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Ir. Chris J. Huyskens, Technische Universiteit Eindhoven, Stralingsbeschermingsdienst 

In 1991 heeft de International Commission on Radiological Protection herziene aanbevelingen 

gepubliceerd voor stralingsbescherming. ICRP-60 bouwt voort op ICRP-26 uit 1977 en latere 

publicaties. De ICRP aanbevelingen waren aanvankelijk gericht op werkers, patienten en bevolking 

bij radiologische toepassingen. ICRP heeft de beschermingsbeginselen uitgebreid naar andere 

toepassingsgebieden waaronder: nucleaire ongevallen, radioactieve milieuverontreiniging, voedsel

besmetting en verhoogde blootstelling aan straling van natuurlijke oorsprong door technologisch 

handelen (o.a. radon). 

ICRP-publicatie 60 omvat: 

samenvatting van huidige wetenschappelijke kennis over biologische aspecten van stralings

bescherming 

uitgebreide behandeling van de multi-attributieve risico-analyse betreffende de betekenis 

van lage stralingsdoses voor de gezondheid in het licht van maatschappelijke opvattingen 

over de aanvaardbaarheid van technologische gezondheidsrisico's 

een samenvatting van de beschermingsconcepten en dosisgrootheden voor stralings

bescherming 

integrale aanbevelingen voor stralingsbescherming voor verschillende soorten praktijken, 

toepassingen, situaties en voor verschillende doelgroepen. 

Het van oudsher bekende preventieve basissysteem voor stralingsbescherming is gehandhaafd. Dit 

is gebaseerd op een drietal samenhangende uitgangspunten: (1) de rechtvaardiging van elke prak

tijk, toepassing of blootstelling, (2) de optimalisatie van bescherming, zowel individueel als collec

tief, en (3) het hanteren van individuele dosislimieten voor beroepsmatige blootstelling en sommige 

vormen van publieke blootstelling . 

Dit preventieve basissysteem wordt nu ook aanbevolen voor risicobeheersing van potentiele 

stralingsblootstellingen bij ongevallen. Het basissysteem is bedoeld voor het beheersen en contro

leren van blootstellingen die het gevolg zijn van menselijke activiteiten, praktijken en toepassingen 

waarvan zowel de oorzaak alsook de omvang van blootstelling beheersbaar en be'invloedbaar is . 

Aanvullend geeft ICRP een systeem van bescherming door middel van interventie. Dit is bedoeld 

voor bestaande of acuut dreigende situaties waarbij de oorzaak van blootstelling niet beheersbaar 

is , maar waarin uitsluitend door middel van ingrijpen achteraf de omvang van de blootstelling kan 

warden beperkt. 
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BIOLOGISCHE ASPECTEN VAN STRALINGSBESCHERMING 

ICRP maakt fundamenteel onderscheid tussen deterministische effecten van hoge doses en stochas

tische effecten van lage doses. Deterministische effecten zijn terug te voeren op celkilling. Bij zeer 

grote orgaandoses leidt dit tot aantasting van de functie van organen of weefsels. Dergelijke deter

ministische orgaanschade treedt niet op zolang de orgaandosis beneden een drempelwaarde blijft in 

de range van 0,5 a 5 gray voor acute doses. De drempelwaarden liggen hoger naarmate de 

stralingsdosis wordt verdeeld over een tijdsbestek van jaren. Bij goed uitgevoerde rontgenonder

zoeken is klinisch diagnostiseerbare weefselschade altijd vermijdbaar. Alleen bij gebruik van 

obsolete apparatuur en bij extreem lange doorlichtingen zijn deterministische effecten denkbaar. 

Bij medische diagnostiek is vooral de kankerverwekkende werking relevant en de mogelijkheid van 

genetische effecten. Deze worden aangeduid als stochastische effecten, omdat het II all es of niets 11 

effect en het kanskarakter (toeval) een belangrijke rol spelen. De kans op stochastische effecten 

neemt toe met toenemende dos is, maar de ernst van de verschillende gezondheidseffecten is 

onafhankelijk van de dosis. ICRP heeft de Iineaire evenredigheidsfactor bij lage dosis en laag 

dosistempo afgeleid van gegevens bij hoge dosis en hoog dosistempo. Door middel van een globale 

reductiefactor 2 (DDREF). Evaluatiestudies - vooral bij overlevenden in Hiroshima en Nagasaki -

hebben geleerd dat de stralingsgevoeligheid van verschillende organen onderling sterk uiteen loopt. 

