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Voorvoord 

De samenleving ontleent grote voordelen aan het toepassen van radioactie-
ve stoffen en ioniserende stråling in wetenschap en techniek. Het is al-
gemeen bekend dat dergelijke radiologische toepassingen ook nadelen kun
nen opleveren voor de gezondheid van mens en milieu. 
Binnen het vakgebied dat aangeduid wordt als strål ingshygié'ne, houdt men 
zich bezig met de aard en de omvang van de risico's welke verbonden zijn 
aan bet gebruik van gevaarlijke strålingsbronnen, aismede met de bescher-
ming daartegen. Het is noodzakelijk dat personen die betrokken zijn bij 
het toepassen van dergelijke strålingsbronnen voldoende deskundig zijn op 
het gebied van de strålingshygiene. De Nederlandse overheid stelt op dit 
punt de nodige eisen e.e.a. krachtens de Kernenergiewet. 
De in dit dictaat vervatte stof is bedoeld om personen die bij radiologi
sche werkzaamheden betrokken gaan worden, in te voeren in de verschiIlen
de aspecten van de strålingshygiene. Bij de behandeling van bepaalde fy-
sische aspecten wordt een vporkennis verondersteld zoals die ongetwijfeld 
aanwezig zal zijn bij een student in een exacte studierichting. Met na-
druk. wordt erop gewezen dat de kennis welke nodig is om vei1ig te kunnen 
werken met gevaarlijke strålingsbronnen, vooral in de praktijk zal moeten 
worden verworven. Een goede begeleiding en aangepaste instructies en 
practica zijn daarvoor onontbeerlijk. 
Dit dictaat lijkc ook geschikt te zijn voor degenen die zich de basisken-
nis will en verwervon welke tninimaal nodig is om op evenwichtige wijze de 
voor- en nadelen van radiologische toepassingen te kunnen afwegen. 

Ir. Chr.J. Huyskens 
Strålingsbeschermingsdienst 
Technische Hogeschoo! Eindhoven 
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STRALINCSFYSICA 

1 . Radioactivi tei 

Atoomkernen zijn opgebouwd it protonen en neutronen, beide elewentai re 
-ieeltjes net massanunwer 1. Een kern met massagetal A is opgebouwd uit Z 
protonen en N = (A-Z) neutronen. Dat de Z protonen en N neutronen een sta
bil 1 geheel kunnen vormen, komt door de aanwezigheid van de zgn. kernkrach-
ten, die zowel op protonen en neutronen onderling als op elkaar werken. 
Kernkrachten tussen nucleonen zijn slechts merkbaar op afstanden in åo orde 
van 10" m. 

In de natuur voorkomende stabiele kernen blijken in een Z-N diagram gegroe-
p^erd rond de zgn. stabi1 iteits1 ijn. Bij lichte kernen geldt dan Z = N. Bij 
zwaardere kernen belt de lijn over naar een relatief groter neutronenaantal 
(fig. 1). De verzameling van nucliden kan uorden onderscheiden in: 

isotopen = nucliden met gelijke Z doch verschillend massagetal A; 
isobaren = nucliden met hetzelfde massagetal A doch verschillend rangnr. Z; 
isotonen = nucliden met gelijk aantal neutronen N. 
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De activiteit wordt uitgedrukt in de SI-eenheid becquerel (1 Bq = 1 desin-
tegratie per seconde) of vat gebruiker!ijker is, in curie (1 Ci = 3,7.10'" 
desintegraties per seconde). De curie als eenheid van radioactiviteit was 
oorspronkelijk gerelateerd aan de activiteit van 1 gran radium. Benadrukt 
moet vorden dat de verge 1 ijkingen '1.1) en (1.3) statistische relaties aan-
geven n.a.w. de vervalccmstante ste^t de desintegratievaarschi jtil i jkheid 
voor per tijdseenheid. 
De oorspronkelijkp radioact iev.-> kern vordt de moederkern genoemd, de na 
desintegratie gevormde kern c'c doet. rerkern. In het geval van ..-stråling 
wor^t de excitatie-energie var de moederkern als elektromagnetische 
stråling uitgezonden. Bij -.- en -stråling komt de dochterkern vaak in aan-
geslagen toestand voor, zodat deze desintegraties gepaard gaan met de 
uitzending van ;-stråling. 

Er zijn m i m 1200 verschi Ilende nucliden bekend, vaarvan 279 stabiele. 
Slechts een zestigtal radionucliden komt in meetbaro hoeveelheden in de 
natuur voor. De overige kunnen door kunstmatig geTnduceerde kernreacties 
vorden verkregen. De meeste van nature aanwezige radionucliden hebben half-
waarde tijden in de orde van 10' jaar of langer; i m æ r s zouden ze gelet op 
de ouderdom van de aarde ånders ni et kunnen voorkomen. 

In tabel 1 is een overzicht gegeven van de belangrijkste in de natuur voor-
komende radionucliden. 
De nucliden -H (tritium) en ''C vorden continu in de atmosfeer gevormd on
der invloed van kosmische stråling. 
Van meerdere radioactieve nucliden zijn ook de dochterprodukten instabiel, 
zodat verdere desintegratie optreedt. We spreken dan van radioactieve reek-
sen. Er zijn 3 natuurlijke reeksen ni. van i.U, l;V en loTh. Ze verval-
len via lange reeksen tot een stabiele Pb-isotoop. De dochterprodukten, met 
sonts korte halfwaarde tijden komen dus in de natuur voor (fig. 3 ) . Als de 
halveringstijd van de raoeder veel groter is dan die van de dochter is er 
sprake van een absoluut evenvicht. Dit houdt in dat de activiteit van de 
moeder (index 1) gedurende verscheidene halveringstijden van de dochter 
(index 2) ni et merkbaar afneemt. Dan geldt: 

?L = _:, of N. = • N (1.4) 
N 

2. Alphastraling 

Alphadeeltjes zijn in feite heliumkernen, dus 2-waardig positieve deeltjes 
met massagetal U. 
Bij desintegratie vorden 2 protonen + 2 neutronen tegel ijkertijd uitgesto-
ten. Dit blijkt energetisch veel voordeliger te zijn dan de nucleonen af-
zonderlijk af te stoten. Het vervalproces kan als volgt vorden veergegeven: 

MrU-»il't +''r'Th ofwel ; ^ U ^ W I o T h 

Verondersteld wordt dat bij /-desintegratie de in de kern gevormde ct-deel-
tjes heel vaak tegen de zgn. coulomb-barriere "opbotsen" en daarom een 
zekere kans hebben om er doorheen te sijpelen. Dit is een quantummechanisch 
effect, het tunneleffect genoemd. De desintegratie-energie, d.i. de energie 
die vrijkomt bij desintegratie van de moederkern, wordt verdeeld tussen 
het i-deeltje en de dochterkern. Volgens de wet van behoud van impuls, zal 
het lichtste deeltje de grootste fractie van de energie meekrijgen. De 
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Nuclide 

2 3 8„ 

2 3U,. 
9 2U 

9aTh 

asRa 

8 8 R a 

Zll** 
256°R« 
2
82Po 

216Po 
8"»ro 

211*Pr> 

2a2Po 
2J!Pb 

!?Rb 

1,R 

!£c 

?« 

oorsprong 

M 

R 

M 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

N 

N 

K 

K 

halfwaarde tijd 

4,5.109 j 

2,5.10s j 

1,4.1010 j 

I.6.103 j 

5,8 j 

3,8 d 

54 s 

3 m 

0,16 s 

1,6.10'" s 

138 d 

19,4 j 

4,8.1010 j 

1.3.109 j 

5,6.103 j 

12 j 

belangrijkste 
stråling 

a 

a 

a 

a 

B 
a 

a 

a 

a 

a 

a 

6 

6 

8/Y 

6 

8 

M = moedernuclide 

R = nuclide in natuurlijke reeks 

K = onder invloed van kosmische stråling geproduceerd 

N = niet reeks nuclide 

Optnerking: 
92^ ,: cone 

!!2TV ten 
entratie varierend van 0,5 tot 5 pCi/gram, in enkele 
oplopend tot 60 pCi/gram (thorium) 

!^Ra : in evenwicht met 22,£Rn 

?^Ra : in evenwicht met 22{?Rn 

19K : concentraties varierend van 2 (kalksteen) - 30 (graniet) 

gesteen-

pCi/gram 

TABEL 1 BelangHjkste van nature voorkomende vadionualiden 
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.i. rhterkern rri;j»r de resteren.'- energie in de vorsi van een terugstoot. De 
--•m-rgie der —deel r jos is bepa .-nd voor hun baankromBiing in een magnet i sch 
\ e ! d . en voor de "dracht of raTi,?" in iucht. c! i t is de afstand die zo'n 

-ii-'̂ I;jr ir Iucht orloopt vooi het gestopt wordt. 
n•'• '-. '.•»•t J O T ! ipon van ie 'ucht verliest het ;-deelt';e zijn energie door de 
! urvr-o'ecu".en te i .miseren. H."»t specifieke energiever! i es per eenheid van 
w^Iergte vorrft de stopping power genoemd er. i r- ook bekend als Lineieke 
iirergie Overdracht '[.FT*. Karakteriserend voor " _• dracht is ook de speci-
::rke ionisatic-, zijnte "net aantal ionenpa^er. i;evorwd langs de baan per 
e.T.h;-id v/an lengre. Daar de gemiddelde i on i sat' e-energ i e in Iucht 33 eV 
S-érangt z'jn Aeze grootheden gemakkel i jk in elkasr om ti rekenen. De 
Ijatste grontbeiii wordt gebruikt voor het berekenen van de veroorzaakte 
! .-.n ."sar •'est romen in i on i sar i «»k arners . 
-.i-"- -dee "• tie van *> MeV bc.^ft ir. '.ucht onder normale c-stand igheden een 

r.icht var. ongeveer 50 nnn. In weefse! bedraagt ziji dracht 40 m, hetgeen 
tilder is c!an de dikte van de npperhuid (70 . m ) . Rekenen we de dracht om in 
Vet aantal mg/cm materie dat doorlopen wordt. dan blijkt deze zowel in 
:ucht a!s in weefse! nagenoeg geliik te zijn ni. 6 mg/cm . 
DP dochterkern !<an in haar gror.dtoestand of in een aangeslagen toestand 
--•orden gevormd. [n het laatste eeval is de des integra t ie-energie kleiner. 
Deze aanslag-energie wordt prompt uitgezonden als -stråling. Er is sprake 
va;' ;-deeltjes met verschi 1 1 ende discrete ^nergieen. 

3 . Bét.istral ir.g 

-deelties zijn elektronen en positronen, die hun onstaan vinden in de 
atoomkerri. Dus eenvaardig respectieve1 ijk negatief en positief geladen. De 
er.ergie der -deelties kan evenrls bi j -deeltjes vorden bepaald uit de 
«f^'iiging var. hun baan in een roagnetisch veld, met behulp van scintillatie 
et na 1 fgeleider detectoren of uit hun dracht in materia'en. 

Het ererglespectrum van de - -stråling blijkt steeds continu te zijn (Fig. 
'.'. Dit is vervonder li jk omdat de desintegratie-energie discreet is. 
Fermi postuleerde (1933) dat bij het . -verval nog een ander deeltje uitge
zonden wordt, het neutrino ( ). De desintegratie-energie (Q ) wordt nu ver-
deeld onder drie deeitjes, het -deeltje, het neutrino en de dochterkern. 
ilet -deeltje kan mi met alle soorter. energieen worder. uitgezonden tot een 
maximale energie 

Emax = ^ f T-5> 

Bf'nalvc er * des ir.tegra t ie kent men de eIektronvangs t (E.C.). Daar-

b: : wordt "en baar.el ek t ron door do kern gevanger.. 
f>n itnomkern we'.ke instabiel is t.a.v. posi t rondesintegrat ie ( ,- *) is ook 
irsrabiel t.a.v. E.G. (Elecrron Gapture). Het omgekeerde boeft niet op te 
j>ia:i. 

7o!;;t>r.s Fertni vindt hi; het -verval een transformatie in de kern plaals 

v,ir een eebonden neutron tot een gebor.den proton, of omgekeerd: 

verval : n m- p * + 

* vervfl 1 : p m- n + + 

E.G.: p -t- e » n + 
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F-~- -F 
c — •»'•max 

max 

r,e d o c h t e r k e r n i s d a s r b i j s t e e d s een i : ; obaa r van de moede r k e r n . 
Wc z ion ^? r b i j de E . C . s l e c h t s een n e u t r i n o v o r d t g e e m i t t e e r d , h e t v e ' k 
n i e t t e d e . t e c t e r e n i s . F e t riocbteratcom i s p c b t e r a ' t i j d g e i o n i s e e r d in 
/ l j n K- of L - s c h i l , zoclat E . G . a l t . j d b e g e l e i d v o r d t d o o r k a r a k t e r ' s t i e k o 
r ' i p i " g e i i s t r å l e n van de d o c h t e r k e r r . 
P a a r n a a s t knn b i j n e t ; 3 - v e r v a l de d o c b t e r k e r n ook in a a n g c s l a g e n t o e s r a n d 
- i ' . h t e r b ! i j v e n . Deze aan.s ' f i gene rg i e w o rd t ui tge?ond.>n a l s , - s t r å l i n g . 
V o n r b e e l d e n z i j n : 

v- : ; i o T b -• ' ' . jJiPa +-?B o f we 1 ' ; '•; Tb tt?« 

VNa •+>Yh N P + °!J. o f ve 1 Na •— i o N P 

E . C . 
;;Jl + Ae.. >V?T(> ofwel ' - T - L 1 ,JTP 

I r mn t 
' ; - b i e d 
e.-,ergi 
Onder 
' i'"• in 
1 HPV 

f. K. 

er'"•? v o r d t not [ ' - d e e l t j e a f g e r e m d . I s de [ i - e n e r g i e z e e r boog dan ge~ 
t d i t b o o f d z a k e l i jk door u i t z e n d i n g v.m " r e m s r r a 1 i r g " . P ; j l a b e r t 
c'c'n t r e e d t voornnrnel i jk i o n f s a t i e e n / o f e x c i t n t i e o p . 
de d r a c h t van een [ j - d e e l t j e wordt v e r s t a a n de a f s t a n d , d i r b e t d e r ! 

de m a t e r i e kan d o o r d r i n g e n . Tn 1uch t b e d r a a g t de d r a c b i van een 
. - - d e e l t j e o . igeveer 3 m, in w e e f s e l enke I r mi 1 1 i r n e r e r s . 
n a J d i k t P c - g i o t e r dan de d r a c h t , schermen de ft - s t r å l i n g v o ' i i d i j . 
i : - d e e l t j e zr\ in m a t e r i e samengaan mer een v, ! j t l e k t r o n , d . \ , , 7 . 
d e e l t j e s z u l l e n v e r d v i jneri en hun mas.s a w o r d t o ingezet in e n p r g i e . 
n o r g i e v e r s c b i j n t a l s 2 fo tonen e l k v a r 0 , 5 1 MrV, welUp .in t egen^e - -

r i c ' i t i n g werden u i t g e z o n d e n f.inn ih i 1nt i e s t r a l i ng) . Een en a n d e r ir, 
v a r b e l n n g b i j de a f s c b e r m i n g t e g e n p o s i t r o n e n . 
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Wanneer relat i vistisch snelle geladen deeltjes door een medium bevegen 

blijkt stråling te worden uitgezonden met een continu spectrum in het 
zichtbare gebie« Bij door2ichtige media is dit waarneembaar als blauw-
achtig licht: de zgn. eerenkov-straling. 

U. Rbntgen- en gammastråling 

-stråling is elektromagnetische stråling welke uit de radioactieve kern 
vrijkomt bij terugval uit aangeslagen toestand. De energie E van een 
.-quantum hangt samen met de golf1, engte > o volgens: 

E = h'J = T — .. .. {I. fi) 

Ook røntgenstråling is van elektromagnetische aard. Het wezenlijke verschil 
met i"Stråling is gelegen in het feit dat "i -stråling wordt veroorzaakt door 
veranderingen binnen de atoomkern terwijl røntgenstråling het gevolg is van 
overgangen in de elektronenschi1 len. 
Bij radioactieve processen kan røntgenstråling worden veroorzaakt door 
electron capture (E.C.) of interne conversie van elektronen ( I . C ) . 
De wisselwerking van y- en rontgenstraling met materie is veelsoortig. De 
be 1 angr ijks te mechanismen zijn het fotoelektrisch effect, de Comptonver-
strooiing en de paarvorming. 
Bij het fotoelektrisch effect wordt de totale quantumenergie overgedragen 
aan een atomair elektron, dat daardoor van het atoom wordt losgeslagen. Het 
komt dus neer op totale energieoverdracht. Bij Comptonverstrooiing daar-
entegen wordt de e.m.-energie slechts ten dele aan een elektron overgedra
gen. Het foton wordt verstrooid met verminderde energie. In intense elek-
irische velden rond geladen deeltjes - meestal kernen - kan een ,-foton met 
een energie groter dan 1.02 MeV worden omgevormd tot een positron-elektron 
paar. Dit is paarvorming en de twee deeltjes delen de boschikhare energie. 
In alle drie gevallen van interactie wordt de fotonenergie uiteindelijk 
overgedragen aan atomaire elektronen die op hun beurt de energie verliezen 
als beschreven in ?1.3. 

5. Neutronenstraling 

Neutronen zijn ongeladen kerndeeltjes met massagetal 1. Ze kunnen geen 
clirecte ionisatie veroorzaken. Ze worden dan ook indirect ioniserende 
stråling genoemd. Via botsingen met - vooral lichte - geladen deeltjes 
wordt de energie evenals bij ,-straling uiteindelijk overgedragen aan ato-
rooire elektronen. Bovendien kunnen neutronen door kernen worden geabsor-
boerd waardoor nieuwe, meestal radioactieve, nucliden worden gevormd. 

(i. Kernreacties 

F.en kernroactie is een proces waarbij een kern reageert met een andere 
kern, evn elementair deeltje of een foton, waarna binnen zeer korte tijd 
<V'P of m^er ånde re kernen worden gevormd. 

De eerste kernreactie is waargenomen door Rutherford in eon Wilsonkam^r, 
vaarbij i-deeltjes rcageerden met stikstofkernen in de kamer. 
De reactie is als volgt: 

IC,N + ';,-i w 1 So + !P 
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In de praktijk vormen kernreacties de belangrijkste methode ter verkrijging 
van speciale radioactieve nuclide«, welke gebruikt wcrden voor activerings-
analyse, tracerwerk, radiotherapie enz. 
Bij een kernreactie gelden naast de wetten van behoud van lading en masss-
nuiraner, ook andere behoudswetten als die van energie, impuls, draai-impuls, 
f>nz. Voor een kernreactie is nodig dat een geladen deeltje tot in de kern 
kan doordringen, opdat ten gevolge van de kernkracht-wisselwerking de reac-
tie tot stand korot. In geval van een positief geladen deeltje moet de ener
gie groot genoeg zijn om de coulomb afstoting van de kern te kunnen over-
winnen. Voor neutronen geldt dit niet. D=»ardoor kunnen ook langzatne neutro
nen kernreacties veroorzaken. De waarschijnlijkheid van neutronenvangst is 
voor thermische neutronen in het algeneen zelfs groter dan voor hoogenerge-
tische neutronen. Bombardement met zware kernen ('̂ 0, 7N, ; Ne) is pas de 
laatste tijd mogelijk geworden door de ontwikkeling van speciale versnel-
lers. De coulomb afstoting maakt echter de kans op vorming van een saraenge-
stelde kern zeer gering. 

