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I STRALINGSFYSICA 

I. Radioactiviteit 

Atoomkernen zijn opgebouwd uit protonen (p) en neutronen (n), be i de 
elementaire deeltjes met massanummer I (rnu). Een kern met massagetal A is 
opgebouwd uit Z protonen en N = (A-Z) neutronen. Dat de Z protonen en N 
neutronen een stabiel geheel kunnen vormen, komt door de aanwezigheid van 
de zgn. kernkrachten, die zowel op protonen en neutronen onderling als op 
elkaar werken. Kernkrachten tussen nucleonen zijn slechts rnerkbaar op af
standen in de orde van 10-15m• 
In de natuur voorkomende stabiele kernen blijken in een Z-N diagram 
gegroepeerd rond de zgn. stabiliteitslijn. Bij lichte kernen geldt dan 
Z = N. Bij zwaardere kernen helt de lijn over naar een relatief groter 
neutronenaantal (fig. I). De verzameling van nucliden kan worden onder
scheiden in: 

isotopen 

isobaren 

isotonen 

nucliden met gelijke Z doch verschillend massagetal A; 

nucliden met hetzelfde massagetal A doch verschillend rangnr. Z; 

nucliden met gelijk aantal neutronen. 

Er bestaan onstabiele nucliden, zowel natuurlijk voorkornend als kunstmatig 
geproduceerd, welke onder uitzending van geladen deeltjes en/of electro
magnetische straling overgaan in stabiele nucliden. nit verschijnsel heet 
radioactiviteit; de emissie heet radioactieve straling. 
Alle radioactieve vervalprocessen blijken statistisch gezien, een 
exponentieel verloop in de tijd te volgen (fig. 2). Als No het aanvankelijke 
aantal radioactieve kernen van een soort is, blijven er na verloop van een 
tijd t gemiddeld over: 

· • . .. (I) 

Hierin is A de voor het radionuclide karakteristieke vervalconstante uit
gedrukt in [S-l]. 
Door de exponentiele aard van het vervalproces is voor elk radionuclide een 
tijd T!, de halfwaarde tijd (ook halveringstijd) gekarakteriseerd, zijnde 
de tija waarin het aanvankelijk aantal radioactieve kernen van het nuclide 
tot de helft is gereduceerd. 
Voor de halfwaarde tijd geldt: 

In 2 
-A-

0,693 
A • • . •• (2) 

De absolute waarde van het vervaltempo wordt de (radio)activiteit genoemd: 

I~~I = AN · . • .. (3) 

De activiteit wordt uitgedrukt in de SI-eenheid bequerel (I Bq = I des
integratie per seconde) of wat gebruikelijker is, in curie (I Ci = 3,7.10 10 

desintegraties per seconde). De curie als eenheid van radioactiviteit was 
oorspronkelijk gerelateerd aan de activiteit van I gram radium. Benadrukt 
moet worden dat de vergelijkingen (I) en (3) statistische relaties aangeven 
m.a.w. de vervalconstante A stelt de desintegratiewaarschijnlijkheid voor 
per tijdseenheid. 
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De oorspronkelijke radioactieve kern wordt de moederkern genoemd, de na 
desintegratie gevormde kern de dochterkern. In het geval van y straling 
wordt de excitatie-energie van de moederkern als electromagnetische straling 
uitgezonden. Bij a en S straling komt de dochterkern vaak in aangeslagen 
toestand voor, zodat deze desintegraties gepaard gaan met de uitzending van 
y straling. 

Er zijn ruim 1200 verschillende nucliden bekend, waarvan 279 stabiele. 
Slechts een zestigtal radionucliden komt in meetbare hoeveelheden in de 
natuur voor. De overige kunnen door kunstmatig geinduceerde kernreacties 
worden verkregen. De meeste van nature aanwezige radionucliden hebben half
waarde tijden in de orde van 10 9 jaar of langer; immers zouden ze gelet op 
de ouderdom van de aarde anders niet kunnen voorkomen. 

In tabel J is een overzicht gegeven van de belangrijkste in de natuur 
voorkomende radionucliden. 
De nucliden ~R (tritium) en l~C worden continu in de atmosfeer gevormd 
onder invloed van kosmische straling. 
Van meerdere radioactieve nucliden zijn oak de dochterprodukten instabiel, 
zodat verdere desintegratie optreedt. We spreken dan van radioactieve 

k E .. 3 l' . k k 1 2 3 8 U 2 3 5 U 2 32 Th Z ree sen. r z1Jn natuur 1J e ree sen n .. van 92, 92 en 90 • .e 
vervallen via lange reeksen tot een stabiele Pb-isotoop. De dochterpro
dukten, met soms korte halfwaarde tijden komen dus in de natuur voor (fig. 3). 
Als de halveringstijd van de moeder veel grater is dan die van de dochter 
is er sprake van een absoluut evenwicht. Dit houdt in dat de activiteit 
van de moeder (index I) gedurende verscheidene halveringstijden van de 
dochter (index 2) niet merkbaar afneemt. Dan geldt: 

..... (4) 

2. Alphas traling 

Alphadeeltjes zijn 1n feite heliumkernen, dus 2-waardig positieve deeltjes 
met massagetal 4. 
Bij desintegratie worden 2 protonen + 2 neutronen tegelijkertijd uitgestoten. 
Dit blijkt energetisch veel voordeliger te zijn dan de nucleonen afzonderlijk 
af te staten. Ret vervalproces kan als volgt worden weergegeven: 

ofwel 

Verondersteld wordt dat bij a desintegratie de in de kern gevormde a deeltjes 
heel vaak tegen de zgn. coulomb-barriere "opbotsen" en daarom een zekere kans 
hebben am er doorheen te sijpelen. Dit is een quantummechanisch effect, het 
tunneleffect genoemd. De desintegratie energie, d.i. de energie die vrijkomt 
bij de des integra tie van de moederkern, wordt verdeeld tussen het a deeltje 
en de dochterkern. Volgens de wet van behoud van impuls, zal het lichtste 
deeltje de grootste fractie van de energie meekrijgen. De dochterkern krijgt 
de resterende energie in .de vorm van een terugstoot. De energie der a deeltjes 
is bepalend voor haar baankromming in een magnetisch veld, en voor de "dracht 
of range" (Rl ) in lucht, dit is de afstand die zo'n a deeltje in lucht door
loopt voor hij gestopt wordt. 
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Bij het doorlopen van de lucht verliest het a deeltje zijn energie door de 
luchtmoleculen te ioniseren. Het specifieke energieverlies per eenheid van 
weglengte wordt de stopping power genoemd en is ook bekend als Lineieke 
Energie Overdracht (LET). Karakteriserend voor de dracht is ook de speci
fieke ionisatie, zijnde het aantal ionenparen gevormd langs de baan per 
eenheid van lengte. Daar de gemiddelde ionisatie energie in lucht 33 eV 
bedraagt zijn deze grootheden gemakkelijk in elkaar om te rekenen. De 
laatste grootheid wordt gebruikt voor het berekenen van de veroorzaakte 
ionisatiestromen in ionisatiekamers. 
Een a deeltje van 6 MeV heeft in lucht onder normale omstandigheden een 
dracht van ongeveer 50 rnrn. In weefsel bedraagt zijn dracht 40 ~m, hetgeen 
minder is dan de dikte van de opperhuid (70 ~m). Rekenen we de dracht om 
in het aantal mg/cm2 materie dat doorlopen wordt (Rrn), dan blijkt deze 
zowel in lucht als in weefsel nagenoeg gelijk te zijn n.l. 6 mg/cm2

• 

De dochterkern kan in haar grondtoestand of in een aangeslagen toestand 
worden gevormd. In het laatste geval is de desintegratie-energie kleiner. 
Deze aanslag-energie wordt prompt uitgezonden als y straling. Er is sprake 
van a deeltjes met verschillende discrete energieen. 

3. Betastraling 

B deeltjes zijn electronen en positronen, die hun ontstaan vinden in de 
atoornkern. Dus eenwaardig respectievelijk negatief en positief geladen. 
De energie der B deeltjes kan evenals bij a deeltjes worden bepaald uit de 
afbuiging van zijn baan in een magnetisch veld, met behulp van scintillatie 
of halfgeleider detectoren of uit zijn dracht in materialen. 
Het energie-spectrum van de B straling blijkt steeds continu te zijn(fig. 4). 
Dit is verwonderlijk omdat de desintegratie-energie discreet is. 
Fermi postuleerde (1933) dat bij het B verval nog een ander deeltje uitge
zonden wordt, het neutrino (v). De desintegratie-energie (QS) wordt nu verdeeld 
onder drie deeltjes, het B deeltje, het neutrino en de dochterkern. Het 
B deeltje kan nu met aile soorten energieen worden uitgezonden tot een 
maximale energie 

E = Q . max 8 . . . .. ( 5) 

Behalve B- en B+ desintegratie kent men de electronvangst (E.C.). Daarbij 
wordt een baan electron door de kern gevangen. 
Een atoomkern welke instabiel is t.o.v. positron (S+) desintegratie is ook 
instabiel t.o.v. E.C. Het omgekeerde hoeft niet op te gaan. 
Volgens Fermi vindt bij het S verval een transformatie in de kern plaats van 
een gebonden neutron tot een gebonden proton, of omgekeerd: 

S+ verval: ip > 6n + ~B + ~v 

E.C.: IP + -~e ) bn + ~v 

De dochterkern is daarbij steeds een isobaar van de moederkern. 
We zien dat bij de E.C. slechts een neutrino wordt geemitteerd, hetgeen niet 
te detecteren is. Het dochteratoom is echter altijd geioniseerd in z~Jn K
of L-schil, zodat E.C. altijd begeleid wordt door karakteristieke rontgen
stralen van de dochterkern. 
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Daarnaast kan bij het 8 verval de dochterkern ook in aangeslagen toestand 
achterblijven. Deze aanslag-energie wordt uitgezonden als y straling. 
Voorbeelden zijn: 

8- : 2§d Th ---? 2§~Pa +-~8 ofwel 2§d Th 
8-
~ 2§iPa 

8+: 22 Na HNe ~s ofwel ffNa 
s+ 

nNe 1 1 ~ + ~ 

E. C. : 123J + -~e ---? 1HTe ofwel 123J 
5 3 ~ 1tiTe 

In materie wordt het 8 deeltje afgeremd. Is de 8 energie zeer hoog dan 
geschiedt dit hoofdzakelijk door uitzending van I1remstralingl1. Bij lagere 
energieen treedt voornamelijk ionisatie en/of excitatie op. 
Onder de dracht van een 8 deeltje wordt verstaan de afstand, die het 
deeltje in de materie kan doordringen. In lucht bedraagt de dracht van 
een 1 MeV 8 deeltje ongeveer 3 m, in weefsel enkele mil~meters. 
Materiaaldiktes groter dan de dracht, schermen de 8- straling volledig af. 
Het 8+ deeltje zal in materie samengaan met een vrij electron, d.w.z. 
beide deeltjes zullen verdwijnen en hun massa wordt omgezet in energie. 
Deze energie verschijnt als 2 fotonen elk van 0,51 MeV, welke in tegenge
stelde richting worden uitgezonden (annihilatiestraling). Een en ander ~s 

vooral van belang bij de afscherming tegen positron. 
Wanneer relativistisch snelle geladen deeltjes door een medium bewegen 
blijkt straling te worden uitgezonden met een continue spectrum in het zicht
bare gebied. Bij doorzichtige media is dit waarneembaar als blauwachtig licht: 
de zgn. cerenkov-straling. 

4. Rontgen- en gammastraling 

y straling is electromagnetischestraling welke uit de radioactieve kern vr~J
komt bij terugval uit de aangeslagen toestand. De energie Evan een quantum 
hangt samen met de golflengte AQvolgens: 

hc 
E = hv = X; ..... (5) 

Ook rontgenstraling is van electromagnetische aard. Het wezenlijke verschil 
met y straling is gelegen in het feit dat y straling wordt veroorzaakt door 
veranderingen binnen de atoomkern terwijl rontgenstraling het gevolg is van 
overgangen in de electronenschillen. 
Bij radioactieve processen kan rontgenstraling worden veroorzaakt door 
electron-capture (E.C.), interne conversie van electronen (I.C.) en het 
Augereffect. 
De wisselwerking van y en rontgenstraling met materie is veelsoortig. De be
langrijkste mechanismen zijn het fotoelectrische effect, de Compton ver
strooiing en de paarvorming. 
Bij het fotoelectrisch effect wordt de totale quantumenergie overgedragen aan 
een atomair electron, dat daardoor van het atoom wordt losgeslagen. Het komt 
dus neer op totale energieoverdracht. Bij Comptonverstrooiing daarentegen 
wordt de e.m. energie slechts ten dele aan een electron overgedragen. Het 
foton wordt verstrooid met verminderde energie. In intense electrische velden 
rond geladen deeltjes - meestal kernen - kan een y foton met een energie 
groter dan 1.02 MeV worden omgevormd tot een positron-electron paar. Dit is 
paarvorming en de twee deeltjes delen de beschikbare energie. 
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In aile drie gevallen van interactie wordt de fotonenergie uiteindelijk 
overgedragen aan atomaire electronen die op hun beurt de energie verliezen 
als beschreven in 1.3. 

5. Neutronenstraling 

Neutronen zijn ongeladen kerndeeltjes met massagetal I. Ze kunnen geen 
directe ionisatie veroorzaken. Ze worden dan ook indirect ioniserende 
straling genoemd. Via botsingen met - yooral lichte - geladen deeltjes wordt 
de energie evenals bij y straling uiteindelijk overgedragen aan atomaire 
electronen. Bovendien kunnen neutronen door kernen worden geabsorbeerd waar
door nieuwe, meestal radioactieve, nucliden worden gevorrnd. 

6. Kernreacties 

Een kernreactie is een proces waarbij een kern reageert met een andere kern, 
een elementair deeltje of een foton, waarna binnen zeer korte tijd een of 
meer andere kernen worden gevormd. 

De eerste kernreactie is waargenomen door Rutherford ~n een Wilsonkamer, 
waarbij a deeltjes reageerden met stikstof kernen in de kamer. 
De reactie is als voigt: 

In de praktijk vormen kernreacties de belangrijkste methode ter verkrijging 
van speciale radioactieve nucliden, welke gebruikt worden voor activerings
analyse, tracerwerk, radiotherapie enz. 
Bij een kernreactie gelden naast de wetten van behoud van lading en massa
nurnmer, ook andere behoudswetten als die van energie, impuls, draai-impuls 
enz. Voor een kernreactie is nodig dat een geladen deeltje tot in de kern 
kan doordringen, opdat ten gevolge van de kernkracht-wisselwerking de reactie 
tot stand komt. In geval van een positief geladen deeltje moet de energie 
groot genoeg zijn om de coulomb afstoting van de kern te kunnen overwinnen. 
Voor neutronen geldt dit niet. Daardoor kunnen ook langzame neutronen kern
reacties veroorzaken. De waarschijnlijkheid van neutronenvangst is voor 
thermische neutronen in het algemeen zelfs groter dan voor energetische 
neutronen. Bombardement met zware kernen (160, 14N, 22 Ne ) is pas de laatste 
tijd mogelijk geworden door de ontwikkeling van speciale versnellers. De 
coulomb afstoting maakt echter de kans op vorming van een samengestelde kern 
zeer gering. 
Bij de desintegratie van de samengestelde kernen gelden ongeveer dezelfde 
regels als bij de vorming ervan. Neutronen worden gemakkelijker afgegeven dan 
geladen deeltjes. Het uitzenden van zware deeltjes, of m.a.w. het uiteen
vallen in twee kernen is zeer onwaarschijnlijk. Aileen bij de aller7.waarste 
kernen wordt dit waargenomen (splijting). Dit wordt mogelijk gemaakt door de 
grote energieen die hierbij vrijkomen. 