Elke samenvatting van schattingen voor de kans op kanker door straling is behept met grote 

onnauwkeurigheden, omdat het sterke vereenvoudigingen impliceert van gegevens die op zichzelf 

al niet uitblinken door grote precisie. Al met al wordt de kans op solide tumoren ongeveer 

driemaal zo groot geschat als vroeger. Voor leukemie geldt een factor vijf. De kans op genetische 

effecten door gonadenbestraling wordt ongeveer gelijk ingeschat als in de jaren '70. 

ICRP concludeert dat het lineair additieve (of absolute) risicomodel een veel te eenvoudige voor

stelling van zaken is. Er bestaan aanwijzingen dat het multiplicatieve (of relatieve) risicomodel 

voor veel organen beter in overeenstemming is met de wetenschappelijke waarnemingen. Dit 

betekent dat de kankerverwekkende werking niet alleen evenredig is met de dosis, maar bovendien 

samenhangt met de reeds bestaande - van nature aanwezige - kans op dergelijke effecten. Dit 

impliceert een grote leeftijdsafhankelijkheid en ook een afhankelijkheid van sociale en milieu

factoren. ICRP-60 adviseert om bij de beoordeling van de betekening van lage stralingsdoses niet 

alleen rekening te houden met de inductiekans van letale effecten, maar ook met non-letale ernstige 

effecten. Anderzijds moet ook het grotere verschil verdisconteerd worden tussen inductie en 

expressie vanwege lange latentieperiode. De uitkomst van risicoschattingen voor stochastische 

effecten van lage stralingsdoses zijn dan uiteindelijk afhankelijk van het waarde-oordeel (de weeg-
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factoren) die warden toegekend aan de ernst van de verschillende effecten en aan het leeftijds

afuankelijke karakter van inductie en expressie. De samenvatting van de door ICRP geconcludeer

de schattingen is voor verschillende leeftijdscategorieen gegeven in tabel 2. 

Op grand van gegevens uit de follow-up studie van Hiroshima en Nagasaki wordt de kans op 

ernstige mentale retardatie bij kinderen geassocieerd met een waarneembare verschuiving van het 

intelligentiequotient. Mentale retardatie wordt aangemerkt als een deterministisch effect. Beneden 

een geabsorbeerde dosis in de hersenen van 0, 1 gray is er geen aanwijsbare verschuiving van de 

algemene IQ-verdeling. Bij aanmerkelijk hogere doses in de periode van de 8e tot de 15e week na 

bevruchting kan het effect mogelijk groat genoeg zijn om een toename te zien in het aantal kinde

ren dat als achterlijk wordt geclassificeerd. Bestraling van het embryo in de eerste twee na 

conceptie heeft hoogst waarschijnlijk geen deterministische effecten tot gevolg. Gedurende de 

periode van organogenese bestaat de kans op misvorming van organen die op het moment van 

bestraling in ontwikkeling zijn. Daarvoor geldt echter een drempeldosis die wezenlijk hoger ligt 

dan gewoonlijk voor de ontvanger bij rontgendiagnostiek. 

De kans op tumoren in de kinderleeftijd of als volwassene ten gevolge van bestraling in utero, 

wordt van dezelfde grootte geschat als voor zuigelingen en jonge kinderen: met enige voorzichtig

heid wordt een factor 3 grater gehanteerd dan het bevolkingsgemiddelde. 
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TABEL 1: Gemiddelde kansschatting voor de gehele bevolking voor ernstige erfelijke afwijkingen 
en voor letale maligniteiten gedurende het gehele leven (na blootstelling) in relatie tot de 
geabsorbeerde dos is in de betreffende organen of weefsels . De risicoschattingen zijn uitgedrukt als 
kans per 100.000 bij een geabsorbeerde orgaandosis van 1 mGy. 
Tevens is aangegeven de getalsverhouding tussen het totale aantal maligniteiten ten opzicht van het 
aantal letale maligniteiten (volgens ICRP-60) . 
----------------·--------------------------------------------------------- -------------