Bij de desintegratie van de samengestelde kernen gelden ongeveer dezelfde 
regels als bij de vorming ervan. Neutronen worden gemakkel ijker afgegeven 
dan geladen deeltjes. Het uitzenden van zware deeltjes, of tn.a.w. het uit-
eenvallen in twee kernen is zeer onwaarschijnlijk. Alleen bij de aller-
zwaarste 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 T. Als eenheid wordt 
gebruikt de barn = 10 m . 
Enkele voorbeelden van kernreacties zij 

iH 

iH 

lh 
l*7N 

?H 

(d ,n) 

(d ,n) 

(n, x) 

(n ,p) 

( , , n ) 

He 

:;He 

hi 
!:-C 

|H 

Bovenstaande reacties vinden plaats bij deeltjes energieen tot ongeveer 25 
MeV, bij gebruik van hogere energieen kan de samengestelde kern zo hoog ge-
exciteerd zijn, dat er gemakkel ijk meerdere nucleonen de kern kunnen ver la-
ten, bijv. (d,2n), (p,3n), enz. 

Voert men de energieen nog meer op dan kunnen nieuwe deeltjes gecreeerd 
worden, de zgn. mesonen. 

7. Kernsplijting en kernfusie 

De waarschijnlijkheid dat kernsplijting optreedt is gering; alleen bij de 
superzware kernen bijv. bij de transuranen treedt deze zgn, spontane kern
spli jting op. In de meeste geval len moeten de kernen eerst geé'xciteerd wor
den bijv, door neutronenvangst, voordat splijting kan plaatsvinden. 
De energie die vrijkomt bij splijting van één ''-).'•'U-kern bedraagt ongeveer 
210 MeV. Bij volledige splijting van 1 kg ! U komt aan thermische energie 
een hoeveelheid vrij in de orde van 25.10 kWh. 

neu t ronengenera t or 

(n-detector) 

(kosmische stråling) 
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Zwar<? kernen bevatten relatief meer neutronen dan de stabiele middelzware 
kernen. Dit heeft "ot gevolg dat: 
a) bij ildere splijting een aantal (2 a 3) vrije neutronen vrijkomen. Daar 

voor splijting slechts één neutron nodig was geweest treedt multiplica-
tie op van het aantal neutronen; 

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

Indien men van deze mul tipi icatie gebruik wi 1 maken, moet men zorgen voor 
voldoende splijtmateriaal. Er is tenminste een kritische hoeveelheid mate-
riaal nodig. Daarnaast dienen andere materialen verwijderd te worden, die 
neutronen kunnen absorberen. In de meeste kernreactoren wordt gebruik ge-
maakt van splijting door thermische neutronen (0,025 eV). De neutronen die 
bij de splijting ontstaan, hebben echter vee1 grotere energieen (tot 10 MeV 
toe). Ze dienen dus zo snel mogelijk afgeremd te worden. De beste materia
len biervoor vormen de lichte nucliden, zoals in licht en zwaar vater, gra-
fiet, CCh enz. De neutron-absorptie van deze lichte materialen dient echter 
ook zo gering mogelijk te zijn, vandaar dat licht water alleen gebruikt kan 
vorden in combinatin met verrijkt uranium. Naar gelang van de concentratie 
aan splijtingsmateriaal kan deze kettingreactie explosief (atoombom), sta
tionair (reactor) of aflopend (subcritical assemble) verlopen. Slechts de 
nucliden " ^ U , "q:>U en ' juPu kunnen splijten door middel van thermische 
neutronen. Ze ko.nen echter zeer sctuiars in de natuur voor. Andere zware 
kernen kunnen ook splijting geven doch slechts door middel van snelle 
neutronen. 

Bij ftisie van lichte kernen komt een forse hoeveelheid energie vrij. De 
meest waarschijnlijke nucliden voor fusiereacties ziji de isotopen van 
waterstof. Ilet stabiele isotoop deuterium ( \ H) komt voldoende voor in 
gewoon water (0,015% van totale waterstof). 
Er zijn twee D-D reacties met ongeveer gel ijke waarschijnlijkheid van 
optreden ni.: 

\H + ?H »> ?H + p + 4 MeV 

\W + i'H »• }We + n + 3 MeV 

Het derde isotoop van waterstof, tritium, ondergaat een reactie met vee! 
grotere waarschijnl ijkheid, ni.: 

\W + :iH » j'He + n + 17 MeV 

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

%\A + n •> \\\ + jHe + 5 MeV 

\\,\ + n p. \\\ + :'»e + n - 2,5 MeV 

De energie van de D-D en de D-T react ies is zo hoog dat slechts é£n ki-1o-
gram lichte dementen wordt verbruikt voor ongeveer 25.107 kWh. 
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II GROOTHEDEN EN EENHEDEN 

1. Energi r-ab .̂ orpt : <"> 

Evenais and-.Te vo^me;: ;;T :••! .'ktromagnc t ischc stråling, zoals wartnte en 
licht, kan i on i' i.:r ":• . "• ? :. • :\ ] : ni v-.:;;,;

4p overdragen aan een absorberend 
medium. Als het mcnfl i • •< icna.'T •• delen r'iarvan bestraald worden met 
wartnte strå 1 : ng nf l'cht, zn\ de <:enipeia tuur ervan stijgen. Overmatige 
verwarming v,-:i bet lichaam word- d>,rr de mens als onprettig ervaren: hij 
zal actie nemen om z i i i <:ar. de "tr-i '• i ngpbron af te schermen of de afstand 
tot de bron vergrotrn. 

Een cio=r.= Mimscrrnci1 ^ l • J ' i ;-.c o ; •:• OG z ich groot genoeg is om dodelijk te 
z-'jn vo< •; de ilions, zal de ! - eb tianst tiTp.'vat uur minder dan een duizendste van 
een graad Celsius verhogen. Er kan dus geen sprake zijn van een natuur-
1 i jk? afveerreactie ten gevclge van bijv. pi jnsensat ie. Het schadelijke 
karakts; van ionisertrde ntr-iing :s gel egen in het feit dat de quantum-
energie ervan hoog genceg is on i or i sat i es te veroorzaken. Dit in tegen-
stel ling tot varmtestraling en licht. De boge quantumenergie hangt samen 
met de zeer hoge dee! t jessne 1 noder, of de zeer korte golflengte van de 
rontgen- en .-stråling. 

2. Ion;sat ie 

Onder "ion i satie" vordt vorstaan het ve'wijderen van een zgn. baanelektron 
uit het atoom. Het stelsel van op de.ze wijze van elkaar gescheiden atoom en 
elektron staat bekend als een ionenpaar. De absorptie van ioniserende strå
ling in een medium gaat gepp.ard met de produktie van dergelijke ionenparen. 
Bij de absorptie van .-deeltjes in lucht is er sprake van vorming van vele 
honderden ionenparen per centimeter van di dracht. In geval van a-deeltjes 
vele tiendui zenden per centimeter. In media als water - en dus ook in het 
menselijk licliaam - kan ionisatie leiden tot afbraak van watermoleculen en 
de vorming van chemische radicalen, welke schade kunnen veroorzaken aan het 
biologische materiaal. In meerdere gevallen berusten strålingsdetectie-
technieken op het fenomeen van ionisatie in gassen. De eerste op grote 
schaal gebruikte straIingseenheid, de rontgen, was gebaseerd op het ionise
rende effect van ,- en røntgenstråling in lucht. 

3. Exposie 

Exposie is de grootheid die aangeeft in welke mate ionisaties in lucht wor
den veroorzaakt door rontgen- of /-stråling. Exposie (X) is gedefinieerd 
als de som van elektrische lad ingen van alle ionen van één teken, gevormd 
in lucht vanneer alle in een volume element door fotonen vrijgemaakte 
elektronen, vol ledig in lucht tot stilstand vorden gebracht, gedeeld door 
de raassa van de lucht in het volume element. 
Minder exact samengevat komt dit neer op: de luchtionisatie per massa-een-
heid door rontgen- of y-straling. 

Er zij op gewezen dat exposie slechts is gedefinieerd voor rontgen- en 
(-stråling. De eenheid van exposie is de "rontgen" (R). 
Een rontgen is gedefinieerd als de exposie welke in 1 kg lucht een lading 
van 2,58.10"'' coulomb van één teken vrijmaakt. 
De op het eerste gezicht vreemd aan doende numerieke waarde in de definitie 
van de rontgen houdt verband met het feit dat in de oorspronkelijke defini
tie van de rontgen werd gesproken 'an de vorming van een elektrostatische 
eenheid van lading in 1 cm' lucht. De tijdsafgeleide van exposie is de 



exposiesnelheid (x). Een exposie van 1 R komt overeen met de vrijmaking 
van 1,61.101 ionenparen in lucht. Bij een gemiddelde vrijmakingsarbaid van 
5,4.10 l8 J (= 33,7 eV) per ion komt dit overeen met een energie-absorp-
tie van 8.69.1(T J/kg in lucht. 
Ter omschrijving van de energie-absorptie in materie is het concept geab-
sorbeerde dosis irgevoerd. 

4. Geabsorbeerde dosis 

Onder geabsorbeerde dosis wordt verstaan de litniet van de hoeveelheid geab
sorbeerde stralingsenergie per massa-eenheid van het bestraalde medium, 
voor de massa naderend tot nul. 
In formule: 

D = lim — . 
\„^n "ra .... (II. 1) 

Als eenheid van geabsorbeerde dosis wordt gebruikt de "rad", gedefinieerd 
als overeenkomend met een energiedepositie van 10 J per kg van het me
dium. In het Systéme International geldt (sinds kort) als eenheid voor ge
absorbeerde dosis de "gray" (Gy) gedefinieerd als: 

1 Gy = 1 J.kg medium 

Een exposie van 1 R 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 stråling. Steeds is het medium erbij ver-
meld. De tijdsafgeleide van de geabsorbeerde dosis wordt het geabsorbeerde 
dos istempo (D) genoemd. 

5. Kerma 

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

AE 
K = -r-^- (II.2) 

Am 
De eenheid van kerma is de rad. 
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 elektromagnetische stråling, 

6. LET, kwaliteitsfactor, RBE 

De biologische effecten van stråling worden niet alleen door de geabsor
beerde dosis bepaald maar ook door de wijze waarop de energie over het be
straalde materiaal is verdeeld. Deze verdeling is vooral afhankelijk van 
het type stråling, de stralingsenergie en de aard van het medium. 
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Fen fysische parameter die de ruimtelijke verdeling van de energie in eer-
ste benadering be-^brijft, is de "LET" (Linear Energy Transfer) of "Stop
ping Power". In di radiobiologie wordt het biologisch effect van stråling 
uitgedrukt in de parameter "RBE" (Relative Biological Effectiveness) welke 
een functie is van de LET. Echter de RBE-factor varieert met bet beschouwde 
biologische effect (zie :;III.2). 

Voor strålingsbeschermingsdoeleinden wordt de biologische werkzaamheid uit
gedrukt in de "kwaliteitsfactor" Q. 
De waarde van deze dimensieloze factor is voor de verschi 11 ende socrten 
stråling gekoppeld aan de LET in water. 
Voor het praktisch gebruik heeft men afgeronde kwaliteitsfactoren vast-
gesteld, deze zijn voor de verschi1lende strålingssoorten gi'geven in tabel 
2. 

rbntgen-, '< - en ,:>-straling 1 

thermische neutronen 2 a 3 
neutronen, protonen en enkelvoudig geladen deeltjes met 
massagetal "• 1, van onbekende energie 10 
••-deeltjes en meervoudig geladen deeltjes van onbekende energie 20 

' .t L* : L- u L u.. 

7. Dos isequivalent 

De naar biologische werkzaamheid gewogen geabsorbeerde dosis wordt "dosis-
equivalent" CH) genoemd. 

Naast de kwaliteitsfactor kunnen ook andere modificerende factoren (N) wor-
den ingevoerd die bijvoorbeeld betrekking hebben op een inhomogene rw'mte-
1 ijke verdeling van de dosis of specifieke biologische effecten voor be-
paalde organen. Factoren die hierbij een rol spelen zijn o.a. de zuurstof-
druk en de temperatuur van het biologisch object. 
In fortnul e-vortn geldt voor het dosisequivalent: 

H = D.Q.N. (11.3) 

Do eenheid van dosisequivalent is de "rem". 

1 rem = 10 ' J.kg 

De nieuw ingevoerde SI eenheid is de sievert (Sv). 

1 Sv = I J-kg"1 

Voor situatics of toepassingen van ioniserende stråling waarbij niet het 
ind iv i c'uelo dosisequivalent maar ook het aantal blootgestnlden van he lang 
kan zijn, is het bcgrip "collectief dosisequivalent" ingevoprd uitgedrukt 
in eiantnllen man.rem; gedefinieerd volgens: 

H.P. 

f n.4) 

H i o r i n i s H. h e t h o o f d e l i i k e d o s i s e q u i v a l e n t van dn P. l e d e n c f s u b -
p m p p i n i t dv h e t r e f f e n d e p o p u l a M e . 
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Een andere grootheid in de strålingsdosimetrie is het "committed dosisequi -
valent" (H;c). Hieronder wordt verstaan de verwachtingswaarde van het gecu-
muleerde dosisequivalent gedurende 50 jaar na innane van een radionuclide 
ten gevolge van die inname. 

8. Fluxdichtheid 

Vaak is het zinvol om de intensiteit van strålingsvelden uit te drukken in 
het aantal deeltjes of fotonen dat per tijdseenheid een eenheid van opper-
vlakte passeert. In correcte termen is dit de fluence rate (fluentietempo) 
of fluxdichtheid, zee" vaak aangeduid als flux. Dit vindt vooral toepassing 
in het geval van neutronenstråling. 



'TISCHK ErTE-lTEN VAN IONISERENDE STT1AI.INO 

';.- ri '.• i ' iv'seftcclcn op de nens kunr?n worden ordersct e iden in de -?cradf asr, 
• <t i;;:''!Vii'i; en de sc'iadp aan net nakome 1 ingenscbap , ro spec t i eve1 i jV. sora-
t is.'1-- »T j:ent'". ische schade genoeir,''. 

.'.-•: rip reekt van vreoge of -cute somat iisehe effecten wanneer de gevolgen hin-
rer. er.kele veken na bestrål ;ng merkba.ir vorden. Dit in tegens te 1 1 i ng tot de 
'.'.te effecten waarbij sprake is van een zgn. latente periode. 

'k't indere onderscheid dat gemaakt kan worden is dat tussen stochastische en 
•i! er-.-. tnch.iPt i sclie effecten. Onder s tochast i .sche effecten worden die schade-

" k .i gt'vo'een veistaan waarvan rie waarsrh1 ijn1iikheiri van optreden v M , 
?..i.i: c'e ornvang van de Schade niet afhankelijk i .= van de dosis en wa.irvonr 
gcen drempoldos i s kan worden verondersteld. Hiertoe vorden de genet ische ef-
frrcen gereker.d •"u bepaalde late somatirche effecten, zonls kanker i pduc t i e . 
">r stocha st ische effecter, zijn vooral van belang wanneer grot^ aantal'en 
nenscn wortler blootgesteld aan ioniserende stråling. 

Onder m'et-stochastische effecten worden die somatische gevolgen van stra-
^'ng verstam waarvan de ernst per individu van de r'osis afhankel i jk is. Tot 
de^e categoric worden gerekend ervtheernvorming van de hnid, vei'troebe 1 " ng 
van de ooglens, betnvloeding van de vruchtbaarheid door bestråling d-">r gona-
den . Er '• s veela! sprake van een drempeldosis fzie JV.l). 

?. Tr.teractie met cellen 

Alle levende organismen zijn opgebouwd uit cellen. Een systematische verza-
neling van cellen vin dezelfde soort vermt een weefsel; een orgaan is opge-
houvd ;; i t wee f se 1 s . 
Cellen v:T'-'-ch i 11 en in uiterlijk en ftmetie maar bestaan alle uit een '-ern en 
(> rot up 1 a;,m, ingesloten door een membraan: de celwand. De celkern bevat 
ch row somen, een ingewikkeld netwerk van draadachtige structured, opgebouwd 
ii' t DNA, dat op zichze'f een zeer lang molecuul is. De chromosomen zijn de 
dragers van erfe'.ijke eigenschappen, de genen genoend. E'ke gen heeft eer 
e i gen spec ifieke fnnrtie bij de regel ii;g van het complpxe chemische sys teet* 
d'it nod i g if om de cel te laten functioneren en daarmee hel 1 even in stand 
t ••• r o : i d " ! i . 

Tn het geva1 va„ volwasse.n mensen bestaan sommige organen uit cellet, die 
"-• 'ilVdig ged i f f erent i ee rd ;: i j n , hetgeen betekent dat zij een speciale func
tie verv.i • ! en rr.aar dat er geen sprake meer is van ce'dcling. Een voorhoeld 
vir err, d"rf;el i i!' weefsel zijn de hersene.n. Als de hersenen of enig ander 
.'.el van het central" zentiwstel sel gedurende de volv.'i ssenle"1 i d worrtf bescha-
di^d, 7.;\ ! er geen sprake zi jn van herstel. Tn de normale situatie za I dage
li JKS een aantal hersence11 en afsterver zonder dat deze worden vervange; , 
i"'aar tf-geii.-jvrr staan de weefsels die z.elfs. hij volwassenen hestnart nit deler-
• ••' '.ellen -'rndat ze con ti nu vervangen dienen te worden. De beste voorbee! den 
••.'ir. Hergé] i jVe ze 1 The r s te ! 1 ende weefsels zijn: de huid, het h1oed en de epi-
:!'e!,elle; iar v'c h i nnenz i jne van maag en d arnen. 

