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1. Inleiding. 

Niet lang na de ontdekking van de radioactiviteit en rönt

genstraling is men zich bewust geworden van de gevaren die 

blootstelling aan ioniserende straling met zich meebren

gen. Dit heeft reeds in een vroeg stadium geleid tot be

grippen als "toelaatbare" en "toegestane" stralingsdoses. 

Naarmate het inzicht in de biologische werking van ionise

rende straling groeide en moer gegevens over het stra

lingsrisico ter beschikking kwamen, daalde echter de grens 

van het "acceptabele", zoals het volgende tabelletje 

toont: 

Tabel 1. Ontwikkeling van de toegelaten stralingsdosis 

1902 - 10 rem/dag 

1925 - 200 mrem/dag 

1936 - 100 mrem/dag 

1950 - 300 mrem/week 

1963 - 100 mrem/week (5 mrem/jaar) 

Laatstgenoemde waarde valt af te leiden uit de Algemene 

voorschriften van het Veiligheids Besluit Ioniserende Stra

len (VBIS). Daarin vind men de voor Nederland geldende nor

men en veiligheidsmaatregelen beschreven waarmee het radio

logisch werk is omringd. 

Het stellen van toelaatbaarheidsgrenzen zou zonder effect 

blijven, indien niet tegelijkertijd zou zijn voorzien in 

middelen ter controle van werkelijk ontvangen stralingsdo

ses van externe bronnen en opgelopen besmettingen. In het 

volgende zullen de daarvoor toegepaste (en toe te passen) 

technieken en de organisatie van de protectiedosimetrie 

worden besproken. 

De radiologische eenheden zijn in een ander deel van deze cursus uit
voerig betwindeJd, zodat daarop hier niet behoeft te worden ingegaan. 
Voor de volledigheid zij liicr vermeld dat de rem de eenheid is van e-
quivalent-do:.i s, een grootheid die speciaal toepassing vindt in de 
stral ing.sbcür.herming. 
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2. Veiligheidsnormen en stralingscontrole. 

De wettelijke maatregelen ter bescherming van degenen die, 

uit hoofde van hun beroep, het risico lopen te worden 

blootgesteld aan ioniserende straling (hier kortweg radio

logische werkers genoemd), zijn in de meeste landen geba

seerd op de richtlijnen en aanbevelingen die zijn opge

steld — en regelmatig worden aangepast — door de Interna

tional Commission for Radiological Protection, de ICRP, 

opgericht in 1928. De bij de Europese Gemeenschap aange

sloten landen kunnen zich bovendien spiegelen aan de door 

Euratom geformuleerde "Basisnormen voor de bescherming van 

de gezondheid der bevolking en de werknemers tegen de aan 

ioniserende straling verbonden gevaren". 

Voor Nederland zijn de veiligheidsnormen vastgelegd in het 

Veiligheidsbesluit ioniserende stralen (VBIS), gepubli

ceerd in het Staatsblad van 18 maart 1963, no. 98 . De 

voor de protectiedosimetrie meest relevante maatregelen 

laten zich als volgt samenvatten: 

Als algemene regel wordt gesteld dat "het aantal aan ioni

serende stralen blootgestelde arbeiders zo gering mogelijk 

moet worden gehouden en dat uitwendige bestraling of be

smetting door doeltreffende maatregelen zoveel mogelijk 

moet worden voorkomen" (art. 4). 

Daarnaast geldt, meer in detail, dat voor de bloedvormende 

organen, de gonaden en de ooglenzen een dosis van 5 x (N -

18) rem (waarin N de leeftijd in jaren voorstelt van de 

betrokkene) niet mag worden overschreden. Voor een bestra

ling van het totale lichaam geldt dus een maximaal toe

laatbare dosis van 5 rem per jaar of 0,1 rem per week. Uit 

bovenstaande formulering volgt, dat personen onder de 18 

Het VBIS, een algemene maatregel van bestuur, toegevoegd aan de veilig
heidswet van 1934, zal in de toekomst, in aangepaste vorm, deel gaan 
uitmaken van de tot de Kernenergiewet behorende uitvoeringsbesluiten 
die op 1 januari 1970 in werking zijn getreden. 
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jaar geen radiologische werkzaamheden mogen verrichten. 

Hetzelfde geldt bovendien voor vrouwen gedurende de zwan

gerschap. 

Rekening houdend met het feit dat de aard van het (eventu

eel locaal-) bestraalde weefsel mede bepalend is voor het 

stralingseffect - dus het stralingsrisico — gelden boven

dien de volgende maximaal toegelaten doses (onverminderd 

het hiervóór vermelde): 

Tabel 2. Normen voor toegelaten doses voor radiologische 
werkers 

orgaan, weefsel 

Bloedvormende organen, 

Gonaden, gehele lichaam 

Huid, bot-.weefsel 

Individuele organen 

Handen, onderarmen, 

Schildklier 

MPD vlg. VBIS 

3 (3) 

5 (5) 

Indien 

8(15) 

301301 

4 (8) 

151152. 

15(38) 

60^752 

(15) 

(30) 

rem 

rem 

in 

in 

(ICRP) 

een kwartaal 

een jaar 

nodig 51N-182 rem 

rem 

rem 

rem 

rem 

rem 

rem 

rem 

rem 

in 

in 

in 

in 

in 

in 

in 

in 

een kwartaal 

een jaar 

een kwartaal 

een jaar 

een kwartaal 

een jaar 

een kwartaal 

een jaar 

Afgeleid uit de door de ICRP aanbevolen maximaal toelaat

bare ctralingsdoses zijn door deze commissie criteria op

gesteld voor maximaal toegelaten inwendige besmettingen 

van het menselijk lichaam met radioactieve stoffen ("maxi

mum permissable body burden", (MPBB)). 

Rechtstreeks hiermee hangen samen de toelaatbare grenzen 

voor concentraties van radioactieve stoffen in lucht en 

drinkwater. Het VBIS laat zich hierover niet in kwantita

tieve zin uit en beperkt zich tot vast te stellen dat "het 

gevaar voor inwendige besmetting van arbeiders door radio

actieve stoffen door doeltreffende maatregelen zoveel mo

gelijk moet worden voorkomen" en dat "grenswaarden voor de 
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in het menselijk lichaam toe te laten hoeveelheid radioac

tieve stoffen door Onze Minister kunnen worden vastgesteld". 

(Uitvoerige gegevens kan men echter vinden in de publica

ties van de ICRP). 

Hat Veiligheidsbesluit voorziet, met betrekking tot de per

soonlijke controle op uitwendige straling, in een regeling 

waarvan de tekst voor de volledigheid hieronder letterlijk 

wordt aangehaald: 

Art. 33. 1. Arbeiders die radiologische werkzaamheden ver

richten, moeten, tenzij het districtshoofd 

zulks onnodig oordeelt, de beschikking hebben 

over persoonlijke controlemiddelen, verstrekt 

vanwege een door Onze Minister erkende instel

ling of onderneming, aan de hand waarvan door 

deze instelling of onderneming periodiek wordt 

bepaald aan welke dosis ioniserende stralen de 

betrokken arbeiders zijn blootgesteld geweest. 

