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ORGANISATIE VAN DE STRALINGSHYGIENE BIJ UNIVERSI'l'EI'l'EN EN HOGESCHOL:EN. 

Ir. Chr.J. Huyskens 
Stralingsbescherrningsdienst 
Tectmische Hogeschool Eindhoven 

I11leiding 
De wijze waarop de stralingshygiene bij de verschillende universiteiten e n 
hogescholen in ons land is georganiseerd is veelal bepaald door de histu
rische ontwikkeling van het radiologische werken ter plaatse. Doordat op 
basis van de vroegere wetgeving de toelating tot radiologisch werken vaa~ 
direct aan de gebruiker werd verleend is er bij meerdere instellingen een 
duidelijk persoonlijke invloed van deze gebruikers te herkennen op de uit
eindelijke organisatievorm. Die invloed is evenredig met de mate van zelf
st:andigheid die faculteiten, instituten en zelfs individuele hoogleraren 
zich binnen de instelling hadden weten te verwerven. In meerdere gevallen 
is de invloed van een speciaal aangestelde stralingsveiligheidsdeskundige 
bcperkl gebleven tot die welke typerend is voor de klassieke veiligheids
fu11c ticmaris, namelijk het signalerend, advise rend en waarschuwend optre
c.len vanuit zijn staffunctie. Bij gebrek aan voldoende bevoegdheden bleek 
dEc! doelmatigheid van een dergelijk optreden vaak te wensen over te lat.en. 

Sinds enige jaren is er duidelijk sprake van een herorientatie op de orga
nisatiewijze van de stralingshygiene bij universiteiten en hogescholen. 
E11erzijds is daarvoor als oorzaak aan te wijzen de invoering van de Kern-
1.:nergiewet, op basis waarvan een duidelijk ten opzichte van het verleden 
veranderd beleid herkenbaar is, vooral waar het de vergunningen betreft. 
Anderzijds kan gesteld warden dat de deskundigheid in het vakgebied zo
Wl,1 in intensiteit als in extensiteit is toegenomen. Dit is in wederkerige 
afhankelijkheid gepaard gegaan met belangrijke ontwikkelingen in de tech
nieken·van de stralingshygiene en van hetradiologische werken en zeker 
ook met de kritisch-maatschappelijke begeleiding van veiligheids- en milieu
aangelegenheden. De directe aanleiding tot de bedoelde herorientatie ver
schilt vaak per instelling. Het kan de omstandigheid zijn dat de overheid 
a.Ls voorwaarde tot het verstrekken van vergunningen nadere eisen stelt ten 
aanzien van de organisatie van de stralingshygiene binnen de instelling. 
Bet kan ook zijn dat door eigen inzicht of onder invloeden van buiten wordt 
vastgesteld dat de bestuurlijke greep op de stralingsveiligheid en de be
trokken werkers binnen de instelling onvoldoende is. Een rneer positieve 
danleiding kan zijn dater binnen de instelling behoefte bestaat aan meer 
duidel ijkheid over de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de betrok
ki:,n deskundigen en de bestuurlijk betrokkenen. In het bijzonder wanneer 
er, bijv. ingeval men te maken heeft met meerdere rechtspersonen binnen 
een instelling, onvoldoende inzicht is in de bestuurlijke eindverantwoor
deLijkheid inzake de veiligheidszorg. 
Andere, meer aan de praktijk ontleende aanleidingen tot de herorientatie 
zij11 de gevallen waarin geschillen ontstonden over zowel de ornvang en aard 
van de financiele en personele middelen als de wijze waarop dc~ze over de 
betrokken beheerseenheden moest warden verdeeld. 

l~en herbezinning op de organisatiewijze van de stralingshygiene i.s niet mo
gel ijk zonder ook de doelstelling daarvan opnieuw te beschouwen. Een moge
lijke aanpak hiertoe is om bij wijze van systeembenadering het proces "stra
linqshygiene" te inventariseren naar de activiteiten (taken) welke moeten 
warden verricht om allerlei functies binnen het proces te vervullen. In het 
tweecle deel van dit stuk is getracht een dergelijke inventarisatie van ac
t:iviteiten te geven voor het algemeen geldendegeval. De activiteiten zi jn 
lldar: aard en doel gegroepeerd per subproces . 
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Syst.e ernbe nadering 