'•r i • ir: • ..;' t i e ' v\ weefsr-is woi c'en c'iiemisch agres s i eve produkt en gevo.-̂ id 
-,e.,', , de vri;e radicalen. D'-ze kerinen met; veel grotere cort;]<leye imdcf ulairp 
' i-'ii-• i re-i ,i 1 <; h i jv r.o: 'hec-1 d DNA-mo 1 ecu 1 en reageren. D:t staat lekend als de 
i TH'•• • e.-r <•• '..-erking v m i on i serend"-: stråling. Er wordi gesproker, van •<• ; 
. ,r. i-t •• working v.e-.̂ ter d.' a tomen van het DNA~mo ] ecm: 1 zelf geTon i ser- r ! wor-
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Het biologisch effect van ioniserende stråling is behalve van de energie ook 
afhankelijk van de aard van de stråling, de verdeling van de dosis over de 
tijd en de verdeling van de dosis over het bestraalde organisme. De biolo-
gische werkzaainheid (relative biological effectiveness) wordt uigedrukt in 
de RBE-factor en is gedefinieerd als de verhouding van respectievelijk de 
dosis rbntgenstraling opgewekt bij een buisspanning van 200 kilovolt en de 
dosis van de betreffende stråling die nodig is om eenzelfde biologisch 
effect te verkrijgen. 
Het radiobiologisch effect hangt vanzelfsprekend samen met de wijze waarop 
de energieoverdracht aan de betreffende materie plaatsvindt, mafr daarnaast 
ook van het onderzochte effect zelf en de stralingsgevoeligheid van de be
treffende weefsels en cellen. Zo biijkt dat de biologische schade door strå
ling bij aanwezigheid van zuurstof groter is dan bij afvezigheid ervan. Dit 
wordt het zuurstofeffect genoemd. Ook is gebleken dat naarmate het celde-
lingsproces sneller verloopt de cellen gevoeliger zijn voor ioniserende 
stråling. Zo is bijvoorbeeld het beenmerg dat de bloedcellen produceert, ge
voeliger dan bijvoorbeeld het zenuwweefsel dat gedurende een roensenleeftijd 
slechts enkele delingen doormaakt. In dit kader dient ook de inwerking van 
ioniserende stråling op het zich ontwikkelende embryo te worden beschouwd. 
Afhankelijk van de strålingsdosis 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 nieer 
en gaat te gronde; 

- indirecte celdood, de kernstructuur is zodanig ernstig beschadigd dat geen 
normale celdel ingen meer kunnen plaatsvinden. Na deling sterven de cellen 
af; 

- chromosoomabberaties en genmutaties, met als gevolg het ontstaan van ab
normal e cellen of het alsnog na enkele cycli van delingen afsterven van de 
cellen. 

3. Vroege somatische effecten 

Uitwendige bestråling van het hele lichaam veroorzaakt vanaf ongeveer 25 rem 
waarneembare effecten in het bloed en de bloedvortnende organen, ni. 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 bloed
lichaampjes in het perifere bloed met dientengevolge een vermindering van de 
natuurlijke afweer tegen infecties; de symp tomen van "stralingsziekte" wor
den 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 lichaams
dosis waarbij 50% sterftegevallen verwacht moet worden binnen 30 dagen, de 
zgn. LD50, is ongeveer 400 rem. Bij een dosis van 600 tot 1000 rem is in na-
genoeg alle gevallen sterf^e binnen ongeveer 6 weken te verwachten als ge
volg van een te grote beschadiging van de bloedvortnende organen. Bij boge re 
doses dan 1000 rem, is een fatale afloop te verwachten binnen enkele dagen 
als gevolg van de aantasting van de epitheellaag van de dunne darm (darmsyn-
droom). Zeer hoge lichaamsdoees, in de orde van enkele duizenden rem in kor
te tijd toegediend, beschadigen het centrale zenuwstelsel zodanig dat binnen 
enkele uren de dood volgt. I:, tabel 3 wordt een samenvatting gegeven. 
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100 
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400 
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rem 
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- 1000 rem 

dan 1000 

dan 5000 

rem 
rem 

: Tijdelijke vermindering van het aantal witte 
bloedlichaampjes. 

: Bovendien tijdelijke remming van de vorming van 
rijpe geslachtscellen. 
Storingen in de orgaanvorming bij embryo's in de 
tweede tot zesde veek van de zwangerschap. 

: Eerste symptomen van strålingsziekte. 
Erytheemvortning van de bu id (le graads verbran-
ding). 
Bij kinderen mogelijk beschadiging van de groei-
zones in het skelet met als gevolg mogelijke 
groe i stoorn i ss en. 

: Ernstige strålingsziekte als gevolg van beschadi-
ging van beenmerg en lymfeklieren (beenmergsyn-
droom). 
Vermindering van witte bloedcellen - ernstig ver-
loop bij infect i es. 

Vermindering van rode bloedlichaampjes - interne 
bloedingen. 

: Ernstige strålingsziekte. 
Ernstig beenmergsyndroom. 
Darmsyndroom, sterk eiwitver1ies, zeer geringe 
kans op herste1. 

: Ernstig darmsyndroom, sterfte binnen enkele dagen. 

: Centraal zenuwstplselsyndroom, sterfte binnen één 
tot enkele dagen. 

In geval van een plaatselijke of particle bestråling, kan er sprake zijn van 
dezelfde symptomen als bij strålingsziekte. Met name bij overbestraling van 
het beenmerg, de hersenen en de buik. Wanneer echter de bloedvormende orga-
nen bij een boge partiele bestråling gespaard blijven kan dat levensreddend 
wcrken. 

Door geometrisch begrensde bundels kunnen delen van de huid ernstig bescha-
digd worden zonder dat de gevolgen voor bet gehele licbaam ernstig zijn. 
DOSPS vanaf 300 rem op de huid hobben roodheid ten gevolge (erytbeemvoi— 
ruing). In het traject van 400 tot 800 rem kan er sprake zijn van haaruitval 
ma.ir herstel is mogelijk. Enkelvoudige bestrålingen boven 1C00 rem hebben 
bMjvende huidafwijkingen tot gevolg. Specif ieke voorbeelden van overbestra-
ling van bepaalde organen zijn: staarvorming van de ogen en steriliteit in 
geval van overbestraling van de geslachtsk1ieren . Bij mannen kan in geval 
van gonadendoses boven enkele tientallen rems sprake zijn van tijdelijke 
steriliteit. Tijdelijke 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. Hot effect is behalvr 
Vttn de dosis vermoedel i jk ook afbankelijk van de leeftijd van de bestraalde. 
F>n bi jzonder geval is de overbestra1ing van bet menselijk embryo. Aangeno-
mrn kan worden dat bestråling van de vrucbt in de baarmoeder boven ongeveer 
10 rem schadelijk kan zijn voor het embryo, betgeen ook lange tijd na de ge-
boorte nog tot n i ting kan komen. De schade is afbankelijk van de ontwikke-
lingsfase waarin de bestraalde vrucht zich bevindt. Bebalve de kans op een 
abortus of vroeggeboorte, is er het risico voor aangeboren afwijkingen van 
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de pasgeborene. Met name bestaat kar>s op beschadiging van hersenen, het 
zenuwweefsel, de ogen en het skelet. Oaidat de kritische periode reeds begint 
voordat het uitblijven van de menstruatie de aanwezigheid van een zwanger-
schap aangeeft, wordt aanbevolen om Lij een vrouw in de reproductieve leef-
tijd een rad iod iagnost isch onderzock -an onderbuik en bekken, in het alge-
neen slechts te verrichten gedurerde ne eerste 10 dagen na het begin van de 
menstruatie. 

4. Late somatische effecten 

In geval van chronische blootstelling of intermitterende bestråling over een 
langere tijd is er een toe^Ptnende kans op vertroebel ing van de ooglens" (ca
taract). Voorai neutronenstraling wordt in deze schadelijk geacht. Geschat 
wordt dat de drempeldosis in de buurt van 500 rem 1igt. 

Bij patienten die met tussenpozen werden bestraald met een totale dosis van 
meer dan 10G0 rem, werden evenals bij overlevtnden van de atoombomaanvallen 
op Japan na enkele jaren storingen in de bloedvorming geconstateerd. Het ef
fect wordt gekenmerkt door een hoog sterftee ijfer en de symptomen zijn ge-
lijk aan die als bij strålingsziekte. 

Het staat vast dat ioniserende stråling een carcinogene verking kan hebben 
op dierlijke weefsels wanneer de dosis voldoende hoog is. Een beperkt aantal 
typen van kanker kon bestudeerc worden bij groepen van mensen die waren 
blootgesteld aan hoge doses. Veruit de meeste informatie is afkomstig uit 
experimenten met dieren. De overlevenden van de atoombomaavallen op 
Hiroshima en Nagasaki vormen de grootste groep raensen die werden blootge
steld aan totale lichaamsbestraling (zie SIV). Deze mensen zijn sindsdien 
blijvend onderwerp van studie geweest. Hierbij dient men te bedenken dat het 
moeilijk is om vast te stel len wie wel en wie niet bestraald is geweest en 
even moeilijk om een schatting te maken over de ontvangen dosis. Vast staat 
dat tientallen van de 113.000 overlevenden gestorven zijn aan leukemic Leu
kemic wordt gekenmerkt door een kwaadaardige woekering van witte bloed-
lichaampjes en is de best bekende vorm van door stråling geinduceerde kwaad
aardige gezwellen. 

Huidkanker is al bij de rbntgenologiepioniers 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 penetreren
de stråling. 

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 geTnjecteerd. 
Radium wordt op de plaats van calcium in het bot opgenomen en wordt voor 
ongeveer de helft sterk plaatselijk geconcentreerd in zgn. hot-spots, ter-
wijl het zich voor de andere helft diffuus verdeelt. Het is niet bekend of 
voorai de hot-spots verantwoordelijk zijn voor de verhoogde kans op bot
kanker. 

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 jodium kan schildklierkanker ontstaan. 

5. Genetische effecten 

Genetische effecten worden merkbaar in het nageslacht van bestraalden en 
zijn pen gevolg van verandering in het erfelijk materiaal van geslachts-
cellen. 
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CiauiiaisooffiVi-ranvJvr:ngen kunnen zjjn verandcringen in het aarttal rhros»oso5»en 
(door verkeerde verdeling tijdens een reductiedeling). Ook kunnen structuur-
veronderingen ten g volge van chromosoombreuken optreden, zoals foutief her-
stel na breuk(en), ingvorming, losse fragmenten enz. Sterk abnormalo chro-
mosoomstructuren veroorzaken vroege abortus, en treden van nature réér veel-
vuldig op: 3 a 5% van de herkende zwangerschappen eindigen hierdoor in abor
tus. Andere lbnormale chromosoomstrue turen veroorzaken ernstige aangeboren 
misvormingen, zoals mongolisme en intersexen. Van nature is ca. 0,72 der le-
vendgeborener met een dergelijke chromosoomafwijking behept (of ongeveer 1/3 
van alle geboorten met aangeboren afwijkingen). 

De (niet microscopisch waarneembare) veranderingen in het genetisch materi-
aal 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 
gi? s 1 achtscel len "reden van nature 1 tot 4 nieuwe mutaties op. De natuurlijke 
mutatie frequentie kan worden verhoogd door verschi1lende oorzaken: 

- chemische mutagene stoffen 
- verhoging van de temperatuur 
- u.v.-straling 
- ioniserende stråling. 

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 oDgkleur tot een ernstige erfelijke ziekte of 1ichamelijke afvijking, 
maar in het algemeen gesproken 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-
vntbaarheid of anderszins een verminderde kans op voortpTanting tot gevolg 
hebben. De "afvoer" van een dergelijke mutant wordt genetische dood genoemd, 
die reeds in de eerste generatie kan optreden, doch ook pas vele generaties 
later. 
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IV RISICOAKALYSE 

1. Dierexperiænten 

Oadat blootstellir.g van personen aan sf. ng terville van wetenschappe-
lijk onderzoek in net algeaeen niet aanvaar-" aar is, richt dit onderzoek 
zich op het gebruik var proefdieren, varierend van ééncetligen tot zoog-
dieren. 
In fig. 5 zijn een "antal dosis-effect relaties gegeven zoals gevonden 
voor verschiIlende soorten van tunoren en dieren. Een saaenvatting van de 
resultaten van dierexperiBenten kan zijn: 

De relatit is veelal lineair of s-voraig. 
loms is er sprake van een dosisvaarde waarbeneden hct effect niet 

beschouwde biologische effect 

waar-
neeabaar is: de dreapeldosis. 

- De relatie is zowel afhankelijk van het 
al' van de diersoort. 

- T. meerdere gevallen is de relatie aede afhankelijk van het dosisteapo, 
aogelijk doordat enerzijds de vaarschijnlijkheid van optreden van de 
celbeschadiging bij lager dosisteapo kleiner is en anderzijds lijken 
soms hersteleffecten op te treden (gefractioneerde bestråling). 

-Bij dosiswaarden beneden ongeveer 10 rea zijn nagenoeg geen effecten 
waargenonen. 
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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 ionise
rende stråling werden blootgesteld, ir. het bijzonder patienten die ver
den behandeld voor verstijving van de wervelkolom en kinderen die in de 
utero blootgesteld werden aan rbntgenbestraling; 

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

Enkele resultaten van de Japanse atoombomoverlevenden zijn gegeven in 
fig. 6 en 7. De resultaten dienen met de nodige voorzichtigheid te worden 
geTnterpreteerd, vooral omdat de strålingsdoses moe'lijk achteraf warer. 
vast te stel len. Men dient ook rekening te houden met de natuurlijke kans 
van optreden van de afwijking. Op het dosistraject van 5C tot 500 rad, 
verloopt voor bepaalde vormen van leukemie het aantal gevallen lineair 

194 1950 1955 I960 1965 1970 
1Ji$l1l1ti$4 7 $ $ J t t 4 4 l l * 1 0 t 

Lcitkern'efrcqucn ti.c bi,' nverLeDondcn fan de atoombom hi 
ii'i'or.h'ma l'J'ir/-U)'/0. • .;w"ief LU het aantal ;:rnaLloi bin-
h:.r: r.000 meler- Weei'ie ;eocn. (Uaar "oHia) (HiUCVAR V.)7?.} 
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met de dosis. Bij hogere doses is er sprake van een relatieve verminde-
ring van het aøntal gevallen, waarschijnlijk veroorzaakt doordat bij hoge 
doses in toenemende mate cellen worden vernietigd waarin ånders leukemie 
zou zijn geinduceerd. Het aantal strålingsgelnduceerde leukeraiegevallen 
is ongeveer vijf jaar na blootstelling het grootst en neemt dan geleide-
li jk af tot dan na ongeveer 20 jaar het niveau van het natuurlijk voor-
komen wordt bereikt. In die tijdsspanne werden voor het dosistraject van 
60 tot 400 rad aan gammastråling ongeveer 15 tot 40 leukeraiegevallen per 
rad per miljoen blootgestelden waargenomen. Rekening houdend roet de on-
nauwkeurigheden is extrapolatie beneden 100 rad onzeker. 
Uit het onderzoek betreffende bestraalde foetussen valt duidelijk een 
verhoogde stralingsgevoeligheid af te leiden. Evenzo is er een signifi-
cante toename van sterfte aan longkanker onder uraniummijnwerkers ten ge-
volge van de inhalatie van radon. Er lijkt een lineaire dosis-effect re-
latie te bestaan. 
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3. Dosis-cffect relaties 

7oa1s geschetst, is over de samenhang tussen doses en effecten sleehts op 
beperkte schaal infi matie bekend. Het betreft dan hoofdzakelijk hoge do
ses. De relaties kunnen globaal worden onderscheiden in lineaire, expo-
nentiele of sigmoTde (s-vormige), al of niet met drempeldosis C f i g. 8 ) . 
De mogelijke gevolgen bij lage doseswaarden kunnen sleehts door extrapo-
latie worden benaderd. De nauwkeurigheid daarbij is gering. 

..AI i. i* 

K^acii'a t 

ioe>iemcrhie Ao s t s 

ib) 

ctostij—effect i'e iattea 3 r.unuci' (j.) en met Co, 
dre mpc l dos is (>iaav IC HP-1-1) 

Voor strå 1ingsbeschermingpdoeleinden mocten dan enkele vereenvoudigfngen 
worden doorgevoerd. Er wordt met betrekking tot de stochast i sch? effecten 
een lineaire relatie verondersteld tussen dp dosis en de waarschijnlijk-
hoid van optreden »/an het gevolg. 
Het optellen van strål ingsdoses per orgaan of vecfsel als maat voor de 
mogelijke schade beeft sleehts zin bij die aannrme. Evenzo net de hereke-
n ; ng van net gezcimenl i jke dos i sequ' v.il ent >n man.rem als maat voor de 
schade aun een bevolking(sgroep). 
Ir voel govnllen kan de dosis-effect relatie worden henadeTd met d-• u.it-
drukk i ng: 

E f f f e c t ) = aD + 1>D2 .'TV 

a er y zijn per ge JP,\ kr.rakter i st ieke constante f ae tore;:. 
De kv/adrj t i sche te"m o v e r h e e r s t b i j huge genhsorbeerde doses <> 100 r,id> 
en boge d^r, •'steinpi . Voor geabsorbeerde doses k l e i n e r d.nn on^evper 50 'nd 
zal l i n e a i t " ex:, rapol a t ie n i e t l e iden to t o n d e r s c h a t t i n g van h e t r ' s i c o , 
y.fn d ! en t: z icb in d i t verband ervan bewust te z i j n dat he t cv- ' -cbat ten 
van de gevaren o>.'' n . idel ige gevolgen kan rebben . Tmmers be t !'•',', arr^o'.-
•''ing geveu t o t h e t k iezen v.-n andore technieken of werkwijzen d i e i r f e ' -
te g r ^ t e r e r i s ' c o ' s kunnen op l eve ren . 
F,ij her v e r g e l i j k e n van de voor - en nadelen van toepas s ing v,in 
ion i se rende s t r . i l ing en radÅ-iact i v i te i t met a l t e r n a f i e v e techni^ken d i e n t 
;ren xirh .'.is ook '-cwust te z i j n van de mogel i jke o v e r s c b a t t i n g a l s gevolg 
van s imp! i f i ca t i>.s in de r i s i c o - a f scha t t ing . 

http://str.il
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4. Risicofactoren 

Om meerdere redenen is het gevenst enig kwantitatief inzicht te hebben in 
de belangrijkste dosis-effect relaties. In het kader van de stralingsbe-
scherming ligt het voor de hand die relaties te beschouven welke de rela-
tief meest verstrekkende gevolgen betreffen. Anders gezegd is het zinvol 
om bij de risicoanalyse juist die organen of weefsels te beschouven welke 
ofwel verhoudingsgewijs strålingsgevoelig zijn of waarvan beschadiging 
relatief ernstig is. 
Veelal vorden risicofactoren voor stochastische somatische effecten ge-
hanteerd in termen van de sterftekans ten gevolge van het beschouwde 
effect. 
Voor genetische gevolgen is de risicofactor de vaarschijnlijkheid van 
voorkomen van vezenlijke genetische afvijkingen in de 1evendgeboren nako-
melingen. 
Door de vaak lange latente periode is het moeilijk naderhand het verband 
te leggen tussen strålingsdosis en kankerinductie, terneer ook vanvege de 
boge natuurlijke frequentie van kanker, die sterk toenemend is (tabel 4). 
Het "natuurlijke" risico op kankersterfte is thans in Nederland per jaar 
ongeveer 2.10 . Men noemt dit een 3e orde risico. Zoals onderstaand 
uitgeverkt wordt het risico og kankersterfte door bestråling met 1 rem 
geschat tussen 5.10 5 en 1.10 

mannen 

vrouwen 

1960 

1840 

1527 

1965 

2056 

1604 

1970 

2219 

1673 

TABEL 4 Sterfte aan kanker per jaar in Nederland 
per 206 personen (CBS). 