Deze controlemiddelen moeten door de arbeiders 

gedurende de tijden van mogelijke bestraling op 

de daartoe aangewezen plaatsen van het lichaam 

worden gedragen. 

2. Aan een erkenning als bedoeld in net eerste lid 

kunnen door Onze Minister voorwaarden worden 

verbonden 

3. De in het eerste lid bedoelde controlemiddelen 

dienen ten minste een maal per twee weken of zo 

dikwijls als het districtshoofd nodig oordeelt 

aan de erkende instelling of onderneming te 

worden opgezonden. 

4. Van de resultaten van de in het eerste lid be

doelde controle moet een register worden aange

houden, dat desverlangd aan de met het toezicht 

belaste ambtenaren moet worden overhandigd. 

5. Onze Minister kan nadere bepalingen vaststellen 
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roet betrekking tot de wijze van registratie, 

verwerking en bewaring van de resultaten, ver

kregen door de in het eerste lid bedoelde con

trole. 

De door de Minister van Sociale Zaken erkende instellingen 

als bedoeld in het eerste lid zijn: 

De Radiologische Dienst TNO 

(behorende tot de Gezondheidsorganisatie TNO) 

Utrechtseweg 310 

Arnhem. Telefoon 085-457057 

De Gezondheidsbeschermingsdienst 

van het Reactor Centrum Nederland 

Petten (N.H.). Telefoon 02246-6262 

Het Instituut voor de Toepassing van Atoomenergie 

in de Landbouw (ITAL) 

Keyenbergseweg 6 

Wageningen. Telefoon 08370-19120 

Deze instellingen verlenen, naast de protectie dosimetric 

van het eigen personeel, hun diensten aan derden. 

Het VBIS schrijft (nog) geen regeling voor met betrekking 

tot het meten van interne contaminaties. Dit gebied wordt 

overigens wél gedekt door meetopstellingen ("whole-body 

counters" of "totale lichaamstellers"), aanwezig bij ( in 

volgorde van hun oprichting):de Radiologische Dienst TNO te 

Arnhem, het RCN te Petten en het IRS te Leiden. Indien 

daaraan behoefte bestaat kan van deze faciliteiten gebruik 

worden gemaakt. 
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3. Individuele controle op uitwendige bestraling. 

"De primaire doelstelling van persoonlijke stralingscontrole 

is het bepalen en dus beperken van stralingsdoses, ontvangen 

door individuele radiologische werkers" (ICRP 12). In meer 

formele zin dienen de meetresultaten om aan te tonen dat aan 

de wettelijke voorschriften m.b.t. de maximaal toelaatbare 

doses is voldaan. Daarnaast verschaft de controle gegevens 

omtrent de werkomstandigheden en trends in de opgelopen 

doses. In het bijzonder is de informatie van belang indien, 

door een ongelukkige samenloop van omstandigheden (een 

"ongeval") een hoge dosis wordt ontvangen. 

De relatie tussen de stralingsbronnen in de werkomgeving 

en de dosis van de radiologische werker is uiterst complex. 

De dosisverdeling in het lichaam hangt af van vele factoren, 

waaronder het soort en de energie van de straling en (dus) 

van de oriëntatie van de werker in het stralingsveld. Het 

stralingsveld zelf is in het algemeen niet of slecht 

gedefinieerd; het kan, als functie van plaats en tijd, 

veranderen in exposietempo en energie. Deze complicaties 

maken het zeer moeilijk, zo niet praktisch onmogelijk om de 

dosis voor een bepaald deel van het lichaam of een orgaan 

te bepalen, tenzij men de persoon in kwestie van een groot 

aantal ingewikkelde dosimeters zou voorzien (en dan nóg!). 

Deze vaststelling houdt niet in dat individuele stralings

controle a priori een hopeloze taak zou zijn. Wél ontleent 

men er een aantal overwegingen aan met betrekking tot de 

praktische uitvoering ervan. Zo streeft men enerzijds niet 

naar extreem hoge precisie, anderzijds mogen door de meet

methode geen belangrijke onnauwkeurigheden aan de overige 

- en onvermijdelijke - onzekerheden worden toegevoegd. 

Van het controlemiddel wordt een zekere universaliteit 

verwacht. De informatie die de metingen dienen te verschaffen 

zal mede worden bepaald door de arbeidsomstandigheden van de 

werker, het risico dat hij loopt "hoge" doses te ontvangen 
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en de kosten van het systeem. Met het oog hierop kan men 

aan verschillende typen dosimeters denken. In het algemeen 

beperkt men dit tot twee: een eenvoudige basisdosimeter 

en een meer gecompliceerde analyserende dosimeter. De laatste 

onderscheidt zich van de eerste door de mogelijkheid "extra" 

informatie te verschaffen, bijv. met betrekking tot de 

soort en de effectieve energie van de straling en de invals-

richting. 

In verband met de verschillen in maximaal toegelaten doses 

voor de huid en de dieper gelegen organen, maakt men bij 

voorkeur onderscheid tussen de "oppervlakte dosis" en de 

"diepte dosis". Voer de oppervlakte dosis beschouwt men een 
2 

diepte van 5-10 mg/cm (0.05-0.1 mm weefsel), voor de 
2 

dieptedosis kiest men 400-1000 mg/cm (4-10 mm weefsel). 

Zoals onderstaande tabel (waarin voor een aantal organen 

de diepte is vermeld) aantoont is deze keuze uit twee 

mogelijkheden een simplificatie van de werkelijkheid en dus 

een compromis. 

2 
rode beenmerg 20 mm * 2000 mg/cm 

2 
manlijke gonaden 4-10 mm = 400-1000 mg/cm 

2 
vrouwelijke gonaden 70 mm * 7000 mg/cm 

2 
ooglens 3 mm = 300 mg/cm 

2 
huid 0.05-0.1 mm = 5-10 mg/cm 

Gezien de beperkte mogelijkheden waarmee men een personen-

dosimeter in de praktijk kan uitrusten, moet de benadering 

echter als realistisch worden beschouwd. De dosis voor de 

vrouwelijke gonaden zal enigszins worden overschat. In een 

multi-element dosimeter (zie 4.2.) kan met de geringere 

diepte van de ooglens rekening worden gehouden. 
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4. Meting van externe straling. 

In het begin van de vijftiger jaren, toen het werken met 

ioniserende stralen een omvang van betekenis begon te krij

gen en bovendien een enorme expansie te verwachten was, 

werd het duidelijk dat met kracht aandacht moest worden be

steed aan de dosiscontrole van radiologische werkers. Aan

vankelijk ging het hierbij vooral om het bepalen van de do

ses röntgen- en gammastraling ten behoeve van medisch per

soneel. In de eerste instantie daarom voor deze groep, doch 

ook voor andere radiologische werkers, werden stralingsdo-

simeters ontwikkeld en ter beschikking gesteld. 