Bet is bijna vanzelfsprekend dat meerdere definities van het proces stra
li.ngshyqii:•rH~ mogelijk zijn, ze zullen echter in wezenlijke strekking ovPr
eenkomen met de hieronder gehanteerde: 
onde .r stralingshygiene bij instellingen voor wetenschappelijk onderwijs 
wordt ve rstaan de zorg voor het vaststellen, treffen en onderhouden van 
maatrege len welke gericht zijn op het bevorderen van zodanige situaties en 
werkwijz e n dat experiment.en met en toepassingen van stralingsbronnen worden 
uitge voe rd zonder onaanvaardbare gevolgen voor personen en omgeving, alsme
de met een zo gering mogelijke belemmering voor het wetenschappelijk onder
w1Js en onderzoek. Daarbij wordt aangetekend dat in dit kader de stralings
hygi e ne wordt bedoeld met betrekking tot radioactiviteit, ioniserende stra
li11g en hoog-energetische niet-ioniserende straling. 
In de systeembenadering kunnen drie activiteitensystemen of subprocessen 
worden onde rscheiden, namelijk: 
a. het subproces "bestuur en beheer" 
b. het subproces "techniek van de stralingshygiene" 
c. h e t subproces "onderwij s en onderzoek". 

Tot het subproces bestuur en beheer wordt gerekend: 
1. De zorg, namens de verantwoordelijke bestuurder (s) voor het treffen van 

regelingen en het geven van uitvoeringsvoorschriften ter regeling van 
de stralingshygiene binnen de instelling. 

2. De zorg voor het verkrijgen en in stand houden van een adequaat perso
neelsbestand en van de nodige financiele en materiele middelen, e.e.a. 
gericht op een doelmatige uitvoering van de beheerstaken. 

3. De beleidsvoorbereiding en advisering ter ondersteuning van de verant
woordelijke bestuurder(s) in diens taken inzake de stralingsveiligheid . 

4. De coordinatie van de zorg voor de stralingsveiligheid tussen alle be
trokken beheerseenheden. 

S. Het adviseren en begeleiden van, vaak ook leiding geven aan afzonder
lijke beheerders in hun zorg voor de stralingsveiligheid binnen hun be
h ee rseenheid. 

G. D(' zorg voor adequate vergunningen volgens de Kernenergiewet. 
7. I.let name ns de verantwoordelijke bestuurder onderhouden van contact.en 

me t overheidsinstanties, zusterinstellingen, commissie en verwante or
ganisaties. 

8. 

Tot 
q • 

• 11 l • 

11 . 

12 . 
I .I. 

I ,e iding geven aan het subproces techniek van de stralingshygiene. 

llet subproces techniek van de stralingshygiene wordt gerekend: 
!let begeleiden van en adviseren bij de opstelling van veiligheidsrap
porten van voorgenomen experiment.en en toepassingen. 
Het uitvoeren van risicoanalyses en het uitbrengen van veiligheids
beoordelingen aangaande experimenten en toepassingen, met inbegrip 
van het ge ven van nadere richtlijnen en het uitvaardigen van bindende 
voorschriften e n veiligheidsmaatregelen dienaangaande. 
llPt behcren van stralingsbronnen in de zin van registratie en risico
c la s si ficatie met inbegrip van de wettelijk voorgeschreven meldingen 
nan overheidsinstanties. 
li('t ui tvoeren van veiligheidscontroles van stralingsbronnen. 
Dl~ zorq voo r radioactief afval in de zin van het verzamelen, de opslaq 
c- n h e t afvoeren inclusief de zorg voor de daarvoor benodigde techni.sche 
i11stallatie s en voorzieningen. 
D<' zorg voor de risicoclassificatie van werkruimten. 
110 t l:wh•·:ren van stralingsmeetapparatuur, in de betekenis van het ver-
k r j j cwn en in stand houden van een adequaat best.and aan instrumentarium. 
l l c•t vPrrichten van calibratiemetingen van stralingsmeetapparatuur. 
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1 7. lll~t. houden en doen houden van toezicht op de naleving van qeldende re
gelingen en voorschriften . 

l n. net uitvoeren van reg£~lmatige cont.roles en metingen in het kader van 
het t.oezicht. houden. 