De kans op inductie van schildklierkanker wordt geschat op 2.10'5 per 
rem. Rekening houdend met de grote kans op overleving bij operatief in-
grijpen, komt dit overeen met een sterfterisico van 5.10~ per rem. 
Het natuurlijk sterfterisico van leukemie is ongeveer 6.10"5 per jaar. 
Blootstelling van het gehele rode beenmerg aan 1 rem leidt tot 20 doden 
per 106 bestraalden gedurende 15 a 20 jaar na bestråling (latente periode 
1 - 20 jaar) met een hoogtepunt na 6 jaar in geval van acute bestråling. 
Voor stralingsbeschermingsdoeleinden wordt voor leukemie een risicofactor 
aangenotnen van 2.10"5 rem"1 . Meer risicofactoren voor blootstelling 
aan ioniserende stråling zijn gegeven in tabel 5. 
Vanzelfsprekend zullen de risicofactoren voor verschillende groepen per
sonen 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 stråling betrokkenen (radiologi-
sche verkers) en de bevolking als geheel. Echter de verschillen zijn, ze-
ker gelet op de geldende postulaten, vaak niet significant. 
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a 1 1 p vormen v.in kar iker 
1 pukemi e 
b e e n k a n k e r 
l o r g k a n k e r 
sell i Irlk 1 i e r k a n k e r 
o o r s t k a n k e r 
o v e r i g e fraaag, dar tn , l e v e r ) 

! . 1 0 rem ' 
2.10 "rem ] 
2 . 1 0 rem ! 
5 . 1 0 ' r e m " 
5 .10 rem 

2 , 5 . 1 0 " ^ r e n f ^ 
5 . 1 0 rem ' 

x ) . . . . 
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Om een irtdruk te geven in welk perspectief deze waarden dienen te worden 
bezien, is in tabel 6 tevens een santal waarden gegeven van gemidd^lde 
sterftekarsen als gevolg van andere oorzaken. 
In bet onvaarschijnlijke geval dat een radiologisch werker jaar-in-jaar-
uit 5_rem zou oplopen, zou zijn natuurlijke kans op overlijden aan kanker 
(2.10 per jaar) toenemen met een door ioniserende stråling getndu-
crerd risico van ongeveer 5.10 per jaar. Men zou kunnen stel len dat 
dit beroepsrisico van de 4e orde is. Als zodanig ligt hot in dezelfde or
de van grootte als het extra beroepsr isico in andere bedri jfstakken: de 
kans op een dodelijk ongeval in de Industrie ligt gemiddeld in de orde 
van 100 a 200 per jaar per 10 arbeiders, dus 1 a 2.10 . Werknemers in 
de zware rtu-taal Industrie, de bouwvakken en de mijnen hebbrn een bcroeps-
rtsico v&r boven dit gemiddelde, kantoorpersonoel daarentegen beneden dit 
grmiddelde. Ter ri sicovergelijking vorden ook wel risico's opgegrven van 
vorvoer en sportbeoefening. 

Men veronderstelt op experimented en tbeoretiscbe gronden voor genmuta-
ties door ''oniserende stråling een lineair dosis-effect verband, zonder 
drempeldosis. O.a. omdat ook voor genmutaties berstel mogelijk is, zijn 
er afwijkingen van de recbte lijn onder invloed van de doseringssnelbeid 
en afhankelijk van het delings- of rijpingsstadium van de geslachtscel. 
Men scliat do mutatiefrequentie-verduhbelingsdos?s voor de mens f'issen de 
20 en 200 rem. Een schatting van genetiscbe effee ten ten gevolge van een 
g?nernfiedosi s van 5 rem is gegeven in tabel 7. 
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gemiddeld sterfterisico 
idem voor 10-jarige 
idem voor 60-jarige 
idem voor 70-jarige 

opgesplitst naar oorzaken: 
hart- en vaatziekten 
kanker (alle vormen) 
leukemie 
aandoeningen ademhalingsorganen 
ongevallen 

andcre risico's: 
roken (per s i gåret) 
beroepsboksen 
autoracen 
bergbeklimmen 

beroepsri ci sn's: 
bouwvakkers 
mijnwerkers 
typografen 

risico's bij vervoer: 
motorfiets 
bromfiets 
vliegtuig 
fiets 
personenauto 

9.10"3 

3.10^ 
2.10"2 

A.10"2 

4.10'3 

2.10"3 

6.10"5 

1.10"3 

1.10 "3 

2.10"7 

7.10"5 

A.10"5 

3.10"5 

1.10'3 

8.10^ 
6.I0"5 

7.10'6 

3.10'6 

2,5.10"6 

1.10"6 

6.10'7 

j'1 

r; 
j - 1 

r 
r r1 

r 
j - 1 

r1 

h-1 

h-1 

h-1 

j - 1 

j - ; r 
h-1 

h-1 

h-1 

h-1 

hH 

TABEL 6 Voorbeelden van risico factoren 

soorten ziekten 

dominants ziekten 

chromosomale en 
recessieve ziekten 

congenita le 
afwijkingen 

late manifeste 
afwijkingen 

constitutionele en 
degeneratieve ziekten 

totaal 

huidige 
frequentie 

10.000 

10.000 

15.000 

10.000 

15.000 

60.000 

Effect van 5 rem per generatie 

in le generatie 

50-500 

betrekkelijk 
gering 

5-100 

60-1.000 

bij evenwicht 

250-2.500 

zeer langzane 
toename 

30-5.000 

300-7.500 

De getallen varié'ren 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 Geschat effect van 6 rem per generatie op een bevolking 
Van l mi'.l.ioen (onf.lp.pnr/ non Hf'TR-ynnnnvt) 

http://onf.lp.pnr/


V BLOOTSTELLING VAN DE BEVOLKING 

1. Bevolkingsdosis 

Wanneer stralingsdoses van de totale be/olking worden beschouwd strikt in 
het kader van de mogelijke genetische gevolgen, rs het op de (zeer) lange 
termijn onbelangrijk of de gonocischt? afwijkingen in de bevolking worder 
veroorzaakt door veel individuen reet 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 gemiddel
de, door de collectieve dosis te delen door het aantal leden vaa de be
volking. Meestal betreft het de gemiddelde gonadendosis. 
Er is een genetische significante dosis (GSD) gedefinieerd als de jaar-
lijks door elk lid van de bevolking te ontvangen (hypothetische) gonaden
dosis, welke eerzelfde genetisch effect zou veroorzaken als ontstaat ten 
gevolge van de werkelijk ontvangen doses door de diverse leden van de be
volking. In de definitie is impliciet verwerkt dat de individuele gona
dendosis, gewogen naar de kinderverwachting, een maat is voor de mogelijk 
genetische schade. De belangrIjkste bevolkingsdoses zijn afkomstig van de 
natuurlijke achtergrondstraling en toepassing van ioniserende stråling en 
radioactiviteit in medische technieken. 

2. Van nature aanwezige stråling 

In de loop van haar bestaan is de mensheid blootgesteld geweest aan ioni
serende stråling vanuit haar omgeving. Deze van nature aanwezige stråling 
is te onderscheiden in kosmische stråling, de stråling afkomstig van 
radionucliden 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 strå
ling in ieder geval niet overmatig schadelijk is geweest voor de mensheid. 
Bij het gemis aan voldoende kennis van de dosis-effect relaties, is in-
zicht in de niveaus van de natuurlijke achtergrond van wezenlijk belang. 
Het verschaft immers een referentiekader voor de strålingsniveaus veroor-
zaakt door kunstmat ige bronnen en toepassingen, 

Naar oorsprong kan de primaire kosmische stråling worden verdeeld in ga 
lactische en solaire stråling. De galactische stråling bestaat in hoofd-
zaak uit protonen, heliumkernen en zwaardere kernen. De solaire stråling 
bestaat vooral uit protonen. Als gevolg van de wisselwerking met demen
ten uit de atmosfeer is de kosmische stråling beneden een boogte van 20 
km geheel van secundaire aard. Door de afschermende werking van de at
mosfeer varieert het dosistempo sterk met de hoogte (fig. 9 ) . Ook is het 
dosisequivalenttempo afhankelijk van de breedtegraad. Zo is op de evenaar 
op zeeniveau het gemiddelde dosistempo ten gevolge van de direct ionise
rende stråling in de orde van 30 mrem per jaar (tabel 8 ) . 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 na
tuurlijke series, vooral 2|2U, 2goTh en 19K. Deze geven aanleiding tot 
uitwendige bestråling boven het aardoppervlak (terrestrische stråling). 
De concentratie van radionucliden varieert sterk met het soort materiaal; 
ze kan zeer hoog zijn in gesteenten als graniet en is laag in sedimentai-
re gesteenten zoals kalk (tabel 1). 
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Fig. 9 Dosistempo als funotie van de hoogte (UNSCEAR 1972) 

Hoogte 
(kro) 

0 
1 
2 
4 

10 
20 

breedtegraad 

0Q 

35 
60 

100 
260 

1400 
3500 

30° 

40 
70 

130 
360 

2300 
6000 

50° 

50 
90 

170 
500 

4500 
14000 

TABEL 8 Het totale dosistempo (mrem/jaar) als 
functie van de hoogte en de breedtegraad 
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Eon redeliik representative waarde voor de gemiddelde gonadendosis is 50 
iiii-ém por j.;ji", hoeve! bijvoorfceelo in grote delen van Frankrijk, India on 
Bra;: i H e exposietempi in de orde van enkele honderden milHrontgen per 
jaar voorkomen. 

Fl.-̂t nenselijk lichaam bevat sporen van 1tc en 19K. Het l^C ontstaat ondor 
invlo^d van kosnn'schc stråling in de atmosfeer. het geeft aanleiding tot 
ocn invendige gonadendosis in de ~>rde van 1 mrem per jaar. i)K komt na-
tuurlijk voor en veroorzaakt ongeveer 20 mrem per jaar als gcn.ir'pndosi s. 
Een belangrijke hijdrage tot f'e radioact i vi tei t in het licbaam iv-ordt ge-
levord door He gasvormige vervalprodukten uit de uranium- en thor iurnreek-

? 0 0 9 9 ft 

sen, n ' . radon { 'es'Rn) PP rhorcn '. e6Rn). Na d i f f u s i e u i t de gesteenten 
z i jn deze gassen in de a tmosf^r aanwezig en worden ingeademd door .'•' 
CIPPS. 7e vorden 00 V opgenome door planten en dieren met a l s gevolg dal 
de mons 00k v ia het voedsel .di'oact i vi t e i t birmenkri j g t . De u i t e i n d e l i j -
ke ".tralingsdoc i s i s sterk pfharikel i jk van de eetgewoonten maar l i g t in 
de orde van enkele mretn per jaar voor de gonaden ' tabel ° ) . 
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3. Mediache toepassingen 

De medische component van de bevolkingsdosis is afkomstig van rontgen
diagnostiek, radiotherapie en nucleaire geneeskunde. Het is de grootste 
niet-natuurlijke bijdrage tot de bevolkingsdosis (tabel 10). Het vezen-
lijke verschil met andere niet-natuurlijke stralingsdoses, is het feit 
dat bij medische toepassingen de mogelijke somatische effecten zullen op-
treden bij dezelfde personen die ook de voordelen van de toepassing erva-
ren. De afweging van kosten en baat is veel individueler gericht. 

Bron 

Natuurlijke stråling 
- kosmische stråling 
- radionucliden 

in het lichaam 
- uitwendige 
gammastråling 

totaal 

Kunstmatige bronnen 
- rontgendiagnostiek 
- nucleaire genees
kunde 

- fall-out 
- radiologische 
werkzaamheden 

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

gemiddelde 
dosis 
over het 
1 i chaam 
[mrem/jaar] 

44 
18 

40 

T02 

72') 
1 

4 
0,8 

3 
0,003 

< 1 

. — 
bijdrage 
aan de 
genetisch 
significante 
dosis 
[mrem/jaar] 

90 

30-60 

l'Gebaseerd op de buikdosis. 
2)Ge?nstalleerd nucleair vermogen in de VS in 
1970 6000 MWe; prognose voor 2000 gebaseerd op 
800.000 MWe. 

(BEIR Report: Washington 1972) 

TABEL 10 Bijdrage tot de bevolkingsdosis voor de USA 
in 1970 
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Celet op de belangrijke functie van de radiologic in de totale medische 
praktijk, dient men vel te bedenken dat beperkingen in de toepassingen 
louter en alleen op grond van mogelijke toekomstige strålingsschade, de 
patient meer e11ende dan voordeel kunnen opleveren. Iraners moet vaak de 
minst kwade oplossing worden gekozen. 
Echter geldt ook hier dat gestreefd moet vorden naar een zo laag mogelij
ke stralingsbelasting als redelijkervijs haalbaar is bij een goede medi
sche praktijk. Dit impliceert onder meer dat betrokken artsen en medisch 
personeel een goed inzicht moeten hebben in het effect van medische tech-
nieken en handelwijzen op de stralingsbelasting van de patient. 

De bevolkingsdcsis ten gevolge van rbntgendiagnostiek hangt o.m. af Van 
het onderzoektype en de onderzoekfrequenties. Bij de huidige tendens 
neemt het aantal rontgenonderzoeken per individu in Nederland met onge-
veer 72 per jaar toe. De gonadendoses van de diverse onderzoektypen zijn 
van verschillende orde van grootte (tabel 11): Ze varieren van 0,6 mrem 
bi j tandheelkundig onderzoek tot honderden mrem voor bijvoorbeeld het 
rbntgenonderzoek van het bovenbeen. Een overzicht van GSD-waarden voor 
enkele landen is gegeven in tabel 12. 

heup en (1/3) 
bovenbeen 

bovenbeen 

bekken 

lumbosacrale 
wervels 

intraveneuze 
pyelografie 

algemeen 
buikoverzicht 

colon 

maag en duodenum 

aantal 
ziekenhuizen 

13 

11 

40 

27 

66 

25 

18 

12 

aantal 
onderzoeken 

151 

122 

411 

1154 

1734 

427 

670 

958 

gemiddelde 
dosis 
(mrem) 

527 

135 

735 

229 

501 

262 

828 

18 

dosis 
spreiding 

52 - 1320 

1 - 560 

49 - 1432 

16 - 1044 

39 - 4253 

19 - 1260 

56 - 4552 

1 - 77 

TABEL 11 Overziaht van gonadendoses voop acht 
rdntgenondevzoektypen (1974) 

Opgemerkt wordt dat lange tijd de mogelijke genetische gevolgen het be-
langrijkst werden geacht. De laatste jaren is er echter een verhoogde 
aandacht voor de somatische aspecten van strålingsdoaes bij de rbntgen
diagnostiek. 
Bi j de behandeling van kanker worden hoge doses toegediend aan beperkte 
volumina 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-waardan zijn terug te voeren 
op de verhoudingsgewijze geringe frequentie van de bestrålingen. 
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Het gebruik van radionuclide!! voor diagnostische toepassingen is in het 
laatste decennium sterk toegenomen, bijvoorbeeld het gebruik van l53l 
voor het onderzoek van de schildklierfunctie. Ook in de therapie is er 
sprake van sterke toename zowel in type als aantal behandelingen. Ondarks 
deze toename is de bijdrage tot de GSD klein (tabel 13). 

land 

Tjechoslowakije 
Nederland 
West-Duitsland 
Nieuw-Zeeland 
Finland 
Japan 
Groot-Brittanie 
USA 

GSD 
[mremj 

37 
20 
14 
IA 
17 
26 
9 
55 

1 — 

jaar 

1966 
1967 
1958 
1967 
1964 
1969 
1964 
1964 

UNSCEAR Report (1972) 

TABEL 12 GSD tengevolge van vdntgendiagnostiek 

land 

Frankrijk 
West-Dui tsland 
Japan 
Nederland 
Groot-Brittanie 

GSD 
diagnostiek 
[ mrem] 

2,5 
0 
0,97 
1,0 
0,52 

GSD 
therapie 
[ mrem] 

3,1 
2,2 
-

3,1-12,1 
6,5 

UNSCEAR Report (1972) 

TABEL 13 GSD tengevolge van nuoleaire geneeskunde 

4. Fallout 

De nucliden die van belang zijn met betrekking tot de strålingsdoses ten 
gevolge van de radioactieve neerslag door kernproeven, zijn dezelfde als 
bij de kernenergie. De belangrijkste zijn 3eSr (Ti • 28,8 j) en 'IsCs 
(Ti = 30 j). Strontium concentreert in het bot en cesium wordt gelijk-
tnatig over het lichaam verdeeld. Sommige van de nucliden die bij de kern-
proeven vrijkomen, komen terecht in de troposfeer (10 - 15 km) en vorden 
meerdere mal en rond de aarde meegevoerd alvorens geleidelijk op aarde 
terug te keren. 
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Enkele berekende waarden voor het dosiscommitment ten gevolge van vroege-
re kernproeven zijn gegeven in tabel IA. 
Het totale dosiscommitment, gecumuleerd tot het jaar 2000« is voor de go
nad en ongeveer 120 mrem voor de gehele wereldbevolking en 170 mrem voor 
Nederland, hetgeen neerkomt op een gemiddelde jaardosis van 4 mrem. 

Stralingsbron 

Uitwendige: 
- kort-levend 
- 55CS 
- 36Kr 
Inwendige: 

lH 
GC 

55„ 
- 2 6 Fe 
- 55CS 

totaal 

noordelijk hal frond 

dosiscommitment 
(mrem) 
(gonaden) 

65 
59 

2.10*" 

4 
12 
1 

26 

170 

zuidelijk hal frond 

dosiscommitment 
(mrem) 
(gonaden) 

19 
16 

2.10"" 

1 
12 
0,3 
7 

55 

TABEL 14 Tot het jaar 2000 geaceumuleerde doses tengevolge van 
kernexplosies, die våår 1971 zijn uitgevoevd. 
UNSCEAR-rapport. 