Het oudste — en nog steeds voor dit doel toegepaste — type 

maakt gebruik van de fotografische emulsie als gevoelig ma

teriaal. In de laatste jaren hebben zich echter ook nieuwe 

technieken gepresenteerd, die veelbelovend zijn voor de 

toekomst. 

4.1. Filmdosimetrie. 

Evenals licht, doen de meeste soorten ioniserende stra

ling een latent "beeld" ontstaan in de gevoelige laag van 

een fotografische film. De na ontwikkeling ontstane zwar

ting — de logarithme van de verhouding der doorgelaten 

hoeveelheden licht van onbestraalde en bestraalde film — 

is een maat voor de (door de film) geabsorbeerde stra

lingsenergie. Zou de film op dezelfde wijze als het men

selijk lichaam deze energie opnemen, dan zou de fotogra

fische emulsie een gemakkelijke en goede dosimeter zijn: 

de mate van zwarting zou direct te relateren zijn aan de 

door het lichaam ontvangen dosis. 

Echter, het verschil in effectief atoomnummer van het 

AgBr (43,5) in de emulsie en dat van weefsel ica. 7,5) 

maakt dat een dergelijke overeenstemming niet bestaat. 

Verdere complicaties ontstaan nog als gevolg van de ge

ringe dikte van de emulsielaag en de korrelstructuur 

daarvan. De film absorbeert bij 50 KeV fotonenstraling 
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bijvoorbeeld ongeveer 20 maal zoveel dis lichaamsweefsel. 

Dit betekent niet dat de film als stralingsdetector on

bruikbaar zou zijn, maar het impliceert wel dat w*» ofwel 

de stralingsenergie dienen te (Leren)kennen, zodat voor de 

energie-afhankelijkheid van de responsie der emulsie kan 

worden gecorrigeerd, öf dat de filmdosimeter zó wordt in

gericht dat, door compensatie, het probleem der energie* 

afhankelijkheid vervalt. (Deze laatste opzet is vooral 

nuttig in het geval van mengstralingen). Van beide, prin

cipieel verschillende, construkties zal in het volgende 

een voorbeeld worden gegeven. 

4.1.1. De TNO filmbadge voor röntgen- en gammastraling. 

Omstreeks 1955 startte de Radiologische Dienst TNO de 

eerste Nederlandse stralingscontroledienst met een 

filmdosimeter die speciaal door de medische röntgenolo

gie (het meest uitgebreide toepassingsgebied van ioni

serende stralen) werd ontwikkeld. Deze TNO filmbadge -

die nog steeds op grote schaal wordt gebruikt (ruim 

200.000 per jaar) — dekt het gebied van de fotonenstra-

ling en is een voorbeeld (zie hierboven) van een dosi

meter waarbij het probleem der energieafhankelijke res

ponsie der emulsie door compensatie is opgelost. Wij 

zetten hieronder in het kort de essentie van deze badge 

uiteen. 

De badge (fig. 1) bestaat uit tvse, niet gelijke, films 

van 1,5 x 2 cm die, gescheiden door een 2 mm dik tin 

filter, in een lichtdichte verpakking achter elkaar 

zijn geplaatst. De, vanuit de stralingsbron gezien, 

voorste film, die slechts wordt afgeschermd door het 

verpakkingsmateriaal, heeft zijn maximale gevoeligheid 

voor fotonen met een energie van omstreeks 40 keV- ef

fectief (H.V.L. 0,25 mm Cu) en wordt door hoog energe

tische straling zeer weinig gezwart. De achterse film 

die is gesandwiehed tussen twee tinnen filters van 2 mm 

dik, heeft, in deze situatie, zijn hoogste responsie 



B 16 

bij straling van ongeveer 200 keV-effectief (H.V.L. 5 

mm Cu) terwijl zachte straling door het filter vrijwel 

niet tot de film wordt toegelaten. De beide typ*»n films 

zijn, voor wat betreft gevoeligheid en spectrale res

ponsie, zodanig gekozen dat de som der zwartingen bin

nen grenzen van plus en min 20% onafhankelijk is van de 

stralingsenergie in het gebied tussen 30 keV en (min

stens) 1.25 MeV (6°Co-gammastraling) (fig. 1). Beneden 

30 keV neemt de responsie vrij snel met de energie af. 

Hoewel de huiddosis bij zeer zachte straling daarom 

niet meer goed kan worden gemeten zal de badge toch nog 

waardevolle gegevens kunnen verschaffen over het stra

lingsgevaar voor dieper gelegen organen, aangezien de 

dosis op 1 cm diepte per eenheid van exposie ongeveer 

even sterk afneemt met de energie als de gevoeligheid 

van de film. 

Dit het voorgaande volgt dat het in het algemeen niet 

nodig is de energie van de straling te kennen. Niette

min kan het van belang zijn deze energie te kunnen na

gaan, b.v. voor een nauwkeuriger dosisbepaling, of ter 

nadere intepretatie van de dosis in het lichaam, dan 

wel voor het opsporen van de oorzaak van een te hoge 

dosis. De filmbadge biedt hiertoe de mogelijkheid om

dat de partiële dosis over de beide films verschuift 

als functie van de energie. Is de zwarting van beide 

films voldoende groot om een betrouwbare zwartingsme-

ting uit te voeren, dan kan men uit de verhouding der 

optische dichtheden een indruk krijgen van de effec

tieve kwaliteit van de gebruikte straling. 

De relatie tussen dosis en zwarting is tot ± 5 rem ten 

naaste bij een lineaire. 

Daarboven treedt sublineairiteit op. De waarnemings

drempel i<=, gelijk bij de mee&te filmdosimeters, ca. 

20 mR. De maximale dosis die optisch nog kan worden 

gemeten zonder de stralingsenergie te kennen is ca. 5 

R. In geval van stralingsongevallen, waarbij de energie 

over het algemeen bekend zal zijn, ligt deze bovengrens 
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zeer hoog: de voorste film is weinig gevoelig voor har

de straling, de achterste — gefilterde — film wordt 

weinig door een laag energetische straling gezwart. De 

laatstgenoemde heeft bovendien 2 emulsielagen die de

zelfde spectrale responsie vertonen, doch een factor 

200 in gevoeligheid verschillen. Door het verwijderen 

van de gevoelige emulsie kan men de ongevoelige apart 

meten, waardoor doses tot 800 rem zijn te meten. 

De, in aluminiumfolie, lichtdicht verpakte films en 

filters zijn tezamen met identificatienummer en periode 

aanduiding waterdicht opgesloten in een doorzichtige 

plastic omhulling. De filmdosimeter (totaalgewicht ca. 

