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EFFECTIEF DOSISEQUIVALENT: MAAT VOOR STRALINGSRISICO? 

Chris J. Huyskens 
Stralingsbeschermingsdienst, Technische Universiteit Eindhoven 

Postbus 513, 5600 MB Eindhoven 

Wim F. Passchier 
Gezondheidsraad, Postbus 90517, 2509 LM Den Haag 

SAMENVATTING- Het effectief dosisequivalent is een grootheid die zowel in de dage/ijkse praktijk van de stralingsbe
schenning a/s in de stralingshygiifnische regelgeving wordt gebruikt a/s maat voor het gezondheidsrisico. In deze bijdrage 
gaan Huyskens en Passchier na we/ke aannamen aan deze grootheid ten grondslag liggen en in welke geval/en het effectief 
dosisequivalent meer dan wel minder goed te gebruiken is. Dit artikel is gepubliceerd in een rapport uit de serie toekomst
verkenningen, uitgegeven door de Gezondheidsraad [ 1 ]. 

GROOTHEDEN VAN DE ICRP 
Over de scbadelijke werking van ioniserende straling 

op de mens valt nogal wat te zeggen. Deze publikatie van 
de Gezondheidsraad, die er een is in een schier eindeloze 
reeks van artikelen, rapporten, boeken, conferenties en 
symposia, is daar een voorbeeld van. 

Zowel binnen a1s buiten de wetenscbappelijke kring, 
slaan de discussianten elkaar met een heel arsenaal aan 
begrippen om de oren. De discussies zijn vaak warrig, on
der meer omdat bet stelsel van begrippen nogal ingewik
keld is. Een andere oorzaak van verwarring is bet gebruik 
van begrippen voor zeer verschillende doeleinden. 

In dit artikel plaatsen we kanttekeningen bij bet begrip 
eff ectief dosisequivalent dat de International Commission 
on Radiological Protection (ICRP) een tientaljaren gele
den beeft ingevoerd. Dit begrip beeft inmiddels zijn weg 
naar veel wettelijke regelingen op bet gebied van de stra
lingsbescberming gevonden. 

GEABSORBEERDE 00S1S EN 
DOSIS-EFFECTRELATIES 

Biologiscbe effecten van fysiscbe of cbemiscbe agentia 
bangen af van de 'hoeveelheid' of 'dosis' van bet agens 
waaraan bet licbaam wordt blootgesteld. Ioniserende stra
ling draagt energie over aan cellen en weefselstructuren. 
Op microscopiscbe scbaal bezien gebeurt de afgifte van 
energie verre van bomogeen. Radiobiologiscb onderzoek 
beeft aangetoond dan er een verband kan worden gelegd 
tussen de effecten van straling en de dichtheid waarmee 
de stralingsenergie in het licbaam wordt geabsorbeerd. 
Men beschrijft de absorptie van stralingsenergie met de 
geabsorbeerde dosis, dat is de hoeveelheid energie die per 
eenheid van massa door het organisme wordt opgenomen. 
Bij straling heeft bet begrip dosis dus niet dezelf de bete
kenis a1s bijvoorbeeld bij medicijnen. In het intemationa
le eenhedenstelsel wordt de geabsorbeerde dosis uitge
drukt in joule per kilogram (J/kg); deze eenheid beeft een 
speciale naam gekregen, de gray (Gy). 

W ordt een aanzienlijke fractie van de cellen in een or
gaan bescbadigd door de straling, dan zal dit orgaan niet 
meer goed functioneren. Stralingsziekte en in bet ergste 
geval overlijden van de bestraalde is bet gevolg. Deze ef
fecten treden pas bij voor de praktijk boge waarden van 
de geabsorbeerde dosis op. Bij lagere waarden speelt 
vooral bet risico op bet (later) optreden van kanker een 
rol. Bestraling van de geslacbtsorganen kan overerfbare 
afwijkingen bij het nageslacht van de bestraalde geven. Be
straling van een zwangere vrouw kan scbade geven aan bet 
ongeboren kind. Gegevens over de effecten van blootstel-

ling aan straling verkrijgt men uit radiobiologiscbe experi
menten en epidemiologiscb onderzoek bij bestraalde per
sonen. 