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 di 
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 atraosfeer geloosde radionucliden en verschillen in reactortypen 
is het nagenoeg onmogelijk een algemeen geldende verwachtingsvaarde te 
berekenen voor de stralingsbelasting van de totale bevolking rond kern-
reactoren. Berekeningen in de USA van elf watergekoelde reactoren lever
den als mogelijk gemiddelde voor de bevolking binnen 80 km van de centra
le dosiswaarden tussen 8.10 en 1 mrem per jaar. Gegevens betreffende de 
kerncentrale Dodewaard (54 MWe) zijn vermeId in tabel 15. 
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lozingen in 
lucht (Cs/jaar/ 

geschatte max. strålings
dosis in ;'t omgeving 
(mrem/jaar) 

lozingen in vater fWasll 
fCi/jaar) 

1969 

630 

0,05 

0,5 

1970 

2410 

0,2 

2,3 

1971 

2760 

0,2 

1,* 

1972 

8320 

0,7 

2,0 

vergunning 
1972 

217.000 

2,6 

7ABcL Is :.czi.Kje-: :">: lu-r' ~JK ucizev bij de KerncentraLe 

Volgens de huidige schattingen zal de gemiddelde totale 1ichaamsdos's 
voor de bevolking, die vooral wordt veroorzaakt door de wereldwijde wer-
spreiding van IH en 36Kr, ook bij sterke uitbreiding van kernenergie, in 
bet jaar 2000 minder bedragen dan 1 mrew per jaar. 
Bij lozingen met het koelwater moet rekening gehouden vorden met de moge-
lijkbeid dat radionucliden sterk geconcentreerd vorden door dierlijke of 
plantaardige organismen. De strålingsdosis in deze organismen blijkt ech-
ter voldoende laag te zijn. Het is uitgesloten te achten dat deze doses 
schadelijke effecten in de populatie van de organismen zullen veroor-
zaken. 
Een ander aspect in dit verband is de mogelijkheid éat concentraties als 
bierboven omschreven op treden in één of meer scbakels van de voedselketen 
van specifieke groepen uit de bevolking. Voorbeelden hiervan zijn de con-
centratie van jodium-isotopen in melk en IsFe in vis. 
Activiteitsmetingen binnen dergelijke "critical pathways" en daarop geba-
seerde dosisberekeningen voor de zgn. kritieke groepen zijn vaak belang-
ri jk in het kader van de controle op de strålingsbescherming van de be
volking. Immers dergelijke groepen kunnen representatief zijn voor indi-
viduen uit de bevolking waarvan vervacht mag vorden dat ze de hoogste do-
ses zullen ontvangen ten gevolge van een bepaalde strålingstoepassing. 

6. Overige kunstmat ige strålingsbronnen 

Het nuclide 2g|Ra is in het ver leden op grote schaal toegepast als lumi-
nescentie activator voor uurverkvijzerplaten. 
Voor de situatie rond 1960 beliepen de scbattingen voor de gemiddelde 
jaarlijkse gonadendoses waarden van 0,5 tot 3 mrem per jaar. De plaatse-
li jke uitvendige y-dosis op de pols van de drager komt in de orde van 3 
rem per jaar voor een (gemiddeld) radiumgebalte van 0,1 yCi. 
Tegenvoordig wordt in plaats van 2slRa veelal iH en 'SiPm toegepast: de 
uitvendige strålingsbelasting voor deze nucliden is gering. 

Hoewel bij oude kleurentelevisietoestellen bogere dosisvaarden zijn geme-
ten, kan voor de gemiddelde gonadendosis in geTndustrialiseerde landen nu 
een waarde vorden aargenomen in de orde van 10 yrem per jaar, vaarbij men 
dient te bedenker, dat deze vaarde nog vordt gedrukt door de beperkte ver-
spreiding. 



- 35 -

y-straling 
van neutronen
vangs t veacties 

Fig. 10 Stmlingsbronnen bij een kernveac„ovsysteem 

Bij het reizen per vliegtuig is men blootgesteld aan de kosmische strå
ling. 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 hoge- maar de vluchtduur vordt ook gehalveerd. 
Schattingen voor de gemiddelde jaarlijkse gonadendosis in het beg'n van 
de zeventiger jaren leverden voor de UK ongever 0,2 mrem en voor df> USA 
ongeveer 1 mrem op (tabel 16). 

Kunstmatiy gefabriceerde bouwmaterialen kunnen een vaak zeer verschillend 
gehalte aan radioactieve stoffen bevatten. Men is zich gaan realiserer 
i'at het gebruik van dergelijke materialen vooral in de woningbouv/ aanlei-
d;ng kan geven tot verhoging van de bevolkingsdosis. 7o bevst het gips 
dat als restprodukt overblijft bij de bereiding van bepaalde chemical ié'n 
uit fosfaatgesteenten, vaak een radiumgehal te in de c-? e van 25 rCi per 
k1' logram. B'j toepassing in de huizenbouv kan dat aanleiding goven tot 
een extra bijdrage tot de gonadendosis van de bevoners van ongeveer 30 
mrem per jaar. 
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Bron 

Horloges 
Kleuren T.V. 
Vliegreizen 

Totaal 

U.K. 
(mrem) 

0,5 - 1,0 
0,008 
0,15 

0.6 - 1.2 

U.S.A. 
(mrem) 

< 2,0 
< 0,5 
< 1,0 

2.5 - 3.5 

TABEL 16 Sahatting van de gemiddelde jaarlijkse gonaden-
dosis tengevolge van overige kunstmatige stralings-
bronnen (Webb, NRPB-1974) 

7. Beroepsmatige blootstelling 

Er 2ijn in verhouding tot andere vormen van blootstel1ing minder gegevens 
gepubliceerd in de wetenschappelijke literatuur over de strålingsbelas-
ting van radiologische werkers. In haar rapport in 1972 komt de weten
schappeli jke commissie van de UN inzake de effecten van ioniserende strå
ling (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 le
den van de bevolking. 

- De overgrote meerderheid van deze radiologische werkers liep een zeer 
lage dosis op: ruim 902 van de mensen ontving minder dan 0,5 rem per 
jaar. 

- De gemiddelde individuele jaardosis voor de meeste vormen van radiolo
gische werk ligt in de range van 0,2 - 0,6 rem. De gevallen van hogere 
dosiswaarden kwamen vooral voor bij industriele radiografie en bij die 
medische toepassingen waar met radium wordt gewerkt. 

- Het collectieve dosisequivalent voor radiologische werkers in de kern-
energiesector is ongeveer 2 å 3 man.rem per megawatt.jaar. Het grootste 
deel van de dosis bleek te zijn opgelopen bij het herverwerkingsproces 
van de splijtstof. 

De bijdrage tot de jaarlijkse bevolkingsdosis als gevolg van beroepsma
tige blootstelling wordt (voor hoog-geTndustrialiseerde landen) geschat 
op maximaal 0,6 a 0.8 mrem. 
Overbestralingen en orgevallen komen bij de meeste vormen van radiolo
gi sch werk uiterst zeldeti voor. Ongunstige uitzonderingen daarbij vormen 
de industriele radiografie en de rbntgenkristallografie. 
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VI VEIMGHEIDSNORMEN 

1. Achtergronden 

De toepassing van ioniserende stråling en radioactiviteit kan voor de 
mensheid of groepen van merisen voordelen opleveren. Het belangrijkste 
probleem daarbij is dat zo zeker tnogelijk tnoet worden gesteld dat even-
tuele nadelige gevolgen acceptabel zijn ten opzichte van het nut dat uit 
de toepassing vordt verkregen. 
Hierbij zijn een tweetal doelstellingen te onderscheiden: 

- schadelijke niet-stochastische effecten moeten worden voorkomen; 
- de waarschijnlijkheid van optreden van schadelijke stochastische effec

ten moet tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt. 

In vrijwel alle landen worden de aanbevelingen van de International Com
mission on Radiological Protection (l.C.R.P.) als basis genomen voor de 
nationale wetgeving inzake de stralingsbescherming. De eerste nomen wer-
den in 1934 gepubliceerd. Deze hadden uitsluitend betrekking op røntgen
stråling. 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 het door 
een individu te ontvangen dosisequivalent. Hoewel het dosistempo voor de 
mate van effect wel degelijk van belang kan zijn, wordt hiermee in de ba
sisnormen niet expliciet rekening gehouden. Een andere voor het effect 
uitermate belangrijke factor, de dosisverdeling, speelt wel een rol. 
Men onderscheidt basisnormf.n voor uniforme bestråling van het gehele 
lichaam, en voor bestråling van delen daarvan, organen of orgaansystemen. 
De normen voor uniforme bestråling van het gehele lichaam zijn in feite 
dezelfde als voor de meest stralingsgevoelige organen: het rode beenmerg 
en de geslachtsorganen. Naast normen voor individuen, die vooral rekening 
houden met de somatische effecten van stråling, heeft men een norm voor 
de bevolking, primair gesteld met het oog op genetische effecten. 
De schadelijke effecten van røntgenstråling die het eerst - reeds voor 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" is tot circa 1930 als referentie 
gebruikt. Omdat het optreden van erytheem, en ook van andere vroege stra-
lingseffecten, 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 stråling, en toen men met de 
mogelijkheid van een lineair verband tussen dosis en effect, zonder drem-
peldosis, rekening hield, is het concept tolerantiedosis vervangen door 
"maximaal toelaatbare dosis". De successievelijke verlagingen van de ba
sisnormen zijn geen gevolg van aangetoond optreden van schadelijke effec
ten, maar vloeiden voort uit het verlaten van het drempeldosisconcept en 
het in de praktijk gemakkel ijk haalbaar blijken van lagere normen. 
Gaat men uit van een lineair verband tussen dosis en effect, zonder drem-
peldosis, dan betekent dit dat er geen absoluut "veilige" strålingsdosis 
is. Ofschoon de I.C.R.P. erkent, dat dit een conservatieve ("maximum 
pessimistical") veronderstel1ing is, is deze toch de achtergrond der hui-
dige I.C.R.P.-normen. In 1966 heeft de I.C.R.P. nut-risicovergelijkingen 
in haar overvegingen betrokken, en stelde dat: "het verondersteld (extra) 
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risico van een activiteit aoet acceptabel zijn voor het individu en voor 
de maatschappij, en dient afgewogen te vorden tegen het nut van die acti
viteit". Bedoelde afwegingen zijn overigens moeilijk, zelfs op het gebied 
van de medische toepassingen, vaar risico en nut beide rechtstreeks be-
trekking hebben op de gezondheid. 
Schoenfluorescopie is bijvoorbeeld in Nederland verboden op grond van de 
overvegi rig, dat het risico vernoedelijk groter is dan het nut, en omdat 
daarnaast het "nut" (goed passende schoenen) ook zonder ioniserende strå
ling te bereiken valt. Op analoge wijze zal aten ook afzien van bepaalde 
rbntgendiagnostische of nucleair geneeskundige onderzoeken, die vervangen 
kunnen vorden door bijvoorbeeld echo-onderzoek. 
Met betrekking tot dosisnormen voor individuen vordt onderscheid gemaakt 
tussen de radiologische werkers en de individuele leden van de bevolking. 
Voor bepaalde categorieen vorden extra beperkingen aangegeven, zoals voor 
vrouven in de reproduktieve leeftijd en kinderen. Daarnaast gelden norven 
voor Moots telling van de bevolking als geheel. 

2. Normen voor beroepsmatige blootstelling 

De essentie van de I.C.R.P.-aanbevelingen (1966) is dat de blootstelling 
van personen en het aantal blootgestelden zo laag atogelijk dient te vor
den gehouden als redelijkervijs haalbaar is. Dit iapliceert dat onnodige 
blootstelling achterwege dient te blijven. Daarenboven gelden numerieke 

orgaan of veefsel 

gonaden, rode 
beennerg 

huid, bot en 
schildklier ' 

handen en onderarm, 
voeten en enkels 

ander afzonderlijk 
orgaan 

maximaal toelaatbare 
doses voor volvassenen 
blootgesteld tijdens 
hun verkzaamheden 

5 rem in een jaar*' 

30 rem in een jaar*' 

75 rem in een jaar*' 

15 rem in een jaar ' 

grenzen voor doses voor 
leden van de bevolking 
"dose limits" 

0,5 rem in een jaar*' 

3 rem in een jaar ' 

7,5 rem in een jaar 

1,5 rem in een jaar 

*' in een kvartaal is maximaal de halve jaardoøis toelaatbaar, afge
rond naar boven op een geheel getal: in een kvartaal is dus 3 ren 
voor de gonaden en het rode beenmerg maximaal toelaatbaar 

**) 1,5 rem in een jaar voor de schildklier van kinderen beneden 16 
jaar. 

1 ' in Nederlandse vetgeving factor i lager 

TABEL 17 Maximaal toelaatbare doses en "dose limits" 
I.C.R.P.-aanbevelingen 1966 
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normen voor de maximaal toelaatbare doses. Deze basisnoraen (tabel 17) 
zijn nagenoeg in totaiiteit overgenomen in de huidige Hederlandse vetge-
ving. Uitzondering vormen de dosisnonnen voor de schildklier, welke in de 
Nederlandse wetten een factor i lager liggen en de waarden voor extremi-
teiten als handen en voeten die een kvart lager zijn. De dosisnormen gel
den voor uitvendige en inwendige stralingsbelasting welke verband houden 
met radiologische werkzaamheden. De doses door van nature aanvezige stra-
lingsbronnen vorden bui ten beschouwing gelaten, evenals de stralingsbe
lasting als patient bij medische toepassingen. 
De basisnonnen zijn veergegeven als een in een vrij lange tijd - minimaal 
drie maanden - ruaxiinaal te ontvangen dosis. 
Het dosistempo speelt in deze normen verder geen rol, de dosis kan door 
acute bestråling (bintien enkele uren) of als chronische of intermitteren
de bestråling vorden ontvangen. Een essentiele - vaak over het hoofd ge-
ziene - eis is, dat de dosis zo laag als praktisch mogelijk moet zijn, 
maar zeker niet hoger dan de be træffende maximaal toelaatbare waarde. 
De normen voor radiologische werkers gelden voor normale werkomatandighe-
den, waartoe kleine ongelukjes en bedr ijfsstoornissen nog gerekend kunnen 
vorden. 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 no-
dig zijn bij de bestrijding van een ernstige bedrijfsstoring. Vrouwen in 
de reproduktieve levensfase en personen die reeds een te hoge dosis heb-
ben geaccumuleerd, of die in de voorafgaande tvaalf maanden bij een en
kel voudige blootstelling boven de kwartaallimiet uitkwamen, mogen hier-
voor niet vorden ingeschakeld. 

In haar meest recente aanbevelingen (1977) spreekt de I.C.R.P. niet meer 
van maximaal toelaatbare dosisvaarden, maar van dosislimieten voor bloot
stelling van werkers. De achterliggende gedachte daarbij is dat het han-
teren van dosislimieten in plaats van maximaal toelaatbare dosisvaarden, 
benadrukt dat overschrijding ervan als onaanvaardbaar en ontoelaatbaar 
moet vorden aangemerkt. De I.C.R.P. geeft duidelijk aan dat de dosisli
mieten bedoeld zijn om ook de hoogste risicogroepen te beschermen, ze 
gaat er daarbij van uit dat de risico's bij radiologische werkzaamheden 
niet groter zouden moeten zijn dan voor beroepen vaarvan bekend is dat de 
veiligheid op een relatief hoog peil staat. In haar toelichting tekent de 
I.C.R.P. daarbij aan dat jarenlange ervaring met de dosisnormen van 1966 
heeft aangetoond dat de stralingsbelasting van een zeer grote meerderheid 
van de beroepsmatig blootgestelden minder is geveest dan 0,5 rem per 
jaar. 

3, Normen voor individuele leden van de bevolking 

Wanneer individuele leden van de bevolking vorden blootgesteld aan de in-
vloed van ioniserende stråling is het daarmee gepaard gaande risico 
slechts een fractie van het totale opgelegde risico door de leefomgeving. 
Dergelijke opgelegde risico's leveren voor het individu in het algemeen 
geen redelijk voordeel in de persoonlijke sfeer. 
Omdat niet beroepsmatig blootgestelden geen stelselmatige medische bege-
leiding ondervinden en omdat er bovendien geen sprake is van persoonlijke 
stralingsdosimetrie of controle van het strålingsniveau, ligt het voor de 
hand dat de normen voor blootstelling van individuele leden van de bevol
king stringenter zijn dan voor radiologische werkers. Daarbij komt nog 
dat ook kinderen kunnen behoren tot deze groepen van individuen. In haar 
aanbevelingen van 1966 stelt de I.C.R.P. voor om voor de individuele le
den van de bevolking dosislimieten te hanteren welke numeriek een factor 
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10 lager zijn dan de overeenkoastige maxima«1 toelaatbare doses voor be-
roepsmatig blootgestelden (tabel 17). Daarbij moet vorden opgemerkt dat 
deze factor eerder berust op voorzichtigheid dan op aanwijsbare biologi-
sche motieven. 
In de I.C.R.P.-aanbevelingen van 1977 vordt nader ingegaan op de orde-
groocte van het somatische risico dat aan leden van de bevolking vordt 
opgelegd door blootstelling aan ioniserende stråling boven het van nature 
aanvezige achtergrondniveau. Onder meer vordt geconcludeerd dat door het 
hanteren van de vigerende dosislimieten, overeenkomend net 500 mren per 
jaar, het extra individuele risico voor leden van de bevolking tot een 
algemeen aanvaardbaar niveau beperkt is gebleven. 
Ter beoordeling van de aanvaardbaarheid van specifieke toepassingen van 
ioniserende stråling en nucleaire technieken beveelt de I.C.R.P. aan, 
steeds na te gaan voor velke personen of groepen van personen de stra-
lingsbelasting naar vervachting het grootst zal zijn. Wanneer de samen
stel ling van en eigenschappen binnen dergelijke "kritieke groepen" vol-
doen aan een groot aantal voorwaarden ten aanzien van de representativi-
teit ervan, is het alleszins redelijk de dosislimieten voor individuele 
leden van de bevolking tee te passen op het gevogen geniddelde van het 
betreffende dosisequivalent binnen een kritieke groep. Daarbij «oet ook 
rekening gehouden vorden met de mogelijkheid dat bepaalde individuen tot 
meer dan één kritieke groep kunnen behoren. Dit laatste hangt vanzelf-
sprekend samen met de veelheid en de spreiding van radiologische toepas
singen en technieken. 