Maligniteiten (kanker) 
Kans per 100. 000 
per milligray 
orgaandosis 

Verhouding: 
totaal aantal 
aantal letale 

-------------------------------------------------------------------------

Leukemie (aktief beenmerg) 
Botoppervlak 
Mamma (vrouwen) 
Long 
Schildklier 
Colon 
Oesophagus 
Huid 
Maag 
Lever 
Blaas 
Ovaria (vrouwen) 
Overige (gecombineerd 
overgebleven weefsels en organen) 

0,5 
0,05 
0,4 
0,85 
0,08 
0,85 
0,3 
0,02 
1,1 
0,15 
0,3 
0,2 
0,5 

-------------------------------------·---- ·-------------------------

1,01 
1,4 
2,0 
1,05 

10 
1,8 
1,05 

500 
1,1 
1,05 
2,0 
1,4 
1,8 

TABEL 2: Schatting voor kans op ernstige stochastische gezondheidseffecten ten gevolge van lage 
stralingsdoses volgens ICRP-60. 
Uitgedrukt als gemiddelde kans per 100.000 bij een effectieve dosis van 1 millisievert. 

---·-------------------

----------------·---

Letale tumoren 
en leukemie 

Genetische effecten 

Gewogen totaal 
van alle effecten 

Bevolkings
gemiddelde 

5 

1 

8 

---------------------- -----
Jonge 
kinderen 

Beroeps
bevolking 

----------------------

10 a 15 4 

3 0,6 

15 a 20 6 

Geriatrisch 
ouderen 

--------------

< 3 

< 

<4 
---------------------------------------------------------------- ----

De risicofactoren zijn gemiddelde waarden over de gehele bevolking, alle leeftijden en beide sexen 
(behalve voor mamma en ovaria) . 
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STRALINGSBESCHERMING BIJ MEDISCHE BLOOTSTELLING 

In de uitwerking van ICRP-aanbevelingen wordt verschil gemaakt tussen beroepsmatige blootstel

ling, medische blootstelling en publieke blootstelling. 

Medische blootstelling omvat: (1) radiologische diagnostiek en therapie van patienten, in directe 

relatie met hun ziekte, (2) diagnostiek zonder directe relatie met ziekte zoals bij medische keu

ringen en screening onderzoek, (3) blootstelling van vrijwilligers en proefpersonen in het kader 

van klinische trials of biomedisch onderzoek en (4) blootstelling van personen - andere dan staf of 

medewerkers - die bewust en gewild een helpende of verzorgende rol vervullen voor de patient. 

Stralingsblootsteling van artsen, paramedisch personeel en andere medewerkers in het kader van 

hun beroepsuitoefening of beroepsopleiding valt niet onder medische blootstelling. Dit wordt 

aangemerkt als beroepsmatige blootstelling. Ook de publieke blootstelling (omwonenden, bezoekers 

e.d.) ten gevolge van medische stralingstoepassingen valt buiten de begripsopvatting van medische 

blootstelling. 

Het rechtvaardigingsbeginsel vraagt om een zorgvuldige indicatiestelling en het vermijden van 

onnodige duplicaties in onderzoek. Ook de afweging met andere minder belastende 

onderzoekstechnieken hoort in dit kader thuis. In ICRP-60 wordt benadrukt dat de rechtvaardiging 

feitelijk op twee verschillende aanvullende niveaus moet plaats vinden. Eerst in algemene zin voor 

wat betreft indicatiestelling in samenhang met aanbevolen onderzoekstechnieken. Dit is primair een 

verantwoordelijkheid voor de medische professie en bevoegde gezondheidsautoriteiten. Aanvullend 

is echter elk individueel onderzoek onderworpen aan een aparte beslissing. Dit legt 

verantwoordelijkheden op aan de verwijzende, de behandelende en de uitvoerende medicus. 