Met de beschrijving van de u.itkomst van een radio
biologiscb experiment in termen van de geabsorbeerde 
dosis is men er niet. Nauwkeurig moet worden aangege
ven wat de bestralingscondities waren, welk soort straling 
werd gebruikt, wat de energie van de straling was en op 
welke wijze de geabsorbeerde dosis over bet licbaam was 
verdeeld. Ook bij epidemiologiscb onderzoek is bet nood
zakelijk de bestralingscondities te kennen. In de praktijk 
doet zicb daar echter vaak bet probleem voor dat deze ge
gevens niet goed bekend zijn. 

Het onderzoek in bet laboratium en bet onderzoek bij 
bestraalde bevolkingsgroepen beeft een serie dosiseffect
relaties opgeleverd: bijvoorbeeld voor alfastraling, voor 
neutronen en voor rontgenstraling; voor straling die over 
lange tijd uitgesmeerd, voor straling die in 'brokken' (ge
fractioneerd), en voor straling die in een klap werd toege
diend; voor effecten in bijvoorbeeld de longen, het been
merg, de geslacbtsorganen en bij nakomelingen, op het 
ongeboren kind, bij mannen, bij vrouwen. 

De stralingsbescbermingsdeskundige beeft beboefte 
aan een vereenvoudiging van die veelheid van relaties. Oat 
geldt al evenzeer voor de beleidsmaker en de jurist die wet
telijke regels moeten ontwerpen om mensen tegen de 
scbadelijke inwerking van straling te bescbermen. 

MIDDELEN PER ORGAAN 
De eerste stap naar vereenvoudiging is bet middelen 

per orgaan. De ICRP beschrijft de dosis-effectrelaties in 
termen van de geabsorbeerde dosis gemiddeld over een 
orgaan, waarbij men zicb ricbt op een gelijkmatig over bet 
orgaan verdeelde dosis (in dat geval is de gemiddelde ge
absorbeerde dosis gelijk aan de dosis op elke plaats!). Uit 
de radiobiologie volgt dat bij een ongelijkmatige verdeling 
de effecten in bet algemeen minder ernstig zijn. 

Deze benadering is vrijwel onomstreden. Tocb zijn er 
voorbeelden waarbij de middeling per orgaan tot te grote 
vereenvoudiging leidt. Oat is bijvoorbeeld het geval bij be
straling van de longen door ingeademde alfa-emitters, zo
als de radioactieve vervalprodukten van radon. In dat ge
val beeft men als 'oplossing' voorgesteld de longen te 
verdelen in een drietal deelorganen. 

Bij blootstelling van de mens aan straling kunnen de 
waarden van de geabsorbeerde dosis in afzonderlijke or
ganen of weefselsoorten onderling sterk verschillen. Het 
is dan ook van groot belang dat men steeds duidelijk aan
geeft op welk orgaan of weefsel de geabsorbeerde dosis 
betrekking beeft. 
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EFFECTEN MET EEN DREMPELDOSIS 
Er zijn effecten die pas optreden boven een bepaalde 

waarde van de geabsorbeerde dosis, de zogeheten drem
peldosis. V oorbeelden zijn: rood warden van de huid, 
overgeven, longontsteking, steriliteit, overlijden. Een door 
de ICRP voorgesteld uitgangspunt voor de stralingsbe
scherming komt erop neer dat effecten met een drempel
dosis koste wat het kost moeten warden voorkomen. Daar
door kunnen die eff ecten bij de verdere afleiding van het 
eff ectief dosisequivalent buiten beschouwing blijven. 