4. Normen voor de totale bevolking 

Voor een bevolking als geheel heeft de I.C.R.P. in 1958 een (voorlopige) 
genetische dosislimiet van 5 rem per generatie of gemiddeld 170 mrem per 
jaar aanbevolen, vaarbij de genetische doses door natuurlijke stråling 
buiten beschouving blijft. 
De commissie geeft geen richtlijnen voor een somatische bevolkingsdosis-
limiet, met name omdat het moeilijk is aan te geven velke dosis "soma-
tisch significant" zou zijn. Voor berekening van het extra leukearierisico 
zou men daarvoor de gemiddelde dosis op het actieve beenmerg kunnen ne-
men, 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 voor de Neder-
landse vetgeving is met betrekking tot de bevolkingsdosis geregeld dat 
voor elke afzonderlijke toepassing de bijdrage tot de bevolkingsdosis be
perkt blijft tot het minimum dat voor die toepassing nodig is, bovendien 
moet het totaal van alle afzonderlijke bijdragen permanent vorden herbe-
zien. 
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 na
tuurlijke achtergrondstraling en medisene toepassingen. Voor deze laatste 
bijdrage is geregeld dat ze zo laag mogelijk dient te zijn als haalbaar 
is bij goede uitoefening van de medische praktijk. 
In de recente aanbevelingen van de I.C.R.P. is de genetische dosislimiet 
komen te vervallen. Als argumentatie daarvoor vordt aangevoerd dat het 
håndhaven ervan zou kunnen suggereren dat een bevolkingsdosis hoger dan 
verkelijk noodzakelijk of mogelijk is, aanvaardbaar zou zijn. Het totaal 
van de per geval nodige minimale bijdragen moet dus vorden opgevat als de 
limiet van blootstelling van de bevolking. 
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5. Afgeleide normen 

Er bestaat een veelheid aan afgeleide normen, verwerkt in voorschriften, 
richtlijnen en aanbevelingen. Ze zijn alle afgeleid van de basisnornen 
voor individuen, zoals aangegeven in tabel 17. Die afleiding is vaak vrij 
gecompliceerd, hetgeen vooral geldt voor de afgeleide normen voor inwen-
dige besmetting. Er zijn daarvoor een aantal besmettingswegen mogelijk 
(inslikken, inademen, of via de huid), en voorts een aantal besmettings-
patronen (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 ver-
deeld. Eén en ander is sterk afhankelijk van de chemische eigenschappen 
van de opgenomen radioactieve stof, vooral de oplosbaarheid in de 
lichaamsvloeistoffen speelt daarbij een grote rol. Het meest bekend zijn 
de afgeleide normen voor inwendige besmetting met radionucliden; de maxi-
maal toelaatbare concentraties in water of lucht. Men dient te bedenken 
dat deze M.P.C.-vaarden door de I.C.R.P. zijn berekend uitgaande van een 
model van continue, constante dagelijkse opname door radiologische wer-
kers. 

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 opna
me (inhalatie c.q. ingestie) aanleiding zou geven tot een dosisequivalent 
voor het totale lichaam of specifiek orgaan, gelijk aan de maximaal toe
laatbare vaarde welke daarvoor geldt in geval van radiologische werkers. 
Het begrip M.P.C. is zeker niet identiek aan de toelaatbare concentratie. 
Immers de eventuele toelaatbaarheid van een concentratie kan eerst vorden 
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 incidente-
le inwendige besmetting. 
In de stralingshygiene is het vaak wenselijk om per geval specifieke af
geleide grenswaarden te hanteren, bijvoorbeeld in het kader van de con-
trole op oppervlaktebesmettingen in laboratoria of in verband met moge-
lijke øilieuverontreiniging. De nauwkeurigheid van de relatie tussen der-
gelijke afgeleide limieten en de oorspronkelijke basisnormen is sterk af-
hankelijk van de mate waarin het bij de afleiding gehanteerde rekenmodel 
met de werkelijke situatie overeenkomt. 
Voorbeelden van dergelijke afgeleide normen zijn de grenzen aangaande 
strålings- en besmettingsniveaus bij de afzonderlijke toepassingen, die 
van overheidswege aan vergunningen voor die toepassingen vorden verbonden 
(bijvoorbeeld lozingsgrenzen). 
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VII WETGEVING 

1. Algemeen 

Gelet op towel de positieve als negat ieve facetten van de toepassing van 
ioniserende stråling en radioactiviteit heeft de centrale overheid net 
betrekking daartoe een tweeledige taak, te weten het stimuleren enerzijds 
en het reglementeren anderzijds. 
Op grond van het Euratora-verdrag is ons land daarbij verplicht de wetge-
ving in overeenstemming te doen zijn met de door Euratom gesteide basis-
normen. De overgrote ineerderheid van de huidige wettelijke regel ingen aet 
betrekking tot de vrijmaking van kernenergie en de aanwending van radio-
actieve stoffen en ioniserende stråling uitzendende toeste11 en berust op 
de kernenergiewet (K.E.W., 1963, Stb 82) welke op 1 januari 1970 in volle 
omvang in werking trad. 

2. Kernenergiewet 

De K.E.W. is een algemene raamwet velke de organisatorische regels bevat 
die een gecobrdineerde stimulering van toepassingen mogelijk maakt en 
daarnaast beperkende regels stelt die noodzakelijk zijn met het oog op de 
mogelijke gevaren welke aan de toepassingen zijn verbonden. 
In de K.E.W. vorden de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de ver-
schi Ilende betrokken ministers geregeld. Het aantal verantwoordelijke 
ministers is "beperkt" tot 5, te weten de ministers van Economische Za-
ken, Sociale Zaken, Volksgezondheid en Milieuhygiene, Ondervijs - Kunsten 
en Wetenschappen en van 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 toepas-
sen , in- of uitvoeren aismede het zich ontdoen van splijtstoffen, 
ertsen, radioactieve stoffen en toestellen. 
Verder zijn de melding en registratie van radioactieve stoffen geregeld. 
In samenhang met een groot aantal uitvoeringsbesluiten die op de K.E.W. 
berusten, worden regels en eisen gesteld roet betrekking tot de volksge
zondheid en de arbeidsbescherming, evenals ten aanzien van de deskundig-
heid en verantwoordelijkheid van betrokken personen. 
In een aantal ministeriéle beschikkingen is geregeld welke ambtenaren en 
rijksdiensten belast zijn met het toezicht op de naleving van (onderdelen 
van) de kernenergiewet. De in dit verband belangrijkste organen zijn de 
arbeidsinspectie en de inspectie voor de volksgezondheid en milieuhygiene. 
In het verdere vervolg van dit hoofdstuk komen enkele van de uitvoerings
besluiten van de kernenergiewet aan de orde. 

3. Radioactievestoffenbesluit Kernenergiewet (1969, Stb 404) 

Het Radioactievestoffenbesluit regelt het voorhanden hebben en het zich 
ontdoen van radioactieve stoffen. Vergunningen zijn voorgeschreven tenzij 
voor nader genoemde zeer kleine hoeveelheden. De vergunning wordt aange-
vraagd bij de minister van Volksgezondheid en Milieuhygié'ne, die mede na-
mens zijn ambtsgenoot van Sociale Zakcn daarover beslist en daaraan na-
dere 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. 
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De vergunninghouder wr>.-rlt o.a. verplicht de s tral ingsdoses en bet aantal 
bl ootgestel den zoveei mogelijk te beperken, zorg te dragen voor rip vei-
ligheid van direct en indirect betrokkenen on versprriding van radio-
activiteit in de biosfeer tegen te gaan. 

De vergunningbouder is verder gehouden een b'>ekbouding te voeren van de 
hoeveelheden van onder zijn bebeer berustende rad ioacti eve stoffer. Van 
mutaties dient (maandelijks) aangifte te worden gedaan bij de directeur 
van de keuringsdienst van waren. 

Het Fadioactievestoffenbesluit stelt verder regels met hetrokking tr>t to
ningen van radi oact ivi tei t in luchi en K.I;.^ en ten aanzien van bet zich 
ontdoen van rad ioacti eve stof fen. 

4. Toestel lenbeslui t Kernenergi'ewet (19f>9, Stb &0M 

Het Toestellenbesluit betreft toestellen die ioniserende strålen uitzen-
den vanneer de elektrische voedingsspanning is ingescbakeld, zoals rbnt-
gentoestel1 en, deeltjesversnellers, e.n. 
Ook bier geldt een vergunningen stelsel analoog als geregetd in bet Radio-
ae t i evestof fenbeslui t. Evenzo kunnen a^n de vergunningen voorscbriften 
worden verbonden. 

5. Besluit vervoer spl i jtstof fen , ertr.en en rad i oae t i eve stoffen (1969, 
Stb 405) 

In dit besluit zijn de regel ingen vervat voor het vervoeren van splijt
stof fen, ertsen en radioactieve stoffen, al smede voor de daarmee samen-
bangende handelingen zoals bet verpakken en bet opslaan, Omdat bij bet 
vervoer het grensoverscbrijdende verkeer een belangrijke rol speelt is 
gezorgd voor overeenstemming tussen de nationale regeling en internatio-
naal geldende verdragen. 

Ten aanzien van praktiscbe bijzonderheden verwijst bet besluit meestal 
naar het Reglement voor bet Vervoer van Gevaarlijke Stoffen over de 
Spoorweg (VSG) c.q. over land (VLC) 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 speci-
fieke activiteit is niet aan beperkingen gebonden. De overige stoffen, 
verdeeld in splijtbare en niet-splijtbare, worden ingedeeld in voorwaar-
delijk tot vervoer toegelaten stoffen en van vervoer uitgesloten stof fen. 
Kleine strålingsbronnen kunnen zonder vergunning worden vervoerd mits 
o.a. de verpakking aan gesteide eisen voldoet. Voor vervoer van grote 
strålingsbronnen is steeds een vergunning vereist van de minister van 
Volksgezondheid en Mi 1 ieuhygié'ne in overeenstemming met zijn ambtsgenoot 
van Verkeer en Waterstaat. 

6. Definitiebesluit Kernenergiewet (1969, Stb 358) 

Hierin zijn de definities van begrippen vervat welke voorkomen in de uit-
voeringsregelingen op grond van de K.E.W. 

7. Besluit kerninst.il laties, spl i jtstof fen en ertsen (1969, Stb 4031 

Naast regel ingen met betrekking tot splijtstoffen en ertsen otnvat dit be
sluit bepalingen over bet opricbten en in werking brengen van ntic^ire 
installaties. Vergunningen worden voorgescbreven, te vrrlenen door de 
ministers van Economische Zaken, Sociale Zaken en Volksgezondheid en 
Mi 1ieuhygiene. 

http://kerninst.il
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Indien vergunningen worden verleend worden daaraan voorschriften verbon-
den inzake de bescherming van de volksgezondhrid en het milieu, alstnpde 
van de veiligheid van de staat en v n goeder^n. 

8. Vrijstellingenbesluit landsverdediging Krrnenergiewet (1969, Stb 476) 

Voor de toepassingen van ioniserende stråling en radioactieve stoffen 
(incl. kernenergie) bij de krijgsmacht, waarvoor volgens desbetreffende 
militaire voorschriften geheinihouding is vereist, wordt bij dit besluit 
vrijstelling verleend voor onderdelen van rV wot. Echter onder handhaving 
van de algemene voorschriften krachteri de Kernenergiewet. 

9. Veiligheidsbesluit Ioniserende Strålen MQftl, Stb 98) 

Het Veiligheidsbesluit Ioniserende Strålen (VBIS) betreft de bescherming 
van "arbeiders" in de zin van de Vei1igheidswet 1934. 
Het VBIS bevat voorschriften welke erop gericht zijn de mens bij zijn ar-
beid in het kader van toepassingen van ioniserende stråling en radioac
tieve stoffen zodanig te beschermer. dat de kans op schade door uitwendi-
ge bestråling of inwendige besmetting zo gering mogelijk wordt. 
Het VBIS maakt (nog) onderscheid tussen 4 groepen arbeiders naar gelang 
de hoogte van de mogelijke dosis als gevolg van radiologische werkzaam-
heden. 

Per groep worden normen gesteld voor de maximaal toelaatbare strålings-
belasting. 

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 beveili-
gings- en controlemiddelen, meetinstrumenten, medische begeleiding, werk-
instructies en persoonlijke deskundigheden. 

Het is binnen afzienbare tijd te verwachten dat tegel ijk met de aanpas-
sing van het VBIS aan de meest recente Euratomnormen (1976) het besluit 
zfil worden gebaseerd op de Kernenergiewet en de nieuwe Arbeidsomstandig-
hedenwet. 
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VTTT STRAL1NGSMETTNGEN 

1. Algemeen 

De werking van een groet deel van de stralingsmeetapparatuur berust op de 
vorming van ionen in gassen. Dnarnaast zijn er systemen waarbij gerruik 
gemaakt wordt van bepa,i1 le kristalliine stof fen die onder invlo.?^ van 
ioniserende stråling fysische vpr.= chi jrtselen vertonen zoals veranderingen 
in elektrische -̂. leidbaarheid, het uizenden van licht en het fotografisch 
effect. Ook :'ijn er detectiemethoden die berusten op de inductie van che-
mische veranderingen door ioniserende stråling. Specifiek voor de neutro-
nendetectie wordt de activeringsmethode gehanteerd. 

2. Gasgevulde detectoren 

Reeds eerder werd besproken dat absorptie van ioniserende stråling in gas 
leidt tot de vorming van ion-elektron paren. Ortder invloed van een elek-
trisch veld tussen twee op korte afstand van elkaar geplaatste elektro
den, zullen de positieve ionen door de kathode en de elektronen door de 
anode worden aangetrokken. De stroom van geladen deeltjes resulteert in 
een elektrische stroom in de uitwendige keten of een ladingsverlies op de 
condensatoren. In het verband tussen de ionenstroom en de spanning is een 
aantal kenmerkende spanningstrajecten te onderscheiden (fig. 11). Bij la
ge spanningen (traject a) is de snelheid van de positieve ionen vaak zo 
klein dat recombinatie met vrije elektronen optreedt voordat de kathode 
wordt bereikt. Dit spanningstraject Js ongeschikt voor detectiedoeleinden. 
Bij spanningen in de orde van 100 tot 250 V (traject b) bereiken alle 
ionen de kathode. De ionenstroom is dan afhankelijk van de intensiteit 
van de stråling en niet van spanningsvariaties. Op deze wijze werkt de 
ionisatiekamer. De ordegrootte van de stroomsterkte in de uitwendige 
keten is 10~12 Ampere zodat versterking nodig is. 

Boven ongeveer 250 V blijken de bij ionisatie gevormde elektronen zodanig 
te worden versneld dat ze op hun beurt en in cascade, ionisaties veroor-
zaken. Het optreden van deze secundaire ionisatie wordt gasversterking 
genoemd (fig. 12). De versterking bedraagt een factor 10 a 10 . 
Op een groter spanningstraject (traject c) is de pulshoogte proportioneel 
voor de door het deeltje of foton overgedragen energie, deze eigenschap-
pen worden toegepast in de proportionaaltel1 er. De pulsen worden geteld 
en kunnen desgewenst naar hoogte worden onderscheiden, zodat discrimina-
tie tussen a- en g-straling mogelijk is. 

Wanneer de spanning verder wordt opgevoerd (tTaject d) wordt de gasver
sterking zeer groot (orde 109) waardoor een enkel ioniserend deeltje aan-
leiding is tot een lawine van ionen in de kamer of buis. Dit resulteert 
in een sterke stroompuls. De hoogte en lengte van de puis zijn onafhanke-
lijk van de stralingsenergie; ze worden bepaald door de dimensionering 
van het uitwendige elektrische circuit. Volgens dit principe werkt de 
Geiger-Miil ler teller. 

Bij nog grotere spanningen tussen de elektroden (traject e) treedt spon
tane gasontlading op. Het systeem is dan niet meer bruikbaar als detector. 

3. De ionisatiekamer 

De ionisatiekamer is vooral geschikt voor het meten van het dosistempo en 
het exposietempo tengevolge van y- en rbntgenstraling. In een uniform 
stralingsveld is de gevoeligheid evenredig met het gasvolume en de gas-
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druk (mits de recoir.'oi ~~a ti o vi'r-;;;:'''Ms' ̂ ^r is , De constructie zowel als 
het gehruikte gastypo ioingl sr.mi'i: rv. c T,.et tocpass ingsgebied van het in
strument. Voer sti a.' * ngsh.-scrioinr o^sdo^leinden vorden veelal 1uchtgevulde 
kamers toegepast. De wand-?r v >v. do .'rcoct'T bestaan uit lichte elementen, 
hetgeen verbo.nc1 houd> w f ' •'; •;> -.1 vin o-- vi s« c I verk >ng tussen He strå
ling en het wandma ff r ' i;i ' . .- ->. • ie. i-atie in :.>*t £0.;volunie. 
De ion i sa t i ekaino - •-' r i r •• ••; . ..•ch'k' vocr b.r-t detecterrn van a f zonderl i jke 
.t~ en .:-tieo ' t iep ,.,,ror. t ,; .̂  , ' SC;-K. s {room is dan te gering. Daarbij 
komt dat v.inv, .->>.' . , •: • -'ao deze corpuscul a •' re stråling de 
wand ais af.«--1 ,.n^ •'•"• -<or ?: >" o-hrs c or goring dee1 van de '-earner ;>ls 
telvolume O'ctuf • <T.: .: i;' 

lonisat i ."' ::r.er.. d i o VO'^T.S 'ter i ; ok t ropeterpr ; ae ipe verker, - daafbij 
wordt eon condr" -.o ter v o — np meti::K opgeladen - zijn geschikt voor bet 
regisf ercr: v,-n ro ' *r--- V- ev„. v.: r . Een bekend voorbeeld hiervan is de 
pendosime ter. 

''. Proport i onaal tel i er 

Het voordee1 van een p-opor t: onac : t ~ i " r*- 'f dat ged i serimineerd kan vor
den tussen i- en o-deel;jos. D•> spocifioko ionisatip door i-deeltjes is 
aanzienlijk groter dar vnn elektronen. De proportionaalteller vordt voor-
al toegepast ter bepaling van bror* s ter'/ ten van i- en p-preparaten. Het 
teltetnpo van de teller is inipers dirket gerelateerd aan bet aantal des-
integraties per t i idseenhc i <" in bet radi oac t ieve preparaat. Een veel ge-
brm'kte methode is om het preparaat binnen het gasvolume te plaatsen 
(internal counter). Er tre der. dan geen wandeffecten op. Een nadeel van de 
proportionaalteller is het feit dat kleine spanningsvariaties sterk door-
spreken in de ionens':room naar de kathode en dus ook in de pulshoogte. 

5. Gei ger-Miil 1 er bu;s 

De wand van de GM-buis furgeert ais kqtiiode. De anode is een dunne meta
len draad in de as van het rreostfil eilindrische vat. De spanning op de 
elektroden die met åci spanningsbron verbonden blijven, is zodanig hoog 
dat na elke pn'maire ionisatie vrijwel de gehele buisinboud wordt geToni-
seerd. De stroom in de uitwendige keten is groot. Er fs een speciale 
scbakeling nodig om de lawinc ontladirg te stoppen. De puls is onafhanke-
1 ijk van de energie van de stråling; slechts de intensiteit wordt geme-
ten. Evenals bij de ionisatiekamer wordt de gevoeligheid bepaald door de 
hoeveelbeid en het type gas in de buis. 

Tijdens de duur van de puls is de teller gesperd voor nieuwe primaire 
ontlading. Deze "dode tijd": ligt in de orde van 100 psec. Het maximale 
tel tempo van een GM-buis ligt dan ook in de orde van lO1* pulsen per 
seconde. 