ICRP-60 benadrukt dat rechtvaardiging voor onderzoeken van patienten in direct verband met hun 

ziekte een antler karakter draagt dan wanneer het gaat om bevolkingsonderzoek, screening en 

vooral ook keuringen voor beroep of medisch/juridische en verzekeringsdoeleinden (zie ICRP-34, 

44, 52 en 62) . 

Bij medische blootstelling van patienten is het in principe onjuist om individuele dosislimieten te 

hanteren. Overduidelijk geldt dat voor de radiotherapie waar het juist bedoeld is om de patient 

bloot te stellen aan lokaal hoge doses met het doel om ongezond weefsel te vernietigen. Bij goed 

uitgevoerd diagnostisch onderzoek spelen deterministische effecten geen rol. Bij het bepalen van de 

aanvaardbare patientdosis moet een afweging plaatsvinden met de eventuele kans op late 

stochastische effecten. Het bij voorbaat limiteren van de patientdosis is ongewenst omdat daardoor 

belemmeringen kunnen ontstaan voor noodzakelijk medisch onderzoek dat tenslotte in het directe 
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belang is van de gezondheid van de patient. Juist omdat dosislimieten niet van toepassing zijn is 

het des te noodzakelijker om bij elk medisch onderzoek goede aandacht te geven aan optimalisatie 

van bescherming. 

ICRP-60 bekritiseert onomwonden <lat de optimalisatie van bescherming bij medische toepassingen 

minder aandacht krijgt dan in de meeste andere radiologische toepassingen. Dientengevolge zijn er 

nog aanmerkelijke mogelijkheden voor dosisbeperking in de diagnostiek. De ICRP baseert deze 

conclusies op het feit <lat bij herhaling uit wetenschappelijk onderzoek blijkt <lat patientdoses bij 

eenzelfde type onderzoek in de praktijk meer dan een factor 100 uiteen liggen. De ICRP benadrukt 

<lat zorgvuldige uitvoering van onderzoeken in veel gevallen kan leiden tot een aanzienlijke 

reductie van de stralingsdosis zonder <lat de diagnostische waarde wordt beperkt. Vanwege het 

grate belang <lat hieraan wordt toegekend heeft de ICRP onlangs een nieuwe editie gepubliceerd 

van de samenvatting van huidige ICRP-uitgangspunten voor de bescherming van de patient in de 

radiodiagnostiek. Daarin wordt kart en bondig ingegaan op de belangrijkste onderwerpen die 

kunnen bijdragen tot beheersing van de patientdosis (in publicatie ICRP-62)1. 

De nadruk daarin wordt gelegd op (1) systematische kwaliteitsborging van apparatuur en hulp

middelen, (2) stelselmatige zorg en kwaliteitscontrole van technische aspecten bij de uitvoering van 

onderzoek en (3) bijzondere aandacht voor dosisbeheersing bij onderzoektechnieken die ver

houdingsgewijs hoge patientdoses opleveren. 

ICRP vraagt bijzondere aandacht voor interventie-radiologie. Doorlichting wordt steeds meer toe

gepast bij applicaties die lange doorlichtingstijden vergen. Bij dergelijke onderzoeken is dan ook 

sprake van hoge doses voor de patienten. Het betreft cardiologische onderzoeken zoals PTCA en 

CAG. Verder ook implantatie van pacemakers, cholangiogrammen, bilaire compressie, en vele 

andere onderzoeken die een nauwkeurige plaatsing van catheters of andere interventie-instrumenten 

vereisen. De betreffende patienten hebben bij uitstek enorme voordelen van zulke onderzoeken, 

vaak zelfs met levensreddend resultaat. De extreem hoge dosis die met dergelijke onderzoeken 

gepaard gaat, vergt <lat ze alleen moeten warden uitgevoerd met speciaal daarvoor ontwikkelde 

apparatuur en uitsluitend door daartoe bevoegde medische specialisten die daarvoor een specifieke 

radiologische opleiding hebben gevolgd. Dat geldt ook voor nieuwe rontgentoepassingen zoals CT

en digitale radiologie. Deze kunnen een aanzienlijk verbeterde beeldkwaliteit opleveren, op 

voorwaarde <lat de toepassingen warden gebruikt op een kennisniveau <lat overeenkomt met de 

complexiteit van de toepassing. ICRP wijst op bet gevaar <lat de patientdosis meer en meer wordt 

1De Nederlandstalige bewerking van deze ICRP-publicatie is inmiddels ook beschikbaar. 
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verboogd, met slecbts een beperkte verbetering van beeldkwaliteit of diagnostiscbe informatie. 