13 gram) wordt met een veiligheidsspeld aan de kleding 

bevestigd. De afmetingen, het gewicht en de constructie 

laten daarnaast gemakkelijk bevestiging aan het horlo

gebandje toe, waardoor het mogelijk wordt handdoses te 

bepalen. 

De ontwikkeling en de praktische toepassing van de 

kernenergie heeft, evenals het gebruik van radioisoto

pen in de nucleaire geneeskunde, de behoefte doen ont

staan aan dosimeters die in staat zijn om, naast foto

nen, ook bëtastralen en zo nodig neutronen te detecte

ren. TNO en het ITAL maken voor dit doel gebruik van de 

in Harwell (England) ontwikkelde filmdosimeter van de 

U.K.A.E.A., het RCN hanteert de door de CERN te Genève 

gecontrueerde filmbadge waarin nog een tweede film voor 

het registreren van snelle neutronen is opgenomen. 

Beide dosimeters maken gebruik van het principe dat 

eerst de kwaliteit van de straling wordt bepaald, waar

na voor de energie afhankelijkheid van de emulsie kan 

worden gecorrigeerd (zie hierboven). Als voorbeeld zet

ten we hier de opzet van de Harwell-filmbadge uiteen. 
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De Harwell-filmdosimeter. 

Deze dosimeter maakt gebruik van de Kodak Radiation Mo

nitoring film (eveneens in de TNO filmbadge als achter-

film toegepast), die speciaal voor dosimetrische doel

einden wordt vervaardigd en twee emulsies bevat: een 

gevoelige aan de voorzijde en een ongevoelige aan de 

achterzijde van de drager. Afmetingen: 30 x 40 mm2. 

De filmhouder (fig. 2.) bevat een 6-tal verschillende 

filters, waardoor het filmoppervlak in evenzovele vel

den wordt verdeeld. 

Door vergelijking van de zwartingen van deze velden is 

het mogelijk om van één filmbeeld de dosisbijdragen van 

fotonen, bêtastraling en thermische neutronen af te le

zen. Men treft de volgende filters aan: 

Filter zwarting 

A. Open venster DA 

B. 50 mg/cm2 plastic DB 

C. 300 mg/cm2 plastic DC 

D. 1,0 mm Al DD 

E. 0,71 mm Cd + 0,30 mm Pb DE 

F. 0,71 mm Su + 0,30 mm Pb DF 

Fig. 3. geeft een indruk van de responsie van de onge

filterde film (veld A) en die achter de velden C, D en 

F, als functie van de effectieve fotonen energie. Daar

van wordt gebruik gemaakt bij de bepaling van de rönt-

gen-gamma dosis die als volgt tot stand komt: 

n - nF + 22 + D C " P D D* - Y " DF + 50 + ÏÖ 

De zo berekende fotonendosis is binnen grenzen van 20% 

onafhankelijk van de stralenkwaliteit tussen ± 20 keV 

en 2 MeV, zoals fig. 4. laat zien, waarin genoemde uit

drukking is uitgezet als functie van de energie. Indien, 

naast de fotonendosis, ook nog een thermische neutro

nendosis aanwezig is, moet daarvoor een correctie wor

den toegepast. We zullen daarover op deze plaats echter 



B 16 

H = 1.20 

H = 1.60 

H = 2.10 

H = 2.50 

voor 

voor 

voor 

voor 

niet verder uitweiden. 

Voor het bepalen van de bêtadosis wordt gebruik gemaakt 

van de zwartingen achter het open venster en de beide 

plastic filters. De dosis volgt uit: 

Dg = H.(DA - DC) 

waarin H een correctiefactor is die de gemiddelde ener

gie van de bèta's in rekening brengt. De waarde van H 

wordt op zijn beurt gevonden door middel van een tus-

senfactor: 

DA - PC 
DB - DC 

De relatie tussen R en H wordt gegeven in tabel 3. 

Tabel 3. Relatie tussen de factoren R en H 

R $ 2.2 

2.2 < R < 3.6 

3.6 < R < 7.0 

7.0 < R £ 12.0 

Men dient zich te bedenken dat electronen (bêtadeel-

tjes), als gevolg van hun electrische lading, reeds 

door een dunne laag materiaal worden tegengehouden. In 

veel gevallen wordt — uiteraard afhankelijk van het 

doordringingsvermogen, dus van de energie — bêtastra-

ling al door de kleding geabsorbeerd. De lichtdichte 

papierverpakking van de film (ca. 30 mg/cm2) laat 

slechts electronen met E ̂  0,15 MeV en hoger tot de 

film toe. Bij het veel gebruikte tritium (Emax = 0,018 

MeV) heeft men aan een filmbadge niets: Een speciale 

luchtmonitor is nodig om controle te houden op de werk

omstandigheden . 

Nieuwe methoden voor het bepalen van strallngsdoses. 

De stralingsdosimetrie met behulp van fotografische emul

sies is een vrij oude techniek die, door de enorme erva

ring, opgedaan gedurende de vele jaren, tot behoorlijk 
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betrouwbare r e s u l t a t e n l e i d t . Maar hoe vertrouwd en be

trouwbaar ook,de f i lmdosimetr ie l a a t z ich n i e t geheel 

zonder problemen hanteren en er b l i j v e n wensen voor v e r 

be te r ing bes t aan . 
Enkele van de problemen der f i lmdosimetr ie sommen wij 
h ieronder op: 

1. De waarnemingsdrempel van 20 mR zou men lager wensen 

(mede i.v.m. de onzekerheid in de i n t e g r a l e j a a r d o s i s ) . 

2 . De bovengrens van enige honderden R i s in he t a l g e 
meen voldoende voor de p r o t e c t i e d o s i m e t r i e , doch in 
bi jzondere omstandigheden kan he t s igna le ren van ho
gere doses van belang z i j n . 

3 . Fading van he t l a t e n t e "bee ld" , a fhankel i jk van tem
peratuur en vocht , kan t o t n i e t onbelangr i jke onder-
wéiardering der doses aan le id ing geven ( d i t ge ld t 
vooral voor de s p e c i a l e neutronen-f i lm emul s i e s ) . 

4 . De film i s chemisch zowel a l s mechanisch v r i j kwets

baar . 

5. De — noodzakel i jk t e gebruiken — f i l t e r s veroorzaken 

vaak een h i n d e r l i j k e hoekafhankel i jkheid . 

6. De verwerkingsprocedure i s a r b e i d s i n t e n s i e f en be
t r e k k e l i j k t r a a g . 

7. De meeste filmbadges z i j n t e groot om a l s v inger - of 

handdosimeter t e d ienen. 

