke carcinogene effect van straling. Daarover is weinig met zekerheid 
bekend. Er wordt rekening mee gehouden dat de kans op kankerinductie in het foetale stadium 
enkele malen grater is dan voor volwassenen geldt, bij gelijke dosis. 
Uit de evaluatiestudies van Hiroshima en Nagasaki blijkt voor het foe tale stadium in de periode 
van 8 tot 15 weken na conceptie, de rnogelijk.heid dat verstoring van hersenontwikkeling de 
intelligentie van het kind nadelig kan be'invloeden. Dergelijke effecten zijn waargenomen bij doses 
(voor het foetus) ruim boven 100 millisievert. Het staat nog niet vast of voor dergelijke effecten 
een drempelwaarde geldt waar beneden het effect niet zal optreden. Daarom wordt vanuit stralings
bescherrningsoverweging ook bij lagere doses in de orde van tientallen millisievert, hiermee 
rekening gehouden. 

Rekening houden met mogelijke zwangerschap 

Een goede bescherming van het ongeboren kind is verzekerd wanneer de werkomstandigheden 
zodanig zijn ingericht dat in die periode de blootstelling voor het foetus niet meer kan zijn dan 1 
millisievert. Dit kan, door er voor te zorgen dat in enige periode van 4 opeenvolgende weken de 
dieptedosis voor organen in de buikstreek beperkt blijft tot minder dan 0,5 millisievert. Zelfs 
wanneer de zwangerschap nog niet bekend is, of nog niet is aangemeld, is bescherming in de periode 
van 8 tot 15 weken na conceptie dan gegarandeerd. In de praktijk komt bet erop neer <lat 
werkzaamheden voor vrouwen, die kinderen kunnen voortbrengen - zelfs zonder <lat sprake is van 
feitelijke zwangerschap - zodanig moeten warden georganiseerd dat er geen sprake kan zijn van 
piekbelastingen in korte tijd. 

De huidige Nederlandse wetgeving stelt (nog) een Speciale norm voor blootstelling van vrouwen 
die kinderen kunnen voortbrengen, zonder <lat sprake is van zwangerschap. Hun werkzaamheden 
moeten zodanig zijn ingericht dat de equivalente dosis in de buikstreek niet meer kan bedragen dan 
13 millisievert gedurende een periode van 13 opeenvolgende weken. Dit voorschrift was bedoeld 
om piekbelastingen te voorkomen in de beginperiode van zwangerschap. Dit wettelijk voorschrift 
is in feite achterhaald. 
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Op grond van de ICRP-aanbevelingen uit 1990 en de op handen zijnde aanpassing van de Europese 
beschermingsnormen, zal de limiet voor de effectieve dosis van alle radiologische werkers worden 
verlaagd van 50 millisieveri naar 20 millisievert per jaar. Het is logisch dat dan ook de extra norm 
van 13 millisievert per 13 weken zal verdwijnen. Wat de nieuwe juridische formulering wordt is 
nog niet bekend, maar in de praktijk komt bet erop neer dat voor de meest gangbare soorten van 
radiologiscb werk een dosisbebeersing moet warden nagestreefd beneden bet niveau van ca. 
1 millisievert voor de effectieve dosis op maandbasis. 

Voor radiologische werkzaarnheden van categorie B is het algemeen gangbaar om de werkomstan
digbeden zodanig in te ricbten dat op maandbasis de effectieve dosis zeker beneden 0,5 millisievert 
blijft. Voor werkomstandigheden van categorie Bis aparte dosiscontrole voor uitwendige bloot
stelling van de buikstreek dan ook in het algemeen niet nodig. Dosiscontrole aan de hand van de 
normale controlerende persoonsdosimetrie is afdoende. V aak zal de uitslag van de persoonlijke 
dosiscontrole een overscbatting zijn van de equivalente dos is in de buikstreek. Dat is zeker het geval 
wanneer zoals bij rontgenwerkzaarnheden in de mediscbe sfeer, de buik wordt af gescbermd met 
een loodscbort. 
Voor eenvoudige werkzaarnheden in radionuclidenlaboratoria moet gelden dater slechts een gering 
risico is op inwendige besmetting met radioactieve stoffen. De goede laboratoriurnhygiene en de 
stelselmatige controle op besmettingen binnen bet laboratorium moeten dit garanderen. 
Al met al bestaat bij werkzaarnheden van categorie B voldoende zekerheid dat de stralingsdosis in 
de buikstreek voor vrouwen altijd voldoende laag blijft om geen belernmering te vormen uit bet 
oogpunt van mogelijke zwangerschap. Ook in bet geval van feitelijke zwangerschap is er dan geen 
noodzaak tot vervangende werkzaarnheden of bijzondere aanpassingen van de werkomstandighe
den. V anzelfsprekend geldt dit onder de voorwaarde dat de zorg voor stralingsbescherming en de 
dosiscontrole van normaal goede kwaliteit is. 