Wanneer de GM-buis bedoeld is om .: - en o-deeltjes te detecteren moet epn 
deel van de v/and, het zgn. venster, navenant dun zijn uitgevoerd: hij-
voorbeeld een berylium venster voor <.' s en voor 3's meestal een mica ven
ster. Bij gebruik van de GM-buis voor /- en rbntgenstraling dient men te 
bedenken dat de interact iewnarschijnlijkheid van de stråling met de gas-
vulling afbankelijk is van de strålfngsenergie. Een foton wordt eerst ge-
detecteerd wanneer een elektron is vrijgemaakt. Meestal zullen dit elek
tronen zijn uit het wandtna ter i aa 1 . Door in het wandmateriaal zwaardere 
elementen te verwerken zoals bismuth, wordt de kans op het vrijmaken van 
lading aan de wand vergroot. In de praktijk wordt de GM-buis alleen ge-
bruikt voor het meten van o,-, ,- en røntgenstråling. De detector dient 
geijkt te worden voor verscb i 1 1 ende energieé'n. 
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Deer ccsbinatie van geschikte aaterialt-r. en vanddikten kan voor een gro-
ter energietraject een vlakke responsie worden verkregen. 

6. Vaste stof detectoren 

Bij soanige klassen van kristallijne stoffen treden onder invloed van 
ioniserende stråling vaarneembsre effecten op. Bij dergelijke stoffen be-
vinden de elektronen rich in bepaalde energiebanden, weIke onderling ge-
scheiden zijn door zgn. "verbo^en banden". De hoogste energieband in de 
normale toestand is de valent ieban<± 'fig- 13). Door energie-overdracht 
van stråling aan valentie-elektronen kunnen deze in de geleidingsband of 
excitatieba:.d terecht komen. Bij deze overgang van het elektron ontstaat 
een zgn. 'gat" in de valentieband: het analogon van een positief ^on in 
een gassysteem. 

jeleidingsband 

•i' taiteband 

verboden band 

valen tieband 

Fig. 15 lordsitic, ex-^ztatte en "trapping" 

Bij overgang van elektronen naar de geleidingsband worden de elektronen 
en gaten onafhankel ijk beweeglijk in hun resp. energiebanden, hetgeen on
der invloed van een elektrisch veld tot uitdrukking kont in een verhoogde 
elektrische geleidbaarheid van het materiaal. 
Elektronen in de excitatieband, een aangeslagen toestand, zullen onder 
uitzending van fluorescentielicht kunnen terugvallen naar de oorspronke-
lijke energietoestand. 
Het derde proces dat kan optreden is "electron trapping" waarbij elektro
nen terecht komen in een meestal niet stabiele energietoestand in de ver-
boden band boven de valentieband, we Ike daar mogelijk worden ^ls gevolg 
van onzuiverheden of onvolkomenheden in de kristalstructuur. Ook in dit 
geval kan het elektron onder uitzending van fluorescentie stråling terug
vallen naar de valentieband, echter pas nadat voldoende extra energie is 
toegevoerd om het elektron eerst in de excitat'eband te brengen. Wanneer 
deze extra energie wordt toegevoerd in de vorm van warmte wordt het pro
ces thermoluminescent ie genoemd. 

7. Halfgeleiders 

Omdat de veranderingen in de geleidbaarheid in halfgeleiders het gevolg 
zijn van ionisatie, is er een overeenkomst met gasgevulde detectoren. Zo 
is de cadmiumsulfide-detector het analogon van de ionisatiekaner. Deze 
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detector is geschikt voor meting van hety -dosistempo en heeft daarbij 
het voordeel van een grotere gevoeligheid bij een toch zeer beperkt 
vo1ume. 
Germanium en silicium detectoren werken in de pulsmode. De pulshoogte is 
in beide gevallen proportioneel met de energie-afgifte door stråling in 
de detector. GeLi-kristallen worden vooral toegepast in de Y-spectrome-
trie, de Si-detectoren voor rontgenspectrometrie. Voor a- en 8-spectrome-
trie worden zgn. surface barrier detectoren gebruikt. Germanium heeft het 
nadeel dat het bij lage temperaturen moet worden bedreven. In het spraak-
gebruik worden de halfgeleider detectoren vaak de vaste stof detectoren 
genoemd. 

8. Scintillatieteller 

De werking van scintillatietellers berust op de detectie van bet fluores-
centie licht dat optreedt bjj de terugval van elektronen naar de valen-
tieband. In het doorzichtige scintillatiekristal ."eden korte (< 1 us) 
1ichtflitsjes op. De2e scintillaties worden met behulp van een fotomulti-
plicatiebuis omgezet in elektrische pulsen en vervolgens versterkt. Het 
kristal moet in een lichtdichte omhulling zijn ingepakt. De pulshoogte is 
evenredig met de door het foton of deeltje in het kristal afgegeven ener-
gie. 
Voor de detectie van Y- en røntgenstråling wordt veel gebruik gemaakt van 
Nal-kristallen. De gevoeligheid van deze detector is afhankelijk van de 
fotonenergie en van de aftnetingen van het kristal. 
ZnS-kristallen zijn geschikt, mits in dunne lagen, voor de detectie van 
a-straling. 

9. Vloeistof scintillatieteller 

De vloeistof scintillatie methode berust eveneens op de detectie van in 
een "kristal" optredfnde lichtflitsjes. Het kristal is echter een scin-
tillatievloeistof waarin de stralingsbron wordt opgelost of gemengd. De 
vloeistof scintillatie methode is vooral geschikt voor het meten van laag 
energetische (< 0,2 MeV) 8_straling zoals die van ?H en ltC 

10. Thermoluminescentie 

Bij thermoluminescentie detectoren wordt het fluorescentie verschijnsel 
gestimuleerd door verwarming. De materialen worden zodanig gekozen dat de 
onder invloed van ioniserende stråling ontstane energietoestanden bij 
normale omgevingstemperaturen stabiel zijn. Het verhitten van de kristal-
lijne stof tot enkele honderden graden Celsius, gebeurt in een lichtdich
te ruimte onder een fotomultipiicatorbuis. De totale 1ichtopbrengst bij 
het uitstoken is een maat voor de door de detector geabsorbeerde strå
lingsdosis. Met nadruk wordt opgemerkt dat waar alle voorgaand beschreven 
detectiemethoden vooral geschikt zijn voor het meten van stralingsinten-
siteit, de thermoluminescentie methode de totale geaccumuleerde dosis 
meet. 

Mits goed gecalibreerd voor verschi1lsnde energieen en strålingstypen, is 
de thermoluminescentie methode zeer geschikt voor de persoons- en omge-
vingsdosimetrie. Het meest gangbare materiaal is LiF. 

Een met de thermoluminescentiedosimetrie (TLD) vergelijkbare methode is 
de radiofotoluminescentie (RPL). In dit geval wordt de lichtemissie ge
stimuleerd door UV-straling. Een fundamenteel verschil is dat bij radio-
fotoluminescentiedetectoren, die meestal bestaan uit fosfaathoudend glas, 
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de informatie over de strålingsdosis niet verloren gaat bij het uitlezen; 
dit in tegenstel ling tot hetgeen bij TLD gebeurt. 

11. Fotografisch effect 

Ioniserende stråling heeft in principe eenzelfde inwerking op fotografi-
sche fi Immaterial en als zichtbaar licht. De zwarting van de film na het 
ontwikkelen is een maat v>or de geabsorbeerde strålingsenergie. Door keu-
ze van het fi liranaferiaa] kan een gevoeligheid worden bereikt van enkele 
mrad. De fotograf sche film is bruikbaar over een groot dosistraject: in 
de orde van rvv, paar millirad tot enkele honderden rad. Wanneer geschikte 
materialen ^ verschi1lende dikten worden toegepast ter filtering van 'de 
opvallende stråling, kan uit de onderlinge verhouding van de zwartingen 
kennis vorden verkregen over de strålingssoort en de energie. De fotogra
fisene methode wordt nog op grote schaal toegepast in de persoonsdosime-
trie. Tegenover het voordeel van deze methode dat de meetresultaten kun
nen worden hewaard en heruitgelezen, staat het nadeel dat een snelle do-
sisraeting niet mogelijk is, gelet op de tijd die nodig is voor het ont
wikkelen van de film. 

12. A c t i v e r i n g 

Veel elementen worden, wanneer ze bestookt worden met neutronen, geacti-
veerd tot radionucliden. De op deze wijze ontstane radioactiviteit is een 
maat voor de opvallende neutronenstroom (fluence). De interactiewaar-
schijnlijkheid is sterk afhankelijk van de neutronenenergie. Bovendien is 
de waarschijnlijkheid van optreden van dergelijke activeringsreacties in 
absolute zin niet erg groot, zodat toepassing van deze methode voor dosi-
metriedoeleinden zich, op enkele uitzonderingen na, beperkt tot het tra-
ject van hege (ongevals-) doses. 

13. Telstatistiek 

Aangezien het radioactief vervalproces een statistisch fenomeen is, dient 
interpretatie van meetresultaten te gebeuren met in acht nemen van sta
tistiek en waarschijnlijkheidsrekening. 
In geval van digitale metingen fluctueert de telopbrengst van verschil-
iende identiek uitgevoerde metingen volgens een Poisson-verdeling. 
Het is af te leiden dat er bij een telopbrengst N, met een waarschijn
li jkheid P gesteld kan worden dat voor de "werkelijke" gemiddelde waarde 
N voor de telopbrengst geldt: 

N - k/N < N i N + k/N fVIII.l) 

waarbij het verband tussen P en k is 
gegeven in tabel 18. Zo geldt dat met 
een waarschijnlijkheid P = 0,68 kan 
worden aangenomen dat de gemiddelde 
telopbrengst N ligt tussen N-/N en 
N+/N. /N is de standaarddeviatie 
van de meting. 

p 

0 ,5 
0 ,68 
0 ,90 
0 ,95 
0 ,98 
0,99 

k 

0,67 
1 
1,64 
1,96 
2,34 
2,57 

0,5 
0,68 
0,90 
0,95 
0,98 
0,99 

TABEL 18 

0,67 
1 
1,64 
1,96 
2,34 
2,57 
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14. Pode tijd 

In §VIII.5 is reeds ter sprake gekomen dat bij digitale met ingen de tel-
opbrengst beTnvloed wordt door de dode tijd van de detector. Ook de ge-
bruikte elektronica en registratie-apparatuur kunnen de dode tijd beTn-
vloeden. Omdat de deteetie-apparatuur na registratie van een foton of 
deeltje gedurende de dode tijd gesperd is voor waarneming van een volgen-
de puls, zal verlies in telopbrengst optreden. 
Wanneer de gedurende meett-jd t waargenomen telopbrengst N is, wordt de 
voor de dode tijd 

15. Achtergrond 

gecorrigeerde telopbrengst N gegeven door: 

N.t 
...(VIII.2) 

Vooral bij lage strålings- of activiteitsniveaus wordt de meting bemoei-

lijkt door het achtergrondsignaal. 
Behalve mogelijk aanwezige ,ndere strålingsbronnen zijn de kosmische 
stråling en de radionueliden in omgevingsmaterialen als oorzaken van 
achtergrondstraling aan te duiden. 
Men zal dan ook deze achtergrond moeten meten en zonodig verminderen. Een 
belangrijke vermindering kan vaak worden bereikt door de detector van de 
otngeving af te scbermen. 

Wanneer de achtergrondbijdrage tot het meetsignaal relatief gering is 
wordt vaak ten onrechte geconcludeerd dat de achtergrond dan gedurende 
lange tijd moet worden gemeten. Het gaat echter niet om absolute waarden 
maar om het verschil in signal en. 

Is de totaaltel1ing Ni in meettijd ti en de achtergrond N2 in meettijd t2 
dan is de netto telsnelheid n: 

n = 
Ni_ 

ti 

N2_ 

t2 m - n2 (VIII.3) 

zodat voor de standaarddeviatie van de netto telsnelheid volgt: 

Ni N2 

Voor de optimale verhouding van teltijden volgt daaruit 

.(VIII.4) 

ti 

t2 

Hl 
n2 

.(VIII.5) 

16. Efficiency 

Behalve de intrinsieke efficiency van de detector zijn meerdere factoren 
van invloed op de uiteindelijke efficiency bij de metingen. 
Zo zal t.g.v. de geometrie in het algemeen slechts een deel van de door 
de strålingsbron uitgezonden fotonen of deeltjes de detector kunnen be-
reiken. Bij isotroop uitgezonden stråling wordt deze fractie bepaald door 
de ruimtehoek waaronder de detector vanuit de bron wordt gezien. 
Aangezien ioniserende stråling door materie wordt geabsorbeerd zal de ef-
fectieve dikte van de materie tussen strålingsbron en detector invloed 
doen gelden op het uiteindel ijke meetsignaal. Dit absorptie verschijnsel 
zal in geval van a- en g-straling, gelet op de aard van de wisselwerking 
reeds in de stralingsbron zelf kunnen optreden, dit wordt zelfabsorptie 
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genoemd. Behalve absorptie, treedt door interactie van stråling aet nate
rie ook verstrooiing op. Een bijzondere vora hiervan is de zgn. 
"backscattering" waarbij oorapronkelijk niet in de richting van de detec
tor uitgezonden stråling door terugstrooiing de opneaer toch zal berei-
ken. 



- 53 -

IX DOSIMETRIE 

1. Uitwendige bestråling 

Met uitwendige stralingsrisico's vorden die bedoeld welke veroorzaakt 
vorden door strålingsbronnen bui ten het lichaam. Door hun boge energie-
overdracht in materie hebben a-deeltjes nauvelijks doordringingsvermogen. 
Ze komen dan ook niet door de (dode) hoornlaag van de huid been en zijn 
bij uitwendige bestråling als ongevaarlijk te beschouwen. 
Werkelijk risico treedt op in geval van rbntgen-, y~» S" «n neutronen-
stråling. 

2. y-straling 

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

X = r.p[R.h_1] (IX.O 

Hierin is A de activiteit in curie en T de voor het radionuclide speci-
fieke gammastralingsconstante. 
Voor water en zacht weefsel geldt bij benadering dat een expos i e van 1 R 
aanleiding geeft tot een geabsorbeerde dosis van ongeveer 1 rad. Met een 
kwali teits factor 1 geldt als vuistregel voor het geabsorbeerde dosiscqui-
valenttempo bij een y-energie van E MeV : 

H = 0,5 ̂ 4 Crem.h*1] (IX.2) 

Een nog eenvoudiger vuistregel, die weliswaar veel grover is maar waarmee 
men doorgaans aan de veilige kant bl ij ft luidt: 

J curie veroorzaakt 1 rem per uur op 1 meter afstand 

3. Rontgenstraling 

De dosis tengevolge van rontgenstraling is analoog te benaderen als die 
van y-straling, met dien verstande dat de zachte rontgenstraling met een 
energie < 20 keV nauvelijks tot het onderhuidse weefsel doordringt. 
Deze stråling draagt dus slechts bij tot de oppervlaktedosis. 
Men dient echter wel te bedenken dat bij gelijke fotonenfluxdichtheden 
het exposietempo tengevolge van de zachte rontgenstraling een factor 10 
hoger kan zijn dan tengevolge van de hårde rbntgenstraling. De hårde 
rontgenstraling dringt door alle weefsellagen (rontgendiagnostiek 50 -
150 keV, rbntgentherapie vanaf ca. 120 keV). 

4. 3-straling 

Het zal duidelijk zijn dat g-stralers aanleiding geven tot veel grotere 
oppervlaktedoses dan Y"»tralers. De lineTke energie-absorptie in materie 
is imr.r8 aanmerkelijk groter. Als in eerste benadering de invloed van de 
enerfe;2-afhankelijkheid op de dosis wordt verwaarloosd, geldt ter benade
ring van het geabsorbeerde dosi stempo: 
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D = -=24 [rad.h '] ....(IX.3) 
r 

(A in curie, r in m) 
De benadering gaat vanzelfsprekend niet meer op voor afstanden groter dan 
de dracht van de 3-deeltjes. 
Een vuistregel voor bet dosisequivalenttempo op de huid, op een afstand 
van 30 cm van de bron is: 

H = 300 A Crem.h '] (IX.L) 

Men dient er rekening mee te houden dat de 8-straling reeds voor een deel 
door de kleding wordt afgeschermd en zachte stråling van bijvoorbeeld 1tc 
en 16S al gedeeltelijk door de lucht. In het geval van niet dragervrije 
radioactieve preparaten wordt de B-straling ook verminderd door de zelf-
absorptie in de bron. Bij de dosimetric van 8 -stråling mag men de bij-
drage van de annihilatiestraling niet uit het oog verliezen, 

5. 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 gevonnd worden (acti-
vering). Snelle en intermedial re neutronen verliezen hun energie in de 
weefsels vooral door botsingen met de waterstofkernen, hetgeen aanleiding 
geeft tot zgn. terugstootprotonen. 
De berekening van het dosisequivalent tengevolge van neutronen wordt be-
moeilijkt doordat aan de secundaire stråling 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 
lichaamsoppervlak. Ook het radirbiologisch effect blijkt daar het hoogst 
te zijn. Sommige van de meest strålingsgevoeHge organen liggen eveneens 
aan het oppervlak (ooglens, mannelijke gonaden), zodat het dosisequiva
lent aan het oppervlak direct gerelateerd kan worden aan de deeltjes 
fluxdichtheid van het oppervlak (fig. 14). Zo geldt voor snelle neutronen 
dat een fluxdichtheid van 18 neutronen per cm2 per seconde overeenkomt 
met een dosisequivalenttempo van 2,5 mrem per uur. Voor thermische neu
tronen is de overeenkomende fluxdichtheid 670 neutronen per cm2 per se
conde. Het verband tussen de kwaliteitsfactor en de neutronenenergie is 
tamelijk complex (fig. 15). 

6. Inwendige besmetting 

Men spreekt van niet-beschermde bronnen wanneer radioactief materiaal 
niet is itigekapseld in een beschermende omhu!ling. Bij toepassing van 
dergelijke bronnen bestaat het risico dat de radioactieve stof zich zal 
verspreiden. Dit staat bekend als radioactieve besmetting. Zeer kleine 
hoeveelheden van radioactieve stoffen waarbij nauwelijks of geen sprake 
is van een uitwendig strålingsrisico, kunnen wanneer ze in aanraking met 
of zelfs binnen het lichaam komen grote strålingsdoses veroorzaken. 
Radioactieve stoffen binnen het lichaam vonaen een blijvende bron van be
stråling zolang de stof niet door eventuele stofwisseHngsprocessen uit 
het lichaam wordt verwijderd, of door radioactief verval uitsterft. 
Wanneer de lucht radioactief besmet is, zal door inademing activiteit in 
de luchtwegen en de longen terecht komen. Een deel zal ook in de bloed-
baan belanden. Andere wegen waarlangs inwendige besmetting kan optreden 
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is door inslikken of via opname door de huid heen of door wonden (fig. 
16). Voor de volledigheid zij vermeld dat activiteit binnen het lichaam 
ook kan ontstaan door activering tengevolge van uitwendige neutronenbe-
straling. 
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Fig. IS Belangrijkste wegen waavlanga het metabolisme van 
vadionualiden in het liahaam plaatsvindt (uit (?)). 