Een probleem bij het bepalen van een drempelwaarde 
voor de geabsorbeerde dosis is het verschil in biologische 
eff ectiviteit tussen de diverse soorten straling. Oat verschil 
in effectiviteit wordt in de stralingsbescherming tot uit
drukking gebracbt door invoering van een aparte groot
heid: de kwaliteitsfactor. Door vermenigvuldiging van de 
geabsorbeerde dosis met de kwaliteitsfactor krijgt men 
een nieuw dosisbegrip, bet dosisequivalent, waarin dus de 
biologiscbe eff ectiviteit van de straling op een (globale) 
manier is verwerkt. De ICRP beeft er ten beboeve van de 
stralingsbescberming voor gekozen de kwaliteitsfactor 
voor eff ecten met een drempeldosis gelijk te stellen aan 
die bij !age stralingsdoses en !age doseringssnelheden. 

In het intemationale eenhedenstelsel wordt de groot
beid dosisequivalent uitgedrukt in de speciale eenheid sie
vert. Een praktiscbe maat voor dosisequivalent is een dui
zendste deel van de sievert, ofwel een millisievert ( af gekort 
mSv). 

In geval van gezonde volwassenen meent de ICRP dat, 
indien bet dosisequivalent in een orgaan kleiner blijft dan 
100 mSv in elk jaar, bij jarenlange blootstelling aan stra
ling in geen enkel orgaan de effecten met een drempel zul
len optreden. V oor het merendeel van de organen za1 dat 
overigens ook bij een dosisequivalent van een factor 10 bo
ger nog niet bet geval zijn. Het in acbt nemen van de door 
de ICRP voor radiologische werkers aanbevolen limiet
waarden zorgt ervoor dat in de praktijk niet voor het op
treden van de bier besproken eff ecten hoeft te worden ge
vreesd. 

Bij kinderen kunnen soms eff ecten optreden bij lagere 
stralingsdoses. V oor !eden van de bevolking, waaronder 
kinderen, zijn de aanbevolen limietwaarden echter een 
factor 10 of meer lager. Zodoende zullen de effecten met 
een drempel bij bet aanhouden van de limietwaarden niet 
optreden. 

In de gescbetste benadering zit nog een keuze verstopt: 
onder de drempeldosis treden wel effecten op, maar deze 
zouden niet leiden tot blijvende scbade aan de gezond
heid. Hier komen we op een discussie waarvan bet gehele 
milieu- en arbeidsbygieniscbe beleid is doortrokken: wil
len we geen effecten of willen we volstaan met het weren 
van eff ecten waarvan is vastgesteld dat ze nadelig zijn voor 
de gezondheid? De ICRP omzeilt deze discussie enigszins 
door de benadering van 'hoe minder, hoe beter': zorg er
voor dat iemand niet jaar in, jaar uit tot aan de aanbevo
len limieten wordt blootgesteld. 

NIET-STOCHASTISCH EFFECT OF 
DREMPELEFFECT? 

De ICRP deelt in haar publicaties de effecten van stra
ling in stochastische en niet-stochastische in. Bij de eerste 
is de kans op het effect een functie van de geabsorbeerde 
dosis; de ernst van het effect is steeds hetzelf de. Een voor
beeld is het optreden van kanker door blootstelling aan 
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straling. De kans op kanker neemt toe met toenemende 
geabsorbeerde dosis; het mogelijke resultaat, de tumor, 
hangt niet van de grootte van de geabsorbeerde dosis af. 

Bij de niet-stochastische effecten is er daarentegen een 
relatie tussen de ernst van het effect en de geabsorbeerde 
dosis. Het bescbadigen van huidcellen is een voorbeeld. 
Naarmate de dosis toeneemt, gaat een lichte vorm van ery
theem over in baaruitval, uitdroging, pigmentverscbuiving 
en tenslotte het afsterven van de buidcellen. Volgens de 
ICRP hebben niet-stochastische effecten een drempel
waarde en hebben effecten met een drempel een niet-sto
chastisch karakter. 

In het artikel van Mays [1] wordt op deze benadering 
kritiek geleverd. De 'natuur' blijkt zich volgens Mays niet 
zo gemakkelijk in de tweedeling stochastisch/niet-stocbas
tisch te laten vangen. 