De waarschijnlijkheid dat een bepaalde kernreactie zal plaatsvinden wordt 
uitgedrukt in zijn werkzame doorsnede of cross-section cr. als eenheid wordt 
gebruikt de barn = IO-28 m2. 
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Enkele voorbeelden va.n kernreaeties zijn: 

1H (d,n) iHe 

rH (d,n) iHe 
} neutronengenerator 

19B (n,a) §Li (n-de tee tor) 

1 jN (n,p) lie (kosmisehe straling) 

1H (y,n) tH 

Bovenstaande reaeties vinden plaats bij deeltjes energieen tot ongeveer 
25 MeV, bij gebruik van hogere energieen kan de samengestelde kern zo 
hoog geexeiteerd zijn, dat er gemakkelijk meerdere nueleonen de kern 
kunnen verlaten, bijv. (d,2n), (p,3n), enz. 
Voert men de energieen nog meer op dan kunnen nieuwe deeltjes geereeerd 
worden, de zgn. mesonen. 

7. Kernsplijting en kernfusie 

De waarsehijnlijkheid dat kernsplijting optreedt is gering; aIleen bij de 
superzware kernen bijv. bij de transuranen treedt deze zgn. spontane 
kernsplijting op. In de meeste gevallen moeten de kernen eerst geexeiteerd 
worden bijv. door neutronenvangst, voordat splijting kan plaatsvinden. 
De energie die vrijkomt bij splijting van een 2§~U-kern bedraagt ongeveer 
210 MeV. Bij volledige splijting van I kg 2§~U komt aan thermisehe energie 
een hoeveelheid vrij gelijk aan 25 x 106kWh. 

Zware kernen bevatten relatief meer neutronen dan de stabiele middelzware 
kernen. Dit heeft tot gevolg dat: 
a) bij iedere splijting een aantal (2 a 3) vrije neutronen vrijkomen. Daar 

voor fission sleehts een neutron nodig was geweest treedt multiplieatie 
op van het aantal neutronen; 

b) de splijtingsprodukten nog teveel neutronen bevatten. Door middel van 
e-desintegratie zullen ze dit teveel traehten te verminderen. 

Indien men van deze multiplieatie gebruik wil maken, moet men zorgen voor 
voldoende splijtmateriaal. Er is tenminste een kritisehe hoeveelheid 
materiaal nodig. Daarnaast dienen andere materialen verwijderd te worden, 
die neutronen kunnen absorberen. In de meeste kernreaetoren wordt gebruik 
gemaakt van splijting door thermisehe neutronen(0,025 eV). De neutronen 
die bij de splijting ontstaan, hebben eehter veel grotere energieen (tot 
10 MeV toe). Ze dienen dus zo snel mogelijk afgeremd te worden. De beste 
materialen hiervoor vormen de liehte nueliden, zoals in lieht en zwaar 
water, grafiet, C02 enz. De neutron-absorptie van deze liehte materialen 
dient echter ook zo gering mogelijk te zijn, vandaar dat licht water aIleen 
gebruikt kan worden in combinatie met verrijkt uranium. Naar gelang van de 
concentratie aan splijtingsmateriaal kan deze kettingreaetie explosief 
(atoombom), stationair (reaktor) of aflopend (subcritical assemble) verlopen. 
Sleehts de nucliden 2~~U, 2~iu en 2§~pu kunnen splijten door middel van 
thermisehe neutronen. Ze kornen eehter zeer sehaars in de natuur v~~r. Andere 
zware kernen kunnen ook splijting geven doeh sleehts door middel van snelle 
neutronen. 

Bij fusie van liehte kernen komt een forse hoeveelheid energie vrij. De 
meest waarschijnlijke nucliden voor fusiereaeties zijn de isotopen van 
waterstof. Het stabiele isotoop deuterium (1H) komt voldoende voor in ge
woon water (0,015% van totale waterstof). 
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Er z~Jn twee (D,D) reacties met ongeveer gelijke waarschijnlijkheid van 
optreden, n.l.: 

IH + IH ~ fH + P + 4 MeV 

IH + IH ~ iHe + n + 3 MeV 

Het derde isotoop van waterstof, tritium, ondergaat een reactie met veel 
grotere waarschijnlijkheid, n.l.: 

fH + IH ~ ~He + n + 17 MeV 

De reactie heeft het nadeel dat tritium in de natuur zeer miniem voorkomt. 
Echter kan het gevormd worden door de volgende kweekreacties: 

~Li + n ~ rH + ~He + 5 MeV 

~Li + n ~ fH + ~He + n - 2,5 MeV 

De energie van de (D,D) en de (D,T) reacties is zo hoog dat slechts een 
kilogram lichte elementen wordt verbruikt voor ongeveer 10 10 Watt-dagen. 
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II DOSIMETRIE 

I. Energieabsorptie 

Evenals andere vormen van electromagnetische straling, zoals warmte en licht, 
kan ioniserende straling energie overdragen aan een absorberend medium. Als 
het menselijk lichaam of delen daarvan bestraald worden met warmtestraling of 
licht, zal de temperatuur ervan stijgen. Overmatige verwarming van het lichaam 
wordt door de mens als onprettig ervaren: hij zal actie nemen om zich van de 
stralingsbron af te schermen of de afstand tot de bron vergroten. 
Een dosis ioniserende straling die op zich groot genoeg is om dodelijk te z~Jn 
voor de mens, zal de lichaamstemperatuur min-er dan een duizendste van een 
graad celcius verhogen. Er kan dus geen sprake zijn van een natuurlijke af
weerreactie ten gevolge van bijv. pijnsensatie. Het schadelijk karakter van 
ioniserende straling is gelegen in het feit dat de quantumenergie ervan hoog 
genoeg is om ionisaties te veroorzaken. Dit in tegenstelling tot warmte
straling en licht. De hoge quantumenergie hangt samen met de zeer hoge 
deeltjessnelheden of de zeer korte golflengte van de rontgen- en y straling. 

2. Ionisatie 

Onder "ionisatie" wordt verstaan het verwijderen van een zgn. baanelectron 
uit het atoom. Het stelsel van op deze wijze van elkaar gescheiden atoom en 
electron staat bekend als een ionenpaar. De absorptie van ioniserende straling 
in een medium gaat gepaard met de produktie van dergelijke ionenparen. Bij de 
absorptie van B deeltjes in lucht is er sprake van vorming van vele honderden 
ionenparen per centimeter van de dracht. In geval van a deeltjes vele tien
duizenden per centimeter. In media als water - en dus ook in het menselijk 
lichaam - k~n ionisatie leiden tot afbraak van watermoleculen en de vorming 
van chemische radicalen, welke schade kunnen veroorzaken aan het biologische 
materiaal. In meerdere gevallen berusten stralingsdetectietechnieken op het 
fenomeen van ionisatie in gassen. De eerste op grote schaal gebruikte 
stralingseenheid, de rontgen, was gebaseerd op het ioniserende effect van 
y en rontgenstraling in lucht. 

3. Exposie 

Exposie is de grootheid die aangeeft in welke mate ionisaties in lucht worden 
veroorzaakt door rontgen- of y straling. Exposie (X) is gedefinieerd als de 
som van electrische ladingen van aile ionen van een teken, gevormd in lucht 
wanneer aile in een volume element door fotonen vrijgemaakte electronen, 
volledig in lucht tot stilstand worden gebracht, gedeeld door de massa van 
de lucht in het volume element. 
Minder exact samengevat komt dit neer op: de luchtionisatie per massa-eenheid 
door rontgen- of y straling. 
Er zij op gewezen dat exposie slechts is gedefinieerd voor rontgen- en 
y straling. De eenheid van exposie is de "rontgen" (R). 
Een rontgen is gedefinieerd als de exposie welke in 1 kg lucht een lading van 
2,58 x 10- 4 coulomb van een teken vrijmaakt. 
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De op het eerste gezicht vreemd aandoende numerieke waarde in de definitie 
van de rontgen houdt verband met het feit dat in de oorspronkelijke 
definitie van de rontgen werd gesproken van de vorming van een electro
statische eenheid van lading in 1 cm 3 lucht. De tijdsafgeleide van exposie 
is de exposiesnelheid (~). Een exposie van IR komt overeen met de vrij
making van 1,61.10 15 ionenparen in lucht. Bij een gemiddelde vrijmakings
arbeid van 5,4. 10-18 J (= 33,7 eV) per ion komt dit overeen met een energie
absorptie van 8,69.10- 3J/kg in lucht. 
Ter omschrijving van de energieabsorptie in materie is het concept 
geabsorbeerde dosis ingevoerd. 

2. Geabsorbeerde dosis 

Onder geabsorbeerde dosis wordt verstaan de limiet van de hoeveelheid 
geabsorbeerde stralingsenergie per massaeenheid van het bestraalde medium, 
voor de massa naderend tot nul. 
In formule: 

D 

I1E 
lim "KIii 

11m -+ 0 
..... (6) 

Als eenheid van geabsorbeerde dosis wordt gebruikt de "rad", gedefinieerd 
als overeenkomend met een energiedepositie van 10-2J per kg van het medium. 
In het Systeme International geldt (sinds kort) als eenheid voor geabsorbeer
de dosis de "gray" (Gy) gedefinieerd als: 

Gy = 1 J.kg- 1medium 

Een exposie van IR geeft aanleiding tot een geabsorbeerde dosis van 0,869 rad 
in lucht en 0,96 rad in weefsel. 
Opgemerkt zij dat het begrip geabsorbeerde dosis - vaak afgekort tot dosis -
gedefinieerd is voor alle typen straling. Steeds is het medium erbij vermeld. 
De tijdsafgeleide van de geabsorbeerde dosis wordt het geabsorbeerde dosis
tempo (D) genoemd. 

3. Kerma 

Aanvankelijk is speciaal voor indirect-ioniserende straling het begrip "kerma " 
ingevoerd (kinetic energy released in material). De kerma (K) is de som van 
de initiele energie Etr van alle geladen deeltjes, vrijgemaakt door indirect
ioniserende straling in een volume element van het materiaal, gedeeld door de 
massa m van dat volume element: 

I1E tr 
K =-,;m 

De eenheid van kerma is de rad. 

..... (7) 

De grootheid kerma stamt uit de neutronendosimetrie waar het begrip "first 
collission dose" onder meer in dezelfde betekenis werd gebruikt als in de 
bovenstaande definitie van kerma. Men is zich echter gaan realiseren dat dit 
concept ook bruikbaar is voor electromagnetische straling. 
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4. LET, kwaliteitsfactor, RBE 

De biologische effecten van straling worden niet alleen door de geabsor
beerde dosis bepaald maar ook door de wijze waarop de energie over het be
straalde materiaal is v~rdeeld. Deze verdeling is vooral afhankelijk van 
het type straling, de stralingsenergie en de aard van het medium. 
Een fysische parameter die de ruimtelijke verdeling van de energie in eerste 
benadering beschrijft, is de "LET" (Linear Energy Transfer) of "Stopping 
Power". In de radiobiologie wordt het biologisch effect van straling uitge
drukt in de parameter "RBE" (Radiobiological Effectiveness) welke een functie 
is van de LET. Echter de RBE-factor varieert met het beschouwde biologische 
effect. 

Voor stralingsbeschermingsdoeleinden wordt de biologische werkzaamheid uit
gedrukt in de "kwaliteitsfactor" Q. 
De waarde van deze dimensieloze factor Q isvoor de verschillende soorten 
straling gekoppeld aan de LET in water . 
. Voor het praktisch gebruik heeft men afgeronde Q-waarden vastgesteld voor 
de verschillende stralingssoorten, n.l.: 

rbntgen-, y- en 8 straling 
thermische neutronen 2 a 3 
neutronen, protonen en enkelvoudig geladen deeltjes met massagetal 
> I, van onbekende energie 10 
a deeltjes en meervoudig geladen deeltjes van onbekende energie 20 

5. Dosisequivalent 

De naar biologische werkzaamheid gewogen geabsorbeerde dosis wordt 
"dosisequivalent" (H) genoemd. 
Naast de kwaliteitsfactor kunnen ook andere modificerende factoren (N) worden 
ingevoerd die bijvoorbeeld betrekking hebben op een inhomogene ruimtelijke 
verdeling van de dosis of specifieke biologische effecten voor bepaalde 
organen. Factoren die hierbij een rol spelen zijn o.a. de zuurstofdruk en de 
temperatuur van het biologisch object. 
In formule-vorm geldt voor het dosisequivalent: 

H = D.Q.N 

De eenheid van dosisequivalent .is de "rem". 

I rem = IO-2J.kg- 1 

De n1euw ingevoerde SI eenheid is de sievert (Sv) 

I Sv = I J.kg- 1 

• • • •. (8) 

Voor situaties of toepassingen van ioniserende straling waarbij niet het 
individuele dosisequivalent maar ook het aantal blootgestelden van belang 
kan zijn, is het begrip "collectief dosisequivalent" ingevoerd uitgedrukt 1n 
aantallen man-rem: 

S = '\ H·P· L 1 1 

1 

..... (9) 

Hierin is Hi het hoofdelijke dosisequivalent van de Pi leden of subgroep (i) 
uit de betreffende populatie. 
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Een andere grootheid in de stralingsdosimetrie is het "committed dosis
equivalent" (Hso). Hieronder wordt verstaan het gecumuleerde dosis
equivalent gedurende 50 jaar na inname van een radionuclide ten gevolge 
van die inname. 

6. Flux 

Vaak is het zinvol om I:1tralingsvelden uit te drukken in het aantal deeltjes 
of fotonen dat per tijdseenheid een eenheid van oppervlakte passeert. In 
correcte termen is dit de fluence rate (fluentietempo) of fluxdichtheid, 
zeer vaak aangeduid als flux. Dit vindt vooral toepassing in het geval van 
neutronenstraling. 

7. Uitwendige y bestraling 

De exposiesnelheid in een punt op afstand r [m] van een puntvormige y bron 
is omgekeerd evenredig met het kwadraat van de afstand en wordt gegeven 
door: 

• • • •• (10) 

Hierin is A de activiteit in curie en r de voor het radionuclide specifieke 
gammastralingsconstante. 
Voor water en zacht weefsel geldt bij benadering dat een exposie van lR aan
leiding geeft tot een geabsorbeerde dosis van ongeveer 1 rad. Met een 
kwaliteitsfactor 1 geldt als vuistregel voor het geabsorbeerde dosis
equivalenttempo bij een y energie van E MeV 

• • • •. (1 I ) 

Een nog eenvoudiger vuistregel, die weliswaar veel grover ~s maar waarmee 
men doorgaans aan de veilige kant blijft luidt: 

I curie geeft I rem per uur op 1 meter afstand. 