Invoering en toepassing van dergelijke tecbnieken vergt intensieve samenwerking met kliniscb 

fysiscbe deskundigen op bet gebied van dosimetrie en beeldvorming. 

De ICRP vestigt ook bijzondere aandacbt op de noodzaak voor dosisbebeersing in de kinder

radiologie. Voor jong-geborenen en kinderen moet rekening gebouden worden met een aanzienlijk 

grotere kans op tumorvorming en ook op ernstige afwijkingen in bet nageslacbt, dan bij volwas

senen (zie tabel 2). Gelet op bet feit dat ook de bebandelingstecbnieken en de criteria voor beeld

kwaliteit in de pediatriscbe radiologie beduidend anders zijn dan bij rontgenonderzoeken voor 

volwassenen, wijst ICRP nadrukkelijk op de noodzaak van specialistiscbe deskundigbeid en uiterste 

zorg. 

DOSE CONSTRAINTS 

In bet kader van optimalisatie van bescberming is bet logiscb om prioriteit te geven aan onderzoek

typen die verboudingsgewijs bogere stralingsdoses voor de patient veroorzaken. Om een 

vergelijking tussen verscbillende typen radiodiagnostiscb onderzoek in dit opzicbt te verge

makkelijken, wordt de grootbeid effectieve dosis gebruikt. Het is de door ICRP gedefinieerde 

dosisgrootbeid die op een gewogen wijze rekening boudt met bet verscbil in stralingsgevoeligbeid 

in weefsels en organen. Als indicatie is in tabel 3 een samenvatting gegeven van dosisgegevens van 

enkele onderzoektypen onder II standaard II protocol omstandigbeden en voor "standaard II patienten. 

De effectieve dosis per onderzoektype geeft een indicatie van de relatieve belangrijkheid uit het 

oogpunt van stralingsblootstelling. Men dient te beseffen dat de werkelijke stralingsdosis voor 

patienten aanzienlijk kan verscbillen van deze scbattingen als gevolg van (1) individuele anatomie

verscbillen ten opzicbte van de standaard patient, (2) afwijkingen in de uitvoeringstechniek ten 

opzicbte van bet standaard protocol. 

Uitgebreid en veelvuldig onderzoek (in Nederland en elders) beeft geleerd dat bet stralingsgebruik 

voor eenzelfde type verricbting onderling enorm kan varieren. Men kan stellen dat bij 

onderzoektypen in ongeveer 80 % van de verricbtingen binnen een bandbreedte van een factor 2 

naar boven en naar beneden zal liggen ten opzicbte van de cijfers uit tabel 3. Voor de grofweg 

overige 20% van alle verricbtingen lopen de verscbillen op tot ruim een factor 10. Op basis van 

deze gegevens kan worden afgeleid dat ongeveer 80 % van de verricbtingen correspondeert met 

ongeveer de helft van de collectieve dosis ten gevolge van eenzelfde onderzoektype. De andere 

belft van de collectieve dosis bangt samen met slecbts ongeveer 20% van bet aantal verricbtingen. 

Het moge duidelijk zijn dat uit bet oogpunt van optimalisatie van bescberming, zowel in 
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individuele zin als in collectieve betekenis, de aandacht vooral zou moeten worden gericht op 

verrichtingen die blijkbaar fors afwijken van wat II algemeen gemiddeld II gebruikelijk is. In 

dergelijke gevallen moet op zijn minst stevige medische indicatie bestaan voor het hogere 

stralingsgebruik. 