EFFECTIEF DOSISEQUIV ALENT ALLEEN 
BRUIKBAAR BU LAGE DOSES 

Stocbastische eff ecten van straling zijn het teweeg
brengen van kanker bij de bestraalde persoon en het te
weegbrengen van afwijkingen bij bet nageslacht van de be
straalde persoon (in geval van bestraling van de 
geslachtsorganen). Bij de omschrijving van het effectief 
dosisequivalent laat de ICRP de effecten op de foetus bui
ten beschouwing (zie ook bijdragen van Vos en Mays [1]). 

De ICRP grenst de stralingssituaties waarin het effec
tief dosisequivalent bruikbaar is, duidelijk af: bet gaat om 
relatief lage doses die over langere tijd warden uitge
smeerd. Een dosisequivalent van meer dan 10 mSv in een 
week komt in de normale praktijk ( van de arbeidssituatie) 
niet voor. Stralingsdoses van minder dan 0,1 mSv per week 
zijn bij de meeste activiteiten met stralingsbronnen regel, 
terwijl bij blootstelling van de personen in de algemene be
volking de waarden veelal een orde van grootte of meer la
ger liggen. Stralingsongevallen of radiotherapeutische be
stralingen vallen bier dus buiten, daar het in die gevallen 
veel bogere doses betreft. 

LINEAIRE DOSIS-EFFECTRELATIE 
De ICRP kiest voor een lineair (recht evenredig) ver

band tussen bet dosisequivalent in een orgaan en de kans 
op een stocbastisch effect onafbankelijk van het tempo 
waarin de stralingsdosis wordt toegediend. Deze vereen
voudiging houdt in dat elke toevoeging aan het dosisequi
valent in een orgaan, de kans op kanker verboogt en dat 
die verhoging evenredig is met de grootte van bet toe
gevoegde dosisequivalent. Daamaast geldt bij gebrek aan 
bewijs van het tegendee~ dat het niet uitmaakt of de stra
lingsdosis in een keer of uitgesmeerd over een lange pe
riode wordt toegediend. Voor de kans op afwijkingen bij 
bet nageslacht na bestraling van de geslacbtsorganen geldt 
betzelfde. 

Over de invoering van bet dosisequivalent bestaat on
der wetenscbappers en daarbuiten weinig discussie. De 
discussie ricbt zich vrijwel altijd op de risicogetallen, dat 
wil zeggen de verbouding tussen kans op een effect en bet 
dosisequivalent in een orgaan. De vraagstelling is ook bui
ten de stralingsbygiene overbekend: moeten de risico
getallen bet risico zo goed mogelijk aangeven of moet elke 
onzekerheid leiden tot een vrijwel zekere overscbatting 
van bet risico om aan de 'veilige kant' te blijven. 

Het is nagenoeg algemeen (maatscbappelijk) aan
vaard dat je in elk geval bet risico niet moet onderschat
ten. Daarin meegaande schaart de ICRP zich echter on-
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der de 'realisten' en heeft zij getracht de risicogetallen zo 
goed mogelijk aan te geven. Zo heeft de ICRP bij het af. 
leiden van de risicogetallen uit epidemiologische gegevens 
rekening gehouden met het feit dat de risico's bij de lage 
doses en lage doseringssnelheden die men in de praktijk 
tegenkomt, veelal lager zijn dan bij de relatieve hoge stra
lingsdoses die de beschouwde personen ontvingen. V oor 
die opstelling is een steekhoudende reden. Het sterk over
schatten van het gezondheidsrisico van een bepaalde toe
passing van stralingsbronnen zou kunnen leiden tot het 
verwerpen van die toepassing ten gunste van een andere 
techniek die uiteindelijk veel schadelijker blijkt te zijn. 