Het metabolisme van de ingenomen radioactieve stof in het lichaam hangt 
af van de chemische eigenschappen van het nuclide, de biochemische eigen-
schappen van de moleculen waarin het radioactieve nuclide is ingebouwd, 
en van verschillende fysische parameters zoals deeltjesgrootte en oplos-
baarheid. Er zijn elementen die zich in hoge mate concentreren op bepaal-
de organen, zo zijn bijv. calcium, strontium, radium, uranium en pluto
nium zgn. botzoekers en wordt I vooral opgenomen door de schildklier. 

7. Dosiscommitment 

Voor de dosisberekeningen in geval van inwendige besmetting wordt gebruik 
gemaakt van modellen voor het metabolisme. Het is gebruikelijk cm het do
sisequivalent te bepalen voor de verschillende getroffen organen. De 
ernst van de besmetting kan vorden afgeleid uit vergelijking van derge-
lijke orgaanbelastingen met overeenkomstige dosisnormen. 
Als maat voor de stralingsbelasting geldt het "committed dosisequivalent" 
of dosiscommitment voor de belangrijkste getroffen organen. Het dosis
commi tment hangt af van het aanvankelijke dosisequivalenttempo en de ver-
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wijderingssnelheid; afgeleid kan vorden: 

H5o = 1,44 T eÅ [rem] (IX.5) 
ert 

Hierin is T f f de effectieve halfwaardetijd van het radionuclide in het 
lichaam, dit is de tijd waarin de activiteit van het nuclide tot de hel ft 
is afgenomen zowel door verval als door uitscheiding. Wanneer de biologi-
sche halfwaardetijd T, is gedefinieerd tot die waarin de hel ft van de 
activiteit door het organisme is uitgescheiden, geldt: 

Teff = l y ^ " ....flX.6) 

De inname van activiteit welke resulteert in een orgaandosis die overeen-
komt met de maximaal toelaatbare stralingsbelasting voor het betreffende 
orgaan, geldt als limiet voor inname. Deze limieten zijn per nuclide 
sterk verschillend, afhankelijk van de toxiciteit en de effectieve half-
waardetijd in het lichaam. 

8. Inwendige dosis 

Wanneer men om een indruk te kri jgen van de ernst van een a-besmetting 
het dosisequivalenctempo berekent voor een specifieke orgaanbelasting van 
1.10 Ci/gram bij een energie van a-deel tjes die gewoonlijk tussen U en 
7 MeV ligt, vindt men een waarde in de orde van 15 mrem/uur. De energie 
van het a-deeltje wordt iraners in een zeer klein volume geabsorbeerd. 
Relatief t.o.v. a-stralers is inwendige B-besmetting iets minder gevaar-
lijk omdat 3-energie in groter volume wordt geabsorbeerd. In absolute zin 
echter blijft het een ernstige zaak, hetgeen blijkt uit de volgende bena-
dering voor het dosisequivalenttempo: 

AE 
HR = 2,2.10

6 m a x [rem.h"1] (IX.7) 
P m 

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 vorden ge
absorbeerd. 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 hel ft van de e1ektromagnetische energie wordt geabsorbeerd. 
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X VEILIGHEIDSMAATREGELEN 

1. Afscherming 

Ter beperking van de stralingsrisico's voor betrokken personen, zal het 
zeer vaak nod i g zijn om strålingsbronnen af te schermen. Als gevolg van 
grote verschillen in de wisseIverking van de diverse stralingssoorten aet 
materie en de daarmee gepaard gaande verschillen in doordringend vermogen 
bestaat er een grote variete it in afschermingen zowel naar soort materi-
aal als naar afmeting ervan. 
u-deeltjes warden zoals eerder verme Id al volledig gestopt in een velle-
tje papier zodat deze stråling nooit afschermingsproblemen levert. 
C-stråling heeft een groter doordringend vermogen dan a-straling. In het 
energiegebied van 1 tot 10 MeV is een dikte van 1 en perspex voldoende 
voor totale absorptie. Uit de eenvoud waarmee B~straling kan vorden afge-
scherrad wordt nogal eens ten onrechte geconcludeerd dat het met de uit-
wendige stralingsrisico's niet zo'n vaart loopt. Uit vergelijking (IX.3) 
volgt echter zeer duidelijk dat met name de zgn. contactdosis bij aanra-
king van niet beschermde g-bronnen in het algemeen extreem hoog zal zijn. 
Bij de beoordeling van het strålingsgevaar van g-bronnen dient men ook 
rekening te houden met de bij afrensning van elektronen in materie gepro-
duceerde elektromagnetische stråling: remstraling. Het energieverlies 
door remstraling is vooral belangrijk voor hoge energieén en is propor
tioned met toenemend atoomnummer van het remnend materiaal. 
Het risico dat door remstraling van g-straling met maximale energie 
E kan ontstaan, is af te leiden uit de fractie f van de opvaIlende 

ronenenergie die in remstraling wordt omgezet. Bij benadering geldt: 

f - 3,5.10"* Z.E (X.l) 
' max 

Bij de afscherming van B -stråling moet aandacht besteed vorden aan de 
geproduceerde annihilatiestraling van 0,511 MeV. 

De verzwakking van y- en røntgenstråling verloopt exponentieel met de 
dikte van de afscherming. Als D0 het dosi8tempo op een plaats i? tenge-
volge van een niet afgeschermde bron, wordt het dosistempo na afscherming 
van dikte d voor het geval van de snelte bunde1 geometric, gegeven door: 

b - b0 e~
yd (X.2) 

Hierin is u de lineieke verzwakkingscoéfficiént van het afschermingsmate-
riaal, uitgedrukt in reciproke lengte (gevoonlijk cm"1), u is afhankelijk 
van de fotonenenergie. 
Voor afschermingsberekeningen wordt vaak gebruik gemaakt van de halfwaar-
dedikte of halveringsdikte. Dit i« de materiaaldikte d, waarbij juist 
de helft van de invaIlende strålingsintensiteit wordt geaDsorbeerd, zodat 
geldt: 

yd. • In 2 ....(X.3) 
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In fig. 17 zijn de halfvaarde dikten voor enkele afschermingsaaterialen 
gegeven als functie van de fotonenenergie. 
In het energiegebied van de roeest toegepaste y-bronnen (rond 1 MeV) wordt 
de verzwakking voor afschermingsmaterialen met niet te hoge atooamummers, 
vooral bepaald doer het Compton-effeet (fig. 18). De lineteke verzvak-
kingscoé'fficient is dan even red i g met de dichtheid van het afschermings-
materiaal zodat de massieke verzwakkingscoefficient y/p voor verschi11en
de materia len van dezelfde ordegrootte is, zij het dan dat de energie-af-
hankelijkheid blijft. In tabel 19 wordt een overzicht gegeven van waarden 
van p/p voor verschiIlende materialen. 

Energie van het 
foton (in MeV) 

0,01 
0,02 
0,03 
0,04 
0,05 
0,1 
0,5 
1,0 
2,0 
5,0 
10 

lucht 

5,09 
0,76 
0,35 
0,25 
0,21 
0,16 
0,09 
0,06 
0,04 
0,03 
0,02 

water 

5,31 
0,79 
0,37 
0,26 
0,23 
0,17 
0,10 
0,07 
0,05 
0,03 
0,02 

beton 

26,9 
3,59 
1,19 
0,61 
0,39 
0,18 
0,09 
0,06 
0,04 
0,03 
0,02 

Al 
(Z - 13) 

26,8 
3,48 
1,03 
0,56 
0,33 
0,17 
0,08 
0,06 
0,04 
0,03 
0,02 

Fe 
(Z «= 26) 

172 
25,1 
7,88 
3,46 
1,84 
0,34 
0,08 
0,06 
0,04 
0,03 
0,03 

Pb 
(Z - 82) 

84,6 
72 
28 
10,5 
6 
5,47 
0,18 
0,07 
0,05 
0,04 
0,05 

TAet^ 1J utK-iTch.- vcr'^akkinjaCtoi'fficient per massadioht-

Bij de meeste afschermingsproblemen heeft men te maken net een uitgebrei-
de of brede bundelgeometrie. Op de plaats van waarneming heeft men dan 
behalve met de exponentieel verzwakte bundel ook te maken net een extra 
bijdrage van in de afscherming verstrooide fotonen. 
Dit verschijnsel wordt "build up" genoemd en is in grootte afhankelijk 
van de geometrie van de bron en de afscherming, de afschermingsdikte, de 
materiaalsoort en de stralingsenergie. Het "build up" effect is vooral 
bij lichte materialen en lage energie van grote invloed (fig. 19). 
Wisselwerking van neutronen met materie varieert sterk met de neutronen-
energie. De belangrijkste processen daarbij zijn elastische verstrooiing, 
irelastische botsingen en neutronenvangst. 
Lichte materialen zoals water, paraffine en beton zijn het meest effec-
tief voor het afrerrat<*n van snelle en intermedial re neutronen. De energie
ove rdracht is immers her grootst wanneer bij een elastische botsing deel-
tjes van gel'jke massa betrokken zijn. 
Bij inelastische verstrooiing wordt de getroffen kern in sanges lagen toe-
stand gebracht; onder uitzending van Y-straling valt de kern terug naar 
de grondtoestand, Tn geval van neutronenvangst ontstaat bij het 
kernproces secuiuiaire corpusculaire of T-straling, die <•? hun beurt aan-
leiding kunnen geven tot afschermingsproblemen. In het algemeen worden 
dan radionucliden gevormri waardoor de afscherming geactiveerd wordt. Een 
voor de afscherming van thermische neutronen belangrijke reactie is 
1 sB(n, a) 3Li, het vrijkomende a-deeltje wordt eenvoudig ingevangen. 
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2. Beacheraing 

Verzsjakking van gammastråling door ijzer, voov smalle 
bundel en hvede bundel (ieotrope puntbron) (uit 7) 

Een van de vezenlijke uitgangapunten bij de beacheraing tegen atralinga-
gevaar ia hec »treven oai de »terkte van de atralingabron te beperken tot 
de noodzakelijke hoeveelheid activiteit. 
Verdere beacheming tegen de riaieo'a van vitwendige bestråling vorde be-
reikt door een per geval verachiIlende coabinatie van de factoren tijd, 
afstand en afscheraing. 
In con•tante atralingavelden die bijvoorbeeld voorkoæn rond inatallatiea 
en grote toeatellen, ia de ontvangen doeie evenredig aet de verblijfatijd. 
In net algeaeen geldt dat een zorgvuldige voorbcreiding van radiologiache 
werksaaaheden, de benodigde verblijfatijd £n atralingavelden in belang-
ri jke aate kan verainderen. 



De intensiteit van het stralingsveld wordt kleiner naar mate de afstand 
tot de strålingsbron groter vordt. De straiingsbelasting wordt dus ver-
•inderd door die afstand te vergroten. Dit gaat vooral op in het geval 
van zgn. puntvormige b r anner., waarbij de intensiteit kvadrat i sch afneeat 
•et de afstand. Zo zal het hanteren van radicactieve broanen dienen te 
gebeuren æ t gebruik var. tangen, pincetten, e.d. Men dient ervoor te wa
ken dat te eenzijdigc nadruk geleg<i wordt op één veiligheidsaaatregel, 
vaardøor het rts-co bestaat dat <?e dos-?-»ductie op andere vijze wordt te 
niet gedaan. 5ijvoorb*e' " zc.l het gebruik van te lange tangen het manipu
lerer bestoei li jVen •-..irdoor de verktijd onevenredig lang kan verden. 
Bij het werker. zs ^ niet bescherade radioactieve bronnen beveiligt men 
zich tegen i.wend'ge straiingsbelasting door het toepassen van juiste 
werkæthode: en hygiénische aaatregelen. Deze zijn er steeds op gericht 
oa de opr.aae van r.-.dioactief materiaal in het lichaaa te voorkoæn en on-
gecontroleerde versi^ei^ing van activiteit tegen te gaan. Wanneer æ n 
zich voldoende reaiiseert hoe besmettingen kunnen optreden, dan is het 
neæn van de juiste naatregelen niet moeilijk. De oavang van de veilig-
heiisvoorzieningen is afhankelijk van de hoeveelheden gehanteerde activi-
f?it en de toxiciteit van de betreffende nucliden. Belangrijk is daarbij 
ook de aard van de beverking die wordt uitgevoerd en de fysische vora 
waarin de radioactieve stof wordt toegepast. Bij verspanende bewerkingen 
aan radioactieve aaterialen en bij cheaische aanipulaties æ t vloeistof-
fen of stof fen in poederverm is tie kans op verliezen vaak zeer groot. De 
verspreiding er van geeft aanleiding tot de be sæt ting van opperv lakken en 
de lucht in de werkruimte. Stof en darp producerende werkzaaaheden aoeten 
dan ook in zuurkasten of handschoenkasten vorden uitgevoerd en de lucht-
verversing in de ruiate dient te zijn aangepast. 

De opnaæ van radioactief aateriaal via de aond wordt voorkoæn door niet 
te roken, te eten en te drinken in desbetreffende ruiaten. Evenzo aoeten 
bewerkingen aet de aond, zoals pipetteren of glasblazen, vorden veraeden. 

3. Persoonsdosicetrie 

De straiingsbelasting van beroepsaatig blootgestelde personen aoet steeds 
vorden geaeten. Voor de vaststelling van de stralingsdoses tengevolge van 
uitwendige bestråling wordt daarvoor gebruik geaaakt van een klein for-
aaat dosimeter die permanent aan de voorzijde van het lichaaa wordt ge-
dragen. Wanneer het werkzaaaheden in niet homogene strålingsvelden bc-
treft, waarbij bepaalde delen van het lichaaa de kans lopen op hogere 
stralingsdoses, worden op dergelijke plaatsen extra dosimeters gedrågen. 
De fi adosiaeter wordt nog het meest toegepast voor de æting van totale 
lichaaasbestraling. De filadosiaeter die door de Stralingsbescheraings-
dienst van de Technische Hogeschool Eindhoven vordt toegepast is afge-
beeld in fig. 20. Deze bestaat uit een fila aet een snelle eaulsie aan de 
voorzijde en een langzaæ eaulsie aan de achterzijde. De a.b.v. een den
sitometer vast te stellen zvarting van de ontwikkelde fila is een aaat 
voor de blootstelling van de fila aan stråling. De snelle eaulsie aaakt 
aetingen aogelijk in het dosisequivalenttraject van 5 area tot 5 res. In 
geval van bestrålingen boven 5 rea vordt een deel van de snelle eaulsie 
van de fila afgekrabd; aan de langzaæ eaulsie zijn dan aetingen aogelijk 
tot ongeveer 1000 rea. De filahouder is opgebouvd uit verschillende fil
ters zodat bij het uitlezen onderscheid kan vorden geaaakt naar doses 
t.g.v. 8-f i'-) røntgenstråling en theraische neutronen. In hoofdlijnen 
vordt de p-dosis geæten in het open venster, de y-dos i s achter het lood-
venster. De dosis t.g.v. theraische neutronen vordt afgeleid uit het ver-
schil in zwartingen achcer het lood+tin en het lood+cadaiua. Door de 
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Fig. 20 Filmbadge ixmr povsoonzdordmetrie 

(n,7> reactie van theraiache neutronen net Cd ontstaat naaelijk een ex
tra Y-*««rting achter het lood-cadmium filter. Uit de onderlinge verhou-
ding van iwartingen achter de verachiUende filtera kan inzicht worden 
verkregen in de energie van de 0-, y e" røntgenstråling. 

Ook de theraoluaine»eentiedosimetrie wordt op »teeda groter wordende 
achaal toegepast. Al» belangrijke voordelen van TLD zijn te noeaen: de 
aogelijkheid on vrijwel onaiddellijk na beatraling de doaia te aeten en 
de eenvoudige hanteerbaarheid «et name voor extreaiteitendoaiaetne. 
Een eerder geaeaoreerd nadeel van de TLD-techniek ia het feit dat de do-
•iaeter aleehta eenaalig kan worden uitgelezen, daarna ia de xnforaatie 
over de atralingadoaia verdwenen. 
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De heden ten dage meest toegepast TLD materialen zijn lithiumfluoride en 
calciumfluoride. CaFz wordc gekennerkt door een zeer grote gevoeligheid 
maar daarbij echter een sterke energie-afhankelijkheid. LiF daarentegen 
heeft een geringere gevoeligheid maar de energie-afhankelijkheid is zeker 
niet storend. De thermoluminescentiedosimeters vorden vooral gebruikt in 
poedervorm en als kleine pilletjes (1 ' 3 • 3 mm). 
Afgaande op de succesvolle beproevingen en gelet op de technische ontvik-
kelingen m.b.t. geautomat iseerde verwerking van de dosimeters, is het te 
vervachten dat het TLD systeem de filmdosimeter in belangrijke mate zal 
gaan vervangen. 

Wanneer er sprake is van inwendige besmetting met radionuclide« dient ter 
ville van de dosisberekening zo goed mogelijk te vorden vastgesteld velke 
hoeveelheid activiteit binnen het lichaam is terecht gekomen. In vele ge-
vallen kan informatie vorden verkregen uit exeretie-analyse. De nauvkeu-
righeid van daarop gebaseerde dosisberekeningen is vaak beperkt. In vendi-
ge y-stralers kunnen redelijk nauvkeurig vorden gerneten met zgn. totale 
lichaamstellers. Deze bestaan uit een of meer grote scintillatiekristal-
len die de uit het lichaam fredende y~straling »eten. Omdat het in het 
algemeen gaat over uiterst geringe hoeveelheden activiteit, mæt men be-
schikken over een zgn. achtergrondvrije ruimte. De bouv en inrichting 
daarvan vergt bijzondere zorg. 

4. Controlemetingen 

Vooral vanneer het .uimten of gebieden betreft vaar zich personen kunnen 
bevinden, moet voldoende bekend zijn over de daarbinnen heersende stra-
lingsvelden. Daartoe vorden geregeld dosistempo metingen uitgevoerd. Op 
basis van vergelijking van dergelijke meetresultaten met de plaatselijk 
geldende limieten c.q. normen voor de stralingsbelasting, kan vorden be-
slist over de venselijkheid of noodzakelijkheid van beperkingen t.a.v. 
toegang of verblijfstijd. 

In ruimten vaarbinnen kans is op radioactieve besmetting, dient de be-
smettingsgraad van de lucht, voorverpen en oppervlakken door meting te 
vorden vastgesteld. Controle van de luchtactiviteit is nodig i.v.m. moge-
lijke inhalatierisico's. De controle op oppervlaktebesmetting is vooral 
belangrijk om te kunnen voorkomen dat radioactiviteit ook buiten de ge-
controleerde gebieden verspreid kan vorden. Daarom ook zal alles en ie-
dereen die dergelijke ruimten verlaat goed op besmetting moeten vorden 
gecontroleerd. 
In ruimten vaarbinnen sprake is van permanente of regelmatig terugkerende 
kans op overschrijding van vooraf vastgestelde grensvasrden voor het do
sistempo of de luchtbesmetting, vordt detectie-apparatuur gebruikt velke 
dan automat isch alarmeert. 
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