19. HE?t geven v,1n instructies aan en begeleiden van werkers in praktijk-
situaties. 

20. De externe dienst.verlening buiten de eigeh instelling. 
2 1 . lh~t beschikbaar stellen van persoonsdosimeters. 
22. Bet verzorgen c.q. doen verzorgen van technische werkzaamheden met be

trekking tot de persoonsdosimetrie. 
23. Het interpreteren en evalueren van de resultaten van de persoonsdosi 

me tr ieroeti ngen. 
24 . De zorg voor de dosisregistratie en het verzorgen van meldingen aan 

overheidsinstanties. 
2':i. Het verzorgen van persoonsdosimetrie voor zogenaamde derden bui ten de 

instelling. 
26. Het verzorgen van patientendosimetrie. 
27. Het interpretere.n en evalueren van de resultaten van patientendosi tme

trie. 
28. Het verzorgen van omgevingsdosimetrie . 
29. Het voorzien in organisatiestructuren en maatregelen ter beperking van 

de gevolgen van mogelijk optredende incident.en en calamiteiten. Hier
onder wordt begrepen het op adequate wijze beschikbaar houden van men
sen en middelen. 

30 . Het voorzien in calamiteit.enregelingen voor experiment.en en toepassin
gen met mogelijk verstrekkende gevolgen. 

31. Het optreden bij incident.en en calamiteiten ter beperking van de ge
volgen. 

37. Het uitvoeren van de nodige nazorg en opruimingswerkzaamheden na inci
dent.en en calamiteit.en. 

3]. Het verzorgen van de medische begeleiding van betrokken personen. 
34. HEit verzorgen van de medische behandeling en nazorg van personen die 

b£1trokken zijn geweest bij incident.en of calamiteiten. 
JS. Het voorzien in de medische opvang van mogelijke slachtoffers bij cala

miteiten. 
36. H(~t verzorgen van administrati eve en organisatorische taken in het ka

der van de medische begeleiding. 

Tot het subproces onderwijs en onderzoek wordt gerekend: 
:n. De voorlichting en instructie aan personen en groepen in directe rela

tie met de werkzaamheden, ter verhoging van de eigen deskundigheid en 
ter motivering van betrokken personen. 

• JA . Onderwijs in het kader van curriculair onderwijs. 
1~ . Onderwijs in de zin van deelcolleges in een serie capita select.a. 
'10 . Het verzorgen van colloquia. 
4 1 . llet. ve r-zorgen van ( deel) curs us sen op het gebied van de stralingshygiene 

voor personen binnen de eigen instelling . 
'1 2 . Hpt verzorgen van (deel) cursussen op het gebied van de stralingshygiene 

qC'richt op personen buiten de eigen instelling. 
'11 . Onderzoek in de zin van ontwikkelingswerk op het gebied van meettechnie

ken en meetmethoden. 
'1'1 . ll•::? t beschikbaar stellen van meetapparatuur ter ondersteuning van onder

wi j sen onderzoek binnen de instelling. 
,J', . Het VPrrichten van en assisteren bij stralingsfysische metingen, ter on

d0rst-.r>1minq van onderwijs en onderzoek binnen de instelling. 
11f, . f!Pt: vPrrichtPn of begeleidf'n van onderwijsgebonden of promotieg0bondPn 

rm rlc~ r·;,:oek. 
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4 7 . Het verr_i ch ten of begeleiden van vri j onderzoek ( research) al of nj et 
op basis van contract. 