MIDDELING OVER ORGANENt LEEFTIJD EN 
GESLACHT 

Op dit punt aangeland zitten we nog steeds met een 
veelheid van grootheden, immers voor elk orgaan een. Het 
effectief dosisequivalent brengt daarin verandering. Deze 
grootheid is de optelling van de dosisequivalenten per or
gaan nadat die zijn vermenigvuldigd met een bepaalde 
weegfactor. De weegfactor, die van orgaan tot orgaan ver
schilt, drukt de gevoeligheid van het desbetreffende or
gaan uit voor het optreden van kanker of (bij de geslachts
organen) afwijkingen bij het nageslacht en is dus evenredig 
met het hiervoor genoemde risicogetal. 

Het invoeren van weegfactoren betekent kiezen! De 
ICRP leidt de weegfactoren af voor het optreden van fa. 
tale vormen van kanker bij de bestraalde personen en voor 
ernstige erfelijke afwijkingen in de eerste twee generaties 
nakomelingen van de bestraalde personen. Een tweede 
keuze betreft het gebruik van dezelf de weegfactoren voor 
mannen als voor vrouwen ongeacht hun leeftijd. 

De beperking tot fatale eff ecten is niet onbelangrijk 
omdat de kans dat men geneest van een tumor van orgaan 
tot orgaan sterk kan verschillen. Zo geneest (in Neder
land) meer dan 95 procent van het aantal patienten met 
schildkliertumoren, terwijl voor patienten met longkanker 
de vooruitzichten veel minder gunstig zijn. 

De gewogen optelling betekent ook dat bijvoorbeeld 
sterven aan een tumor in de longen en aan borstkanker op 
dezelfde wijze wordt gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor 
een kind met een afwijking en een persoon met een onge
neeslijke tumor. Bij deze laatste consequentie plaatste de 
Gezondheidsraad reeds eerder een kritische noot. Vol
gens het Gezondheidsraadadvies over ICRP-26 leidt deze 
benadering echter in de praktijk niet tot problemen, om
dat bestraling van de gelachtsorganen zelden het uiteinde
lijke stralingsrisico bepaalt. 

De invoering door de ICRP van weegfactoren zonder 
aanzien van leeftijd en geslacht, heeft aanleiding gegeven 
tot vele emotionele discussies. Vooral bet feit dat de weeg
factor voor de borst wordt verkregen door het risicogetal 
voor borstkanker (alleen bij vrouwen) te middelen over 
beide geslachten, gaf nogal wat kritiek vanuit de maat
schappij. Naar onze mening toont deze kritiek vooral aan 
dat het 'vereenvoudigen' van grootheden om praktische 
maatregelen te kunnen treffen, niet waardevrij is. 

De invoering van weegfactoren ongeacht de leeftijd is 
een minder grote vereenvoudiging dan soms wordt 
voorgesteld. Het gaat er namelijk om of de verhouding tus
sen de diverse effecten van de leeftijd afbangt. Het groot
ste probleem doet zich voor bij de genetische effecten. De 
ICRP berekent de weegfactor voor de geslachtsorganen 
door middeling van de risicogetallen over alle leeftijden, 
uitgaande van een reproduktieve periode van 30 jaar. 
Door die middeling is het risico van afwijkingen bij het 
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nageslacht ten gevolge van een bestraling van de ge
slachtsorganen een factor 2,5 kleiner dan indien slechts 
personen die zeker kinderen zullen verwekken, waren be
schouwd. De beperking tot de effecten in de eerste twee 
generaties laat ruwweg de helft van alle eff ecten in bet na
geslacht buiten beschouwing. Deze benadering houdt in 
dat de ICRP het risico op afwijkingen in het nageslacht in 
feite als een bevolkingsrisico en niet als een individueel ri
sico beschouwt. 

RJSICOGETAL 
Gegeven de gemaakte keuzen is het risicogetal dat 

hoort bij bet effectief dosisequivalent, gemakkelijk te be
palen. Het is de simpele optelling van de risicogetallen per 
orgaan. De ICRP komt zo tot 1 a 2 schadelijke effecten bij 
een blootstelling van 100.000 personen aan een effectief 
dosisequivalent van 1 mSv. 'Schadelijke effecten' wil zeg
gen het gemiddelde aantal gevallen van overlijden aan 
kanker en van ernstige afwijkingen in de eerste twee gene
raties nakomelingen als gevolg van de bestraling. Dit risi
cogetal staat thans onder 'opwaartse' druk door de herzie
ning van de risico-evaluatie van de gevolgen van de 
atoombomexplosies boven Hiroshima en Nagasaki. 