8. Uitwendige S bestraling 

Wanneer ter benadering van de oppervlaktedosis (huiddosis) wordt afgezien van 
de verschillen ten gevolge van de (energieafhankelijke) dracht van de 
electronen, geldt als vuistregel voor het huiddosisequivalenttempo op een af
stand 30 cm van de bron: 

H = 300 A [rem.h-1J • • • .• (12) 

Wanneer men deze formule gebruikt ter benadering van de huiddosis dient men 
er rekening mee te houden dat de S straling reeds voor een deel door de 
kleding wordt afgeschermd en zachte straling van bijvoorbeeld 14C en 3SS al 
gedeeltelijk door de lucht. In het geval van niet dragervrije radioactieve 
preparaten wordt de S straling ook verminderd door de zelfabsorptie in de 
bron. Bij de beoordeling van het stralingsgevaar van S bronnen dient men ook 
rekening te houden met de bij afremming van electronen in materie geproduceerde 
electromagnetische straling: remstraling. Het energieverlies door remstraling 
is vooral belangrijk voor hoge energieen en is proportioneel met toenemende 
atoomnummer van het remmende materiaal. 
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Het stralingsrisico dat door remstraling van B straling met maximale energie 
Emax kan ontstaan, is af te leiden uit de fractie f van de opvallende 
electronenenergie die in remstraling wordt omgezet. Bij benadering geldt: 

f = 3,5.10- 4 Z.E •.•.. (13) 
max 

In geval van de dosimetrie van S+ straling moet aandacht besteed worden aan 
de geproduceerde annihillatiestraling van 0,511 MeV. 

9. Uitwendige a bestraling 

Door een hoge energieoverdracht in materie hebben a deeltjes nauwelijks 
doordringingsvermogen. Ze dringen dan ook niet door de (dode) hoornlaag van 
de huid heen en zijn bij uitwendige bestraling als ongevaarlijk te 
beschouwen. 

10. Rontgenstraling 

De dosis ten gevolge van rontgenstraling is analoog te benaderen als die 
van y straling, met dien verstande dat de zachte rontgenstraling met een 
energie <20 keV nauwelijks tot het onderhuidse weefsel doordringt. 
Deze straling draagt dus slechts bij tot de oppervlakte-dosis. 
Men dient echter wei te bedenken dat bij gelijke fotonenfluxdichtheden het 
exposietempo ten gevolge van de zachte rontgenstraling een factor 10 hoger 
kan zijn dan ten gevolge van de harde rontgenstraling. De harde rontgen
straling dringt door aile weefsellagen (Rontgendiagnostiek 50 - 150 keV 
Rontgentherapie vanaf ca. 120 keV). 

II. Neutronen 

Langzame neutronen verliezen hun energie in weefsel voornamelijk door de 
kernreacties die resulteren in emissie van geladen deeltjes of van 
y straling terwijl veelal ook radioactieve nucliden gevormd worden (active
ring). Snelle en intermediaire neutronen verliezen hun energie in de weef
sels vooral door botsingen met de waterstofkernen, hetgeen aanleiding geeft 
tot zgn. terugstootprotonen. 
De berekening van het dosisequivalent ten gevolge van neutronen wordt be
moeilijkt doordat aan de secundaire straling van geladen deeltjes geen 
uniforme LET-waarde kan worden toegekend. 
Uitgebreid onderzoek en berekeningen hebben aangetoond dat voor een groot 
energiegebied de neutronendoses maximaal zijn aan of vlak onder het lichaams
oppervlak. Ook het radiobiologisch effect blijkt daar het hoogst te zijn. 
Sommige van de meest stralingsgevoelige organen liggen eveneens aan het 
oppervlak (ooglens, mannelijke gonaden), zodat het dosisequivalent aan het 
oppervlak direct gerelateerd kan worden aan de deeltjes fluxdichtheid van 
het oppervlak (fig. 5). In fig. 6 is de kwaliteitsfactor Q gegeven als 
functie van de neutronenenergie. 
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12. Inwendige besmetting 

Inwendige bestraling treedt alleen op als radioactieve stoffen in het lichaam 
komen, hetgeen kan gebeuren door inademing (inhalatie), inslikken (ingestie) 
of opname via de intacte huid of door wonden (fig. 7). De kans op een derge
lijke inwendige besmetting bestaat vooral bij werken met niet ingekapselde 
radioactieve stoffen, de zgn. open bronnen. 
Het metabolisme van de ingenomen radioactieve stof in het lichaam hangt af 
van de chemische eigenschappen van het nuclide, de biochemische eigenschap
pen van de moleculen waarin het radioactieve nuclide is ingebouwd, en van 
verschillende fysische parameters zoals deeltjesgrootte en oplosbaarheid. 
Er zijn elementen die zich in hoge mate concentreren op bepaalde organen, 
zo zijn bijv. calcium, strontium, radium, uranium en plutonium zgn. botzoekers 
en wordt 1- vooral opgenomen door de schildklier. 

Voor het "cormnitted dosisequivalent" ten gevolge van een inwendige orgaan
belasting geldt: 

H = 1,44 TeffH [rem] ( I 3) 

Hierin is Teff de effectieve halfwaardetijd van het radionuclide in het 
lichaam, dit is de tijd waarin de activiteit van het nuclide tot de helft 1S 

afgenomen zowel door verval als door uitscheiding. Wanneer de biologische 
halfwaardetijd Tb is gedefinieerd tot die waarin de helft van de activiteit 
door organisme is uitgescheiden, geldt: 

Tl. Tb 
T = 2 ••••• (14) 
eff T!+Tb 

13. Inwendige a besmetting 

Wanneer men om een indruk te krijgen van de ernst van een a besmetting het 
dosisequivalenttempo berekend voor een specifieke orgaanbelasting van 
1.10-9 Ci/gram bij een energie van a deeltjes die gewoonlijk tussen 4 en 7 MeV 
ligt, vindt men een waarde in de orde van 15 mrem/uur. De energie van het 
a .deeltje wordt irmners in een zeer klein volume geabsorbeerd. 

14. Inwendige S besmetting 

Relatief t.o.v. a bestralers is inwendige S besmetting iets minder gevaarlijk 
omdat de S energie in groter volume wordt geabsorbeerd. In absolute zin echter 
blijft het een ernstige zaak, hetgeen blijkt uit de volgende benadering voor 
het dosisequivalenttempo: 

. • . •. (15 ) 

15. Inwendige Y besmetting 

Bij de beschouwing van de orgaandosis ten gevolge van een y straler dient men 
te bedenken dat niet alle y energie binnen het orgaan zal worden geabsorbeerd. 
Voor y straling met een energie tussen 60 keV en 1,5 MeV geldt bij benadering 
dat binnen een afstand van 20 cm van de "inwendige y bron" de helft van de 
electromagnetische energie wordt geabsorbeerd. 
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III BIOLOGISCHE EFFECTEN VAN IONISERENDE STRALING 

1. Inleiding 

De stralingseffecten op de mens kunnen worden onderscheiden in de schade 
aan het individu en de schade aan het nakomelingenschap, respectievelijk 
somatische en genetische schade genoemd. 
Men spreekt van vroege of acute somatische effecten wanneer de gevolgen 
binnen enkele weken na bestraling merkbaar worden. Dit in tegenstelling 
tot de late effecten waarbij sprake is van een zgn. latente periode. 
Het andere onderscheiddat gemaakt kan worden is dat tussen stochastische 
en niet-stochastische effecten. Onder stochastische effecten worden die 
schadelijke gevolgen verstaan waarvan de waarschijnlijkheid van optreden 
weI, maar de omvang van de schade niet afhankelijk is van de dosis en 
waarvoor geen drempeldosis kan worden verondersteld. Hiertoe worden de 
genetische effecten gerekend en bepaalde late somatische effecten, zoals 
kankerinductie. De stochastische effecten zijn vooral van belang wanneer 
grote aantallen mensen worden blootgesteld aan ioniserende straling. 
Onder niet-stochastische effecten worden die somatische gevolgen van 
straling verstaan waarvan de ernst per individu van de dosis afhankelijk 
is. Tot deze categorie worden gerekend erytheemvorming van de huid, ver
troebeling van de ooglens, beInvloeding van de vruchtbaarheid door be
straling der gonaden. Er is veelal sprake van een drempeldosis (zie IV.3.). 

2. Interactie met cellen 

AIle levende organismen zijn opgebouwd uit cellen. Een systematische ver
zameling van cellen van dezelfde soort vormt een weefsel; een orgaan ~s 
opgebouwd uit weefsels. 
Cellen verschillen in uiterlijk en functie maar bestaan aIle uit een kern 
en protoplasma, ingesloten door een membraan: de celwand. De celkern bevat 
chromosomen, een ingewikkeld netwerk van draadachtige structuren, opgebouwd 
uit DNA, dat op zichzelf een zeer lang molecuul is. De chromosomen zijn de 
dragers van erfelijke eigenschappen, de genen genoemd. Elke gen heeft een 
eigen specifieke functie bij de regeling van het complexe chemische systeem 
dat nodig is om de cel te laten functioneren en daarmee het leven in stand 
te houden. 
In het geval van volwassen mensen bestaan sommige organen uit cellen die 
volledig gedifferentieerd zijn, hetgeen betekent dat zij een speciale 
functie vervullen maar dat er geen sprake meer is van celdeling. Een voor..
beeld van een dergelijk weefsel zijn de hersenen. Als de hersenen of enig 
ander deel van het centrale zenuwstelsel gedurende de volwassenhetd wordt 
beschadigd, zal er geen sprake zijn van herstel. In de normale situatie 
zal dagelijks een aantal hersencellen afsterven zonder dat deze worden ver~ 
vangen. Daartegenover staan de weefsels die zelfa bij volwassenen bestaan 
uit delende cellen omdat ze continu vervangen dienen te worden. De beste 
voorbeelden van dergelijke zelfherstellende weefsels zijn: de huid, het 
bloed en de epitheelcellen aan de binnenzijde van maag en darmen. 
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Door ionisatie in weefsels worden chemisch agressieve produkten gevormd 
zoals de vrije radicalen. Deze kunnen met veel grotere complexe moleculaire 
structuren als bijvoorbeeld DNA-moleculen reageren. Dit staat bekend als de 
indirecte werking van ioniserende straling. Er wordt gesproken van een 
directe werking wanneer de atomen van het DNA-molecuul zelf geioniseerd 
worden. 
Het biologisch effect van ioniserende straling is behalve van de energie 
ook afhankelijk van de aard van de straling, de verdeling van de dosis 
over de tijd en de verdeling van de dosis over het bestraalde organisme. 
De biologische werkzaamheid (relative biological effectiveness) wordt uit
gedrukt in de RBE-factor en is gedefinieerd als de verhouding van respectie
velijk de dosis rontgenstraling opgewekt bij een basisspanning van 200 kilo
volt en de dosis van de betreffende straling die nodig is om eenzelfde bio
logisch effect te verkrijgen. 
Het radiobiologisch effect hangt vanzelfsprekend samen met de wijze waarop 
de energieoverdracht aan de betreffende materie plaatsvindt, maar daarnaast 
ook van het onderzochte effect zelf en de stralingsgevoeligheid van de 
betreffende weefsels en cellen. Zo blijkt dat de biologische schade door 
straling bij aanwezigheid van zuurstof groter is dan bij afwezigheid ervan. 
Dit wordt het zuurstofeffect genoemd. Ook is gebleken dat naarmate het cel
delingsproces sneller verloopt de cellen gevoeliger zijn voor ioniserende 
straling. Zo is bijvoorbeeld het beenmerg dat de bloedcellen produceert, 
gevoeliger dan bijvoorbeeld het zenuwweefsel dat gedurende een mensenleef
tijd slechts enkele delingen doormaakt. In dit kader dient ook de inwerking 
van ioniserende straling op het zich ontwikkelende embryo te worden 
beschouwd. 
Afhankelijk van de stralingsdosis zijn op cellulair niveau de volgende ef
fecten waar te nemen: 

de fixatiedood, onmiddellijke vernietiging van de cel; 
de directe celdood, na enkele uren tot dagen functioneert de cel niet 
meer en gaat te gronde; 

- indirecte celdood, de kernstructuur is zodanig ernstig beschadigd dat 
geen normale celdelingen meer kunnen plaatsvinden. Na deling sterven de 
cellen af; 
chromosoomabberaties en genmutaties, met als gevolg het ontstaan van 
abnormale cellen of het alsnog na enkele cycli van delingen afsterven 
van de cellen. 

3. Vroege somatische effecten 

Uitwendige bestraling van het hele lichaam veroorzaakt vanaf ongeveer 25 
rem waarneembare effecten in het bloed en de bloedvormende organen, n.l. 
afname van het aantal witte bloedlichaampjes in het bloed. Een totale 
lichaamsdosis groter dan 100 rem leidt tot een sterke afname van het aantal 
witte bloedlichaampjes in het perifere bloed met dientengevolge een ver
mindering van de natuurlijke afweer tegen infecties; de symptomen van 
"stralingsziekte" worden dan waarneembaar. Deze zijn: koorts en infecties, 
vermoeidheid, braken, diarree. Vermindering van het aantal bloedplaatjes 
geeft aanleiding tot het optreden van inwendige bloedingen. Onder gunstige 
omstandigheden is curatief optreden mogelijk. Boven 200 rem neemt de 
sterftekans echter sterk toe als gevolg van beschadigingen van beenmerg en 
lymfeklieren. De totale lichaamsdosis waarbij 50% sterftegevallen verwacht 
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moet worden binnen 30 dagen, de zgn. LD§~, is ongeveer 400 rem. Bij een dosis 
van 600 tot 1000 rem is in nagenoeg aIle gevallen sterfte binnen ongeveer 6 
weken te verwachten als gevolg van een te grote beschadiging van de bloed
vormende organen. Bij hogere doses dan 1000 rem, is een fatale afloop te ver
wachten binnen enkele dagen als gevolg van de aantasting van de epitheellaag 
van de dunne darm (darmsyndroom). Zeer hoge lichaamsdoses, in de orde van 
enkele duizenden rem in korte tijd toegediend, beschadigen het centrale zenuw
stelsel zodanig dat binnen enkele uren de dood voIgt. In tabel 2 wordt een 
samenvatting gegeven. 

In geval van een plaatselijke of partiele bestraling, kan er sprake z~Jn van 
dezelfde symptomen als bij stralingsziekte. Met name bij overbestraling van 
het beenmerg, de hersenen en de buik. Wanneer echter de bloedvormende organen 
bij een hoge partiele bestraling gespaard blijven kan dat levensreddend 
werken. 
Door geometrisch begrensde bundels kunnen delen van de huid ernstig beschadigd 
worden zonder dat de gevolgen voor het gehele lichaam ernstig zijn. Doses 
vanaf 300 rem op de huid hebben raodheid ten gevolge (erytheemvorming). In het 
traject van 400 tot 800 rem kan er sprake zijn van haaruitval maar herstel is 
mogelijk. Enkelvoudige bestralingen boven 1000 rem hebben blijvende huidaf
wijkingen tot gevolg. Specifieke voorbeelden van overbestraling van bepaalde 
organen zijn: staarvorming van de ogen en steriliteit in geval van over
bestraling van de geslachtsklieren. Bij mannen kan in geval van gonadendoses 
boven enkele tientallen rems sprake zijn van tijdelijke steriliteit. Tijde
lijke onvruchtbaarheid bij vrouwen is te verwachten bij ovariumdoses van 125 
a 250 rem ineens. Blijvende steriliteit treedt voor beide sexen op na een 
dosis in de orde van 500 rem. Het effect is behalve van de dosis vermoedelijk 
oak afhankelijk van de leeftijd van de bestraalde. 
Een bijzonder geval is de overbestraling van het menselijk embryo. Aangenomen 
kan worden dat bestraling van de vrucht in de baarmoeder boven ongeveer 10 
rem schadelijk kan zijn voor het embryo, hetgeen ook lange tijd na de geboorte 
nog tot uiting kan komen. De schade is afhankelijk van de ontwikkelingsfase 
waarin de bestraalde vrucht zich bevindt. Behalve de kans op een abortus of 
vroeggeboorte, is er het risico voor aangeboren afwijkingen van de pasgeborene. 
Met name bestaat kans op beschadiging van hersenen, het zenuwweefsel, de ogen 
en het skelet. Omdat de kritische periode reeds begint voordat het uitblijven 
van de menstruatie de aanwezigheid van een zwangerschap aangeeft, wordt aanbe- ' 
volen om bij een vrouw in de reproductieve leeftijd een radiodiagnostisch 
onderzoek van onderbuik en bekken, in het algemeen slechts te verrichten ge
durende de eerste 10 dagen na het begin van de menstruatie. 