Men vergete overigens niet 
dat radiologisch werkers in het algemeen slechts één dosimeter dragen 
waarvan het oppervlak zo klein is ten opzichte van het oppervlak van 
het lichaam, dat men de resultaten steeds met de nodige voorzichtigheid 
moet interpreteren. Een gesignaleerde hoge dosis hoeft niet zonder meer 
te wijzen op een ernstige algehele overdosering van de betrokkene, noch 
wijst het ontbreken van een dosis op de badge met 100% zekerheid op 
volledige veiligheid. De waarde van de personendosimetrie dient men 
vooral te zoeken in een regelmatige controle op de werkomstandigheden, 
die zich door velerlei oorzaken kunnen wijzigen en die zich meestal aan 
directe waarnemingen onttrekken. 
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De laatste jaren zijn enige nieuwe n_thoden voor het me

ten van hoeveelheden ioniserende straling tot ontwikke

ling gekomen waarvan de verwachtingen — en zo langzamer

hand ook de ervaringen — zó gunstig zijn, dat zij de mo

gelijkheid lijken te bieden, genoemde bezwaren voor een 

belangrijk deel te overwinnen: de thermoluminescentiedo-

simetrie (TLD), de fotoluminescentiedosimetrie, de "Ther

mally stimulated exoelectron emission" (TSEE) en nog an

dere. Vooral de eerstgenoemde — de TLD — biedt zulke gun

stige vooruitzichten, dat die over enkele jaren de film-

badge stellig zal hebben verdrongen. Wij zullen deze me

thode hier in het kort bespreken. 

4.2.1. Thermoluminescentiedosimetrie (TLD) . 

Indien materie wordt getroffen door (ioniserende) stra

ling, zal een deel van die straling worden geabsor

beerd. Als gevolg daarvan zal de stof in kwestie in een 

staat van verhoogde energie komen, zich uitend bijvoor

beeld in verhoging van de temperatuur, ontstaan van ge-

ioniseerde atomen en promotie van electronen naar hoge

re energieniveaus. In het algemeen handhaaft deze toe

stand zich slechts kort (onherstelbare schade buiten 

beschouwing gelaten). 

Door de aanwezigheid van zogenaamde electronen-vallen — 

soms van nature aanwezig, soms door middel van veront

reiniging bewust ingebracht - hebben bepaalde vaste 

stoffen echter de eigenschap dat zulk een toestand van 

verhoogde energie lange tijd (maanden tot jaren) behou

den blijft (voorbeelden: LiF(nat), LiF:Mn, LiF:Mg, CaF2 

(nat), CaF2 :Mn, CaF2:Dy, CaSoi,:Mn, Li2Bi»07:Mn, Mg2Sioi,: 

Tb etc.) Deze eigenschap maakt dat men stralingsenergie 

kan accumuleren en zo informatie kan vastleggen betref

fende de over een bepaald tijdsbestek ontvangen stra

lingsdosis. 

Zoals bij de fotografische emulsie het latente beeld 

zich door ontwikkeling zichtbaar laat maken, zo is het 
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bij bovengenoemde stoffen mogelijk om, op elk gewenst 

tijdstip, de dosisinformatie te voorschijn te roepen. 

Dit gebeurt door verhitting van de stof waardoor flu

orescentie wordt opgewekt en wel zodanig dat de hoe

veelheid uitgezonden licht praktisch evenredig is met 

de geaccumuleerde energie, dus met de voordien geabsor

beerde dosis ioniserende straling. Met behulp van een 

fotomultiplicatorbuis en de nodige electronica laat zich 

het geëmitteerde fluorescentielicht kwantitatief meten, 

waarmee men, via een ijking, de door de TLD ontvangen 

stralingsdosis leert kennen. Bij dit evaluatieproces 

keert de stof in principe weer in zijn oorspronkelijke 

toestand terug, zodat hij opnieuw kan worden gebruikt. 

Het mechanisme van de thermoluminescentiedosimetrie 

laat zich nader toelichten aan de hand van Fig. 5. In 

deze figuur zijn de valentie- en geleidingsband aange

geven van het detectorkristal, alsmede de energieniveaus 

van de door middel van activators (chemische verontreini

gingen en roosterfouten) in het kristal gebrachte 

electronen- en gatenvangstcentra. Bij de bestraling van 

het fosfor wordt energie overgedragen op de electronen in 

de valentieband, waardoor sommige ervan in de geleidings

band worden gebracht, daarbij in de valentieband een gat 

achterlatend (Fig. 5a). Sommige electronen en gaten 

recombineren onmiddellijk, terwijl andere in de meta-

stabiele toestanden worden gevangen waar zij gedurende 

zeer lange tijd kunnen blijven. 

Door verhitting van het detectormateriaal worden de 

laatstgenoemde electronen en gaten weer vrijgemaakt, 

waardoor ze kunnen recombineren, hetzij onmiddellijk 

(Fig. 5b), hetzij na migratie door het kristal in respec

tievelijk de geleidingsband (Fig. 5c) en de valentieband 

(Fig. 5d). In beide gevallen gaat dit met lichtemissie 

gepaard. Aangezien de recombinatiewaarschijnlijkheid een 

functie is van de temperatuur, is voor een gegeven 
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stralingsdosis, de lichtopbrengst tijdens de uitlezing 

afhankelijk van het temperatuur-tijd-profiel. 

De meest gangbare methode om het verschijnsel te onder

zoeken is om een lineaire temperatuurstoename te kiezen 

en het geïmitteerde licht uit te zetten als functie 

van de tijd. Het resultaat noemt men de gloeicurve 

(Fig. 6). Bij de meeste TL materialen komen vangstcentra 

voor van verschillende energieniveaus, als gevolg waar

van de aloeicurve in het algemeen verschillende pieken 

vertoont. De verdeling van de energieniveaus en dus ook 

de vorm van de gloeicurve is o.a. afhankelijk van de 

thermische voorgeschiedenis. De spectrale verdeling van 

het luminescentielicht, tenslotte, is niet voor alle 

fosforen dezelfde, wat zijn consequenties kan hebben 

voor de keuze van de fotomutiplier en eventueel in de 

TLD-reader aanwezige optische elementen (lenzen en 

filters). 

De responsie als functie van de dosis is voor vele 

TL materialen lineair over een groot dosisgebied. 

Soms treedt supralir.eairiteit op, zoals bij LiF voor 

doses boven +_ 250 rad. Dit verschijnsel staat de toe

passing niet in de weg indien de responsiecurve door 

ijking wordt vastgesteld. 

Thermoluminescerende stcf is reeds geruime tijd be

schikbaar in de vorm van poeders of - door het persen 

of inbedden in teflon - als schijfjes, staafjes of 

blokjes met afmetingen van slechts luttele millimeters. 

Detectormaterialen zowel als evaluatie-apparatuur worden 

door verschillende fabrieken op de markt gebracht. 

Bij de toepassing op het terrein van de persoonlijke 

stralingscontrole bezit het principe van de thermolumi

nescent ie enige aantrekkelijke voordelen boven dat van 

de fotografische dosimetric: 
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1. Het bestreken dosisgebied is zeer groot (van enkele 

mrem tot vele duizenden rem). 