De mogelijkheid van zwangerschap is op zichzelf geen reden om vrouwen niet toe te laten tot 
radiologisch werk van categorie A. De werkomstandigheden en de persoonlijke beschermingsmaat
regelen moeten dan wel zodanig worden georganiseerd dat de stralingsdosis in de buikstreek niet 
onopgemerkt kan oplopen boven 0,5 millisievert binnen een periode van ca. 4 weken. Deze 
getalwaarde is geen wettelijk voorschrift, maar is bedoeld als praktische richtlijn om te verzekeren 
dat geen ongewenst hoge blootstelling van het foetus kan plaatsvinden bij nog niet gesignaleerde 
zwangerschap. Met het oog bierop moet bij werkomstandigheden van categorie A de stralingsdosis 
over de buikstreek apart in het oog warden gehouden. Voor wat betreft de dosiscontrole voor 
uitwendige bestraling, kan dit eventueel gebeuren door bet dragen van een aparte persoonsdosime
ter op de buik. Dit geldt dan in aanvulling op de normale controlerende persoonsdosimetrie wanneer 
de dosisschatting voor de buikstreek niet nauwkeurig genoeg kan warden afgeleid uit een enkele 
standaard gedragen persoonsdosimeter. Wanneer binnen betrekkelijk korte tijd zeer grote schom
melingen in uitwendige blootstelling mogelijk zijn, moet de wijze van uitvoering van persoonsdo
siscontrole daaraan worden aangepast en moet ook de tijdsduur van de dosiscontrole worden 
aangepast. 
Voor wat betreft categorie A werkzaarnheden met open radioactieve stoffen ligt voor vrouwen, net 
als voor mannen, de nadruk op het voorkomen van radioactieve besmettingen. Ook hier geldt dat 
de mogelijkheid van zwangerschap op zich zelf geen reden is om vrouwen niet toe te laten tot dit 
werk van categorie A. Voorwaarde is ecbter wel dat door de SBD extra aandacht vooraf wordt 
besteed aan de dosisevaluatie bij mogelijke inwendige besmetting. Die dosisevaluatie moet niet 
zozeer worden gemaakt voor de effectieve dosis voor de werker, maar vooral ook met bet oog op 
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de equivalente orgaandosis voor inwendige organen in de buikstreek. De dosisbeheersing ter 
bescherming van het ongeboren kind gebeurt irnmers niet op basis van de effectieve dosis voor de 
vrouw, maar op basis van de (lokale) equivalente orgaandosis in de uterus. 

Recht op aanpassing bij zwangerschap 

Zwangere vrouwen hebben gedurende de periode van zwangerschap recht op zodanige aanpassin
gen in hun werkomstandigheden dat het werk hooguit als radiologische categorie B wordt geken
merkt. W anneer dergelijke aanpassingen niet mogelijk zijn, heeft men rec ht op vervangend werk. 
In dergelijke aangepaste werkomstandigheden hebben zwangere vrouwen oak het recht dat de 
blootstelling van het ongeboren kind via dosimetrie wordt gecontroleerd. 
Uit het recht op aanpassing van werkornstandigheden volgt tegelijkertijd de verplichting voor de 
werkgever om vooraf aan te tonen dat onder de aangepaste omstandigheden de bescherming van 
het ongeboren kind volgens de normen wordt gegarandeerd. In de praktijk is het de verantwoorde
lijkheid van de lokale leiding om hierop toe te zien. 
Voor zover het uitwendige blootstelling aan rontgen- en/of gammastraling betreft kan dit het best 
gebeuren door het ongeboren kind als het ware een eigen dosimeter toe te kennen. Deze moet dan 
warden gedragen op de buik en eventueel - zoals bij rontgendiagnostiek - onder het loodschort. 
Zwangere vrouwen kunnen niet warden toegelaten tot werkzaamheden met grate hoeveelheden 
radioactieve stoffen in open vorm, zoals op B-laboratoria en bij nucleair geneeskundige therapie. 
Hoe gering de kans op inwendige besmetting daarbij oak is, de eventuele dosisgevolgen zouden 
ontoelaatbaar hoog zijn. Overigens geldt oak voor vrouwen die een kind zogen dat zij geen 
werkzaarnheden mogen verrichten waarbij kans bestaat op inwendige besmetting. 
Zwangerschap hoeft geen belemmering te betekenen voor het uitvoeren van zeer eenvoudige 
werkzaamheden met kleine hoeveelheden radioactieve stoffen, zoals eenvoudig tracer-werk of 
toedieningen in de sfeer van in vivo medische diagnostiek, maar het vergt wel een zeer goede 
laboratoriumhygiene en goede en frequente uitvoering van besmettingscontroles. Om te verzekeren 
dat geen sprake kan zijn van ontoelaatbare dosis voor bet foetus, zijn werkzaamheden met open 
radioactieve stoffen echter alleen toelaatbaar wanneer op voorhand door de SBD is aangetoond dat 
in geval van een eventuele inwendige besmetting de equivalente dosis voor het foetus aanmerkelijk 
minder dan 1 millisievert zal bedragen. Immers de werkgever is verplicht om te garanderen dat 
geen blootstelling mogelijk is boven het niveau van de aanvullende dosislimiet voor het ongeboren 
kind. Voor alle duidelijkheid wordt nag eens benadrukt dat deze aanvullende dosislimiet ter 
bescherming van het ongeboren kind betrekking heeft op de (lokale) equivalente orgaandosis voor 
het foetus, of een daarmee overeenkomend orgaan in de buikstreek. Het gaat niet om de eff ectieve 
dosis voor de vrouwelijke werker zelf. 
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