4. Late somatische effecten 

In geval van chronische blootstelling of intermitterende bestraling over een 
langeretijd is er een toenemende kans op vertroebeling van de ooglens 
(cataract). Vooral neutronenstraling wordt in deze schadelijk geacht. Geschat 
wordt dat de drempeldosis in de buurt van 500 rem ligt. . 
Bij patienten die met tussenpozen werden bestraald met een totale dosis van 
meer dan 1000 rem, werden evenals bij overlevenden van de atoombomaanvallen 
op Japan na enkele jaren storingen in de bloedvorming geconstateerd. Het 
effect wordt gekenmerkt door een hoog sterftecijfer en de symptomen zijn gelijk 
aan die als bij stralingsziekte. . 
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Het staat vast dat ioniserende straling een carcinogene werking kan hebben op 
dierlijke weefsels wanneer de dosis voldoende hoog is. Een beperkt aantal 
typen van kanker kon bestudeerd worden bij groepen van mensen die waren bloot
gesteld aan hoge doses. Veruit de meeste informatie is afkomstig uit experi
men ten met dieren. De overlevenden van de atoombomaanvallen op Hiroshima en 
Nagasaki vormen de grootste groep mensen die werden blootgesteld aan totale 
lichaamsbestraling (zie IV). Deze mensen zijn sindsdien blijvend onderwerp 
van studie geweest. Hierbij dient men te bedenken dat het moeilijk is om vast 
te stellen wie wei en wie niet bestraald is geweest en even moeilijk om een 
schatting te makenover de ontvangen dosis. Vast staat dat tientallen van de 
113.000 overlevenden gestorven zijn aan leukemie. Leukemie wordt gekenmerkt 
door een kwaadaardige woekering van witte bloedlichaampjes en is de best be
kende vorm van door straling geinduceerde kwaadaardige gezwellen. 
Huidkanker is al bij de rontgenologiepioniers waargenomen, gewoonlijk op de 
bodem van een door een 3e graads verbranding ontstane chronische zweer. Het 
ging hierbij om hoge doses (in de orde van > 1000 rad) en weinig penetrerende 
s traling. 
Botkanker is vastgesteld na het inslikken van radium afkomstig uit de licht
gevende verf op wijzerplaten van uurwerken. Ook is het geconstateerd bij 
patienten die met radium waren geinjecteerd. 
Radium wordt op de plaats van calcium in het bot opgenomen en wordt v~~r on
geveer de helft sterk plaatselijk geconcentreerd in zgn. hot-spots, terwijl 
het zich v~~r de andere helft diffuus verdeelt. Het is niet bekend of vooral 
de hot-spots verantwoordelijk zijn voor de verhoogde kans op botkanker. 
Een verhoogde kans op schildklierkanker is gevonden bij kinderen, die als 
zuigeling een halsbestraling ondergingen, en verder o.a. bij atoombomslacht
offers. Volwassenen zijn waarschijnlijk minder gevoelig dan kinderen. Ook 
door inwendige besmetting met )<)dium kan schildklierkanker ontstaan. 

t 
5. Genetische effecten 

Genetische effecten worden merkbaar in het nageslacht van bestraalden en zijn 
een gevolg van verandering in het erfelijk materiaal van geslachtscellen. 
Chromosoomveranderingen kunnen zijn veranderingen in het aantal chromosomen 
(door verkeerde verdeling tijdens een reductiedeling). Ook kunnen structuur
veranderingen ten gevolge van chromosoombreuken optreden, zoals foutief her
stel na breuk(en), ringvorming, losse fragmenten enz. Sterk abnormale 
chromosoomstructuren veroorzaken vroege abortus, en treden van nature zeer 
veelvuldig op: 3 a 5% van de herkende zwangerschappen eindigen hierdoor in 
abortus. Andere abnormale chromosoomstructuren veroorzaken ernstige aange
boren misvormingen, zoals mongolisme en intersexen. Van nature is ca. 0,7% 
der levendgeborenen met een dergelijke chromosoomafwijking behept (of onge
veer 1/3 van aile geboorten met aangeboren afwijkingen). 
De (niet microscopisch waarneembare) veranderingen in het genetisch materiaal 
noemt men genmutaties. De natuurlijke mutatiefrequentie bij de mens wordt 
geschat op 0,1 tot 0,4 per geslachtscel per generatie, d.w.z. per 10 geslachts
cellen treden van nature I tot 4 nieuwe mutaties Ope De natuurlijke mutatie
frequentie kan worden verhoogd door verschillende oorzaken: 

- che~ische mutagene stoffen 
- verhoging van de temperatuur 
- u.v.-straling 
- ioniserende straling. __ 
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Een gemuteerd gen wordt aan het nageslacht doorgegeven als de desbetreffende 
geslachtscel "gebruikt" wordt. De ermee gepaard gaande veranderde erfelijke 
eigenschap kan varieren van een iets ander celstofwisselingspatroon, of een 
andere oogkleur tot een ernstige erfelijke ziekte of lichamelijke afwijking, 
maar in het algemeen gesproke~ zal de verandering geen verbetering zijn. 
De verandering komt in een eerste generatie nakomeling tot uiting als het 
een dominant gen betreft; een recessieve erfelijke eigenschap komt pas tot 
uiting wanneer een mannelijke en een vrouwelijke geslachtscel, die beide 
deze eigenschap dragen, gecombineerd worden. De recessieve mutaties komen 
het meest voor. Voor de gehele bevolking is er een regelmatige toevoer van 
nieuwe mutaties, maar ook afvoer van mutaties, die een verminderde levens
vatbaarheid of anderszins een verminderde kans op voortplanting tot gevolg 
hebben. De "afvoer" van een dergelijke mutant wordt genetische dood genoemd, 
die reeds in de eerste genera tie kan optreden, doch ook pas vele generaties 
later. 
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IV RISICOANALYSE 

I. Dierexperimenten 

Omdat blootstelling van personen aan straling terwille van wetenschappelijk 
onderzoek in het algemeen niet aanvaardbaar is, richt dit onderzoek zich op 
het gebruik van proefdieren, varierend van eencelligen tot zoogdieren. 
In fig. 8 zijn een aantal dosis-effect relaties gegeven zoals gevonden voor 
verschillende soorten van tumoren en dieren. Een samenvatting van de 
resultaten van dierexperimenten kan zijn: 

- De relatie is veelal lineair of sigmoid. 
- Soms is er sprake van een dosiswaarde waarbeneden het effect niet waar-

neembaar is: de drempeldosis. 
- De relatie is zowel afhankelijk van het beschouwde biologische effect als 

van de diersoort. 
- In meerdere gevallen is de relatie mede afhankelijk van het dosistempo, 

mogelijk doordat enerzijds de waarschijnlijkheid van optreden van de cel
beschadiging bij lager dosistempo kleiner is en anderzijds lijken soms 
hersteleffecten op te treden (gefractioneerde bestraling). 

- Bij dosiswaarden beneden ongeveer IQ rem zijn nagenoeg geen effecten 
waargenomen. 

2. Effecten bij de mens 

De belangrijkste epidemiologische studies betroffen: 

- overlevenden van de atoombomaanvallen op Hiroshima en Nagasaki; 
- patienten die in het kader van de diagnostiek of therapie aan ioniserende 

straling werden blootgesteld, in het bijzonder patienten die werden be
handeld voor verstijving van de wervelkolom en kinderen die in utero 
blootgesteld werden aan rontgenbestraling; 

- arbeiders in uraniummijnen en mensen die uurwerkwijzerplaten beschilderden 
met radiumhoudende verf. 

Enkele resultaten van de Japanse atoombomoverlevenden z~Jn gegeven in fig. 9 
en 10. De resultaten dienen met de nodige voorzichtigheid te worden gelnter
preteerd, vooral omdat de stralingsdoses moeilijk achteraf waren vast te 
stellen. Men dient ook rekening te houden met de natuurlijke kans van optreden 
van de afwijking. Op het dosistraject van 50 tot 500 rad, verloopt voor be
paalde vormen van leukemie het aantal gevallen lineair met de dosis. Bij 
hogere doses is er sprake van een relatieve vermindering van het aantal geval
len, waarschijnlijk veroorzaakt doordat bij hoge doses in toenemende mate 
cellen worden vernietigd waarin anders leukemie zou zijn gelnduceerd. Het 
aantal stralingsgeinduceerde leukemiegevallen is ongeveer vijf jaar na bloot
stelling het grootst en neemt dan geleidelijk af tot dan na ongeveer 20 jaar 
het niveau van het natuurlijk voorkomen wordt bereikt. In die tijdsspanne 
werden voor het dosistraject van 60 tot 400 rad aan gammastraling ongeveer 
15 tot 40 leukemiegevallen per rad per miljoen blootgestelden waargenomen. 
Rekening houdend met de onnauwkeurigheden is extrapolatie beneden 100 rad 
onzeker. 



- 20 -

Uit het onderzoek betreffende bestraalde foetussen valt duidelijk een ver
hoogde stralingsgevoeligheid af te leiden. Evenzo is er een significante 
toename van sterfte aan longkanker onder uraniurmnijnwerkers ten gevolge van 
de inhalatie van radon. Er lijkt een lineaire dosis-effect relatie te be
staan. 

3. Dosis-effect relaties 

Zoals geschetst, is over de samenhang tussen doses en effecten slechts op 
beperkte schaal informatie bekend. Het betreft dan hoofdzakelijk hoge doses. 
De relaties kunnen globaal worden onderscheiden in lineaire, exponentiele 
of sigmoide (S-vormige), al of niet met drempeldosis (fig. 11). 
De mogelijke gevolgen bij lage doseswaarden kunnen slechts door extrapolatie 
worden benaderd. De nauwkeurigheid daarbij is gering. 
Voor stralingsbeschermings doeleinden moe ten dan enkele vereenvoudigingen 
worden doorgevoerd. Er wordt met be trekking tot de stochastische effecten 
een lineaire relatie verondersteld tussen de dosis en de waarschijnlijkheid 
van optreden van het gevolg. 
Het optellen van stralingsdoses per orgaan of weefsel als maat voor de moge
lijke schade heeft slechts zin bij die aanname. Evenzo met de berekening van 
het gezamenlijke dosisequivalent in man-rem als maat voor de schade aan een 
bevolking(sgroep). 
In veel gevallen kan de dosis-effect relatie worden benaderd met de uitdrukking: 

E(ffect) = aD + bD 2 • . • .• (14) 

a en b zijn per geval karakteristieke constante factoren. 
De kwadratische term overheerst bij hoge geabsorbeerde doses (> 100 rad) en 
hoge dosistempi. Voor geabsorbeerde doses kleiner dan ongeveer 50 rad zal 
lineaire extrapolatie niet leiden tot onderschatting van het risico. Men dient 
zich in dit verband ervan bewust te zijn dat het overschatten van de gevaren 
ook nadelige gevolgen kan hebben. Immers het kan aanleiding geven tot het 
kiezen van andere technieken of werkwijzen die in feite grotere risico's kun
nen opleveren. 
Bij het vergelijken van de voor- en nadelen van toepassing van ioniserende 
straling en radioactiviteit met alternatieve technieken dient men zich dus 
ook bewust te zijn van de mogelijke overschatting als gevolg van simplifica
ties in de risico-afschatting. 

4. Risicofactoren 

Om meerdere redenen is het gewenst enig kwantitatief inzicht te hebben in de 
belangrijkste dosis-effect relaties. In het kader van de stralingsbescqerming 
ligt het voor de hand die relaties te beschouwen welke de relatief meest 
verstrekkende gevolgen betreffen. Anders gezegd is het zinvol om bij de 
risicoanalyse juist die organen of weefsels te beschouwen welke of weI ver
houdingsgewijs stralingsgevoelig zijn of waarvan beschadiging relatief 
ernstig is. 
Veelal worden risicofactoren voor stochastische somatische effecten gehanteerd 
in termen van de sterftekans ten gevolge van het beschouwde effect. 
Voor genetische gevolgen is de risicofactor de waarschijnlijkheid van voor
komen van wezenlijke genetische afwijkingen in de levendgeboren nakomelingen. 
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Door de vaak lange latente periode is het moeilijk naderhand het verband te 
leggen tussen stralingsdosis en kankerinductie, temeer ook vanwege de hoge 
natuurlijke frequentie van kanker, die sterktoenemend is (tabel 3) . 
Het "natuurlijke" risico op kankersterfte is thans in Nederland per jaar 
ongeveer 2 x 10- 3 • Men noemt dit een 3e orde risico. Zoals onderstaand uit
gewerkt wordt het risico op kankersterfte door bestraling met I rem geschat 
tussen 5.10- 5 en 1.10- 4 • 

De kans op inductie van schildklierkanker wordt geschat op 2.10- 5 per rem. 
Rekening houdend met de grote kans op overleving bij operatief ingrijpen, 
komt dit overeen met een sterfterisico van 5.10- 6 per rem. 
Het natuurlijke sterfterisico van leukemie is ongeveer 6.10- 5 per jaar. 
Blootstelling van het gehele rode beenmerg aan 1 rem leidt tot 20 doden per 
10 6 bestraalden gedurende 15 a 20 jaar na bestraling (latente periode 
1 - 20 jaar) met een hoogtepunt na 6 jaar in geval van acute bestraling. 
Voor stralingsbeschermingsdoeleinden wordt voor leukemie een risicofactor 
aangenomen van 2.10- 5 rem-I. Meer risicofactoren voor blootstelling aan 
ioniserende straling zijn gegeven in tabel 4. 
Vanzelfsprekend zullen de risicofactoren voor verschillende groepen personen 
kunnen verschillen, afhankelijk van differentiatie naar leeftijd en sexe. In 
dit verband kan men denken aan de verschillen in leeftijdsopbouw tussen de 
beroepsmatig bij ioniserende straling betrokkenen (radiologische werkers) en 
de bevolking als geheel. Echter de verschillen zijn, zeker gelet op de gel
dende postulaten, vaak niet significant. 
Om een indruk te geven in welk perspectief deze waarden dienen te worden 
bezien, is in tabel 5 tevens een aantal waarden gegeven van gemiddelde sterfte
kansen als gevolg van andere obrzaken. 
In het onwaarschijnlijke geval dat een radiologisch werker jaar-in-jaar-uit 
5 rem zou oplopen, zou zijn natuurlijke kans op overlijden aan kanker (2.10- 3 

per jaar) toenemen met een door ioniserende straling geinduceerd risico van 
ongeveer 5.10- 4 per jaar. Men zou kunnen stellen dat dit beroepsrisico van 
de 4e orde is. Als zodanig ligt het in dezelfde orde van grootte als het 
extra beroepsrisico in andere bedrijfstakken: de kans op een dodelijk ongeval 
in de industrie ligt gemiddeld in de orde van 100 a 200 per jaar per 10 6 ar
beiders, dus I a 2 x 10-4 • Werknemers in de zware metaalindustrie, de bouw
vakken en de mijnen hebben een beroepsrisico ver boven dit gemiddelde, kantoor
personeel daarentegen beneden dit gemiddelde. Ter risicovergelijking worden 
ook wel risico's opgegeven van vervoer en sportbeoefening. 