Op dit punt aangeland zijn wetenschappers uitgepraat. 
Als de 'maatschappij' de gemaakte keuzen goedkeurt, is 
er een grootheid ter beschikking om beschermingsmaat -
regelen op te baseren. Er is tevens een risicogetal dat een 
indruk geeft van de grootte van bet risico. Maar 'the proof 
of the pudding is in the eating', zoals onze buren aan de 
overkant van de Noordzee zeggen. Wie 'eten' er al zo van 
het eff ectief dosisequivalent? 

STRALINGSBESCHERMINGSDESKUNDIGEN 
In de eerste plaats stralingsbeschermingsdeskundigen; 

hun probleem ligt voomamelijk in bet beheersen en het 
onderling vergelijken van manieren om stralingsbronnen 
toe te passen. Hoe kan de bescherming van de werkers en 
van de bevolking worden geoptimaliseerd? De stralings
beschermingsdeskundige kan voor elk altematief nagaan 
welk eff ectief dosisequivalent mensen in die situatie oplo
pen. Het eff ectief dosisequivalent is een goede maat voor 
het risico indien de situatie met het laagste eff ectief dosi
sequivalent ook werkelijk het laagste risico vertegenwoor
digt. 

Vooral bij inwendige bestraling na inname van radio
nucliden is het effectief dosisequivalent van belang. Dan 
kan er namelijk sprake zijn van een vergelijking van situa
ties met een sterk verschillende verdeling van de geabsor
beerde dosis over het lichaam. Wij kennen geen voorbeel
den dat beslissingen genomen op de basis van het eff ectief 
dosisequivalent, tot een verkeerde keus leiden. 

BELEIDSMAKERS 
De tweede groep van 'gebruikers' van het effectief 

dosisequivalent wordt gevormt door degenen die het be
leid voorbereiden en degenen die het beleid vaststellen, 
zoals ambtenaren en politici, bier kortweg te zamen als be
leidsmakers aangeduid. Die hebben het een stuk moei
lijker dan de veiligheidskundigen. Niet alleen moeten zij 
rekening houden met andere (positieve en negatieve) ge
volgen van het toepassen van stralingsbronnen naast ge
zondheidsschade, ook de mogelijke gezondheidsschade 
op zich laat zich minder gemakkelijk beschrijven dan de 
ICRP zich voorstelt. 
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Ten grondslag aan de benadering van de ICRP ligt een 
omschrijving van bet gezondheidsnadeel ven ioniserende 
straling als: 

Gezondheidsnadee/ is de sommatie over a/le moge
lijke effecten van de kans op een effect maal de emst 
van dat effect. 

Als je in bet begrip 'emst van bet effect' zalcen als pijn, 
leven met een handicap of onzekerheid en bovendien nog 
de subjectieve waardering voor bepaalde risico's weet te 
verwerken, dan is deze 'formule' misschien wel juist; die 
benadering is echter in de praktijk onhanteerbaar. Beperk 
je de formule tot medisch waarneembare zalcen, dan ont
breken aspecten die voor bet maatschappelijk besluitvor
mingsproces eveneens essentieel zijn, en is de formule dus 
ook onbruikbaar. 

Uit bet voorgaande volgt welke beperkingen men zich 
oplegt door bet effectief dosisequivalent als maat voor het 
gezondheidsnadeel te gebruiken. Men houdt alleen reke
ning met de kans om aan kanker te overlijden en met de 
kans op een gehandicapte nakomeling in de eerstkomende 
twee generaties. De emst van deze twee effecten neemt 
men gelijk. 