Organisatie 

Het complex van beheerstaken binnen een instelling voor universit.air onr1er
wijs, worcit door de wetgever ex art. 31 van de Wet Universitaire Bestuurs
hervorming (W.U.B.) bij uitsluiting opgelegd . aan het betreffende college 
van best.uur en kan niet warden gedelegeerd; de mogelijkheid tot mandatering 
is wel aanwezig. 
Onder mandaat wordt verstaan dat het college van bestuur opdrachten ver
strekt met betrekking tot de beheerstaken inzake de bet.reffende heheersel)!l
heid. Degene die de opdracht krijgt, oefent deze uit in naam en onder ver
ant:.woordelijkheid van de opdrachtgever. De opdracht kan te allen tijde door 
di=- opdrachtgever warden herroepen of door deze onder mededeling hiervan aan 
bet-.rokkene, zelf warden uitgeoefend. Het college van bestuur draagt de eind
verantwoordelijkheid voor het binnen de instelling gevoerde beheer. Dit neemt 
niet weg dat elke bij mandaat benoemde beheerder een eigen verantwoordelijk
he.Ld draagt voor de juiste uitvoering van de opgedragen taak en verplicht 
i.s hierover verantwoordincj af te leggen aan degene aan wi.e hij het mandaat 
ontleent. Omdat men er in het algemeen van uit kan gaan dat de verantwoor
delijke bestuurder, het college van bestuur of het bestuur van andere be
trokken rechtspersonen, niet zal beschikken over een voldoende deskundig
ilPid om i.n verantwoorde mate zelf leiding te geven aan de uitvoering van 
alle activi.tei.ten uit het subproces bestuur en beheer (1 t/m 8) is het nood
zakeli.jk dat deskundigen op het gebied van de stralingshygiene daarmee krach
tens mandaat warden belast. Slechts in geval de taken zich beperken tot de 
onrkr punten 3 en 5 genoemde beleidsvoorbereiding en advisering is de figuur 
van Pf'n zogenaamde staffunctionaris verantwoord te achten. 
Voor inst.ellingen met een complexe organisatiestructuur, in het algemeen 
war111eer er sprake is van meerdere rechtspersonen, evenals voor instellingen 
waari.n op zeer grate schaal en verspreid over een groat aantal beheersec>n
hedr>n radiologische en verwante werkzaamheden warden verri.cht, verdient het 
aanb<•v0ling een beleidscommissie te belasten met de taken ui t het subproces 
bestuur en beheer. Een beleidscoromissie is met inachtneming van het bepaal
r]p in art, 31 W.U.B., belast met de behartiging van bepaalde taakgebieden, 
in dit q"val de zorg voor de stralingshygiene. Een andersoortige commissie 
1m•l bi j ui tstek adviserende taken, komt in dit verband ni.et in aanmerki.ng 
omdat ePn cJprgelijke advi.escommissie de bevoegdheden zal missen welke aan 
een rn,1ndaat kunnen warden ontleend. De verantwoordelijke besturen dienen 
te zorqen voor een omschrijvi.ng van taken en bevoegdheden van de beleids
c·omrnissie. De consequenties daarvan moeten warden verwerkt in de taakom-

• sell r i jvi ngen van andere beheerders (beheerders van faculteiten of afdelingen, 
hoold, •11 van diensten en insti.tuten, etc.). De samenstelling van de beleids
c n11u11i ss i e stralingshygiene, is sterk afhankelijk van de plaatselijke situa
t· ic•. In it•der gi=-val zullen de in dit verband betrokken rechtspersonen in de 
c ornrni ss j e VP rteq0nwoordigd moeten zijn. Verder kan de beleidscommissie z ijn 
:-;,1111r•11,w,,t·e Id ui t· Vf?rteqenwoordigers van de belangrijkste betrokken beheers
<'1•11 twdr-n <>11 dP c'loor dP instel lin_g. a .~n<Jes.~~.~de specifieke deskundiqen i.m-:akP 
de ~, t ral ingshygiene. Externe adviseurs kunnen aan de beleidscommissie worden 
l:<H'q<·v<wqd. In alle gevallen moet gelden dat het lidmaatschap van de beleids
,;. 1111111i :;i;i(, CJC!bonden is aan een voldoende deskundigheid met betrekk.ing tot de 
,: t 1,1 I i nqshyqiene. De uitvoeri.ng van de zgn. dagelijkse werkzaamheden in ver-
1,,11,d 111c•t dr• zorg voor vergunningen (6) en het onderhouden van contact.en met 
"v"rll[•i ,lsinstanties en dergelijke (7) alsmede het leiding geven aan het sub
p r .. , ',, ,, tc•chniek van de stral.ingshygiene (8) wordt met duideli.jke omscltri j-
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vin<J van t·aken en bevoegdheden opgedragen aan een of meer der leden. Van een 
spn'idinq van de Laatstgenoemde taken over meerdere deskundige led(~n zal in 
he t ;a Lqc,meen sl c>ch ts sprake zijn wanneer de acti vi tei ten ui t. het. subprocPs 