Men veronderstelt op experimentele en theoretische gronden voor genmutaties 
door ioniserende straling een lineair dosis-effect verband, zonder drempel
dosis. O.a. omdat ook voor genmutaties herstel mogelijk is, zijn er afwijkingen 
van de rechte lijn onder invloed van de doseringssnelheid en afhankelijk van 
het delings- of rijpingsstadium van de geslachtscel. Men schat de mutatie
frequentie-verdubbelingsdosis voor de mens tussen de 20 en 200 rem. Een 
schatting van genetische effecten ten gevolge van een generatiedosis van 
5 rem is gegeven in tabel 6. 
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V BLOOTSTELLING VAN DE BEVOLKING 

I. Bevolkingsdosis 

Wanneer stralingsdoses van de totale bevolking worden beschouwd strikt in 
het kader van de mogelijke genetische gevolgen, is het op de (zeer) lange 
termijn onbelangrijk of de genetische afwijkingen in de bevolking worden 
veroorzaakt door veel individuen met een kleine dosis of door een beperkt 
aantal individuen met dienovereenkomstig hoge doses. In dit verband is het 
concept van de collectieve dosis bruikbaar. 
Bevolkingsdoses kunnen ook worden uitgedrukt in een hoofdelijk gemiddelde, 
door het aantal man-rem te delen door het aantal leden van de bevolking. 
Meestal betreft het de gemiddelde gonadendosis. 
Er is een genetische significante dosis (GSD) gedefinieerd als de jaarlijks 
door elk lid van de bevolking te ontvangen (hypothetische) gonadendosis, 
welke eenzelfde genetisch effect veroorzaakt als ontstaat ten gevolge van 
de werkelijk ontvangen doses door de diverse leden van de bevolking. In de 
definitie is impliciet verwerkt dat de individuele gonadendosis, gewogen 
naar de kinderverwachting, een maat is voor de mogelijk genetische schade. 
De belangrijkste bevolkingsdoses zijn afkomstig' van de natuuilijke achter
grondstraling en toepassing van ioniserende straling en radioactiviteit in 
medische technieken. 

2. Van nature aanwezige straling 

In de loop van haar bestaan is de mensheid blootgesteld geweest aan ioniseren-
de straling vanuit haar omgeving. Deze van nature aanwezige straling is te " 
onderscheiden in kosmische straling, de straling afkomstig van radionuclideno, 
in de aardkorst en die afkomstig van de radioactiviteit in het menselijk 
lichaam. Hoewel er natuurlijk niets concreets te bewijzen valt is uit ons 
feitelijk bestaan af te leiden dat de natuurlijke straling in ieder geval 
niet overmatig schadelijk is geweest voor de mensheid. 
Bij het gemis aan voldoende kennis van de dosis-effect relaties, is inzicht 
in de niveaus van de natuurlijke achtergrond van wezenlijk belang. Het ver
schaft immers een referentiekader voor de stralingsniveaus veroorzaakt door 
kunstmatige bronnen en toepassingen. 

Naar oorsprong kan de primaire kosmische straling worden verdeeld in 
galactische en solaire straling. De galactische straling bestaat in hoofdzaak 
uit protonen, heliumkernen en zwaardere kernen. De solaire straling bestaat 
vooral uit protonen. Als gevolg van de wisselwerking met elementen uit de 
atmosfeer is de kosmische straling beneden een hoogte van 20 km geheel van 
secundaire aard. Door de afschermende werking van de atmosfeer varieert het 
dosistempo sterk met de hoogte (fig. 12). Ook is het dosisequivalenttempo 
afhankelijk van de breedtegraad. Zo is op de evenaar op zeeniveau het ge
middelde dosistempo ten gevolge van de direct ioniserende straling in de orde 
van 30 mrem per jaar (tabel 7). Het gemiddelde dosistempo in Nederland is 
ongeveer 50 mrem per jaar. Op het hoogste punt van de aarde, de Mount Everest, 
is dat ongeveer 800 mrem per jaar. Bodem en gesteenten bevatten sporen van 
langlevende radionucliden uit de natuurlijke series, vooral 229U, 232Th en 
~QK. Deze geven aanleiding tot uitwendige bestraling boven het aardoppervlak 
(terrestrische straling). De concentratie van radionucliden varieert sterk 
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met het soort materiaal; ze kan zeer hoog Z1Jn in gesteenten als graniet en 
is laag in sedimentaire gesteenten zoals kalk (tabel I). 
Een redelijke representatieve waarde voor de gemiddelde gonadendosis is 
50 mrem per jaar, hoewel bijvoorbeeld in grote delen van Frankrijk, India en 
Brazilie exposietempi in de orde van enkele honderden mil1irontgen per jaar 
voorkomen. 

Ret menselijk lichaam bevat sporen van 14C en 40 K• Ret 14C ontstaat onder 
invloed van kosmische straling in de atmosfeer. Ret geeft aanleiding tot een 
inwendige dosis in de orde van) mrem per jaar. 40K komt natuurlijk voor en 
veroorzaakt ongeveer 20 mrem per jaar als gonadendosis. Een belangrijke bij
drage tot de radioactiviteit in het lichaam wordt geleverd door de gasvormige 
vervalprodukten uit de uranium- en thoriumreeksen, n.l. radon (222Ru) en 
thoron (22° Ru). Na diffusie uit de gesteenten zijn deze gas sen in de atmosfeer 
aanwezig en worden ingeademd door de mens. Ze worden ook opgenomen door 
planten en dieren met als gevolg dat de mens ook via het voedsel radioactivi
teit binnenkrijgt. De uiteindelijke stralingsdosis is sterk afhankelijk van de 
eetgewoonten maar ligt in de orde van enkele mrem per jaar voor de gonaden 
(tabel 8). 

3. Medische toepassingen 

De medische component van de bevolkingsdosis is afkomstig van rontgen
diagnostiek, radiotherapie en nucleaire geneeskunde. Ret is de grootste niet
natuurlijke bijdrage tot de bevolkingsdosis (tabel 9). Ret wezenlijke verschil 
met andere niet natuurlijke stralingsdoses, is het feit dat bij medische toe
passingen de mogelijke somatische effecten zullen optreden bij dezelfde 
personen die ook de voordelen van de toepassing ervaren. De afweging van kos
ten en baat is veel individueler gericht. 
Gelet op de belangrijke functie van de radiologie in de totale medische 
praktijk, moet benadrukt worden dat beperkingen in de toepassingen louter en 
alleen op grond van mogelijke toekomstige stralingsschade, de patient meer 
ellende dan voordeel kan opleveren. Immers moet vaak de minst kwade oplossing 
worden gekozen. 
Echter ook hier geldt dat gestreefd moet worden naar een zo laag mogelijke 
stralingsbelasting als redelijkerwijs haalbaar is bij een goede medische 
prak tijk. 

De bevolkingsdosis ten gevolge van de rontgendiagnostiek hangt o.m. af van 
het onderzoektype en de onderzoekfrequenties. Bij de huidige tendens neemt 
het aantal rontgenonderzoeken per individu in Nederland met ongeveer 7% per 
jaar toe. De gonadendoses van de diverse onderzoektypen zijn van verschillen
de orde van grootte (tabel 10): Ze varieren van 0,6 mrem bij tandheelkundig 
onderzoek tot honderden mrem voor bijvoorbeeld het rontgenonderzoek van het 
bovenbeen. Een overzicht van GSD-waarden voor enkele landen is gegeven in 
tabel 1). 

Opgemerkt wordt dat lange tijd de mogelijke genetische gevolgen het belang
rijkst werden geacht. De laatste jaren is er echter een verhoogde aandacht 
voor de somatische aspecten van stralingsdoses bij de rontgendiagnostiek. 
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Bij de behandeling van kanker worden hoge doses toegediend aan beperkte 
volurnina van het weefsel van patienten, vaak gespreid over een periode 
van enkele weken. Ondanks de hoge somatische doses is er in het algemeen 
sprake van een positief resultaat bij afweging van "kost en baat". De in 
verhouding met de individuele doses lage GSD-waarden zijn terug te voeren 
op de verhoudingsgewijs geringe frequentie van de bestralingen. 

Het gebruik van radionucliden voor diagnostische toepassingen is In het 
laatste decennium sterk toegenomen, bijvoorbeeld het gebruik van 131 J voor 
het onderzoek van de schildklierfunctie. Ook in de therapie is er sprake 
van sterke toename zowel in type als aantal behandelingen. Ondanks deze 
toename is de bijdrage tot de GSD klein (tabel 12). 

4. Fallout 

De nucliden die van belang z~Jn met betrekking tot de stralingsdoses ten 
gevolge van de fallout bij kernproeven, zijn dezelfde als bij de kernenergie. 
De belangrijkste zijn 90 Sr (T1 = 28,8 j) en 137Cs (T1 = 30j). Strontium 
concentreert in het bot en c~sium wordt gelijkmatig

2
0ver het lichaam ver

deeld. Sommige van de nucliden die bij de kernproeven vrijkomen, komen te
recht in de troposfeer (10 - 15 km) en worden meerdere malen rond de aarde 
meegevoerd alvorens geleidelijk op aarde terug te keren. 
Enkele berekende waarden voor het dosiscommitment ten gevolge van vroegere 
kernproeven zijn gegeven in tabel 13. 
Het totale dosiscommitment, gecumuleerd tot het jaar 2000, is voor de 
gonaden ongeveer 120 mrem voor de gehele wereldbevolking en 170 mrem voor 
Nederland, hetgeen neerkomt op een gemiddelde jaardosis van 4 mrem. 

5. Kernenergie 

In relatie tot de bevolkingsdosis zijn van belang het radioactieve afval 
en de lozingen door kerncentrales. Bij de huidige stand van zaken is de 
bijdrage tot de bevolkingsdosis door radioactief afval verwaarloosbaar, 
maar de bijdrage zal toenemen bij voorafgaande groei van het aantal kern
centrales. Om die reden is strikte controle op de verwerking van radio
actief afval noodzakelijk. Als gevolg van de verschillen in hoeveelheden 
naar de atmosfeer geloosde radionucliden en verschillen in reactortypen 
is het nagenoeg onmogelijk een algemeen geldende verwachtingswaarde te 
berekenen voor de stralingsbelasting van de totale bevolking rond kern
reactoren. Berekeningen in de USA van elf watergekoelde reactoren leverden 
als mogelijk gemiddelde voor de bevolking binnen 80 km van de centrale 
dosiswaarden tussen 8.10- 6 en 1 mrem per jaar. Gegevens betreffende de 
kerncentrale Dodewaard (54 MWe, BWR) zijn vermeld in tabel 14. 
Volgens de huidige schattingen zal de gemiddelde totale lichaamsdosis voor 
de bevolking, die vooral wordt veroorzaakt door de wereldwijde versprei
ding van 3H en 85Kr , ook bij sterke uitbreiding van kernenergie, in het 
jaar 2000 minder bedragen dan 1 mrem per jaar. 
Bij lozingen met het koelwater moet rekening gehouden worden met de moge
lijkheid dat radionucliden sterk geconcentreerd worden door dierlijke of 
plantaardige organismen. De stralingsdosis in deze organismen blijkt 
echter voldoende laag te zijn. Het is uitgesloten te achten dat de doses 
schadelijke effecten in de populatie van de organismen zullen veroorzaken. 
Een ander aspect in dit verband is de mogelijkheid dat concentraties als 
hierboven omschreven optreden in een of meer schakels van de voedselketen 
van specifieke groepen uit de bevolking. Voorbeelden hiervan zijn de con
centratie van jodium-isotopen in melk en 137 Fe in vis. 
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Activiteitsmetingen binnen dergelijke "critical pathways" en daarop ge
baseerde dosisberekeningen voor de zgn. kritische groepen zijn vaak be
langrijk in het kader van de controle op de stralingsbescherming van de 
bevolking. Irnmers dergelijke groepen kunnen representatief zijn voor 
individuen uit de bevolking waarvan verwacht mag worden dat ze de hoogste 
doses zullen ontvangen ten gevolge van een bepaalde stralingstoepassing 
(zie ook het college van Prof. D.G.H. Latzko). 

6. Overige kunstmatige stralingsbronnen 

Het nuclide 226Ra is in het verleden op grote schaal toegepast als 
luminescentie activator voor uurwerkwijzerplaten. 
Voor de situatie rond 1960 beliepen de schattingen voor de gemiddelde 
jaarlijkse gonadendoses waarden van 0,5 tot 3 mrem per jaar. De plaatse
lijke uitwendige y dosis op de pols van de drager komt in de orde van 3 
rem per jaar voor een (gemiddeld) radiumgehalte van 0,1 ~Ci. 
Tegenwoordig wordt in plaats van 226 Ra veelal 3H en 147Pm toegepast: 
de uitwendige stralingsbelasting door deze nucliden is gering. 

Hoewel bij oude kleurentelevisietoestellen hogere dosiswaarden zijn ge
meten, kan voor de gemiddelde gonadendosis in geindustrialiseerde landen 
nu een waarde worden aangenomen in de orde van 10 ~rem per jaar, waarbij 
men dient te bedenken dat deze waarde nog wordt gedrukt door de beperkte 
verspreiding. 

Bij het reizen per vliegtuig is men blootgesteld aan de kosmische straling. 
Voor een transatlantische vlucht van 8 uren op een hoogte van 10 km komt 
dat neer op een stralingsbelasting van + 2 mrem. Voor eenzelfde reis per 
supersoon vliegtuig, op een hoogte van 18 km, is het dosistempo weliswaar 
een factor 2 hoger maar de vluchtduur wordt ook gehalveerd. 
Schattingen voor de gemiddelde jaarlijkse gonadendosis in het begin van 
de zeventiger jaren leverclen voor de UK ongeveer 0,2 mrem en voor de USA 
ongeveer 1 mrem op. 

Kunstmatig gefabriceerde bouwmaterialen kunnen een vaak zeer verschillend 
gehalte aan radioactieve stoffen bevatten. Men is zich gaan realiseren dat 
het gebruik van dergelijke materialen vooral in de woningbouw aanleiding 
kan geven tot verhoging van de bevolkingsdosis. Zo bevat het gips dat als 
restprodukt overblijft bij de bereiding van bepaalde chemicalien uit fosfaat
gesteenten, vaak een radiumgehalte in de orde van 25 nCi per kilogram. Bij 
toepassing in de huizenbouw kan dat aanleiding geven tot een extra bijdrage 
tot de gonadendosis van de bewoners van ongeveer 30 mrem per jaar (zie ook 
tabel 15). 

7. Beroepsmatige blootstelling 

Er zijn in verhouding tot andere vormen van blootstelling minder gegevens 
gepubliceerd in de wetenschappelijke literatuur over de stralingsbelasting 
van radiologische werkers. In haar rapport in 1972 komt de wetenschappelijke 
commissie van de UN inzake de effecten van ioniserende straling (UNSCEAR) 
aan de hand van door lidstaten verstrekte informatie tot de volgende 
conclusies: 
- Het aantal beroepsmatig betrokkenen ligt tussen de 1 en 2 per 1000 leden 

van de bevolking. 
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- De overgrote meerderheid van deze radiologische werkers liep een zeer lage 
dosis op: ruim 90% van de mensen ontving minder dan 0,5 rem per jaar. 