2. Voor fotonen tussen ca. 20 keV en + 5 MeV varieert 

de responsie van LiF (effectief atoomnummer: 8,2, 

dus in goede benac'aring weefselequivalent) weinig 

met de stralingsenergie. 

3. De fading is in het algemeen gering. 

4. Het materiaal is weinig gevoelig voor klimatologi

sche invloeden. 

5. De evaluatietijd is vrij kort en het proces laat 

zich betrekkelijk gemakkelijk automatiseren. 

6. De afmetingen kunnen meestal klein worden gehouden, 

van belang voor extremiteiten en locale dosimetrie. 

Zonder nadelen is natuurlijk ook deze methode niet. Het 

zwaarst weegt ongetwijfeld dat in het algemeen tijdens 

de uitleesprocedure de geaccumuleerde energie - en dus 

de dosisinformatie - verloren gaat, zodat men volledig 

op de meetresultaten moet kunnen vertrouwen, aangezien 

geen bewijsstuk achterblijft. Zelfs is het denkbaar dat, 

buiten de "reader" om, de dosis door oververhitting 

(boven 100°C) wordt "uitgewist". In de praktijk blijkt 

dit niet tot ernstige problemen te leiden. Vooralsnog 

is de prijs van het "gevoelige materiaal" aanzienlijk 

hoger dan dat van de film, doch de mogelijkheid de 

detectoren steeds opnieuw te gebruiken compenseert dit 

verschijnsel wellicht méér dan volledig. 

In de hiervóór opgesomde afweging van eigenschappen der 

filmdosimetrie en TLD vindt men belangrijke argumenten 

voor het verlaten van de eerste en het overstappen op 

de laatstgenoemde methode. Daar komen nog twee omstan

digheden bij: 

1. De laatste jaren zijn enige, speciaal voor de perso-

nendosimetrie vervaardigde, films uit de handel ge

nomen. Het is zeker niet ondenkbaar dat de filmbadge 
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zal moeten verdwijnen door gebrek aan belangstelling 

van de zijde der commercie. 

2. Door het nog immer groeiend aantal aangesloten ra

diologische werkers zullen grote dosimetriediensten 

op den duur wellicht niet meer kunnen ontkomen aan 

een automatisering. De TL-dosimeter leent zich hier

toe aanzienlijk beter dan de fotografische dosime

ter (wil een TLD systeem voor toepassing op grote 

schaal betrouwbaar zijn, dan is automatisering 

welhaast zelfs een noodzaak). 

Op grond van deze overwegingen is de Radiologische Dienst 

TNO een aantal jaren geleden begonnen met het ontwikkelen 

van een geautomatiseerd personendosimetriesysteem, 

gebaseerd op TLD. Het uitleesinstrument (Fig. 7) maakt 

gebruik van heet stikstofgas voor het verhitten van de 

detectoren. Hoewel de reader in hoge mate self-supporting 

is, kan die geheel door een externe computer worden 

bestuurd. Als extra faciliteit beschikt het apparaat 

over een inrichting om automatisch TL detectoren van 

gelijke gevoeligheid uit een verzameling te selecteren. 

De bij het systeem behorende badge (Fig. 8a en b) is 

ontworpen als een in hoge mate universele dosimeter. 

In principe bieden vijf verschillende locaties plaats 

aan TL detectoren die eventueel van verschillend type 

en afmetingen mogen zijn (max. 12 mm 0). Voor de 

"eenvoudige basisdosimeter" zal de badge een tweetal 

TLD's bevatten, terwijl voor de "analyserende dosimeter" 

vermoedelijk vier detectoren zullen worden gebruikt, 

afgedekt door verschillende filters. Hoewel de keuze 

voor deze laatste in principe nog vrtj is, wordt de 

volgende combinatie overwogen: 

1. open venster 
2 

2. 300 mg/cm plastic 

3. 2 mm aluminium 

4. 1 mm tin. 
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Genoemde filtercombinatie biedt de mogelijkheid de 

effectieve energie van de straling met redelijke nauw

keurigheid vast te stellen, gebruik makend van de 

verschillende responsiekarakteristieken (waarvan Fig. 9 

een voorbeeld geeft). Door de filters a-symmetrisch te 

kieken kan men onderscheid maken tussen van de vóór-

en van de rugzijde ingevallen straling. 

De badge bevat een periode-aanduiding (tot een maximum 

van 8 perioden). Het identificatienummer kan tot 12 ver

schillende karakters bevatten (bijv. 10 cijfers en 

2 letters) die automatisch kunnen worden gelezen. 

Als bedoeld TLD systeem in gebruik wordt genomen 

(vermoedelijk gedeeltelijk in 1977 en geheel in 1978) 

zal het worden gecombineerd met een computer-dosis-

registratie op naam van de radiologische werker (dit 

geschiedt nu nog alleen op filmbadgenummer). 

Volledigheidshalve zij nog opgemerkt dat de TLD inmid

dels zijn intrede heeft gedaan en sen belangrijke toe

komst tegemoet gaat in het gebied der medische stralings-

dosimetrie. Wij noemen o.a. het bepalen van (gonaden-) 

doses in de röntgendiagnostiek, en de dosimetric in de 

radiotherapie. Stellig zal op den duur de TLD eveneens 

een rol gaan spelen bij de periodieke output-ijking van 

röntgentherapie-toestellen zoals die over het gehele 

land worden uitgevoerd door de Radiologische Dienst TNO. 

5. Ongevalsdosimetrie. 

Ongevalsdosimetrie (we denken hierbij vooral aan criticall-

teitsongevallen) heeft in wezen niets te maken met stra

lingshygiëne, het gaat om het redden van mensenlevens. 

De medische behandeling na een ernstige overdosering wordt 

in belangrijke mate bepaald door de kennis betreffende de 

soort en de mate van bestraling. Hierbij is in het bijzonder 
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informatie omtrent het neutronenspectrum van belang. 

Aangezien bovendien zeer hoge doses gemeten moeten kunnen 

worden en ook de dosisverdeling in het lichaam een be

langrijk gegeven is, dient men zich van speciale technieken 

te bedienen. De gehanteerde methoden zijn gecompliceerd en 

geenszins zonder onzekerheden. De primaire dosimetrische 

resultaten dienen vooral voor het "eerste hulp" beleid, 

de definitieve behandeling stemt men bij voorkeur af op de 

gegevens uit een reconstructie van het ongeluk met behulp 

van fantomen. 

Voor het geval door de betrokkene(n) in 't geheel geen 

dosimeter werd gedragen, doch ook voor het verkrijgen van 

aanvullende gegevens, kan men de door neutronen geïndu

ceerde activiteit van het lichaams-natrium meten in een 

whole-body counter (zie later). Het bij de reactie 
23 24 

Na(n,y) Na gevormde Na-isotoop vervalt met een halverings

tijd van 15 uur onder uitzending van - naast bêtadeeltjes -

gammastraling van 1,4 MeV en 2,8 MeV (in cascade). De 

meting kan worden gestoord door inwendige besmetting. Ook 
24 bloedmonsters kunnen op Na worden onderzocht. 