tt'cl111 iYk voor V('rschi 1.1.ende beheerseenheden gescheiden warden verricht. 
ln lif•L alqt!meen is het echter wenselijk, vooral in het geval van complexve1·
q11n11i 11CJ('n, dat de taken uit het subproces techniek centraal voor de instel-
1 j.JHJ wonle11 opge<Jragen aan een onafhankeLijke taakgroep (stralingsbeschPr
rninqscl.ic-n:;t, veiliqheidsdienst, enz.). 

Wanneer het instellingen betreft met een minder ingewikkelde bestuursstruc
tuur i~, het mogelijk om de uitvoering van de activiteiten van het subproces 
bes tuur Pn beheer te rnandateren aan een deskundige. Voor deze, deskundi~Je 
van de ins telling, voor het gernak verder aan te duiden met "hoofd st:ralinqi,
liyqif,rw" (hoofd SH), wordt door het verantwoordelijke bestuur of besturen 
ec-11 instructi.P vastgesteld ter nadere omschrijving van het mandaat. Ook in 
dit· qc•val dienen de consequenties van deze instructie te warden verwerkt hr 
de' t ,wkomschrijv.ingen van beheerders van andere beheerseenheden. Een in r.r> 
st·e 1.1 r,n advi ec;commissie heeft tot taak om het verantwoordelijke best uur te 
adviseren over al.le zaken die het subproces bestuur en beheer van de stra
linq~;hygi~~ne bet:reffen, inclusief de taakuitoefening door het hoofd stralings
hyqi i;ne. DaarnAast. heeft deze commissie de taak om een deskundige te advisr>
ren met betrekkinq tot diens activiteiten welke de andere beheerseenheden 
binnen de instelling betreffen. De adviescommi.ssie zal zijn samengesteld 
uit vertegenwoordigers van beheerseenheden of groepen op basis van betrokkr>n
heid en deskundigheid. 

Gelet op de vereiste specifieke deskundigheden is er voor de uitvoering van 
acti vi tei ten ui.t bet subproces techniek van de stralingshygiene behoefte aan 
een subsysteem binnen de stralingshygiene-organisatie, dat ten volle en in 
voldoende mate van onafhankelijkheid de betreffende taken kan verrichten. 
Di.t subsysteem wordt verder de stralingsbescherrningsdienst (SBD) genoemd. 
Tn het laatst besproken geval van een relatief eenvoudige organisatiestruc
tu11r, zullen het hoofd SH en het hoofd SBD dezelfde persoon zijn. In de mee .r 
cornplexe situatie zal het eerder in relatie tot activiteit nr. 8 genoemde des
kundiqe lid van de begeleidingscommissie optreden als hoofd SBD. De benodig
d<· personeelsformatie van een stralingsbeschermingsdienst is vanzelfsprekend 
aOiankelijk van het aantal en de omvangrijkheid van activiteiten binnen het 
~;ubproces techniek van de stralingshygiene, zoals die bij de betreffende 
j nst.E! 11 ing voorkomen, maar wordt vooral bepaald door de mate waarin die ac
t ivit.Pi ten gecentraliseerd warden ver:ticht. Vastgesteld kan warden dat bij 
nr00n]ere instellingen de zorg voor bepaalde taken of delen daarvan sterk 
qedPc:Pntrali.seerd i.s. Hiermede wordt bedoeld dat de taken warden verricht 