- De gemiddelde individuele jaardosis voor de meeste vormen van radiologisch 
werk ligt in de range van 0,2 - 0,6 rem. De gevallen van hogere dosiswaar
den kwamen vooral voor bij industriele radiografie en bij die medische toe
passingen waar met radium wordt gewerkt. 

- Het collectieve dosisequivalent voor radiologische werkers in de kernenergie
sector is ongeveer 2 a 3 man-rem per megawatt-jaar. Het grootste deel van de 
dosis bleek opgelopen bij het reprocessing-proces van de splijtstof. 

De bijdrage tot de jaarlijkse bevolkingsdosis als gevolg van beroepsmatige 
blootstelling wordt (voor hoog-geindustrialiseerde landen) geschat op 
maximaal 0,6 a 0,8 mrem). 
Overbestralingen en ongevallen komen bij de meeste vormen van radiologisch 
werk uiterst zelden v~~r. Ongunstige uitzonderingen daarbij vormen de 
industriele radiografie en de rontgenkristallografie. 
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VI VEILIGHEIDSNORMEN 

1. Ach tergronden 

De toepassing van ioniserende straling en radioactiviteit kan voor de mensheid 
of groepen van mensen voordelen opleveren. Bet belangrijkste probleem daarbij 
is dat zo zeker mogelijk moet worden gesteld dat eventuele nadelige gevolgen 
acceptabel zijn ten opzichte van het nut dat uit de toepassing wordt verkregen. 
Hierbij zijn een tweetal doelstellingen te onderscheiden: 

- schadelijke niet-stochastische effecten moe ten worden voorkomen; 
- de waarschijnlijkheid van optreden van schadelijke stochastische effecten 

moet tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt. 

In vrijwel aile landen worden de aanbevelingen van de International Commission 
on Radiological Protection (I.C.R.P.) als basis genomen voor de nationale 
wetgeving inzake de stralingsbescherming. De eerste normen werden in 1934 
gepubliceerd. Deze hadden uitsluitend betrekking op rontgenstraling. Toen 
werden ook normen aangegeven voor individuele leden van de bevolking, en voor 
de bevolking als geheel. 
Het basiscriterium bij de beoordeling van stralingsveiligheid is de door een 
individu te ontvangen dosisequivalent. Hoewel het dosistempo voor de mate van 
effect wei degelijk van belang kan zijn, wordt hiermee in de basisnormen niet 
expliciet rekening gehouden. Een andere voor het effect uitermate belangrijke 
factor, de dosisverdeling, speelt wei een rol: 
Hen onderscheidt basisnormen voor uniforme bestraling van het gehele lichaam, 
en voor bestraling van delen daarvan, organen of orgaansystemen. De normen 
voor uniforme bestraling van het gehele lichaam zijn in feite dezelfde als 
voor de meest stralingsgevoelige organen: het rode beenmerg en de geslachts
organen. Naast normen voor individuen,die vooral rekening houden met de 
somatische effecten van straling, heeft men een norm voor de bevolking,primair 
gesteld met het oog op genetische effecten. 
De schadelijke effecten van rontgenstraling die het eerst - reeds v66r de 
eeuwwisseling - bekend werden waren die van huidbeschadiging, waarvan de 
lichtste vorm voorbijgaande roodheid van de huid is (erytheem). De sterk 
energie-afhankelijke "erytheem-dosis ll is tot circa 1930 als referentie ge
bruikt. Omdat het optreden van erytheem, en ook van andere vroege stralings
effecten, een duidelijk drempeleffect is, lag het voor de hand dat men voor 
de eerste normen die werden gesteld van een drempeldosisconcept uitging, en 
men deze tolerantiedosis noemde. Pas toen meer inzicht werd verkregen in de 
stochastische effecten van straling, en to en men met de mogelijk-
heid van een lineair verband tussen dosis en effect, zonder drempeldosis, 
rekening hield, is het concept tolerantiedosis vervangen door maximaal toe
laatbare dosis (M.T.D.). De successievelijke verlagingen van de basisnormen 
zijn geen gevolg van aangetoond optreden van schadelijke effecten, maar 
vloeiden voort uit het verlaten van het drempeldosisconcept en het in de 
praktijk gemakkelijk haalbaar blijken van lageren normen. 
Gaat men uit van een lineair verband tussen dosis en effect, zonder drempel
dosis, dan betekent dit dat er geen absoluut "veilige" stralingsdosis is. 
Of schoon de cornmissie erkent, dat dit een conservatieve (llmaximum pessi
mistical ll ) veronderstelling is, is deze toch de achtergrond der huidige 
I.C.R.P.-normen. In 1966 heeft de I.C.R.P. nut-risicovergelijkingen in haar 
overwegingen betrokken,en stelde dat: IIhet verondersteld (extra) risico van 



- 28 -

een activiteit moet acceptabel zlJn voor het individu en voor de maatschap
pij, en dient afgewogen te worden tegen het nut van die activiteit". Be
doelde afwegingen zijn overigens moeilijk, zelfs op het gebied van de 
medische toepassingen, waar risico en nut beide rechtstreeks betrekking 
hebben op de gezondheid. 
Schoenfluoroscopie is bijvoorbeeld in Nederland verboden op grond van de 
overweging, dat het risico vermoedelijk groter is dan het nut, en omdat 
daarnaast het "nut" (goed passende schoenen) ook zonder ioniserende straling 
te bereiken valt. Op analoge wijze zal men ook afzien van bepaalde r~ntgen
diagnostische of nucleair geneeskundige onderzoeken, die vervangen kunnen 
worden door bijvoorbeeld echo-onderzoek. 

2. I.C.R.P.-normen 

De essentie van de I.C.R.P.-aanbevelingen (1966) is dat de blootstelling van 
personen en het aantal blootgestelden zo laag gehouden dient te worden als 
redelijkerwijs haalbaar is. Daarbij geldt dat onnodige blootstellingen 
achterwege moe ten blijven en dat de maximaal toelaatbare doses voor beroeps
matig blootgestelden en de dosislimieten voor individuen uit de bevolking 
niet worden overschreden. 
Met betrekking tot dosisnormen voor individuen wordt dus onderscheid gemaakt 
tussen de radiologische werkers en de individuele leden van de bevolking. 
Voor bepaalde categorieen worden extra beperkingen aangegeven: kinderen en 
vrouwen in de reproduktieve leeftijd. 
De basisnormen (tabel 16) zijn nagenoeg geheel in de Nederlandse wetgeving 
en de richtlijnen van de Europese Gemeenschap overgenomen. Uitzondering 
hierop zijn de waarden voor de schildklier die in de Nederlandse wetten een 
factor ~ lager liggen; en de waarden voor extremiteiten als handen en voeten 
die een kwart lager zijn. De basisnormen gelden voor uitwendige en inwendige 
bestraling tesamen, doch slechts voor bij radiologische werkzaarnheden, 
respectievelijk de vreedzame toepassingen van kernenergie en ioniserende 
straling ontvangen stralingsdoses. De natuurlijke stralingsdoses en de doses 
bij medische toepassingen (waarbij betrokkene patient is) worden door de 
I.C.R.P. nadrukkelijk buiten beschouwing gelaten. 
De basisnormen zijn weergegeven als een in een vrij lange tijd - minimaal 
drie maanden - maximaal te ontvangen dosis. 
Het dosistempo speelt in deze normen verder geen rol, de dosis 
kan door acute bes traling (binnen enke le uren) of als chronische of 
intermitterende bestraling worden ontvangen. Een essentiele - vaak over het 
hoofd geziene - eis is, dat de dosis zo laag als praktisch mogelijk moet zijn, 
maar zeker niet hoger dan de toepasselijke M.T.D. 
De normen voor radiologische werkers gelden voor normale werkomstandigheden, 
waartoe kleine ongelukjes en bedrijfsstoornissen nog gerekend kunnen worden. 
De I.C.R.P. noemt dit "controlled conditions", en onderscheidt daarnaast 
"planned special exposures", met een maximale dosis van 10 rem per keer, en 
25 rem "in a lifetime". Een dergelijke blootstelling kan nodig zijn bij de 
bestrijding van een ernstige bedrijfsstoring. Vrouwen in de reproduktieve 
levensfase en personen, die reeds een hoge dosis hebben geaccumuleerd (boven 
5(N-18) ), of die in de voorafgaande twaalf maanden bij een enkelvoudige 
blootstelling boven de kwartaallimiet uitkwamen, mogen hiervoor niet worden 
ingeschakeld. 
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In de nieuwste aanbevelingen (1977) stelt de I.C.R.P. voor om ook voor 
radiologische werkers te spreken van dosislimieten, daarbij gaat de commissie 
ervan uit dat deze limieten in eerste instantie bedoeld zijn om zelfs de 
hoogste risicogroepen te beschermen. 
Voor cen lJevolking als geheel heeft de' I.C.R.P. in 1958 een (vo(1rlopi ge) 
genetische dosisLimiet van 5 rem per generatie of gemiddeld 170 mrem per jaar 
aanbevolen, waarbij de genetische doses door natuurlijke straling buiten be
schouwing blijft. 
De commissie geeft geen richtlijnen voor een somatische bevolkingsdosis
limiet, met name omdat het moeilijk is aan te geven welke dosis "soma tisch 
significant" zou zijn. Voor berekening van het extra leukemierisico zou men 
daarvoor de gemiddelde dosis op het actieve beenmerg kunnen nemen, maar voor 
berekening van bijvoorbeeld het extra risico op kanker in het algemeen kan 
men geen bepaalde orgaandosis als significant aangeven. 
In de richtlijnen van de Europese Gemeenschap en dus ook v~~r de Nederlandse 
wetgeving is met betrekking tot de bevolkingsdosis geregeld dat voor elke 
afzonderlijke toepassing de bijdrage tot de bevolkingsdosis beperkt blijft 
tot het minimum dat voor die toepassing nodig is, bovendien moet het totaal 
van alle afzonderlijke bijdragen permanent worden herbczien. 
Verder is vastgelegd dat de totale genetische dosis over een periode van 30 
jaar niet meer zal bedragen dan 5 rem, exclusief de bijdragen van natuurlijke 
achtergrondstraling en medische toepassingen. Voor deze laatste bijdrage ~s 
geregeld dat ze zo laag mogelijk dient te zijn als haalbaar is bij goede uit
oefening van de medische praktijk. 
In de recente aangevelingen van de I.C.R.P. is de genetische dosislimiet 
komen te vervallen. Ais argumentatie daarvoor wordt aangevoerd dat het hand
haven ervan zou kunnen suggereren dat een bevolkingsdosis hoger dan werkelijk 
noodzakelijk of mogelijk, aanvaardbaar zou zijn. Het totaal van de per geval 
nodige minimale bijdragen mOtt dus worden opgevat als de limiet van bloot
stelling van de bevolking. 

3. Afgeleide normen 

Er bestaat een veelheid aan afgeleide normen, verwerkt in voorschriften, 
richtlijnen en aanbevelingen. Ze zijn aIle afgeleid van de basisnorrnen voor 
individuen, zoals aangegeven in tabel 16. Die afleiding is vaak vrij ge
compliceerd, hetgeen vooral geldt voor de afgeleide normen voor inwendige 
besmetting. Er zijn daarvoor een aantal besmettingswegen mogelijk (inslikken, 
inademen, of via de huid), en voorts een aantal besmettingspatronen (continue 
opname, meerdere opnamen in een beperkte periode, of enkelvoudige opname) . Na 
de opname vindt ten dele directe uitscheiding met uitademingslucht of met 
ontlasting of urine plaats, doch een deel van de opgenomen hoeveelheid wordt 
via de bloedbaan over het lichaam verdeeld. Een en ander is sterk afhankelijk 
van de chemische eigenschappen van de opgenomen radioactieve stof, veeral de 
oplosbaarheid in de lichaamsvloeistoffen speelt daarbij een grote -rol (fig. ). 
He t mees t bekend zi.in de afgeleide normen voor inwendige besme tting met 
radionucliden; de maximaal toelaatbare concentraties in water of lucht. 
Men dient te bedenken dat deze M.P.C.-waarden door de I.C.R.P. zijn berekend 
uitgaande van een model van continue, constante dagelijkse opname door radio
logische werkers. 
De M.P.C.-waarde van een bepaald nuclide stelt dus de concentratie voor van 
dat nuclide (in lucht c.q. water) welke bij continue, constante opname 
(inhalatie c.q. ingestie) aanleiding zou geven tot een dosisequivalent voor 
het totale lichaam of specifiek orgaan, gelijk aan de maximaal toelaatbare 
waarde welke daarvoor geldt in geval van radiologische werkers. 
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Het begrip M.P.C. is zeker niet identiek aan de toelaatbare concentratie. 
Immers over de eventuele toelaatbaarheid van een concentratie kan eerst 
worden beoordeeld in relatie tot de andere gelijktijdig vigerende bronnen 
van blootstelling en kan dus van geval tot geval verschillen. Het concept 
M.P.C. is ook niet rechtstreeks bruikbaar bij een enkelvoudige incidentele 
inwendige besmetting. 
In de Stralingsbescherming is het vaak wenselijk om per geval specifieke 
afgeleide grenswaarden te hanteren, bijvoorbeeld in het kader van de controle 
op oppervlaktebesmettingen in laboratoria of in verband met mogelijke milieu
verontreiniging. De nauwkeurigheid van de relatie tussen dergelijke afgeleide 
limieten en de oorspronkelijke basisnormen is sterk afhankelijk van de mate 
waarin het bij de afleiding gehanteerde rekenmodel met de werkelijke situatie 
overeenkomt. 
Voorbeelden van dergelijke afgeleide normen zijn de grenzen aangaande stra
lings- en besmettingsniveaus bij de afzonderlijke toepassingen, die van 
overheidswege aan vergunningen voor die toepassingen worden verbonden (bijv. 
lozingsgrenzen). 
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VII WETGEVING 

1. Algemeen 

Gelet op zowel de positieve als negatieve facetten van de toepassing van 
ioniserende straling en radioac'tiviteit heeft de centrale overheid met 
betrekking daartoe een tweeledige taak, te weten het stimuleren enerzijds 
en het reglementeren anderzijds. 
Op grond van het Euratom-verdrag is ons land daarbij verplicht de wet
geving in overeenstemming te doen zijn met de door Euratom gesteldc 
basisnormen. De overgrote meerderheid van de huidige wettelijke regelingen 
met betrekking tot de vrijmaking van kernenergie en de aanwending van radio
actieve stoffen en ioniserende straling uitzendende toestellen berust op 
de kernenergiewet (K.E.W., 1963, Stb 82) welke op 1 januari 1970 in volle 
omvang in werking trade 

2. Kernenergiewet 

De K.E.W. is een algemene raamwet welke de organisatorische regels bevat 
die een gecoordineerde stimulering van toepassingen mogelijk maakt en 
daarnaast beperkende regels stelt die noodzakelijk zijnmet het oog op de 
mogelijke gevaren welke aan de toepassingen zijn verbonden. 
In de K.E.W. worden de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de ver
schillende betrokken ministers geregeld. Het aantal verantwoordelijkc 
ministers is "beperkt" tot 5, te weten de ministers van Economische Zaken, 
Sociale Zaken, Volksgezondheid en Milieuhygiene, Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen en Justitie. De wet bevat bepalingen betreffende de advisering, 
beroepskwesties, ambtelijke bevoegdheden en straffen. 
Een wezenlijk kenmerk van de K.E.W., is het voorwaardelijk vergunningen
stelsel ten aanzien van vervoeren, voorhanden hebben, bereiden of toepassen, 
in- of uitvoeren alsmede het zich ontdoen van splijtstoffen, ertsen, radio-
actieve stoffen c.q. toestellen. , 
Verder zijn geregeld de melding en registratie van radioactieve stoffen. 
In samenhang met een groot aantal uitvoeringsbesluiten die op de K.E.W. 
berusten, worden regels en eisen gesteld met betrekking tot de volksgezond
heid en de arbeidsbescherming, evenals ten aanzien van de deskundigheid en 
verantwoordelijkheid van betrokken personen. 
Zoals reeds aangeduid is de K.E.W. uitgewerkt ~n een aantal algemene maat
regelen van bestuur, waarvan de belangrijkste zijn: 

- Definitie besluit kernenergiewet (1969, Stb 358). 
Hierin zijn de definities van begrippen vervat welke voorkomen ~n de uit
voeringsregelingen op grond van de K.E.W. 

- Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen (1969, Stb 403) 
Naast regelingen met betrekking tot splijtstoffen en ertsen omvat dit be
sluit bepalingen over het oprichten en in werking brengen van nucleaire 
installaties. Vergunningen worden voorgeschreven, te verlenen door de 
ministers van Economische Zaken, Sociale Zaken en Volksgezondheid en 
Mi lieuhygiene. 
Indien vergunningen worden verleend worden daaraan voorschriften verbonden 
inzake de bescherming van de volksgezondheid en het milieu, alsmede vande 
veiligheid van de staat en van goederen. 
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- Radioactieve stoffenbesluit kernenergiewet (1969, Stb 404). 
Dit besluit regelt het voorhanden hebben en het zich ontdoen van radio
actieve stoffen. Vergunningen zijn voorgeschreven tenzij voor nader ge
noemde zeer kleine hoeveelheden. De vergunning wordt aangevraagd bij de 
minister van Volksgezondheid en Milieuhygiene, die mede namens zijn ambts
genoot van Sociale Zaken daarover beslist en daaraan nadere voorschriften 
kan verbinden ter bescherming van mensen, dieren, planten en goederen. 
Betrokken personen dienen voldoende deskundig te zijn ten aanzien van de 
mogelijke gevaren en de bescherming daartegen. 
De vergunninghouder wordt o.a. verplicht zorg te dragen voor het veilig 
werken, de stralingsdoses en het aantal blootgestelden zoveel mogelijk 
te beperken, zorg te dragen voor de veiligheid van indirect betrokkenen 
en verspreiding in de biosfeer tegen te gaan. 
De vergunninghouder is verder gehouden een boekhouding te voeren van de 
hoeveelheden van onder zijn beheer berustende radioactieve stoffen. Van 
mutaties dient (maandelijks) aangifte te worden gedaan bij de directeur 
van de keuringsdienst van waren. 

- Toestellenbesluit kernenergiewet (1969, Stb 406). 
Dit besluit betreft toestellen die ioniserende stralen uitzenden wanneer 
de electrische voedingsspanning is ingeschakeld, zoals rontgentoestellen, 
deeltjesversnellers e.a. 
Ook hier geldt een vergunningenstelsel analoog als geregeld in het radio
actieve stoffenbesluit. Evenzo kunnen aan de vergunningen voorschriften 
worden verbonden. 

- Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen (1969, Stb 405). 
In dit besluit zijn de regelingen vervat voor het vervoeren van splijt-
stoffen, ertsen en radioactieve stoffen, alsmede voor de daarmee samen
hangende handelingen zoals het verpakken en het opslaan. Omdat bij het ver
voer het grensoverschijdende verkeer een belangrijke rol speelt is gezorgd 
voor overeenstemming tussen de nationale regeling en internationaal geldcnde 
verdragen. 
Ten aanzien van praktische bijzonderheden verwijst het besluit meestal naar 
het Reglement voor het Vervoer van Gevaarlijke Stoffen over de Spoorweg (VSG) 
c.q. over land (VLG) of over de binnenwateren (VBG). voor het vervoer per 
vliegtuig wordt veelal verwezen naar de IATA-regelingen. 
Het vervoer van nader genoemde radioactieve stoffen van geringe specifieke 
activiteit is niet aan beperkingen gebonden. De overige stoffen, verdeeld 
in splijtbare en niet-splijtbare, worden ingedeeld in voorwaardelijk tot 
vervoer toegelaten stoffen en van vervoer uitgesloten stoffen. Kleine stralings
bronnen kunnen zonder vergunning worden vervoerd mits o.a. de verpakking 
aan gestelde eisen voldoet. Voor vervoer van grote stralingsbronnen is 
steeds een vergunning vereist van de minister van Volksgezondheid en Milieu
hygiene in overeenstemming met zijn ambtsgenoot van Verkeer en Waterstaat. 

- Vrijstellingenbesluit landsverdediging kernenergiewet (1969, Stb 476). 
Voor de toepassingen van ioniserende straling en radioactieve storfcn (inci. 
kernenergie) bij de krijgsmacht, waarvoor volgens desbetreffende mili.laire 
voorschriften geheimhouding is vereist, wordt bij dit besluit vrijstelling 
verleend van de vergunningseisen. Echter onder handhaving van de algemene 
voorschriften krachtens de kernenergiewet. 

- Beschikking toezicht naleving kernenergiewet (1969, Stb 239). 
In deze beschikking wordt geregeld welke arnbtenaren en rijksdiensten belast 
zijn met het toezicht op de naleving van (onderdelen van) de kernenergiewet. 
Van de 13 genoemde organen of diensten zijn de belangrijkste: Het Staats
toezicht op de Volksgezondheid en de Arbeidsinspectie. 
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3. Veiligheidsbesluit Ioniserende Stralen (1963, Stb 98) 

Het Veiligheidsbesluit Ioniserende Stralen (VBIS) betreft de bescherming 
van "arbeiders" in de zin van de Veiligheidswet 1934, waarop het ook 
berust. 
Het VBIS bevat voorschriften welke erop gericht zijn de mens bij z~Jn 
arbeid in het kader van toepassingen van ioniserende straling en radio
actieve stoffen zodanig te beschermen, dat de kans op schade door uit
wendige bestraling of inwendige besmetting zo gering mogelijk wordt. 
Het VBIS maakt (nog) onderscheid tussen 4 groepen arbeiders naargelang 
de hoogte van het mogelijk op te lopen dosisequivalent, verband houdend 
met radiologische werkzaamheden. 
Per groep worden dosisequivalent normen gesteld. 
Verder worden voorschriften gegeven aangaande o.m. arbeid van jeugdigen 
en vrouwen, constructie en afscherming van toestellen en installaties, 
inrichting van gebouwen en lokalen, arbeidshygiene, persoonlijke be
veiligings- en controlemiddelen, meetinstrumenten, medische begeleiding, 
werkinstructies en persoonlijke deskundigheden. 
Het is binnen afzienbare tijd te verwachten dat tegelijk met de aanpassing 
van het VBIS aan de meest recente ~uratomnormen (1976) het besluit zal 
worden gebaseerd op de kernenergiewet. 
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TABEL 1 

Belangrijkstevan nature voorkomenderadionucliden 

halfW'aarde belangrijkste 
nuclide oorsprong tijd straling 

238U U 4.5 X 109 j a 

?3 4U R 2.5 X 105 j a 
232 Th M 1 .4 x ](i OJ a 
226 Ra R 1.6 x 10 3j a 
228 Ra R 5.8 j (3 

222Rn R 3.8 d a 

22°Rn R 54 s a 
218 po R . 3 m a 
216 pO R O. 16 s a 
214pO R 1.6 X 10-4 S a 
210 pO· R 138 d a 
210 Pb R 19.4 j (3 

87 Rb N 4.8 x 1 01 OJ (3 

4 OK N 1.3 x 109 j B/y 
14C K 5.6 X 103 j (3 

3H K 12 j B 

M moedernuclide 

D dochter in reeks 

K = onder invloed van kosmische straling geproduceerd 

0pmerking: 

238 U . concentratie varierendvan 0,5 tot 5 pCi/gram, in enkele gesteenten 
232 Th}' oplopend tot 60 pCi/gram (thorium) 

~n evenW'icht met 228 Ra 

~n evenW'icht met 226Ra 

concentraties varierend van 2 (kalksteen) - 30 (graniet) pCi/grnm 



TABEL 2 

Overzicht van acute effecten bij totale lichaamsbestraling 

minder dan 20 rem 

20 100 rem 

100 200 rem 

200 400 rem 

400 - 1000 rem 

meer dan 1000 rem 
meer dan 5000 rem 

TABEL 3 

Tijdelijke vermindering van het aantal witte bloed
lichaampjes. 
Bovendien tijdelijke remming van de vorming van rijpe 
geslachtscellen. 
Storingen in de orgaanvorming bij embryo's in de tweede 
tot zesde week van de zwangerschap. 
Eerste symptomen van stralingsziekte. 
Erytheemvorming van de huid (Ie graads verbranding). 
Bij kinderen mogelijk beschadiging van de gro~izones 
in het skelet met als gevolg mogelijke groeistoornissen. 
Ernstige stralingsziekte als gevolg van beschadiging 
van beenmerg en lymfeklieren (beenmergsyndroom). 
Vermindering van witte bloedcellen - ernstig verloop bij 
infecties. 
Vermindering van rode bloedlichaampjes - interne 
bloedingen. 
Ernstige stralingsziekte. 
Ernstig beenmergsyndroom. 
Darmsyndroom, sterk eiwitverlies, zeer geringe kans op 
hers tel. 
Rrnstig darmsyndroom, sterfte binnen enkele dagen. 
Centraal zenuwstelselsyndroom, sterftebinnen een tot 
enkele dagen. 

Sterfte aan kanker per jaar 1n Nederland per 10 6 perSQnen (caS) 

mannen 

vrouwen 

1960 

1840 

1527 

1965 

2056 

1604 

1970 

2219 

1673 



TABEL 4 

Gemiddeld sterfterisico (gedurende de latente periode) ten gevolge van 
ioniserende straling 

aIle vormen van kanker 
leukemie 
beenkanker 
longkanker 
$childklierkanker 
borstkankerx) 
overige (maag-, darm, lever) 

1.1O-l+ rem-1 
2.1O- 5 rem- 1 

2 • 10- 5 rem- 1 
5. 10-6 rem- 1 
5.1O- 6 rem- 1 

2 ,5 • 10- 5 rem- 1 

5. 10- 5 rem- 1 

~) h"" 1"" waarsc 1Jn 1Jk hoger voor vrouwen in reproduktieve leeftijd 

lABEL 5 

Voorbeelden van risicofactoren 

gemiddeld sterfterisico 
idem voor 10-jarige 
idem voor 60-jarige 
idem voor 70-jarige 

opgesplitst naar oozaken: 
hart- en vaatziekten 
kanker (allevormen) 
leukemie 
aandoeningen ademhalingsorganen 
ongevallen 

andere risico's: 
roken (per sigaret) 
beroepsboksen 
autoracen 
bergbeklimmen 

beroepsrisico's: 
bouwvakkers 
mijnwerkers 
typografen 

risico's bij vervoer: 
motorfiets 
bromfiets 
vliegtuig 
fiets 
personenauto 

9.1O- 3 j-1 
3.10-1+ j-1 
2.1O- 2 j-1 
4.10-2 j-l 

4.10- 3:1- 1 

2.1O~3 j-1 
6 .10- 5 j~l 
1.1O- 3r 1 

1.10- 3 r 1 

2.10-' 
7.1O- 5h- 1 

4.1O- 5h- 1 

3.10- 5h- 1 

7.1O- 6h- 1 

3.10-- 6h- 1 

2,5.1O-6h- 1 

1.1O-6h- 1 

6.1O-'h- 1 



TABEL 6 

Geschat effect van 5 rem per generatie op een bevolking van 1 miljoen 
(ontleend aan het BEIR-rapport) 

huidige Effect van 5 rem per genera tie 
soorten ziekten frequentie in Ie generatie bij evenwicht 

dominante ziekten 10.000 50-500 250-2.500 

chromosomale en betrekkelijk zeer langzame 
recessieve ziekten 10.000 gering toename 

congenitale 
afwijkingen 15.000 

late manifeste 
afwijkingen 10.000 5-500 30-5.000 

constitutionele en 
degeneratieve ziekten 15.000 

totaal 60.000 60.1.000 300-7.500 

De getallen varieren afhankelijk van de geschatte verdubbelingsdosis. 
Deze dosis, die de huidige - natuurlijke - mutatiefrequentie zou doen 
verdubbelen, wordt wisselend geschat tussen 20 en 200 rem. 

TABEL 7 

breedtegraad 
Hoogte 

(km) 0° 30° 50° 

0 35 40 50 

1 60 70 90 

2 100 130 170 

4 260 360 500 

10 1400 2300 4500 

20 3500 6000 14000 

Ret totale dosistempo (mrem/jaar) als 
functie van de hoogte en de breedtegraad 



TABEL 8 

Jaarlijkse bevolkingsdoses ten gevolge van inwendige besmetting 

nuclide 
type 

oorsprong Ti 
gonadendosis 

straling (in rem. j_1) 

'H a K 12 j 
lite B K 5,6.10 3 j 

It oK By N 1,3.10 9 j 
87Rb B N 4,8. 1 oI OJ 

210po ex R 138 d 
22°Rn ex R 54 s 
222Rn ex R 3,8 d 
226Ra ex R 1,6.10 3j 
228 Ra B R 5,8 j 
238 U ex M 4,5.10 9 j 

totaal 

N = niet-reeks nuclide 
K = gevormd door kosmische straling 
M = moedernuclide 
R E nuclide in natuurliike reeks 

TABEL 9 
~-=~~------------------------------~-

Bijdrage tot bevolkingsdosis 
voor de U.S.A. in 1970 

Bron 

Natuurlijke straling: 
-kosmische straling 
-radionucliden in het 

lichaam 
-uitwendige gammastraling 

totaal 

Kunstmatige bronnen: 
-rontgendiagnostiek 
-nucleaire geneeskunde 
-fall-out 
radiologische werkzaam-
heden 

-diversen 2 
-kernenergie(1970)2) 
-kernenergie(2000) ) 

mrem/jaar 

gemiddelde bijdrage 
over het aan de 
lichaam genetisch 

44 
18 

40 

102 

3 
0,003 

<I 

significante 
dosis 

90 

30-60 

I)Gebaseerd op de buikdosis. 
'2)Geinstalleerd nucleair vermogen in de VS in 

1970 6000 MWe;prognose voor 2000 gebaseerd op 
800.000 MWe. 