Voor het meten van gamma-doses, is het dosisgebied van film-

badges (tot ca. 1000 rad) in het algemeen voldoende. Toch 
4 5 is de TLD (bovengrens 10 5 10 rad) hier in het voordeel. 

Niet in de laatste plaats ook, omdat daarmee tevens de 

tijdrovende procedures voor ijkbestralingen en het ont

wikkelen kunnen worden vermeden. 

Bij het bepalen der neutronendosis is het van wezenlijke 

betekenis een indruk te krijgen omtrent het energie

spectrum. We onderscheiden: 

a. Thermische neutronen, met een Maxwell verdeling van 

snelheden voor een temperatuur van 20°C. De meest 

waarschijnlijke energie is 0,025 eV. 
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b. Intermediaire neutronen met ondergrens 0,12 eV en boven

grens 1,0 MeV. 

c. Snelle neutronen met energieën boven 1 MeV. 

De gebruikelijke dosimetrische technieken zijn erop gericht 

Ie bijdrage van de verschillende gebieden uit het spectrum 

zo goed mogelijk te achterhalen. Daarvoor wordt, ook in 

Nederland (RCN, KEMA), gebruik gemaakt van een criticali-

teitsdosimeter die in Harwell (Engeland) is ontwikkeld 

(Fig. 10). We zullen hier een korte beschrijving laten 

volgen: 

De dosimeter bestaat in principe uit een zwaveltablet, een 

plaatje indium en 2 goudfolies (0,05 mm dik) gescheiden 

door een Cadmium plaatje (1 mm dik). 

Het zwavel dient voor het meten van snelle neutronen 
32 22 

(E £ 2,8 MeV): S(n,p) P. Door meting van de door het 

fosfor uitgezonden bêtastraling (T, = 14,2 dagen) bepaalt 

men de geïnduceerde activiteit. 

Het indium dient voor een eerste snelle selectie van moge

lijk geëxponeerde personen. Twee reacties treden op: 
115In(n..,Y)116In en 115In(n ,n» )115mIn. Beide gevormde 

V-i 1 911 & II 

In-isotopen zenden harde gammastraling uit die met een 

monitor direct is aan te tonen. Herhaalt men de meting 

enige uren na het ongeval, dan is het In^TL = ^4 min) 

vrijwel verdwenen en levert het In gegevens op omtrent 

snelle neutronen (E > 1,2 MeV). 

De Au-Cd combinatie dient voor het meten van thermische -

en intermediaire neutronen, zowel opvallend als uit het 
197 198 

lichaam teruggestrooide. Het bij de reactie Au(n,y) Au 

ontstane goudisotoop is een bêtastraler (T, = 2,7 dagen). 

Het Cd-filter verhindert de invallende neutronen het 

achterste Au-folie te bereiken en blokkeert tevens de, 
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tot thermisch vertraagde uit het lichaam teruggestrooide 

neutronen voor het voorste folie. Aangezien b-'endien 

de thermische neutronen het goud homogeen, doch ̂ r> 

epithermische vooral het invalsvlak van het goud acti

veren, levert de meting van beide zijden der 2 folies 

de 4 onbekende parameters. 

Meting van interne contaminatie. 

Veel aandacht is en wordt besteed aan het bepalen van doses 

ioniserende straling afkomstig van externe stralingsbron

nen. Minder in de belangstelling staande, doch van niet 

minder wezenlijk belang is het meten van de straling afkom

stig van radioactieve bronnen die in. het lichaam zijn bin

nengekomen. De kans op een inwendige besmetting is niet 

zeer groot (zij blijft bovendien beperkt tot die werkzaam

heden waar met open bronnen wordt gewerkt) doch de gevaren 

ervan zijn daarmede echter omgekeerd evenredig. Het gevaar 

bedreigt de mens immers van binnenuit: Hoe gering de 

sterkte van de bron ook moge zijn, men draagt hem onaf

gebroken met zich mee en er zijn nauwelijks methoden om 

zich ervan te ontdoen. Gewaarschuwd wordt men bovendien 

niet, want de filmbadge slaat geen alarm. 

Voor een groot aantal radioisotopen is de maximaal continu 

toelaatbare besmetting ("MPBB", zie inleiding) berekend en 

vastgelegd in publikatie no. 2 van de ICRP. Om een indruk 

van de orde van grootte te geven is van enkele nucliden de 

MPBB in onderstaande tabel gegeven. De daarin opgenomen ge

tallen gelden voor een over het gehele lichaam homogeen 

verdeelde besmetting. Afhankelijk o.a. van de chemische 

verbinding waarin het isotoop is opgenomen en de wijze 

waarop de besmetting het lichaam is binnengekomen, kan de 

activiteit zich in één of meer organen verzamelen. Mede 
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daarom heeft men het begrip critisch orgaan ingevoerd. De 

daarin toegelaten activiteit kan aanzienlijk lager zijn dan 

voor het lichaam als geheel. Voor enkele nucliden zijn deze 

toegelaten hoeveelheden opgenomen in tabel 4 met daarachter 

vermeld het critisch orgaan. 

Tabel 

Nucli< 

22Na 
51Cr 
5-Mn 
57Co 
60Co 
5,Fe 

4. 

ie 
Maximaal 

MPBB 

10 vCi 

800 pCi 

40 yCi 

200 pCi 

10 yCi 

20 pCi 

toelaatbare belasting van enkele nucliden 

Nuclide 

8 9g r 

90Sr 
13 »J 
137Cs 
l97Hg 
203Hg 

MPBB 

40 pCi 

20 pCi 

50 pCi 

30 TiCi 

200 pCi 

80 yCi 

MPB (critisch orgaan) 

4 vCi (bot) 

2 pCi (bot) 

0,7 pCi (schildklier) 

20 pCi (nier) 

4 yCi (nier) 

Wil men, uit oogpunt van stralingsbescherming, besmettingen 

opsporen, dan dient de gevoeligheid van het meetinstrument 

zo groot te zijn dat de detectiegrens ver onder deze toe-

laatbaarheidsgrens ligt. Dit doel wordt voor de meeste nu

cliden op bevredigende wijze bereikt met een whole-body 

counter (WBC) (= totale lichaamsteller (TLT)) waarmee con

taminaties van enkele nanocuries of minder kunnen worden 

aangetoond. Voor een aantal nucliden zijn de mogelijkheden 

echter toch nog ontoereikend. 

Voor de detectie van de in het lichaam aanwezige radioacti

viteit kan men slechts gebruik maken van de uitgezonden 

gammastraling. Alfa- en bêtastraling komen daarvoor niet 

of minder goed in aanmerking, omdat deze deeltjes door het 

weefsel zo sterk worden geabsorbeerd dat ze aan de buiten

kant niet of slechts door hun remstraling kunnen worden 

aangetoond. 