' door personen uit andere beheerseenheden, die op indirecte wijze, door eigm1 
werkzaamheden of best:uurlijke verantwoordelijkheid, bij de stralingsbescher
mi 11q zijn betrokken. llet verdient zeker aanbeveling om in de afzonderlijke 
qevi'lllen bij herori.~ntatie op de organisatievorm van de stralingshygi~ne na 
IP qaan in welke mate een decentralisatie geacht mag warden verantwoord te 
zi j11. E .e.a. geldt vooral met betrekking tot het beheren van stralingsbron
llPT1 (11) , dP broncontroles (12), de zorg voor het radioactiev~ afval (13), 
(fr• zorq voor de ruimteclassificatie (14) en het houden van toezicht op elf, 

wr· 1 k z,1c1mli0den ( 1 7) . Men dient te bedenken dat centralisatie van werk zaam
lwd('n in di. t verband niet automatisch behoeft te leiden tot concentratie 
v<111 arlwidskracht dus van personeelsplaatsen bij de betreffende stralings
hr,!:d1ermi nqsdienst.. Eerder wordt bedoeld dat verantwoordelijkheidsrelati0~; 
wnr<lP11 qPcentn:iliseerd, zodat daarover voldoende duidelijkheid bestaat. llPt:

q,,,,n 11.-1t 1111rl i_ik niet wc•gneemt dat de personeelsformatie van een !:-'.BD in r<'(fr•-

1 i tk" , 11 ,1l1011ding rnrwt ;,;ijn met de opgedragen taken . Hetzelfde qeldt. in r,,itc• 
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voor de financiele middelen. Waarbij nog opgemerkt kan worden dat een mPer 
centrale aanpak ten aanzien van apparatuu+, stralingsbronnen en vooral h cd. 

radioactieve afval, tot besparingen kan leiden. 
Binnen de hier beschreven organisatie van de stralingshygiene zijn naast 
de taken voor de beleidscommissie (c.q. hoofd SH) en de stralingsbe
schermingsdienst een aantal andere kenmerkende taken (met de daaraan gekoppelde 
verantwoordelijkheden) aan te geven. Ten aanzien van de beheerder geldt dat 

deze zorg draagt voor de stralingsveiligheid binnen zijn beheerseenheid en 
dat hij daarbij te werk gaat in overeenstemming met de beleidscornmis-
sie (c.q. hoofd SH). De beheerder kan bepaaldf taken in deze opdragen aa.n 
plaatselijk deskundigen. Oak de aanwijzing van plaatselijk deskundigen diPnt 
te geschieden in overeenstemming met de beleidscommissie (c.q. hoofd SH), 
daarbij wordt gelet op ervaring en deskundigheid met betrekking tot de stra
lingshygiene, de organieke plaats binnen de beheerseenheid en op de geschikt
heid qua persoon. De plaatselijk deskundigen zijn behalve aan de beheerder, 
ook verantwoording schuldig aan de beleidscommissie (c.q. hoofd SH). 
Voor iedere individuele betrokkene geldt dat deze medeverantwoordelijkhe i d 
draagt voor de stralingsveiligheid en wel in een mate die afhankelijk is 
van regelingen en instructies alsmede van de plaats in de organisatie en 
de eigen deskundigheid. 