(BEIR Report: Washington 1972) 

0,001 

0,7 

19 

0,3 

0,6 

0,003 

0,07 

0,02 

0,03 

0,03 

21 



TABEL 10 

Overzicht van gonadendoses voor acht rontgenonderzoektypen (1974) 

--
aantal aantal gemiddelde dOSlS 
ziekenhuizen onderzoeken dosis s[Heiding 

heup en (1/3) 
bovenbeen 13 lSI 527 52 - 1320 

bovenbeen II 122 135 I - 560 

bekken 40 411 735 49 - 1432 

1 umbosac rale 
wervels 27 1154 229 16 - 1044 

intraveneuze 
pyelografie 66 1734 SOl 39 - 4253 

algemeen 
buikoverzicht 25 427 262 19 - 1260 

colon 18 670 828 56 - 4552 

maag en duodenum 12 958 18 I - 77 



TABEL 11 

GSD t.g.v. rontgendiagnostiek 

land mrem jaar 

Tsjechoslowakije 37 1966 
Nederland 20 1967 
West-Duitsland 14 1958 
Nieuw-Zeeland . 14 1967 
Finland 17 1964 
Japan 26 1969 
Groot-Brittannie 9 1964 
USA 55 1964 

UNSCEAR Report (1972) 

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

TABEL 12 

GSD t.g.v. Nucleaire Geneeskunde 

. (mrem) 

land diagnostiek therapie 

Frankrijk 2,5 3,1 
West-Duitsland 0 2,2 
Japan 0,97 -
Nederland I ,0 3,1-12,1 
Groot-Brittanie 0,52 4,5 

UNSCREAR Report (1972) 

TABEL 13 

Tot het jaar 2000 geaccumuleerde doses ten gevolge van kernexplosies, die 
v66r 1971 zijn uitgevoerd. UNSCEAR-rapport. 

noordelijk halfrond zuidelijk halfrond 
gematigde zone gematigde zone 

- - -
d-osis -(m:retii) - -- dosis (mrem) 

Stralingsbron: gonaden gonaden 

Ui twendige: 
- kort-levend 65 19 
- cesium-137 59 /6 
- krypton-85 2.10-'+ 2. la-It 
Inwendige: 
- tritium-(3H) 4 1 
- koolstof-14 12 12 
- ijzer-55 1 0,3 
- cesium-137 26 7 

totaal 170 55 



TABEL 14 

Lozingen in lucht en water bij de Kerncentrale te Dodewaard (54 MWe BWR) 

vergunning 
1969 1970 1971 1972 1972 

1 uch t ( C i / j aa r) 630 2410 2760 8320 217.000 

geschatte max. stralingsdosis 
in de omgeving (mrem/jaar) · 0,05 0,2 0,2 0,7 

lozingen in water (Waal) 
(Ci/jaar) 0,5 2,3 I ,6 2,0 2,6 

TABEL IS -- .. -- .----~::....---------------

Source U.K. U. S. A. 
(mrem) (mrem) 

Watches 0.5 - I .0 <2.0 

Luminous devices - <.01 

Colour T.V. . • 008 <0.5 

Jet Aircraft . IS 1.0 

Building Materials - -

Total 0.6 - 1.2 2.5 - 3.5 

E'stimated average per capita goned dose-rates in the U.K. and 
U.S.A. due to miscellaneous sources (Webb NRPB-1974) 

TABEL 16 

Maximaal toelaatbare doses en "dose limits"; ICRP aanbevelingen 1966 

orgaan of maximum toelaatbare grenzen voor doses 
weefsel doses voor volwas- voor leden van de 

senen blootgesteld bevolking 
tijdens hun werkzaam- "dose limits" 
heden 

gonaden, rode beenmerg 5 rem in cen • w) Jaar 0,5 rem in een jaar") 

huid, bot en schildklier 30 rem in een • w) J8ar 3 rem in een jaarKX ) 

handen en bovenarm, 
75 rem in een · x) 7,5 rem in een jaar voeten en enkels Jaar 

ander afzonderlijk 
15 rem in een · x) 1 ,5 rem in een jaar orgaan Jaar 

X)in een ! jaar is de halve jaardosis toegestaan, afgerond naar boven op 
een geheel getal; in een kwartaal is dus toegestaan 3 rem voor de 
gonaden enhet rode beenmerg. 

xx)I,5 rem in een jaar voor de schildklier van kinderen beneden de 16 
jaar. 



'-! 
100 

90 

80 

~ 70 
o 
'"" o 
~ 60 
u. 
o 
5 50 
C!l 
::E 
:::> 
z 40 

30 

I 

I 
-

c---==-

-- - ._-

20 . ._-

o~ 

--- :::::.-c-:----.: . .:-----:~ :---.::--f:::_= .---:_---

, , , 
l,/ 

------- ------ ---=== t:::.-_- -

l/,// 
l/< 'b 

l/~' ? 

== ~ ~ 
, 
I , 
I , 

~rF 
r- " , 

" 
" 

, 
" 

, :: , 

_ .. _ - ----_._- - · ________ _ 0_ .. __ _ _ 

STABI ITY L NE"", 
" 

~/ 

z .,~7/ fffif P 
n 

-,£(~- ..Ii n ~~ 

.:----- 1------ - - 1-' U 

./'/ , 

L'- , u [: 
~ ~u " " w 

" i! 
" " " :' 

, , , 
" , 
Ii I 

I 

ii ! 

!: , , , 
! I , 
i, 
L 

" 
:! 

" ii , 
ii Ii 

o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 
NUMBER OF NEUTRONS (N) 

Fig. A COMPLETE CHABT OJ' THE NUOLIDES(l) (2) 

CI.I 
-1 
~~Ao 
!j 
III -o 
>...... 
. ~ ...... 

~ lAo 

I A=Aoe-).f 
I 
I 
I 
I 
I ____ L ___ _ 
I I 
I I 
I I 

-----t-----t----
I I I 

----+----~-----+----
I I I 

Tl 
2 

2Tl 
2 

3T1 
"2 

4T1 Time 
2 

Fig. 2 Variation of activity with time. 



.... atUrlich radioaktive Famllien 

.... atural Radloadlve families 

THORIUM A - 4 n 

Pb 212 Po 216 
.10.6h 

« _ 0.15, -p-

" TI 208 I'Bi 212 
.3.1m ...,!- ~60.6m 

36.2% p- , p-63.8% , 

'-Pb 208 I' Po 212 
_ stabtl « 

1110.31" -

ACTINIUM A·4n+3 

-
8i 215 
7.4m « 

97% p-
"-

Pb 211 I'" Po 215 
_36.1m 

« 
_1.8m. -~100% p-

'\.. p- 5·10-'% 

Fig. 3 

Rn 220 
« _ 55.6, -

At 219 
0.9m 

« 

~ 
p- 3% "'-

'" Rn 219 
« III - 3.9 s 

TI 207 I' Bi 211 I"" At 215 
" _4.8m 

« 
_2.15m - - ~1001L' 

p- , 99.68% 
p-o.n%, 

!'Pb 207 \,. Po 211 
_ .tabtl 

« - _ 0.52. 

URAN· RADIUM A-4n+2 

Pb 214 Po 218 Rn 222 
-26.8m 

« _3.05m « - - 3.8 d 
p- '1'1.98% 

" 
p- 0.02% "-

TI210 '" Bi 214 "At 218 
_1.3m « 

.19.8m 
« - - ~2. 

p- 0.04% p-'I'I%% 
"-

• 0 "-

Hg 206 "Pb 210 ,"'Po 214 
8.1m ~ • 22a « 

.1621" -p- 0.75,10-'% 

"-
{J-~100%" 

i" TI 206 "'Bi 210 
• 4.3m 

« 
• 5.0d -p- 5·10-'% , P-_100%, 

~b206 'PO 210 
.tabtl « 

.138.4d -
28 

« -

Fr 223 
22 m 

P- ~100%,,-

« -

« -

Famlll •• radloadlve. natur.II •• 
familia. radladlva. natural •• 

. -
Ra 228 Th 232 
~ 5.70 ....:...- • • 4.1010 0 

p-
~ 

"'Ac 228 
.6.13h 

p-

" Ra 224 'Jh 228 
.. 3.64d 

« iii 1.9 a -

Th 231 U 235 
_ 25.6h « - _7·10'a 

p- , 
Ac 227 "Po 231 

~ .220 
« 

~.3·10'0 -1.2% 
p-98.8% , 

~Ro 223 "" Th 227 
.11.4d " _ 18.7d -

Th 234 U 238 
• 24.1d 

« 
-"'5.10'0 -p-

" I'Po 234 

~J~ 6 -99M% ~ 

, '" 
Ro 226 Th 230 -......... -a. 

-U 234 
« « 

.2.5·10'a 1600 a 8·1O'a - -



1 

>.., 

9 

8 

7-

en 
c 
ClJ .., 
.: 5 

ClJ 
.~ 4 .., 
o 
~3 

2 

1 

o~--------~------------------~-----

Emax 
Energy of ~ 

Fig. 4 Typical beta spectrum. 

1000 

.c -E 
Q,) 
'-
E 

~100 
Q,) 
> 
C7\ 
o .., 
en 

N 
E 
~ 
c 
X 
J -C 
0 
'-.., 
::1 
Q,) 

10 

1·0 z 0'1 

Fig. s 

(670 for thermal and slow) 
x-....,. 

x 

x 
\ (18 for 1-5 MeV) 

x 'X __ ~ 

~X 

I I I 

1'0 10 100 103 104 10~ 106 107 

Neutron energy (eV) 

Relationship between neutron flux and dose equivalent 
rate (From I.C.R.P. data.) 



Q 

f 

------- - - ._-- -- - -- -- -_._- -- - - - - - - -

12 ICRP 1971 

10 

8 

6 

ICRP 1964 / 
• 

4 / 
'. ........ 

2 ....... 
. 

.~ 

~ log E (MeV) 
0 
-8 -6 -4 -2 0 2 

Fig. 6 Kwaliteitsfactor Q van neutronen als functie van de 
energie E. 

ingestie 

r ~ademing ~
.nademing 

~ ~---------.~~~~---------, 
lymfeklieren 

~ r--------t--=.:.---.:..:._------L 

urine 
faeces 

diverse referentie 
organen huid 

Fig. 7 Belangrijkste wegen waarlangs het metabolisme van radionucliden 
in het lichaam plaatsvindt (metabolic pathways) 

4 



-rig. --s- voo,,,.~~.~ v~n ~~"~nil~~ do5'ull~;.~u'- d NI8rtumoren bl) fanen n. rOntgenbe<:;traltflg 
e Huidtumoren .) bl) 'atten na q ·srrslmg (") \'8" vOOf tumor;nductJ8 door 5tf_"ng bl) proefd1eren (ont

IMmd san net UNSCEAR ,apport t 972). I Hwdtumo'en 0) by ,.tlen na elek/,on.nbes/'8Iong (/0) 

oJ Hler IS de frequenlle 10 maal hoge' dan In de 9raflek 
B Myelo'de leukem'e by Rf·mu'l~n ( 13) 

IS af \t! lezen . door he! gro tP beSflili1lde hwdoppervlak 
W8S de tumortreQuentle In vele C)'oppen Qroter dan I 
per dler 

b Mammatumoren 12 m88nden nB besrrsJmg van fat!en 

(141 

c Thymu s Iymphoom b'l C57BL-muilen (9) 

90 

80 

70 

60 

c ( ~ 50 
0 
E 
::> 
- 40 

/f 
"#-

30 

20 

0 
500 

I 

1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 

0 
0 
0 

0 
0 

~ 

II 
D-

C 
II 

0 
> 
II 
01 

.!! 
E 
II 
Jt 
~ 
II 

-oJ 

40 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

o 
1945 

dosis (,od) 

Blootgestelde 
bevolking 

binnen 2000 m 

N iet-blootgeste Ide 
bevolking van 

Hiroshima Gehee I Japan 

.... ----.... '" 

1960 1965 
l11JI144114 

Fig. 9 Leukemiefrequentie bij overlevenden van d~ a t.oomlmm III 

Hiroshima 1947-1970. Cursief is het <lantal geva] len binm~n 
2000 meter weergegeven (Naar Ookita) (UNSCEAR 1972) 



200 
I 95% CONFIDENCE INTERVAL 

160 

§ 
8- I 

I 

a::: I 
w I 
n. I 
w 120 I l-

I < a::: I 
w I 
U I z 
w I e I 
u I 
~ I 
...J I 
< 80 I ::J 

I z 
z I <{ 

I 
I 

-----' 
-' 

--40 
I 

J1/ 
0 

0 100 200 300 400 500 
KERMA · (RAD) 

Fig. 10 Jaarlijkse frequentie van leukemie per 10 5 

atoombomoverlevenden in Hiroshima 
(UNSCEAR 1972) 

kwadratisch 

o~~--------------------..--

r 
sigmoid 

~ 
t) 0 
Q) 

IH 
IH 

Q) 

~ 
s:I 

i 
Q) 

s:I 
~ 
~ 

0 toenemende dosis > 

Fig. ) ) dosis-effect relaties (naar ICRP-14) 



10
3 

10
2 

'", 
~ 
3-
w .... 
<I: 
co 
w 

('3 00 
C 1 

o 
w 

'" a: 
o 
Vl 

'" <I: 

TOTAL 

ELECTRONS 

PROTONS 

NEUTRONS 

MUONS 

PIONS 

102LJ~ __ L-____ L-____ L-____ L-____ ~ __ ~~ __ ~ 
o 5 10 15 20 

ALTITUDE (kml 

Fig. 12 Dosistempo als functie van de hoogte 
(UNSCEAR 1972) 

Fission product 
decay v-rays 

'V-rays from 
neutron capture* 
(n,'V reactions) 

Cooling 
system 

Decay v-rays 

Decay v-rays from 
activated corrosion 
products 

Decay v-rays from 
coolant activation 
products 

.These sources 
cease when 
reactor is 
shut down 

Fig. 13 Sources of radiation in a nuclear r('a,ct.or sy~teJll. 



Errata 

pag. bequerel (7e regel v.o.) moet zijn: becquerel. 

pag. 6 2§~U, 2Hu (8e regel v.o.) moet zijn: 2§iu, 2§~ U. 

pag. 8 min-er (8e regel v.b.) moet zijn: minder. 

pag. 10 RBE (relative biological effectiveness) (8e regel v.b.) 

pag. II Hieronder wordt verstaan het ... (2e regel v.b.) moet worden: 
Hieronder wordt verstaan de verwachtingswaarde van het ... 

pag. 13 H = 1,44 T effH [rem] moet zijn: HI\, = 1,44 T H [rem] 
eff 

( 13) 

0. be s tralers moet zijn:o. stralers (2e alinea v.o.) . 

pag. 16 parienten (Se rege 1 v. 0.) moet zijn: patienten. 

pag. 22 228 U (3e regel v.o. ) moet zijn: 238 U 

pag. 24 1 37 Fe (laatste r ege l) moet zlJn: Fe. 

Begrippenlijst: bequere] (2e regel) moet zijn: becquerel. 

kritieke groep V.6. moet zijn: V.S. 

rontgens traling 11.4. moet zijn: 1.4. 

Tabe 1 I 

Tabel 8 

Tabel 10 

Tabel 16 

0. straling 11.2. moet zijn: 1.2. 

B straling 11.3. moet zijn: 1.3. 

y straling 11.4. moet zijn: 1.4. 

238 U onder kolom oo rsprong: M i.p.v. U 

D = dochter in reeks moet worden: R 

toevoegen: N = niet reeks nucl ide 

nuclide In natuurlijke 
reeks 

226 Ra: in evenwicht met 220 Ra moet zijn: L26 ~a in evenwicht 
me t 222 Rn 

228 Ra: In evenwicllt met L/(,I\a moet zijn: 228 Ra in evenwicht 
me t 220 Rn. 

gonadendosis (in rem.j-I) mo e t zijn: gonadendosis (in mrem.j-l). 

gemiddelde do s is moet zijn: gemiddelde dos is (mrem). 

handen en bovenarm moet zijn: handen en onderarm. 
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