V oor een beleidsmaker biedt het effectief dosis
equivalent maar weinig hulp bij het ontwikkelen van een 
beleid met betrekking tot de stralingsbescherming. De 
grootheid met bet bijbehorende globale risicogetal kan 
worden gebruikt om een idee te geven hoe het risico van 
een bepaalde toepassing zich verhoudt tot andere toepas
singen of vormen van blootstelling aan straling. Bij beslis
singen over de aanvaardbaarheid van de toepassing hoort 
echter een uitgebreid verhaal over de gehele weg van ge
absorbeerde dosis naar globaal risicogetal. 

REGELMAKERS 
Een vastgesteld beleid moet in het algemeen in ( al dan 

niet wettelijke) regels worden vertaald. De 'regelmaker' is 
bij het opstellen van de regels vooral geinteresseerd in het 
effectief dosisequivalent om grenswaarden vast te Ieggen. 
Dan is het effectief dosisequivalent goed bruikbaar. De 
grootste zorg van de regelgever is immers een sluitende 
definitie en een relatie met meetbare grootheden. De 
grootte van de grenswaarde op zich is de zorg van de be
leidsmaker. 

Het probleem dat de regelmaker kan ontmoeten is 
wijziging van de weegfactoren die warden gebruikt bij de 
omzetting van de geabsorbeerde dosis in dosisequivalent 
en bij de optelling van dosisequivalent in de organen tot 
effectief dosis equivalent. Het is een bekend probleem in 
de arbeids- en milieuregelgeving. Men kan kiezen voor re
gelgeving in termen van fysische eigenschappen van de 
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straling. De relatie met de risicofilosofie van de beleids
maker vervaagt dan of verdwijnt geheel, maar de definitie 
van de grootheid blijt 'eeuwig' dezelfde. Zodra een 'biolo
gische' grootheid wordt gekozen is aanpassing van de re
gelgeving nodig bij elk nieuw inzicht in de schadelijke wer
king van bet agens. 

De keerzijde van dit probleem is de meetbaarheid van 
de grootheid. Fysische grootheden zijn meestal direct 
meetbaar. 'Biologische' grootheden, zoals het effectief do
sisequivalent, moeten uit de meting van bepaalde fysische 
grootheden warden afgeleid. Bijvoorbeeld uit de meting 
van de concentratie van een radioactieve stof in de lucht 
of uit de meting van radioactiviteit in bet lichaam of in de 
uitgescheiden urine. 

SLOT 
Het effectief dosisequivalent komt tegemoet aan de 

behoefte om de wetenschappelijke gegevens over 
stralingsrisico's te ordenen. Bij die ordening is een uit
drukkelijke beperking gemaakt tot het regiem van lage 
stralingsdoses en lage toedieningssnelheden van de stra
lingsdosis ( vergelijkbaar met die in de natuur worden aan
getroffen). In dat regiem is het redelijk de aandacht te be
perken tot bet optreden van kanker en afwijkingen bij 
nakomelingen van de bestraalden. 

In de praktijk van bet werken met straling, in het 
bijzonder met radioactieve stoffen, is het effectief dosis
equivalent een bruikbare grootheid. Beleidsmakers daar
entegen missen in het eff ectief dosisequivalent als risico
ma at een aantal essentiele aspecten van de 
maatschappelijke besluitvorming over toepassingen van 
stralingsbronnen. In de regelgeving is de grootheid bruik
baar, zeker als men de voorkeur geent aan 'biologische' 
boven fysische grootheden voor normstelling. 

Het effectief dosisequivalent laat risico's voor de 
vrucht bij bestraling van zwangere vrouwen buiten 
beschouwing. Het risico van de bestraling van zwangere 
vrouwen kan dus niet uitsluitend aan de hand van het ef
fectief dosisequivalent worden beoordeeld. 

De grootheid effectief dosisequivalent is nadrukkelijk 
niet door de ICRP geintroduceerd met de bedoeling om 
rekensommetjes te maken met de pretentie nauwkeurig 
het aantal doden als gevolg van een bepaalde (lage) bloot
stelling aan straling te bepalen. Dit verkeerde gebruik 
wordt overigens vaak in de hand gewerkt door de schijn
precisie waarmee risicogetallen worden opgegeven. 
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