TABEL 3: Geabsorbeerde dosis in weefsel en effectieve dosis voor enkele onderzoektypen 
bij standaard patienten en standaard protocol 
--------------------------------------- --------------------------------------

--- Geabsorbeerde dosis (mGy) -----------
Rontgen
onderzoek 

actief uterus 
beenmerg mammae embryo/ 

----------------------
Thorax 0,04 
CT-thorax 
Schedel 
CT-schedel 
Buik 
CT-buik 
Thoracale 
wervelkolom 

6 
0,2 
3 
0,4 
6 
0,7 

Lumbale 1,5 
wervelkolom 
Bekken 0,2 
CT-bekken 6 
IVP 2 
Colon inloop 8 
(inc doorlichting) 
Mammografie * 
(scherm/film combinatie) 

0,1 

foetus 

* 
20 0,06 

* * 
0,03 * 
0,03 3 
0,7 8 
1,3 * 

0,1 4 

* 2 
0,03 25 
4 4 
1 15 

2 * 

----------------------- -------------------
* Minder dan 0,01 mGy 

0,02 

schildklier ovaria/ 
effectieve 
dosis (mSv) 

testes 
---------------

* 0,04 
2 0,1 / * 8 
0,4 * 0,1 
2 * 2 

* 2 I 0,4 1 
0,05 8 I 0,7 8 
1 * 1 

* 4 I 0,06 2 

* 1 I 5 1 

* 25 12 7 
0,4 4 /4 4 
0,2 16 / 4 9 

* * 0,1 

--------------- -------------

Nieuw in ICRP-60 is de aanbeveling om in het kader van optimalisatie van bescherming bij 

medische toepassingen II dose constraints II te hanteren. Gedoeld wordt op criteria voor de stralings

blootstelling per verrichting of behandeling, die aangeven welk blootstellingsniveau van de patient 

nog billijk wordt geacht onder normale omstandigheden. Dergelijke constraints moeten een duide

lijke rol spelen bij ontwerp van nieuwe apparatuur en nieuwe technieken. Ze kunnen ook als 

toetsingscriterium worden gehanteerd voor ALARA en good practice in bestaande praktijken. 

Dergelijke criteria of referentiewaarden hoeven niet noodzakelijk in termen van patientdosis te 

worden uitgedrukt. In de praktijk is het veel nuttiger om ze vast te leggen in termen van meetbare 

grootheden, zoals intreedosis, dosistempo en kerma x oppervlak produkt. Of zelfs in simpele 

begrippen als doorlichttijd en filmlengte. Het is onmogelijk om algemene getalwaarden vast te 
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stellen. Immers, kwaliteitscriteria voor ALARA en good medical practice verschillen met de stand 

der techniek, zowel in medisch-technisch als in sociaal-economisch opzicht. Daar ligt een primaire 

taak voor de verantwoordelijke professionals. 

BEROEPSMATIGE BLOOTSTELLING 

Onevenredig veel aandacht lijkt te warden geschonken aan de lagere getalwaarden voor de indivi

duele dosislimieten die door ICRP warden aanbevolen voor beroepsmatige blootstelling. Ten 

onrechte warden dosislimieten vaak nag gezien als belangrijkste norm. ICRP-60 gaat uitgebreid in 

op de bestaande misvattingen over de betekenis van individuele dosislimieten. Deze zijn op 

politiek-maatschappelijke gronden vastgestelde grenswaarden die moeten voorkomen <lat de over 

het gehele (werkzame) leven geaccumuleerde persoonsdosis geen - maatschappelijk - onaan

vaardbare proporties aanneemt. Deze op jaarbasis vastgestelde grenswaarden moeten worden 

gerespecteerd, ongeacht de daaraan verbonden kosten of inspanningen. Oak bij beroepsmatige 

blootstelling is en blijft optimalisatie of ALARA de belangrijkste norm voor bescherming. Oak in 

<lit verband heeft ICRP-60 het gebruik van dose constraints aanbevolen. Oak bij stralings

bescherming van werkers is het hoogst relevant om aan te geven welke persoonlijke blootstelling 

billijk wordt geacht bij de verschillende soorten werkzaamheden, onder normale omstandigheden. 