De essentie van de meetopstelling is dat de verhouding tus

sen het "signaal" (de te detecteren gammastraling) en de 

"ruis" (de achtergrondstraling) wordt vergroot en wel door 

de laatste zo goed mogelijk te onderdrukken. Dit wordt ge

realiseerd door een zeer zware (soms enige tientallen ton

nen wegende) afscherming van lood, staal of zand. Het re

sultaat is een stralingsarme ruimte waarbinnen zelfs de 
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natuurlijke radioactiviteit van het menselijk lichaam (ver

oorzaakt door het in spierweefsel ingebouwde kalium) kwan

titatief kan worden gemeten. 

De meetmethode berust op het al oude principe, dat bepaalde 

heldere vloeistoffen of doorzichtige kristallen de energie 

van een geabsorbeerd foton omzetten in een lichtflits (veel 

toegepast worden NaJ(Tl) kristallen). Met behulp van een 

fotomultiplicatorbuis worden de lichtflitsjes omgezet in 

stroompulsjes. Hoe energierijker het foton dat door de 

scintillator wordt geabsorbeerd, hoe sterker de lichtflits 

die daarin wordt opgewekt en hoe groter dus ook de stroom

puls die door de fotomultiplicator wordt afgegeven. In een 

pulshoogte analysator weiden de pulsjes in hoogte gesor

teerd en geregistreerd in een bij de pulshoogte - dus bij 

de foton energie — behorend electronisch telregister (ka

naal). Door op deze wijze aan elk energiegebiedje een ka

naal toe te voegen, heeft men het gehele beschouwde ener

giegebied verdeeld in (gelijke) intervallen. 

Na de meting wordt het geheugen der analysator (de inhoud 

der kanalen dus) uitgelezen met behulp van een automatische 

schrijfmachine of met ponsbandapparatuur. De in volgorde 

van opklimmende energie geregistreerde getallen vormen een 

spectrum dat alle informatie van de meting bevat, zowel in 

kwalitatieve zin (verdeling naar energie) als in kwantita

tieve zin (hoeveelheid opgevangen straling, dus activiteit). 

In principe kan men uit het spectrum vinden met welke nu-

cliden men heeft te doen. Wil deze identificatie slagen, 

dan moet het spectrum aan zekere voorwaarden voldoen. Wij 

zullen hierop niet verder ingaan. Is de isotoop eenmaal be

kend — en in veel gevallen zal hij dit a priori zijn - dan 

kan men do hoeveelheid ervan berekenen. 

Aan deze berekening dient een uitvoerige calibratie vooraf 

te gaan om bij de gegeven geometrie (opstelling der detec

tor (en ten opzichte van het lichaam) de responsie te ken

nen. Afgezien van bepaalde noodzakelijke fundamentele expe

rimenten, kan deze calibratie op twee manieren worden uit-
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gevoerd: geheel emperisch (met behulp van fantomen) of se-

mi-theoretisch (met behulp van een computer). Bijzondere 

complicaties treden op als gevolg van het feit dat voor de 

meeste body counters de responsie afhangt van de plaats van 

de bron in het lichaam. 

Na kwalitatieve en kwantitatieve analyse van de whole-body 

meting dient de stralenbelasting t.g. van de besmetting 

voor de betrokkene te worden geëvalueerd. 

Daarbij speelt vooral een rol de verblijftijd van de stof 

in het lichaam, dus de effectieve halveringstijd (samenge

steld uit de biologische en fysische halveringstijden: 
1/Teff = 1/Tfysisch + VTbiol.)* I n v e e l gevallen zal de 

activiteits afname exponentieel verlopen, doch indien een 

nuclide affiniteit vertoont tot een bepaald orgaan of li

chaamsdeel (botzoekers!) kan het verloop anderszijn. Het is 

zeer zinvol, soms zelfs noodzakelijk, het verloop van de 

besmetting door herhaalde metingen te leren kennen. 

Whole-body counting is geenszins de enige meetmethode voor 

inwendige besmettingsmeting. Zeer belangrijke gegevens kan 

men verkrijgen uit meting van faeces, urine en uitademings-

lucht. 
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FILTER (2mm Sn) 
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Fig.1 De TNO filmdosimeter 
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FILTFR TYPES 

1. 
2. 
3. 
4. 
S. 
C. 
7. 

e. 

Window 
CO mg/cm' plastics 
300 mg'cm1 plasties 
0 040'' Dural 
0 028" Cd 1-0 012" Pb 
0028" Sn + 0012" Pb 
0012" Pb edge shielding 
04 g of indium 

F i g . 2 . De Harwei1- f i lmbadgehouder , 

ft UNFIUERED 
1) 300 mj ycrf>2 PLASTICS 
ï ) 0 0 4 0 ' DUfcAL 
4) O 0 2 8 ' S I I » O O i 2 ' P b 

i J .._ 
1 0 0 IOOO 

PHOTON ENERGY-»«V 

_ 1 _ 
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Fig. 3. De responsie van de Kodak-RM film afgedekt door 

verschillende filters, als functie van de effec

tieve energie. 
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100 1000 
fMOTON ENERGY (k-v) 

Fig. 4. De berekende relatieve fotonendosis (voor formule 

zie tekst) als functie van de effectieve energie. 
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Fig. 5. Energieniveau model voor het principe van de TLD 

• 1» 

TIMF (secondi) 

F i q . 6 . 

G l o e i c u r v e van LiF (TLD-100) 
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Fig. 7. Automatische TLD-reader met N2~gas verhitting, 
voorzien van (los aangeschoven) monsterwisselaar, 

Fig. 8a. Prototype TLD personen badge, voorzien van (ter de
monstratie) 4 verschillende typen TL-detectoren 
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Fig. 8b. Prototype personenbadge met verschillende wijzen 
van bevestiging. 

Rel. resp. 

LiF TLD-100 ribbons in "GCD-badge 
Response relative to ^Co (tin) 

- i 

1. open window 
2. 3.0mm plastic 

1.5 mm aluminium 
2.0 mm aluminium 
0.1 mm copper 
0.2 mm copper 
0.3 mm copper 
1.0mm tin 
2.0 mm tin 

2 5 1000 

Eeff. <*eV) 

Fig 9. Responsiecurves voor LiF chips, afgedekt door ver
schillende filters. 
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L I C H A R M 

S In ftü Cd flu 

Fig. 10. Principe opzet van de Harwell kritikaliteit 
dosimeter. 
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Fig. 11 • Voorbeeld van een whole-body counter (TNC) met 4 

NaJ(Tl) detectoren boven een rustbank. 

0 k«na*l 

0 *n».'gi« ( M«V) 04 

C-

v\ • J 

I 
«o «D 

I.S 

100 

Fig.12. Voorbeeld van een whole-body counter spectrum (een 

met 
5 8, Co en 6 CO besmet persoon) 