Ervan uitgaand dat de zorg voor veiligheid een integraal bestanddeel dient 
te zijn van een ieders eigen werk kan men (tot op zekere hoogte) · ~tellen 
dat een stralingsbeschermingsdienst als het ware een complementaire t.aak 
heeft in het geheel. Met andere woorden de deskundigheid die niet of in on
voldoende mate aanwezig is bij de betrokken werkers dient te warden geleverd 
door de stralingsbeschermingsdienst, vanzelfsprekend met dien verstande dat 
een minimumdeskundigheid aanwezig is op het werkniveau; een voorwaarde die 
krachtens de Kernenergiewet duidelijk wordt gesteld. 
Aan de hand van de inventarisatie van activiteiten binnen het proces stra
lingshygiene kan een redelijk beeld verkregen warden van de specifieke 
deskundigheden welke binnen de stralingshygiene-organisatie aanwezig moet 
zijn. Na een selectie op het al of niet voorkomen van de betreffende acti
v.it.eiten binnen de eigen instelling, kan per activiteit de daarvoor beno
digde deskundigheid worden geschat. Nadere aanbevelingen over de samenstel
ling van de stralingsbeschermingsorganisatie qua deskundigheid, zijn wense
lijk. In interuniversitair verband wordt hieraan gewerkt. Een moeilijkheid 
daarbij is het feit dat in ons land verre van eenduidige afspraken bestaan 
over de benaming van deskundigheidsniveaus. 

Het valt te concluderen dat bij de organisatie van de stralingshygiene vol
doende aandacht moet worden besteed aan die neventaken welke gericht zijn 

•op de verhoging van het deskundigheidsniveau van personen die omgaan met 
stralingsbronnen. Behalve door directe voorlichting en instructie kan dat 
bij universiteiten en hogescholen vaak nag op andere wijze gebeuren. Men 
verkeert immers in de gunst.ige positie dat dEJ hoofdtaak van de instelling 
jui st het onderwijs betreft. Het is dan ook te verwachten dat er zich moge
l i jkheden voordoen om het onderwijs in de stralingshygiene nevengeschikt 
t c> koppelen aan andere onderwerpen. Te denken valt daarbij aan deelcolleges 
en colloquia. Het kan bijna niet voldoende warden benadrukt dat men in een 
universitaire omgeving kansen heeft om zowel het deskundigheidsniveau als 
de veiligheidsmotivering van toekomstige werkers in gunstige zin te beinvloe
den. 
Daarnaast ligt het voor de hand om het potentieel aan onderwijsmiddelen bin
nr>n uni v0rsi tei ten e'n hogescholen aan te wenden ten behoeve van specifiekP 
n1r s ussen op het gebied van de stralingshygiene, welke mede bedoeld zijn 
·,, " " P•'r·~;,m , ,n <Ji.P nict tot de eiqen ins telling behoren. 
'

1"k "'" ' ' 1 111'11•,Y.o<>l·:~,- "Tl ontwikke]ingswerk geJdt dat een univerr-;it i' l"i t<· ,, ,r,,, 
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ving de bij uitstek geschikte is. Daarbij moet worden aangetekend dat wan
neer de stralingsbeschermingsorganisatie zelf participeert in onderwijsge
bonden of v:tij onderzoek, dit krachtens de W.U.B. dient te gebeuren in zgn. 
vakgroepsverband. 
Voor wat betreft de medische begeleiding kan nog worden opgemerkt dat het 
in algemene zin niet juist lijkt om de uitvoering van de desbetreffende ta
ken bij uitsluiting op te dragen aan medici met een hoge deskundigheid ten 
aanzien van de stralingshygiene. Dit zal slechts te rechtvaardigen zijn wan
neer de omvang van de werkzaamheden voldoende groot is. In het algemeen kan 
worden gesteld dat een goed geregeld samenwerkingsverband tussen medici en 
deskundigen op het gebied van de stralingshygiene ten minste dezelfde waar
borgen verschaft voor een goede medische begeleiding als de combinatie van 
beide deskundigheden in eenzelfde persoon. 

Slotaanbeveling 

Het voorgaande overwegend lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat zowel de 
verantwoordelijke bestuurders als de betrokken deskundigen, dus ook de 
stralingshygiene, gebaat zouden zijn bij, in ruim verband geaccepteerde, 
richtlijnen ten aanzien van de organisatie en taakinhoud van de zorg voor 
de stralingshygiene bij universiteiten en hogescholen. Waaraan wordt toe
g~voegd dat het toepassingsgebied van dergelijke richtlijnen ook buiten 
die instellingen zou kunnen liggen. Dergelijke richtlijnen dienen ervan 
uit te gaan dat een relatief hoge deskundigheid binnen de instelling aan
wezig is. 
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